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عيد العمال في املغرب »بين النقابة 

كلمة«،  »بألف  وفي  والبورصة«. 

الراحلة  العراقية  للفنانة  تحية 

والصور  األغا.  وسماء  أيام،  منذ 

من  الــعــدد  فــي  الفوتوغرافية 

حكايا  لتوثيق  »مكملين«  مشروع 

عائالت فلسطينية مهجرة.

أطراف فلسطين تتالشى: مقارنة 

املسحوقة  القدس  أوضــاع  بين 

وفي  املزدهرة.  الله  رام  ومدينة 

يوم  وبمناسبة  الحمرا،  الزاوية 

»كيف  أيار/مايو،   15 في  النكبة 

عام  أطفالهن  األمهات  أسكتت 

.»1948

االحتجاجات والوضع االقتصادي: 

»العدالة  بحث  من  الثاني  الجزء 

االجتماعية واالنتفاضات العربية«، 

أغلب  أن  تظهر  النتائج  حيث 

مداخياًل.  األفقر  ليسوا  املحتجين 

والشرق األوسط: نظرة عامة على 

»اللحظة«.
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غداً عيد ميالدي الثالثين. ستتصل أمي كما في كل عام 

في  تلدني  لم  ألنها  اعتذارها  ستكرر  وحتماً  علي،  لتعايد 

تاريخ آخر أقل كآبة من يوم النكبة. مع الوقت تعلمتُ أن 

فترد  نكبات،  برمّتها  الفلسطينية  اللوائح  بــأن  عليها  أردّ 

»املــهــم الــلــه اعــطــانــي إيـــاكـــي«. ثنائية الــلــه واألمـــهـــات التي 

تلغي  أي ظــرف  مناسبة وتحت  أي  فــي  يبطل سحرها  ال 

ما  الــذاكــرة، صائغة  إلى مؤخرة  لدقائق وتدفع بها  النكبة 

أعدّه ذروة ذلك اليوم، ألتدحرج بعدها إلى هاوية من الكآبة. 

ال تفرق افتعالية أعياد امليالد عن املناسبات الوطنية بشيء، 

اجتماعياً  فرضاً  ــ  أننا كثر  وأرجّح  ــ  للبعض  باتت  أنها  إذ 

الفرح  من  جاهزة  ملشاعر  وفقاً  استذكار  نمط  يملي  ووطنياً 

كل  تاريخ  من  أتحقق  لم  الثانية.  في  والحزن  األولى  في 

منهما حالي مع شغف تقصي األشياء كلها. يكفي أن موعد 

املحض.  الصدفة  وليد  هو  أحياناً(  موته  )أو  شيء  أي  والدة 

تاريخياً، هو اليوم التالي النتهاء االنتداب البريطاني في أرض 

فلسطين وفقاً لتقسيمات »سايكس بيكو« واعالن املنظمات 

هُمْ  عليه  يطلقون  حدث  إسرائيل.  دولة  قيام  الصهيونية 

»يوم االستقالل«، وهو أصاًل متغير بحسب التقويم العبري 

وال يتفق أن يتزامن مع الخامس عشر من أيار/مايو إال مرة 

كل تسعة عشر عاماً.   

كتابة الكارثة

بعيداً عن كل هذا العناء الفلسفي في التكبّر على الصدفة 

وأنا  عام  كل  ففي  التاريخ..  خارج  إلى  ورميها  بل  إياها، 

رئتايّ  خزنته  قد  تكون  ما  رغم  ميالدي،  عيد  كعكة  ألتهم 

في األسابيع السابقة من دخاخين شواء ورماد ألعاب نارية 

تمأل الهواء املحتفي باستقاللهم أينما يممت نَفَسك، كنت 

النكبة في داخلي كمن يتفرج على  أتعقب تبدُل تضاريس 

ألبوم طفولته بعناية مفرطة. ال شيء يمحو الصورة األولى 

على  وأهلها  وأثاثها  ثيابها  تحمل  وهي  الناس  للنكبة: 

ظهورها وتلوذ إلى وجهة غير مسماة تمسكاً بالحياة التي 

بطش بها هؤالء. هؤالء الذين ما نزال ـ نحن دون غيرنا ـ 

نعيش بينهم ومعهم طليقي اللسان مكبلي األفق. بيد أني 

أجد نفسي أتقرب كل عام من النكبة املنكبّة على الحياة في 

الكارثة«  داخلي، حيث أكتشف مدى عيشنا »تحت رقابة 

يقول  كما  بعنايتها«  جميعها  األشياء  تحيط  »التي  وهي 

من  حدا  بتخلّي  »ما  الجدّات  بوصف  أو  بالنشو،  موريس 

ال  كأنما  والعقل  القلب  ركنيّ  في  تقْعي  هناك  إنها  شرّها«. 

تَهرم فيما نعدّ سنيننا على مهل. 

كيف نكتب )ونحكي( عن الكارثة دون أن نموت؟ دون أعضاء 

وعبرنا  فينا  حياتها  عن  نحكي  كيف  تالفة؟  أخرى  أو  مبتورة 

الذين نعيش في صلبها بتفاصيل حياتية رتيبة  نحن األحياء 

اإلنسانية  ـ خياراتنا  البشرية  ـ أسوة بكل  النهاية  في  تحدد 

اليومية التي ال غنى عنها؟ ليس سؤال الكتابة ترفاً اآلن وال في 

التفاصيل  هذه  إلى  الوصول  على  القدرة  عدم  أن  إذ  وقت،  أي 

وبالتالي عدم القدرة عن التعبير عنها، هو واحد من أهم سمّات 

العيش تحت سلطة النكبة لجيل لم يعشها. 

وال  العنف،  عن  كتابة  بالضرورة  هي  فلسطين  عن  الكتابة 

يمكن الفرار من ذلك ولو كنتَ نفسك مساملاً أو تحاول. وذلك 

العنف«،  على  »اإلدمان  يُعدُّ  منظومة  ظل  في  نعيش  بوصفنا 

قوامها، كما  في  أساسياً  مركّباً  بذاته فحسب،  العنف  وليس 

أشار فايز صايغ، مؤسس مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير 

الفلسطينية بأبحاثه حول املركّبات االستعمارية للصهيونية 

التنظير  بكثير  سابقاً  الستينيات،  أواسط  في  فلسطين  في 

الحالي لنظريات االستعمار االستيطاني وما بعده. مرّ أكثر من 

نصف قرن واإلدمان على حاله، فيما ازدادت صيغ عنف جديدة 

تحمل سمّة التورية إلى جانب ــ أو بدل ــ العنف املباشر من 

قتل وهدم وحبس وترهيب، وهذه متفشية بيننا وفينا بدرجات 

أبعد حدّ، بطبيعة كونها عنصراً أساسياً  إلى  محْكمة ودقيقة 

قائم في قلب مجتمع  اليومية كأفراد وكمجتمع  في خياراتنا 

استعماري. 

املواطنة امتداداً للنكبة

يحيا الفلسطينيون من حمَلة الجواز اإلسرائيلي )بغالبيتنا(، 

في العقود الثالثة األخيرة على األقل، في وضع معيشي وحياتي 

أفضل من غيره على صعيد فلسطين املحتلة، ووفقاً لكثر، على 

فصله  يمكن  ال  كان  وإن  أيضاً،  بمجمله  العربي  العالم  صعيد 

الفلسطيني وتفتيته  املقرون به من خراب املجتمع  الثمن  عن 

من الداخل. ويشكل هذا التصنيف فاتحة لفهم تهاوي اللغة 

ـ املقضومة أصاًل بفعل استشراء اللغة العبرية ـ في شرح معنى 

العيش في فلسطين وفي الوقت ذاته خارجها. 

تصنيفنا  على  عملت  »امتيازات«  سياسة  إسرائيل  اتّبعتْ 

من  معاناة  األقل  بكوننا  أي  االحتالل،  سلم  قاع  في  فلسطينياً 

الغربية  الضفة  فلسطينيي  بين  تسميتنا  ودرجت  االحتالل. 

وقطاع غزة بعرب الـ »شمينت«، وهو منتوج وطني اسرائيلي 

ال  فعلياً  لالحتالل.  الخنوع  على  للتدليل  وذلك  باللبن،  شبيه 

تُستقى هذه االمتيازات من كوننا نوعا آخر من الفلسطينيين، 

للبقاء  كشرط  فُرضت  التي  اإلسرائيلية  املواطنة  من  وإنما 

املواطَنة  األولى في فهم  اللبنة  الفرض  البالد. ويشكل هذا  في 

ليست  باملناسبة  وهي  ــ  متقدمة  استعمارية  كتكنولوجيا 

ضمّ  على  تعمل  إذ  ــ  للفلسطينيين  وال  إلسرائيل  حصرية 

عن  قوانينها  عبر  إقصائهم  أجل  من  سلطتها  تحت  الناس 

مادة  من  تحمله  وما  باألرض  والسياسي  التاريخي  امتدادهم 

وثقافة وتاريخ وخواص اجتماعية.

يوميا  عنيفا  فعال  بكونها  االستعمارية  املواطَنة  كارثية  تكمن 

أو  وتبني  وتتزوج  وتعمل  تتعلم  تعيش:  لكي  ذاتك  أنت  تمارسه 

ووفق  داخلها  في  وتموت  وتهرم  وتمرض  وتنجب  بيتاً  تستأجر 

جيل  من  واملتناقَلة  الواسعة  بشبكتها  تصيغ  بذلك  هي  آلياتها. 

السياسية  املستويات:  مختلف  على  وعدمها،  خياراتنا  آخر،  إلى 

التنظيرات  تغفل  ما  وعادة  والثقافية.  واالجتماعية  واالقتصادية 

املناهضة لخطاب املواطَنة أو املساندة له عن هذه الحقيقة، فتقفز 

عن واقع كونها ناتجة في النهاية عن مجموع أفعالنا وتردداتها في 

الحياة اليومية. تلجأ التنظيرات إلى تصنيف الفلسطيني »املواطن« 

وفق معايير جزئية، أبرزها املشاركة السياسية والخطاب املتماهي 

سلسلة  من  حلقة  هذه  تشكل  حين  في  االسرائيلية،  الهوية  مع 

متراكمة ال تقتصر على الفرد وعلى جيله وحسب.  

حياتنا  مجمل  في  املاضي  على  الحاضر  تغليب  ينفصل  وال 

اليومية اآلنية عمّا أشار إليه املؤرخ إريك هوبزباوم في كتابه 

ألواخر  املخيفة  الظواهر  أبرز  من  كواحد  التطرفات«،  »عصر 

القرن العشرين: »تدمير املاضي أو باألحرى اآلليات االجتماعية 

التي تربط تجربة املرء املعاصرة بتجربة أجيال أسبق، بحيث 

شكل  في  تنشأ  القرن،  نهاية  في  الشابة  األجيال  معظم  أن 

أي صلة عضوية  إلى  يفتقر  الذي  الدائم  الحاضر  من أشكال 

باملاضي العام لألزمنة التي يعيشونها«. وقد أتى خراب املاضي 

الفلسطيني على الحاضر بتحويله مكاناً معزواًل عن النكبة وعن 

صورها األولى التي تتيح لنا التواصل معها كحدث معاش. 

يطال الخراب اللغة بالضرورة لتقتصر بغالبيتها على مفردات 

بترجمة  أو  بلغته  كثيرة  )أحياناً  االستعماري  الواقع  معجم  من 

حرفية عنه(، متمثاًل بمفردات العنصرية والتمييز واملسّ بالحقوق 

وليدة  وتصنيفات  وتقارير  باحصائيات  مسْندة  املساواة،  وعدم 

منها  املفردات  هذه  وتحمل  املاضي.  مع  يتقاطع  ما  نادراً  حاضر 

أنها  النكبة، كما  القطيعة مع  تُمعن في  وفيها ادعاءات تاريخية 

النظر عن وجهاتها  بغض  املنابر كلها  في  السائدة  اللغة  باتت 

السياسية: بدءاً بالفرد مروراً باإلعالم العربي واملحلي، وال تنتهي 

عند منصات اليسار االسرائيلي أو محاكمه. أكثر من ذلك، فإن 

هذه اللغة تمحو التجربة االنسانية العميقة التي يمرّ بها الفرد 

في مستهل يومه، وتراكمية وجود االحتالل في حيزه الشخصي 

إلى  القائم مرتبكة ومربكة، وأميّل  الجيل  والعام، لتصبح مهمة 

كونها تضامنية، وكأنه ليس من لدن القضية.. أو كأنه بحياته 

»الرغيدة« هذه قد نجا حقاً من الكارثة. 

في انتظار املئوية؟

لم تخرج جدتي ألبي املولودة عام 1931 لتستذكر النكبة في 

مسيرات في الخامس عشر من أيار في العام 1949 وال في كل 

األعوام الالحقة له ولغاية وفاتها العام 1996. لم يثقل كاهلها 

أخبرتنا  إن كانت قد  أتذكر حتى  النسيان، وال  أو  التذكر  همّ 

يوماً عن 1948.. هل كانت تعرف أن اسم تلك السنة بات عام 

النكبة؟ قضت جدتي عمرها في دكانها الصغير، تنتظر شاحنة 

تنوفا ـ وهي الشركة الوطنية اإلسرائيلية ملنتجات الحليب ـ 

لتحمل لها الحليب والشمينت إياه.. وحين تصل األخيرة كان 

نادي على سيدك  تنوفا..  »أجا  الدكان  قلب  من  يعلو  صوتها 

ييجي يشوفو«. امتدت ذاكرة التنوفا إليّ أنا حفيدتها ألتذكر 

جدتي كلما مرّت من أمامي شاحنة تنوفا أو رأيت علب الحليب 

بطبعتها القديمة. لم تكن جدتي »شمينت«. 

تمأل  التي  العبرية  اللغة  مع  األُلفة  »شمينت«؟  أنا  هل  طيب، 

يا  الخير  )صباح  يسرائيل«  طوف  »بوكر  جملة  األمكنة.  كل 

اسرائيل( التي كلما رنّت تعود معها ساعات الصباح الكسولة 

االبتدائية،  املدرسة  إلى  الذهاب  قبل  بسرعة  نفطر  ونحن 

الفطور  على  يسابقنا  صوته  بأعلى  يلعلع  اسرائيل  وراديو 

الصنوبر  بأكواز  الشغف  آنذاك.  الوحيد  الراديو  كان  ألنه 

بناها  التي  باألحراش  نلعب  فيما كنا  الصغر  الذي حملته منذ 

فلسطينية  قرى  أنقاض  على  اإلسرائيلي«  القومي  »الصندوق 

منكوبة. دافيد، صاحب دكان املالبس بالجملة في حيفا الذي 

عنده  من  للتبضع  عمي  المرأة  الشهري  املشوار  أنتظر  كنت 

لدكانها ألنه كان يعطيني الحلوى.. فرطت املسبحة. 

سؤاال  أدونيس.  كتب  لها..  هويّة  ال  فيها،  هُوّة  ال  كتابة 

الهوية والذاكرة ليسا مفصولين أبداً عن هذه الهوّة العميقة 

إلى  طريقها  تجد  أن  يجب  والتي  فينا  فرد  كل  داخل  في 

كتاباتنا وكافة طرق تعبيرنا عن فلسطين. ليست هناك لغة 

جاهزة للحديث عن النكبة، وخلقها هو فعل أساسي في إبقاء 

النكبة حيّة كحدث ال يتبع للماضي فقط وإنما للحاضر. وذلك 

دون التخلي عن النقد الذاتي البنّاء الذي يجب أن يظل حجر 

عن  والبحث  وانفصاماتها  الهويات  أزمات  تناول  في  زاوية 

مخارج حقيقية لها. 

لم يكن باإلمكان تفادي التفكير بمئوية النكبة وقد حلّت 

من  رافقها  مــا  بكل  املــاضــي،  الشهر  األرمـــن  مذبحة  مئوية 

العالم  هــوس  جراحها.  ونكأ  أراشيفها  فتح  اعالمي  حشد 

سلطة  تحت  تعيش  التي  الشعوب  حق  اليفاء  باليوبيالت 

الكارثة ـ وكأن الكوارث تنتهي بانتهاء املراسيم ـ هو ترف 

ليس يعنينا ونحن في قلب النكبة وهي في قلبنا. النكبات ال 

تحتاج ملئويات.. فهي اآلن ههنا معمّرة فينا.  

في حضرة النكبة

حنين نعامنة

محامية وكاتبة فلسطينية

» إحنا من حطين، مين ما بيعرف حطين؟ ملا كان الشيخ يذكر »جناتٌ تجري من تحتها االنهار« ما كنت 

شوف غير حطين، شي يوم مش بعيد رح نرجع عَ أرضنا. األرض اللي كل  جيوش الدنيا مرقت من فوقها 

وراحت،  وبقيت حطين«. )أمين محمد سعدي، قرية حطين املهجرة / تصوير عالء دالشة(. 

»األرض تصادرت وضلّت أوراقها معنا، كل مرة بقترحوا علينا نبيع األرض أو يعطونا أرض بديلة مقابل انو نتنازل 

عن هاألوراق. لو بعطونا كنوز االرض مش رح نسلّمهن االوراق. هاي مش بس أوراق ملكيّة، هاي حق ما بضيع«. 

)سعيد خطيب ابو الهيجا، قرية »الحدثة« املهجرة / تصوير فريد ناصر(.

الصور من مشروع »مكمْلين« لتوثيق حكايا عائالت فلسطينية مهجّرة، الذي تشرف عليه »جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين« واملصور محمد بدارنة

نهلة الشهال

لكانت التوترات حول قمة كامب دافيد هذا األسبوع بين 

مسلِّية  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  املتحدة  الواليات 

قــاتــمــاً. مسلِّية هــي دعــوة  أنــهــا تمرين يكشف واقــعــاً  لــوال 

ـــ بشكل  الرئيس الفرنسي لحضور قمة  دول ذلك املجلسـ 

قبل  ــــ  أجنبي  لزعيم  بالنسبة  مسبوق«  وغير  »استثنائي 

أسبوع من اجتماع كامب دافيد، وشراء قطر 24 طائرة 

رافال فرنسية )ثمنها 6.3 مليارات يورو، وقد وقع العقد 

الفرنسي،  الخارجية  وزيـــر  وكــشــف  شخصياً(،  الرئيس 

فرِحاً، عن مفاوضات حول 20 مشروعاً مع السعودية بـ 

»عشرات مليارات اليورو« )قال إن بعضها سيكون فوري 

وفي  الفرنسية  الصحافة  في  تحوَّل  ذلــك  وكــل  التنفيذ(. 

كالم املسؤولين هناك إلى حسابات لألرباح واآلمال بإعادة 

تشغيل املصانع.. قد ال يتناسب هذا مع األناقة الفرنسية 

املــعــهــودة، ولــكــن لــألزمــة االقــتــصــاديــة الــطــاحــنــة أحكامها. 

الكبرى على  الــدول  تَعيّش  ملبلغ  الفظ  االنكشاف  أن  كما 

الحروب )التي تتطلبها الصناعة الحربية( يُعفي الباحثين 

من تعب تقديم األدلة. 

تــبــتــز واشــنــطــن  الــخــلــيــج  أن دول  ذلــــك  يــعــنــي  أن  أمــــا 

بباريس فشأن خطير، ألنه قد يتسبب بأخطاء فادحة في 

الحسابات، ويقود الى مغامرات وإلى التورط في مزيد من 

الحروب، بما يتجاوز قدرات فرنسا الفعلية، ولو هو أفرح 

بنوكها وصناعييها. 

الشخصي  املــلــك سلمان ويلغي حــضــوره  يــزعــل  وحــيــن 

في قمة كامب دافيد، هو وثالثة زعماء خليجيين سواه، 

العهد، ألن واشنطن ليست  أولــيــاء  أوبــامــا  الــى  ويرسلون 

املجلس كما  بصدد عقد معاهدة دفــاع مشترك مع دول 

االلــتــزام بتطمينات  إلــى  بــل تنحو  األخــيــرة،  تطلب هــذه 

وحتى  وتدريبات،  مشتركة  ومناورات  وأسلحة،  عديدة، 

بمنظومة الدرع املضاد للصواريخ، بينما يريد الخليجيون 

االتــفــاق  مــعــاهــدة )»مــكــتــوبــة«( يعتبرونها وحــدهــا مــكــافــئ 

الــنــووي. حين يحدث  إيــران حــول برنامجها  املتوقع مع 

ذلــك، فثمة خطب. أواًل في فهم الواقع الدولي )وهــو على 

أية حال متغير ومتشقق(، وثانياً في النتائج.. 

ــــرضٍ ســوى  ــــدفٌ مـ ــام األبـــصـــار هـ ــ مـــرعـــب أال يـــوضـــع أمـ

هــزيــمــة  الـــطـــرف اآلخــــر فـــي هــــذا االســتــقــطــاب املــجــنــون. 

سحقه وإخضاعه، سواء في املحصلة العامة أو في امليادين 

حدود،  بال  حرباً/حروباً  يعني  فذلك  للمواجهة.  املختلفة 

من مستلزماتها أن يَعم التشنج على الناس أجمعين عبر 

املتبادلة.  واألفــعــال  األقـــوال  من  تتغذى  التي  املذهبية  اآللــة 

الخراب  ويلحق  الضحايا  ماليين  يقع  حتى  ننتظر  فهل 

أفال  »الــهــدف«.  يتحقق  لن  بالجميع... وعلى ذلك  والدمار 

تعْقلون؟

أفق مفتوح على الدمار

تكمن كارثية املواطَنة االستعمارية 

بكونها فعال عنيفا يوميا تمارسه 

أنت ذاتك لكي تعيش: تتعلم وتعمل 

وتتزوج وتبني أو تستأجر بيتاً 

وتنجب وتمرض وتهرم وتموت 

في داخلها ووفق آلياتها.



املساواة االقتصادية

عادةً ما يُطرح اإلحباط االقتصادي كواحدة من 

القضايا األولية - إن لم تكن األساسية - التي 

العالم  في  الشعبية  االحتجاجات  اندالع  إلى  أدت 

الرواية  هذه  وتؤكد   .2011 عام  في  العربي 

العربية،  البلدان  من  كثير  في  املواطنين  أنَّ 

سنوات  أحبطتهم  الشباب،  منهم  وخصوصاً 

من الركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة. 

وارتفاع  االقتصادية  املداخيل  تحسّن  ويُعَدُّ 

أساسيين  االقتصادية عنصرين  املساواة  نسب 

بعد  االجتماعية  العدالة  مستويات  تعزيز  في 

املحتملة  التغيرات  قياس  وبغية  العربي.  الربيع 

على  باختصار  نركّز  االقتصادية،  املداخيل  في 

أربعة مؤشرات هي: الرفاه االقتصادي، االنشغال 

في  والرغبة  العمالة،  حال  االقتصادية،  بالقضايا 

الهجرة. (الشكل رقم ١)

يكشف الباروميتر العربي أنَّ أقلية فحسب من 

املواطنين هي التي تعيش في أُسَرٍ يكفي فيها دخل 

األسرة لتلبية احتياجاتها. وتبيّن الدورة األخيرة 

من عمليات املسح أنَّ أقلّ من النصف في كلّ بلد 

يكفي  ما  املال  من  لديهم  إنَّ  يقولون  الذين  هم 

وعموماً،  منه.  بعض  الدخار  أو  نفقاتهم  لتغطية 

فإنَّ نسبة الجزائريين الذين يقولون إنَّ لديهم 

دخال كافيا لتلبية احتياجاتهم هي األعلى (46 في 

أكثر  أو  الثلث  بنسبة  اللبنانيون  يليهم  املئة)، 

(39 في املئة)، ثم املغاربة (37 في املئة)، فاليمنيون 

أمّا  املئة).  فالفلسطينيون (34 في  املئة)،  (36 في 

في بقية البلدان، فإنَّ ما بين الربع والثالثة أعشار 

هم الذين يقولون إنَّ دخل أسرهم يكفي لتلبية 

احتياجاتهم.

بين  الوثيقة  الصّلة  مــن  الــرغــم  وعلى 

االحتجاجات والظروف االقتصادية، فمن املالحظ 

ممّن  االحتجاجات  في  شاركوا  الذين  نسبة  أن 

يتحدرون من أُسر أفضل حاًال، كانت أعلى. وعلى 

التونسيون  املحتجون  فاق  فقد  املثال،  سبيل 

إنَّ  القول  حيث  من  نقطة   13 بـ  املحتجين  غير 

الفجوة ذاتها  يلبّي احتياجاتهم. ونجد  دخلهم 

وهناك  نقاط).   8) واألردن  نقاط)   9) اليمن  في 

أنّ  غير  أخرى،  بلدان  في  أهمية  أقلّ  اختالفات 

الوضع االقتصادي لغير املحتجين لم يكن في أيّ 

بلد أفضل من وضع املحتجين. (الشكل رقم ٢)

الشباب  محنة  على  الضوء  سُلِّطَ  ما  كثيراً 

لكن  لالحتجاجات.  كسبب  االقتصاديّة  العربي 

اللوحة التي ترسمها املسوح للجماعات األصغر 

مواطنون  يقول  إذ  فقر،  لوحة  ليست  سنّاً 

يكفي  دخلهم  إنَّ  األعمار  جميع  من  محتجون 

النتيجة  تكون هذه  أن  املرجّح  من  احتياجاتهم. 

في  األسر  من  كثيراً  أنّ  مفادها  لحقيقة  انعكاساً 

متعددة،  أجيال  من  أفراداً  تضمّ  العربية  البلدان 

املفتقرين لفرصة اقتصادية  أنَّ الشباب  ما يعني 

أسرتهم  أو  والديهم  مع  يعيشون  ما  غالباً 

املمتدة.

عالوة على ذلك، ال يبدو أنَّ املداخيل االقتصادية 

الربيع  اضطرابات  بسبب  كثيراً  ساءت  قد 

الدهشة  من  شيئاً  تثير  النتيجة  وهذه  العربي. 

بالنظر إلى ما تشير إليه تقديرات البنك الدولي 

 2 بنسبة  تقلّص  التونسي  االقتصاد  أن  من 

النمو  معدّل  انخفض  كما   .2011 في  املئة  في 

االقتصادي في مصر في أعقاب الربيع العربي، في 

كثير  الرديئة  االقتصادية  باملداخيل  ابتُلي  حين 

من  ما  أنَّه  غير  املنطقة.  في  األخرى  البلدان  من 

كان  أسرهم  دخل  إنَّ  املواطنون  فيها  قال  حالةٍ 

إنَّ  بل  العربي.  الربيع  في وقت  منه  أكثر كفايةً 

قالوا  ـ  اليمن ومصر  هما  ـ  بلدين  في  املواطنين 

إنَّ دخل أسرهم بات أكثر كفاية (18 نقطة و7 

نقاط، على التوالي).  

االستقرار  من  نوعاً  النتائج  هذه  تعكس  ربما 

االنتعاش  من  نوعاً   - الحاالت  بعض  في   - أو 

االقتصادي راح يفعل فعله في السنوات التي تلت 

بخالف  تعكس،  ولعلّها  األساسية.  االحتجاجات 

ضبطوا  قد  املواطنين  بعض  أن  حقيقة  ذلك، 

التي  االقتصادية  لالختالالت  نتيجةً  نفقاتهم 

إليه  ما يُشار  أنَّ  العربي. غير  الربيع  نجمت عن 

يحسّن  لم  حين  في  أنّه  هو  الحالتين،  كلتا  في 

الربيع العربي املداخيل االقتصادية بشكل كبير، 

يَغْدُ  لم  عام  بوجه  العاديين  املواطنين  حال  فإنّ 

أسوأ بكثير من ذي قبل.

أهمّ التحديات

يبيّن الباروميتر العربي أن املخاوف االقتصادية 

ال تزال الشغل الشاغل ملعظم املواطنين العرب. 

يسأل املسح املستجيبين ما هما أهم تحديين 

االقتصادي،  الوضع  بين:  من  بلدهم  يواجهان 

القضية  وحل  الديموقراطية،  وتعزيز  والفساد، 

واألمــن  االستقرار  وتحقيق  الفلسطينية، 

وأشياء  الخارجي  التدخل  ووقف  الداخلي، 

قالت  اثنين،  عدا  ما  البلدان  جميع  وفي  أخرى. 

أغلبيةٌ بلغت السبعة أعشار أو أكثر إن الظروف 

تواجهه  الذي  األهم  التحدي  هي  االقتصادية 

االقتصادية  األوضاع  حيال  واملخاوف  بالدهم. 

فيهما  جرت  اللذين  البلدين  في  األعلى  هي 

في   88) ومصر  املئة)  في   89) تونس  الثورة، 

املئة)، تليها املغرب (85 في املئة) واألردن (82 في 

املئة). في حين تقل أهمية املخاوف االقتصادية 

نسبيا في فلسطين (68 في املئة) ولبنان (63 في 

املئة). (الشكل رقم ٣)

يعاني  العربي  الشباب  أنَّ  من  الرغم  وعلى 

بشكل غير متكافئ لجهة معدالت البطالة وغيرها 

أنهم  إلى  يشير  املسح  أن  إال  املؤشرات،  من 

الوضع  أن  رؤيتهم  في  األكبر  األجيال  يشبهون 

االقتصادي هو واحد من الشاغليَن األساسيين. 

حيث  فلسطين،  هو  هنا  الرئيس  واالستثناء 

 29  -  18 العمر  من  يبلغون  الذين  أولئك  يفوق 

العمر  عاماً بـ 15 نقطة من بلغوا الخمسين من 

أو تجاوزوها في رؤيتهم أنَّ القضايا االقتصادية 

هي من بين التحديات الكبرى. وبخالف ذلك، فإن 

يقلّ  االقتصادية  القضايا  شأن  في  الشباب  قلق 

في الجزائر واملغرب (7- نقاط في كل منهما).

على الرغم من أن القضايا االقتصادية كانت 

الشاغل األكبر بين املحتجين إلى حد بعيد، فإنَّ 

العربية  االنتفاضات  في  شاركوا  الذين  أولئك 

واحداً  باعتباره  االقتصادي  للوضع  ذكراً  أقلّ 

من املشكلتين األشد أهمية قياساً بغيرهم من 

املواطنين. ويبلغ هذا الفارق أقصاه في األردن، 

املحتجين  غير  من  املئة  في   83 يخشى  حيث 

من  املئة  في   59 مقابل  االقتصادية  القضايا 

الفجوات  وتوجد  نقطة).   -24) املحتجين 

وفلسطين(8-).     ،(-16) املغرب  في  ذاتها 

(الشكل رقم ٤)

يوضح ايضاً املسح الذي قام به الباروميتر 

الوضع  شأن  في  القلق  مستويات  أن  العربي 

فقد  املنطقة.  أرجاء  في  تتنامى  االقتصادي 

زادت أهمية القضايا االقتصادية بشكل كبير 

عام  في  املئة  في   70 من  فارتفعت  تونس،  في 

 +19)  2013 عام  في  املئة  في   89 إلى   2011

نقطة). ونجد زيادات مماثلة في لبنان (17+)، 

والجزائر (10+)، وفلسطين (12+).

800 مليون دوالر هي قيمة املساعدة املالية التي يعتزم صندوق النقد الدولي

تقديمها للعراق، بناءً على  طلب باملساعدة تقدمت به بغداد.

وتتوقّع الحكومة العراقية عجزاً يصل الى 25 مليار دوالر

في موازنة العام الحالي التي يصل حجمها إلى نحو 100 مليار دوالر.  ملــــــف

216 الـخمــيــــــس

 ملــــــف

الجزء الثاني من دراسة «العدالة االجتماعية واالنتفاضات العربية»، وهو بحث تشارَك في تأليفه كلٌّ من أماني جمال من جامعة برنستون ومايكل روبنز من «الباروميتر 

العربيّ»، وأصدره «برنامج العدالة االجتماعيّة وسياسات التنميّة» في معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في الجامعة األميركيّة في بيروت، بالتعاون 

مع مركز ممدوحة س. بوبست للسالم والعدالة في جامعة برنستون، بتمويل من مؤسسة إملِر وممدوحة بوبست في نيويورك.

«العدالة االجتماعية واالنتفا ضات العربية»

االحتجاجات والوضع االقتصادي

هــل املنطقة الــعــربــيــة والــبــلــدان املـــجـــاورة لــهــا ذاهــبــة ال 

األفــق،  إلــى غفوة كبيرة من دون أي صحوة في  محالة 

وانــتــصــارات داعــش في  النفط  انهيار سعر  خاصة بعد 

النفط  الــعــراق، أم أنها على حافة صــدام كبير ما كــان 

وداعش إال أولى مؤشراته؟

التخلي العربي 

كانت الدول العربية تصدِّر حتى فترة وجيزة بعض املواد 

وبعض  وحشيشة!)،  قات  (وأيضاً  وقمح  قطن  من  الزراعية 

ومشتقاتهما،  والغاز  النفط  إلى  طبعاً  باإلضافة  «السياحة» 

أنه  إال  الباقي..  كل  الستيراد  النادر  القطع  ذلك  لها  فيؤمن 

وبكثرة  فجأة»  «متوفرة  أصبحت  املواد  تلك  كل  أن  يبدو 

في   50 من  أكثر  والنفط  الغاز  أسعار  فانهارت  الغرب،  في 

تقريباً  املئة  في   30 األخرى  الزراعية  واملواد  والقطن  املئة، 

العربي  الربيع  بعد  االضطرابات  نتيجة  السياحة  واختفت 

وبما  ولبنان.  والعراق  سوريا  على  عالوة  وتونس،  مصر  في 

السلع،  ما نستهلك من  إجمالي  تقريباً  بلدان نستورد  أننا 

ارتأى البعض أن يحصل على القطع النادر من خالل تصدير 

«الالجئين والحركات الدينية». إالّ أن هذا مكلف للغرب من 

دون أن يكون مثمراً لنا! 

لقد دخلت املنطقة «العصر الحجري». االنهيار االقتصادي 

في  كذلك  أفريقيا  في  فكما  األبــواب،  على  السياسي  بعد 

وال  الدول،  بعض  في  مجاعة  وربما  أهلية  حروب  املشرق، 

اقتصادياً،  املنطقة  «تنشل»  ان  تستطيع  دولة  أي  توجد 

الصومال  في  فالحاصل  ايديولوجياً.  حتى  أو  وسياسياً 

والسودان يمتد بعد لبنان وسوريا إلى املنطقة كلها: العراق، 

اليمن، ليبيا الخ.. وإذا بقيت الحال هكذا لفترة من الزمن فقد 

تصبح «األهرامات» الجديدة في دبي كمثيالتها في مصر.

تاريخية  لحظات  في  لعبت،  التي  العربية  الــدول  كل 

معينة، دوراً نهضوياً لم يعد لديها حاليا اي إمكانية لذلك. 

تكون  أن  وال تستطيع مصر  الناصر  بعبد  ليس  فالسيسي 

قدوة للعالم العربي في الوضع الحالي، فوحدة مصر(وكذلك 

الجزائر) مؤمنة بالقوة وليس بالتوافق، واإلخوان املسلمون 

يبقون قوة أساسية في البلد، أما االقتصاد املصري ففي حالة 

سيئة  نتيجة انهيار السياحة.

مشروع  إال  ملصر  الحالية  الفرنسية  السالح  صفقة  وما 

أوروبا  تشعر  بدأت  التي  الليبية  املسألة  «تلزيمها»  لـ 

بخطورتها (11000 الجئ من ليبيا وصلوا إلى  إيطاليا خالل  

السيسي  آذار/مارس لوحده)... فلمصر  األول من  النصف 

نهضوي  مشروع  دون  من  ولكن  ليبيا،  في  عسكري  دور 

من  الخليج  سقف  تحت  باقية  حالياً  وهي  عربي،  «فكري» 

الناحيتين السياسية واالقتصادية.

انتهاء الفائض السعودي

كان من املمكن أن تلعب اململكة السعودية دوراً كبيراً في 

املنطقة من الناحيتين السياسية واالقتصادية، إذ يسمح لها 

موقعها بأن تكون صلة وصل بين كل األطراف السياسية 

في املنطقة.. إال أنه من الواضح أن هذا الدور لم يعد ممكناً 

نتيجة احتدام الصراعات، باإلضافة إلى تدهور العالقات مع 

النفط.  الهائل في سعر  وإيران وتركيا، واالنخفاض  أميركا 

ففعالية الخليج في املنطقة العربية تعبر عن نفسها من خالل 

الفائض النفطي الذي اختفى كلياً. ال بل، إذا بقي سعر النفط 

عجز  من  السنة  هذه  اململكة  ستعاني  املستوى،  هذا  على 

ستخسر  اذ  دوالر)،  مليار   50 (حوالي  ميزانيتها  في  كبير 

اململكة  مدخولها.  نصف  وهو  دوالر،  مليار   120 حوالي  

والخليج يمولون الكثير من الفئات والتنظيمات والدول في 

وخاصة  لبنان..  سوريا،  العراق،  اليمن،  الصومال،  املنطقة: 

مصر (حوالي 20 مليار دوالر لوحدها)،  فهل سيتمكنون من 

الحفاظ على هذا املستوى من الصرف/الدفع؟

أما قطر فهي ربما الدولة الوحيدة في املنطقة التي سيبقى 

لدخلها  بالنسبة  سكانها  عدد  قلة  نتيجة  مهم  فائض  لها 

سعر  في  الكبير  االنخفاض  من  الرغم  على  وهذا  الوطني، 

الغاز. وهذا املعطى يرجح عودة قطر للواجهة السياسية في 

املنطقة بعد تفاهمات جديدة بين تركيا والسعودية.

تركيا وإيران

نتيجة تفكك العالم العربي وتماسك تركيا وإيران النسبي، 

لعبت الجارتان الكبيرتان غير العربيتين دوراً متصاعداً في 

املشرق العربي، وكان من املمكن أن يكون لهما تأثير نهضوي 

كبير في مرحلة من املراحل، إال أنه يبدو وألسباب مختلفة أن 

هناك استحالة لذلك على املدى املنظور.

العالم  في  قيادي  لعب دور  إيران من  التي تمنع  فاألسباب 

منذ  منه  تعاني  الذي  الحصار  لواقع  بالطبع  تعود  العربي 

سياسياً  خرقاً  إجرائه  إمكانية  عدم  وإلى  عاماً   30 من  أكثر 

العراق  في  نفوذها  وزيــادة  اآلخــر.  للطرف  وإيديولوجياً 

وسوريا ولبنان واليمن أقل مما كان عليه نفوذ عبد الناصر 

عدم  فهناك  املذهبي  الشرخ  على  وعالوة  العربي.  العالم  في 

على  السيطرة  الحيوي:  مجالها  من  لخروجها  إمكانية 

تكريت مثال وتثبيت الوضع في العراق غير ممكن إال باالتفاق 

مع األتراك. وإذا ما تثبت االتفاق األميركيـ  اإليراني، فاالنفتاح 

االقتصادي  سيؤدي إلى تكريس طاقاتها للنمو الداخلي، في 

الكبرى اإلقليمية   الدول  النفط وتحالف  ظل انخفاض سعر 

ضدّها.

الشرق األوسط  إلى لعب دور كبير في  أما تركيا فتطمح 

والغرب.  الشرق  بين  وسياسية  جغرافية  وصل  كصلة 

في  مطار  أكبر  إنشاء  مشروع  وضع  إلى  مثال  عمدت  لذلك 

العالم يربط شرق آسيا بالغرب. أما من الناحية السياسية 

فامتدادها العرقي إلى حدود روسيا وطرحها الديني يعطيانها 

الغرب  «يكلفها»  ألن  تأهيال  األكثر  الطرف  تكون  أن  إمكانية 

داعش،  منطقة  هو  ذلك  على  مثل  وأكبر  الشرق،  بمشاكل 

تلك  في  داعش  ضد  عمل  أي  تسهل  وال  تشارك  ال  فهي 

املنطقة مع علمها أن التحالف لن يحقق انتصارات كبيرة. 

داعش  منطقة  األميركان  «يلزِّم»  أن  هو  أردوغان  فطموح 

لتركيا.

وطموحات تركيا هذه كانت ممكنة سابقاً عندما طرحت 

نمو  ذات  ديموقراطية  إسالمية  لدولة  كنموذج  نفسها 

اقتصادي كبير. فتبناها بعد الربيع العربي الغرب، وخاصة 

الخارجية  ولجنة  كلينتون  (هيالري  األميركية  الخارجية 

هذا  أن  إال  املقبلة.  العربية  لألنظمة  كقدوة  الكونغرس)  في 

النموذج التنموي اإلسالمي الديموقراطي سقط مع سقوط 

اإلخوان في مصر، نتيجة:

1ـ «اكتشاف» االميركان (تصريحات بايدن) ان تركيا هي  

ليس فحسب وراء امتداد داعش األخير بل أيضا رئتها (أين 

يباع النفط ومن أين تأتي اإلمدادات؟).

التركي سطحي جداً وال يطال  الديموقراطي  النموذج  2ـ 

(من  الصحافة  في  سواء  الديموقراطية،  املؤسسات  صلب 

بفضائح  أو  العالم)  في  الصحافيين  اعتقال  نسب  أكبر 

العنيف  القمع  في  أو  نفسه)،  اردوغـــان  (ابــن  الفساد 

للمتظاهرين (كما حصل في منتزه غازي وساحة تقسيم)، 

وطبعاً املسألة الكردية.

طريق  إلى  وصل  التركي  االقتصادي  النموذج  ان  كما  3ـ 

انخفاض سعر  التجاري. ولوال  امليزان  مسدود نتيجة عجز 

مؤقت،  اوكسيجين  بالون  بمثابة  كان  الذي  األخير  النفط 

الديون  بسبب  كبرى  اقتصادية  أزمة  في  تركيا  لدخلت 

والناتجة  الخاص،  القطاع  يتحملها  التي  للخارج  الكبيرة 

للعائالت  االستهالكية  املصرفية  القروض  عن  بدورها 

الكبير  االقتصادي  التفاوت  إلى  طبعاً  باإلضافة  التركية، 

نتيجة إثراء «البورجوازية» األناضولية على حساب الفئات 

األخرى.

األمد  على  مهدد  غير  السياسي  اردوغان  وضع  ان  يبقى 

الخاص،  القطاع  دين  ارتفاع  مع  بالتوازي  إنه  إذ  القصير، 

متدنٍ  مستوى  إلى  الدولة  ديون  يخفض  أن  استطاع  فهو 

جداً مقارنة مع الدول األخرى. وبالتالي تملك الدولة مبدئياً 

«إلنقاذ»  التدخل  من  يمكِّنها  وهذا  االستدانة،  إمكانية 

فال  القادمة،  األزمة  تفادي  اما  االمر.  لزم  إذا  الخاص  القطاع 

يمكن ان يتم إال من خالل تخفيف السيولة واالستيراد، أي 

تخفيض النمو االقتصادي وبالتالي خفض أرباح البرجوازية 

األناضولية. وهذا قد يكون خطراً الحقاً على أردوغان، إذ قد 

تطمع هذه البرجوازية بـ «لبرلة» أكبر، وتكون صلة الوصل 

بين غولن والجيش التركي بمباركة من اإلدارة األميركية.

خالصة

املنطقة العربية كانت وما تزال في طريق مسدود، تتفتت 

املحيطة  الكبرى  اإلقليمية  الدول  تحقق  بينما  بسرعة، 

تركيا  اليمن،  في  إيران  االنتصارات:  بعض  العربي  باملشرق 

تأهيل  إعادة  محاولة  مع  داعش)،  امتداد  (عبر  العراق  في 

تقرب  االنتصارات  هذه  ليبيا.  في  العسكري  املصري  الدور 

الـمنطقة  اختفاء  مع  بينها،  فيما  املواجهة  من  الدول  تلك 

العازلة تلك. فعلى سبيل املثال، فإن قتال إيران في تكريت هو 

مواجهة شبه مباشرة مع تركيا، وفي الجوالن مع إسرائيل، 

وفي اليمن مع السعودية.

ان  الوسط، تحاول  املتحدة فهي موجودة في  الواليات  أما 

تمنع أي انتصار كبير للحلف التركي ـ القطري (اإلخواني)، 

فتستخدم  العراقي.  ـ  اإليراني  أو  املصري،  ـ  السعودي  او 

األميركية  والرساميل  اإليراني،  والنووي  النفط،  سعر 

الصدام  ان  إال  تلك..  او  الدولة  هذه  على  ضغط  كأدوات 

النفوذ  تقاسم  على  وتركيا  إيران  اتفقت  إذا  إال  آت،  الكبير 

وبانتظار  األقل  على  مؤقتاً  أميركية،  بمباركة  املنطقة  في 

في  القوى  ميزان  يكون  هكذا  املقبلة.  األميركية  االنتخابات 

بشكل  إيران  ملصلحة  تعدل  قد  الجديد  األوسط  الشرق 

الخليج.  دول  حساب  على  ثانوي،  بشكل  وتركيا  أساسي 

وهو لن يتعدل إال بحصول متغيرات جديدة، كلها مستبعدة 

على املدى املنظور، منها حصول تدخل عسكري مصري في 

املشرق، أو انهيار أالتفاق اإليراني ـ األميركي، أو ارتفاع كبير 

في سعر النفط.. أو الحسم العسكري في إحدى الدول.

الشرق األوسط: نظرة عامة على «اللحظة»
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الشكل رقم ٣: النسبة املئوية للقائلين إن الوضع االقتصادي يشكّل أحد أهمّ تحديَّين يواجهان كيان الدولة
الشكل رقم ١: القائلون إنّ مدخولهم كافٍ لتغطية نفقاتهم ولالدّخار

ال يبدو أنَّ املداخيل 

االقتصادية قد ساءت كثيراً 

بسبب االضطرابات املصاحبة 

للربيع العربي، وهذا بخالف 

ما تشير إليه مالحظات البنك 

الدولي.. 

نسبة الذين شاركوا في 

االحتجاجات ممّن يتحدرون 

من أُسر أفضل حاًال، كانت 

األعلى



مـــن بــيــن أخـــطـــر ســـمـــات مــشــهــد الــتــشــتــت 

ــاســــي  ــيــ ــــــادي والــــســ ـــــصـ ــتــ ــ ــي واالقـــ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ الـ

الفلسطيني اليوم هو االنفصال املتزايد لثالثة 

»أطراف« من األرض املحتلة عن »املركز«، أي 

كل من قطاع غزة والقدس الشرقية العربية 

الغربية.  الــضــفــة  فــي  »ج«  املصنفة  واملــنــاطــق 

ومع أن املناطق األخيرة تتضمن 60 في املئة 

القدس تعتبر أكبر  الضفة، وأن  من مساحة 

وأقدم مدينة فلسطينية، بينما تعادل مساحة 

الضفة ولكنها  املئة من مساحة  غزة 10 في 

الفلسطيني  الــشــعــب  ثــلــث  يـــعـــادل  مـــا  ــأوي  تــ

تحت االحتالل.. فإن جميع هذه األطراف تقع 

الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  واليـــة  خـــارج 

)أو  لحكم  وخاضعة  اقتصادياً  مهمشة  وهــي 

حصار( إسرائيلي مباشر. هذه ليست وليدة 

تعتبر  بل  ظــروف سياسية جديدة فحسب، 

ــار أوســلــو املــتــفــق عليها )أو  ــرازات إطـ ــ مــن إفـ

الحتمية( بعد 20 سنة من سريانها.

على  الفلسطيني  املفاوض  وافق   ،1993 وفي 

»الحل  إلى مرحلة  القدس  البت بقضية  تأجيل 

الدائم«، وعلى اقتطاع املناطق املسماة »ج« من 

تحت  أهلها  وإبقاء  و«ب«(  )»أ«  نفوذه  مناطق 

بقيت  بينما  اإلسرائيلي،  العسكري  الحكم 

الجغرافي  التواصل  بمحاور  تتحكم  إسرائيل 

ذلك  ونتيجة  املحتلة.  األرض  وبقية  غزة  بين 

غزة  قطاع  حصار  السهل  من  جُعل  أن  كانت 

»ج«(  واملناطق  القدس  )كما  مصيره  وفصل 

والقانوني  واالقتصادي  السياسي  املسار  عن 

الذي تسلكه سلطة الحكم الذاتي في رام الله 

املحيطة  والقرى  األخرى  الفلسطينية  واملدن 

املدنية  السلطة صالحياتها  هذه  وتمارس  بها. 

والخدمية املحدودة بقدراتها واألمنية الداخلية 

وهي  عليها،  بالسيادة  تتمتع  ال  مساحة  على 

العام  املحتلة  األرض  مساحة  ثلث  عن  تقل 

أرض فلسطين  املئة من  في  1967 وربما عن 7 

التاريخية.

وعاصمتها القدس؟

يكن  لم  الفلسطيني  الجانب  أن  نفترض 

يتصور بأن تصل األوضاع إلى مثل هذه الحالة 

لكن  أوسلو،  صكوك  توقيعه  من  عقدين  بعد 

إسرائيل عملت بالتأكيد كل ما بوسعها لجعل 

التراجع  جداً  الصعب  من  واقعاً  األوضاع   هذه 

قد  السياسي  غزة  قطاع  انفصال  أن  ومع  عنه. 

اختراق  حدوث  حالة  في  للمعالجة  قابل  يكون 

وباستطاعة  العتيدة،  الوطنية  املصالحة  في  ما 

القاطنين  الضفة  سكان  من  املئة  في  الـــ10 

الخدمات  بعض  إلى  الوصول  »ج«  مناطق  في 

مناطق  في  الفلسطيني  املجتمع  مع  والتواصل 

العربية لم تعد عربية،  القدس  »أ« و »ب«، فإن 

والسياسية  االقتصادية  املدينة  ومكانة 

الريح.  مهب  في  باتت  التاريخية  والثقافية 

العام  الفلسطيني  التيار  عن  القدس  وانسالخ 

التي  والقدسية  واملبرر  البوصلة  األخير  أفقد 

أشهرها الزعيم الشهيد ياسر عرفات بالهتاف 

رحيله:  قبل  األخيرة  السنوات  في  يردده  كان 

»للقدس رايحين، شهداء باملاليين«.

شاركتُ  املتحدة  لألمم  ــة  دراس توصلت 

بإعدادها في 2013 حول اقتصاد القدس العربية 

الشرقية:  القدس  في  الفلسطيني  )»االقتصاد 

الصمود في وجـه الضم والعزل والتفكك«( إلى 

أن اتجاهات املؤشرات االقتصادية )إنتاج محلي، 

تدلُّ  الــخ..(  إنشاءات،  خدمات،  فقر،  عمالة، 

الفلسطينية  للقدس  املُمَنهج  االسـتبعاد  علـى 

واحد،  جانب  من  إليها  ضُمَّت  التي  الدولة  من 

الـضفة  بقيـة  عن  نفسه  الوقت  في  وفصلها 

اقتصاد  يجد  لذلك،  ونتيجةً  املحتلة.  الغربية 

الشرقية نفسه في عالم منفصل تماماً  القدس 

واإلسرائيلي،  الفلسطيني  االقتصادين،  كال  عن 

أي  في  مدمج  غير  فهو  بهما.  يرتبط  اللذين 

الناحية  من  يعتمد  فإنه  ذلك  ومع  منهما، 

لـدعم  الغربية  الضفة  اقتصاد  على  البنيوية 

إنتاجه وتجارته في السلع والخدمات ولتوفير 

فرص العمل، وهو في الوقت نفسه يعتمد قسراً 

على األسواق اإلسرائيلية التي يجب أن يخضع 

مصدراً  تشكِّل  والتي  وأنظمتها،  للوائحها 

الرئيسية  القناة  تشكِّل  كما  والتجارة،  للعمالة 

للسياحة املتجهة إلى املدينة.

وبحسب التقرير األممي، قد أدَّت هذه العالقات 

اقتصاد  ترك  إلى  فعلياً  واملتعارضة  املتناقضة 

ويتدبر  بنفسه  نفسه  ليعين  الشرقية  القدس 

من  فهو  املُعلَّقة.  تنميته  مصير  بانتظار  أمره، 

الفلسطينية،  السلطة  والية  عن  منفصل  جهة 

ملا تمليه متطلّبـات  ثانية  وهو خاضع من جهة 

االستيطانية  واالستراتيجيات  اليهود  السكان 

والحكومية  البلدية  السلطات  تنتهجها  التي 

اإلسرائيلية. لقد بات املسار االقتصادي للقدس 

لبقية  االقتصادي  املسار  عن  منحرفاً  الشرقية 

على  تنطوي  االتجاهات  وهذه  الغربية.  الضفة 

األمم  قــرارات  في  املكرَّس  املفهوم  جعل  خطر 

غزة  قطاع  أن  وهو  أوسلو،  واتفاقات  املتحدة 

الشرقية،  القـدس  فيهـا  بما  الغربية،  والضفة 

مفهوماً  واحداً،  وقانونياً  إقليمياً  كياناً  يشكِّالن 

لم يعد له معنى.

فحسب  يحمل  ال  للقدس  الشاذ  الوضع  هذا 

الوحدة  مشروع  على  استراتيجية   مخاطر 

والسيادة،  الوطني  واالستقالل  الفلسطينية 

عميقة  واجتماعية  اقتصادية  أزمات  يعكس  بل 

املحتلة  القدس  فلسطينيو  يعيشها  ومزمنة 

والبالغ عددهم حوالي 300.000 نسمة )داخل 

 100.000 عن  يزيد  ما  إلى  باإلضافة  الجدار( 

الشمالية  الضواحي  في  يقطنون  مقدسي 

مناطق  في  الجدار(  )خارج  للمدينة  والشرقية 

قلنديا  )مثل  القدس  لبلدية  قانونيا  تخضع 

وكفرعقب( أو لوالية السلطة الفلسطينية )مثل 

العيزرية وأبو ديس(. 

فبلدية القدس اإلسرائيلية التي ال يتمثل فيها 

)كما  الفلسطينيين  الدائمين«  »املقيمين  هؤالء 

كثيرا  تهتم  ال  اإلسرائيلي(  القانون  يصنفهم 

ذلك  ويظهر  املختلفة.  الخدمية  باحتياجاتهم 

جمع  مثل  أساسية  خدمات  توفير  سوء  في 

من  املهملة  الداخلية  الشوارع  تنظيم  القمامة، 

واألرصفة،  واإلنارة  والتعبيد  التخطيط  نواحي 

توفير املاء بانتظام للحارات الفقيرة. وهي تماطل 

تمنع  )وحتى  والترميم  البناء  بإصدار تصاريح 

القديمة  البلدة  إلى  العادية  البناء  مواد  دخول 

توفير  عن  وتمتنع  مسبق(،  تصريح  دون  من 

الدخل املحدود، بينما يتم عصر  إسكان لذوي 

الضرائب  كافة  لدفع  فلسطيني  مواطن  كل 

والغرامات  واملــاء  الكهرباء  وفواتير  البلدية 

البقاء  مجرد  تجعل  التي  التكاليف  من  وغيرها 

في املدينة عملية مكلفة وبطولية. وتضاف إلى 

ذلك نسب الفقر املرتفعة )ملا يزيد عن 70 في املئة 

الفقر  مع خط  باملقارنة  القدس،  من فلسطينيي 

املطبق في إسرائيل(، والبطالة التي تنتشر بين 

مختلف  تفاقم  التي  نفسها  بالوتيرة  الشباب 

وعنف  وجنح  إدمان  من  االجتماعية  املشاكل 

األزمات  هذه  وكل  ثقافية.  و«أسرلة«  أسري 

بعض  عدا  ما  ملعالجتها،  عامة  إلى جهات  تفتقد 

جهات  من  املمولة  الصغيرة  األهلية  املنظمات 

البرامج  بعض  تقيم  وأممية  أوروبية  مانحة 

االجتماعية املحلية لسد الفراغ الخدماتي.

ومنذ إغالق املؤسسة السياسية الفلسطينية 

 2001 في  الشرق«(  )»بيت  القدس  في  القائدة 

كان  الذي  الحسيني  فيصل  الزعيم  ورحيل 

املدينة  في  تعد  لم  املقدسيين،  صوت  يوحد 

»مستشفى  سوى  فعلية  عربية  »مؤسسات« 

وبعض  القدس«،  كهرباء  »شركة  و  املقاصد« 

العامة«  »األوقاف  ثم  القدس«،  »جامعة  كليات 

التابعة للحكومة األردنية واملكلفة بإدارة الحرم 

وهناك.  هنا  العامة  واألوقاف  الشريف  القدسي 

تلعب  أن  الفلسطينية تحاول  السلطة  أن  ومع 

بُعد،  عن  التحكم  بوسائل  القدس  في  ما  دوراً 

القدس  شــؤون  ــر  ووزي القدس  محافظ  فان 

علناً  القدس  داخل  بالعمل  له  مسموح  غير 

نفوذه.  ملمارسة  اآلليات  أو  باملوارد  مجهز  وغير 

وازدواجية  وخدمي  سياسي  فراغٌ  نشأ  وهكذا 

بمحاولة  تقضي  للقدس،  قانونية  ثالثية(  )بل 

أنها  أساس  على  رسمياً  التصرف  السلطة 

جزء من »دولة فلسطين« وبتعامل األردن معها 

تجاه  الضيقة  الهاشمية  املسؤوليات  ضمن 

األماكن املقدسة، بينما الوالية السيادية الفعلية 

كما  إسرائيل  تفرضها  التي  تلك  هي  السارية 

الحكومية  وأجهزتها  قوانينها  خالل  من  تشاء 

الضرائب  التخطيط،  لجان  )البلدية،  املختلفة 

والتأمين الوطني، جمعيات االستيطان اليهودي 

استبيحت  وهكذا  األمــن(.  وقوى  والشرطة 

عاصمة  جعلها  مطامع  أمام  الشريف  القدس 

إسرائيل األبدية من خالل محو هويتها العربية 

في  املركزي  السياسي  وتاريخها  واإلسالمية 

نضال الشعب الفلسطيني ضد االستعمار ومن 

اجل الحرية واالستقالل.

... بينما تنهض رام الله 

أنه على بعد  وما يثير التساؤل واالرتباك، هو 

الرازحة  القديمة  البلدة  عن  كلم   20 من  اقل 

تحت تهديد التهويد، تنمو وتتوسع وتتنظم 

ألبراج  املحتضنة  /البيرة،  الله  رام  مدينة 

عمالقة  ولعمارات  ضخمة  تجارية  ومجمعات 

ومشاريع  والبنوك  والشركات  الدولة  لوزارات 

اإلسكان الفخمة  بأسماء لطيفة )»الريحان« و 

الديبلوماسي«..(  »الحي  و  »ريف«  و  »روابي« 

الفنون  وقاعات  واملتاحف  الثقافة  وقصور 

وتنظيم  بناء  مظاهر  من  وغيرها  الجميلة، 

العاصمة الفلسطينية، بما في ذلك اعتماد رزمة 

القيم والغايات الليبرالية ألي مجتمع »معاصر«. 

قد يفاجِئ الزائر إلى رام الله التخطيط املكثف 

في  فقط  البلدية  توفرها  التي  الهائلة  واملوارد 

وتبليط  وتعبيدها  الشوارع  تنظيم  عملية 

وطالء  املرورية  ــارات  اإلش ونصب  األرصفة، 

مواقع توقف السيارات وإشارات املشاة مرتين 

كل سنة.

مس  أي  على  أ«  منطقة  »أهالي  يعترض  وقد 

»العادي«  االقتصادي  املسار  بهذا  تشكيك  أو 

 - بعد  ما  النظام  تولي  منذ  فعاًل  انطلق  الذي 

نريد  وال   .2005 العام  الحكم  مقاليد  العرفاتي 

مثل  بناء  على  الفلسطينية  القدرة  من  نقلل  أن 

هذا املجتمع العصري املرتكز أساسا على طبقة 

وسطى  طبقة  مع  ومتعاونة  ناشئة  رأسمالية 

في  والعاملين  الحكوميين  املوظفين  من  جديدة 

والتجار،  واملهنيين  الكبرى  والبنوك  الشركات 

مثل  لكن  معا.  وكبيرة  صغيرة  برجوازية  أي 

املتباعد  الفلسطيني،  »املركز«  في  املسار  هذا 

في   99 عن  وربما  ــراف،  األط عن  فأكثر  أكثر 

في   1« )مقابل  الفلسطيني  الشعب  من  املئة 

من  املزيد  طياته  في  يحمل  املركز!(،  في  املئة« 

الصراع  ونقل  الفلسطيني  والتشتت  االنحالل 

االهتمام  إلى  اإلسرائيلي  الخارج  مواجهة  من 

واالقتصادية  االجتماعية  الداخلية،  بالجبهات 

واقع  في  الشاسعة  والفجوات  والسياسية. 

رام  و«شمس«  القدس  »كوكب«  بين  الحياة 

الله أصبحت تهدد مشروع الدولة الفلسطينية 

الرئيس  مطلبه  في  التناقض  تعكس  ما  بقدر 

»..وعاصمتها القدس الشريف«.

هل من خالص؟

ليس في هذا السرد الكثير الذي يشجع على 

هذا  بأن  وهناك  هنا  مؤشرات  سوى  التفاؤل 

مشاهد  ثالثة  وهناك  يستسلم،  لن  الشعب 

أو  األمل  من  شيء  على  تدل  متواضعة  عينية 

االتجاه املعاكس ملسار التشتت واالنفصال:

 2014 صيف  في  القدس  أهالي  هب  عندما   -

لم  خضير،  أبو  محمد  الفتى  مقتل  إثر  على 

ضد  والغضب  االنتقام  رغبة  فقط  ذلك  يعكس 

االجتماعية  أحوالهم  أو  والفاشية،  العنصرية 

صرخة  بمثابة  كان  بل  فحسب،  املهمشة 

ومستعدون  باقون  انهم  املقدسيين  من  عفوية 

دون  من  لتمردهم  الحتمي  العقاب  لتحمل 

أمورهم  تدبير  يستطيعون  وانهم  الركوع، 

كان  إذا  امليدان  في  وحيدين  واألهم،  األصعب 

ذلك مصيرهم،

- خالل العواصف الثلجية في العامين 2014 

وأزقة  العربية  األحياء  شوارع  أغلقت  و2015، 

القدس  بلدية  جرافات  فعملت  القديمة،  البلدة 

على فتح شوارع األحياء اليهودية، بينما نزلت 

العديد من الجرافات العربية )الخاصة أو التابعة 

الفلسطينية،  األحياء  شوارع  لفتح  لجمعيات( 

من  األولي  الطوعي  املدني  الدفاع  مهمة  وتولت 

جهات  أية  من  تمويل  أو  إشراف  أو  إيعاز  دون 

عُليا،

ورام  القدس  بين  الفاصلة  النقطة  في   -

آلالف  الحياة  شريان  قلنديا،  معبر  عند  الله، 

للعمل  يوميا  الله  رام  إلى  الوافدين  املقدسيين 

إهمال  فإن  العائلية،  الزيارة  أو  التجارة  أو 

والشوارع  املرور  لترتيبات  االحتالل  سلطات 

واالتجاهات املتضاربة للسير خلق منذ سنوات 

السلطة  عجزت  مخيفة،  مروري  اختناق  حالة 

وتوني بلير والرباعية الدولية والـ USAID عن 

معالجتها! وعلى الرغم من ذلك، فهناك ثلة من 

شباب قلنديا لوالهم لكان انقطع هذا التواصل 

نهاراً  لياًل  يقفون  فهم  الحيوي،  الفلسطيني 

ينظمون  املغبرة،  املعبر  شوارع  مفترقات  على 

الضجيج  وسط  اإلمكان،  قدر  السير  حركة 

على  التحايل  السائقين  ومحاوالت  املستمر 

املكعبات  من  قطع  حول  وااللتفاف  تعليماتهم 

التي  السيارات  وإطارات  والحجارة  اإلسمنتية 

بها  تبرعت  حديدية  لوحات  وعليها  وضعوها 

موجهة  واحدة  عبارة  تحمل  محلية  مطبعة 

للسائقين العصبيين: أذكر الله!

وهذه هي البشرى السارة من قلب فلسطين.

شوارع رام الله معبدة وأزقة القدس معتمة

1500 وحدة استيطانية جديدة ستنشأ في مستوطنة »رمات شلومو« شمال القدس،

بعد املصادقة على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء.

وحسب القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، كان املشروع قد أرجئ

بسبب مطالب إجرائية كشق شوارع في املنطقة.

رجا الخالدي

متخصص في التنمية االقتصادية، عمل لدى 

األمم املتحدة بين 1985 و 2013،

ويقيم اآلن في فلسطين

قضيـــــة
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نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

كيف أسكتت األمهات أطفالهن عام 48

- ماما أين محمود صاحبي؟

- ذهب يا جلعاد.

- أين ذهب يا ماما.

- ال أعرف، ولكن هذا شيء جيد.

- وأين حسن يا ماما؟

- اختفى هو أيضاً يا حبيبي، ومعه عمو أحمد وخالتو 

جميلة.

- هل اختفوا معاً؟

- نعم، يبدو كذلك.

- ومتى اختفوا يا ماما؟

- ال أعرف. ربما قرب الفجر، قبله أو بعده.

- وهل البشر عادة ما يختفون؟

- هـــذا ال يــحــدث طـــول الـــوقـــت. فــقــط فـــي الــلــحــظــات 

التاريخية يا حبيبي.

- وهل نحن في لحظة تاريخية يا ماما؟

- بالتأكيد. لقد أصبحت لنا دولة أخيراً.

ــة ولــيــس هــنــاك مــحــمــود. يـــا مــامــا  ــ - أصــبــحــت لــنــا دول

أفهميني، أنا ال أريد أن ألعب مع الدولة، أنا أريد أن ألعب 

مع محمود، خذي الدولة وأعيدي لي محمود.

- حبيبي، ألم يلفت نظرك شيء؟

- شيء! ما هو؟

- ألم يلفت نظرك أننا غيرنا البيت.

- صحيح يا ماما. هذا غريب جداً. 

- ألم يلفت نظرك أن هذا بيت محمود؟

- صحيح يا ماما، كيف لم أنتبه.

- ألم يلفت نظرك أنك اآلن في غرفة محمود نفسه؟

- أيوه أيوه صح.

- وكل هذه اللعب، هي لعب محمود.

- صح جــداً، أذكر هذا القطار اللعبة، ومسدس املياه 

هذا.

- وكل هذه اللعب أصبحت لك اآلن.

- وااااو! كلها؟

- كلها، فقط بدون محمود.

- هــاهــاهــا. أحــســن، حتى ألعب 

بها وحدي.

- تخيل لو كان محمود ال يزال موجوداً؟

- ال ال ال، هكذا أحسن، كان سيمنعني من اللعب بها.

- إذن ماذا يفعل األطفال املطيعون؟ يشكرون الله ألن 

محمود اختفى. صح؟

- الله؟ ما دخل الله؟

- الله هو الذي جاء وأخذ محمود وأعطاك اللعب.

- ال يا ماما ال، أنت ال تعرفين شيئاً، الله ليس له دخل 

والبشر  تاريخية،  لحظة  فــي  فقط  نحن  املــوضــوع.  فــي 

عادة ما يختفون في اللحظات التاريخية.

- لحظة تاريخية؟

- طبعاً يا ماما. لقد أصبحت لدينا دولة أخيراً.

)تحضنه وتبوسه وتدعو الله أن يحرسه من الحسد(

»كل ما أمرق جنب البلد بحسّ هواها وبسمع صوت ناسها.  كيف أنسى بلدي وهي بتحضن ضريح شيخ املقاومين عز الدين القسام... رح أضلّ إحكي عنها ليل ونهار ألوالد أوالد أوالدي«.

)فاطمة غانم، مواليد بلدة »الشيخ« املهجرة )تصوير محمود غانم(
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ــاء، أقـــف  ــيـــضـ ــبـ ــي قـــلـــب الـــــــدار الـ صـــبـــاح الــجــمــعــة فــ

ــتــب عليها  أمــــام مــنــصــة وكـــراســـي والفــتــة كــبــيــرة كُ

فاتح  احــتــفــاالت  تقاطع  الــثــاث  النقابية  »املــركــزيــات 

الامسؤول تجاه قضايا  السلوك  ماي احتجاجا على 

ومطالب الطبقة العاملة«. قطعتُ شارع الجيش امللكي 

ــرى. يتابع  ــ األخـ الــجــهــة  مــن  للمنصة  أللــتــقــط صــــورا 

رجــــال الــشــرطــة بــاســتــغــراب شــخــصــا يــصــور منصة 

فارغة. البوليس حاضر والنقابيون غائبون. البوليس 

واحد والنقابات متعددة. 

وورقية.  حقيقية  كثيرة،  نقابات  املغرب  في  توجد 

في  نشاطهم  يمارسون  أشخاص  تجمّع  هي  والنقابة 

عن  للدفاع  تجمعهم  ويهدف  القطاع،  او  نفسها  املهنة 

واملعنوية وتحسين شروط عملهم.  املادية  مصالحهم 

يريد  ثوري  نقابي  تيار  نقابيين،  تيارين  املغرب  عرف 

مهني  إطار  وهي   – النقابة  من  جعل  جذريا،  تغييرا 

سياسيا  منبرا   - الرأسمالي  املجتمع  افرزه  برجوازي 

ويهدد  يتفاوض  إصالحي  وتيار  الحزب.  عن  يختلف  ال 

باإلضراب كتوقف جماعي عن العمل. التيار األول يسمي 

التيار الثاني »النقابات الخُبْزية«.

أما النقابات التي ابتكرت مقاطعة االول من أيار / فاتح 

ميلودي  بقيادة  للشغل  املغربي  اإلتحاد  أوال  فهي  ماي 

موخاريق املولود في عهد ستالين، وثانيا »الكونفدرالية 

منذ  أوحدا  زعيما  عرفت  التي  للشغل«  الديمقراطية 

ستالين.  عهد  في  واملولود  األموي  نوبير  هو  نشأتها 

النقابة الثالثة منشقة عن الثانية ألسباب سياسية وهي 

منذ  األوحد  وزعيمها  للشغل.  الديمقراطية  الفدرالية 

نشأتها ولد في عهد لم أعثر عليه..  

كون  هو  السبب  فإن  املُقاطِعة،  النقابات  حسب 

بل  العاملة،  للطبقة  شيئا  تقدم  لم  اإلسالمية  الحكومة 

هي تجْهز على مكتسبات مثل تمديد سن التقاعد، زيادة 

االقتطاعات من األجور إلنقاذ صندوق التقاعد من اإلفالس 

الالمسؤول  الحكومي  السلوك  هذا  على  ردا  الوشيك.. 

قاطعت النقابات فاتح ماي.

السابقة  الحكومات  كل  أن  التفسير  هذا  يَفترض 

دم  العمال وتردد معهم شعار »حقوقي  تبكي مع  كانت 

هل  مسؤوال  الحكومة  سلوك  كان  لو  ثم  عروقي«.  في 

سيكون االحتجاج ضروريا في فاتح ماي؟

حسب األدبيات املغربية فـ »فاتح ماي« احتفال بالنسبة 

حفل  لليسار.  بالنسبة  نضالي  عرس  وهو  للتلفزيون، 

صار  صراعا  كان  ما  تسميات.  في  خلل  هناك  وعرس. 

يسميه  ما  بين  ماي  فاتح  صورة  تغيرت  لذلك  تمييعا. 

املناضلون أيام العز وما يجري هذه األيام. 

يحب  شخص  أي  ــ  مناضل  هناك  كان  العز  أيام  في 

وطنه ومستعد للتضحية في سبيل املصلحة العامة ــ 

ينزل للشارع ضد هضم حقوق الطبقة العاملة ويطالب 

بالتغيير وتحقيق العدالة االجتماعية. وكان هذا املوقف 

يلهم الجماهير التي تنزل مبكرا  للشارع وسط زغاريد 

الشمس  وجــه  في  تصمد  حماسية  وروح  النساء 

البيضاء  الدار  شوارع  في  مرارا  هذا  حدث  الحارقة.. 

الحركة  معقل  أحياء صناعية كبيرة هي  التي تحتضن 

النقابية املغربية. كان ذلك في أيام عز النقابات. حينها 

كان اليسار هو القائد األول للعمل النقابي على املستوى 

امليداني حتى حين تكون القيادة إصالحية نصف يمينية. 

يحركها  نقابة،  حزب  لكل  أن  الناس  الحظ  الزمن  مع 

حين يكون في املعارضة ويضعها في الثالجة حين يكون 

في الحكومة. وبهذا الشكل فالنقابة قفاز للعراك. وعندما 

لقد  النقابية.  الظاهرة  تتبعها  الحزبية  الظاهرة  تنحط 

فياًل  النقابات  كانت  املسألة.  في  وزن  لالنتخابات  صار 

تركبه األحزاب البتزاز السلطة.

السّمسار،  صورة  وصعدت  املناضل  صورة  تراجعت 

الذي يستغل كل حدث ومحطة لتسمين نفسه.  وهو 

تزعزعت صورة إحدى النقابات حين داست ابنة زعيمها 

مليارديرا  أن  الناس  فعرف  بسيارتها.  شركتها  عمال 

يتزعم العمال ويدافع عن حقوقهم. فهم الناس أن فاتح 

ماي ال يؤثر في مصير عامل خدم ثالثين سنة في معمل 

وحين تقاعد صار بائسا، يشعر بالجحود. لذا فال زعامة 

اليوم للطبقة العاملة ألن شكل هذه الطبقة هالمي أصال.

البشرية  الكتل  تعبئة  النقابات  على  صعبا  صار  هكذا 

فاتح  يعود  أن  الكثيرون  يتمنى  السبعينات.  في  مثلما 

فقد  بنفسه.  إال  يؤمن  الفرد  عاد  ما  لكن  العز  أليام  ماي 

كتضييع  للنضال  ينظر  صار  العام.  الشأن  في  الثقة 

للوقت وكبالهة، والحذق اآلن هو أن يبحث كل فرد عن 

مصلحته اآلنية. 

هناك  فمثال  الحدث،  الستغالل  أشكال  ظهرت  لذلك 

فاتح  بمناسبة  غنائية  لسهرة  زبائنه  يدعو  مطعم 

براقصات  محاط  شعبي  مغنٍ  اإلعالن  صورة  وعلى  ماي، 

عيد  بين  يميز  ال  املطعم  صاحب  أن  واضح  شعبيات. 

العمال وعيد الحب.  

لتفسير  الصورة  هذه  املغاربة  فيسبوك  رواد  تسلّم 

العبث  تبرير  في  تمرين  إليكم  النقابي.  املشهد  غموض 

العمال.  تقاطع  النقابات  النقابية:  الكوميديا  وأوجاع 

فاتح  احتجاج  دون  جادة.  ونقابات  هزلية  نقابات  هناك 

ماي أين سيقضي املُقاطع يومه، في املقهى أم سيلتحق 

بعمله، أم سيتابع نومه؟ 

على  عالمة  ليسا  االحتجاج  وغياب  السخرية  سيادة 

العمال.  صوت  من  أعلى  العاطلين  صوت  فمثال  الرضا. 

يظن العاطل أن على العامل أن يفرح مهما كانت ظروفه. 

الكؤوس  تغسل  امرأة  تعمل  أجلس  حيث  املقهى  في 

وهي  أسبوعيا.  دوالرا  خمسين  حوالي  على  تحصل 

ويدفع  االجتماعي،  الضمان  صندوق  في  مسجلة  غير 

لها صاحب املقهى أجرها نقدا، بال عقد عمل، وهي تعمل 

يوم فاتح ماي، ويحدد الراتب باتفاق ثنائي تبعا للعرض 

والطلب. يوجد مئات اآلالف مثل هذه املرأة في املغرب. لقد 

جعلت وفرة اليد العاملة البشر رخيصا.  

لهذا  النقابات  وصلت  فلماذا  اذاً  صعب  الوضع 

الضعف؟ هناك أسباب سياسية واقتصادية. 

صار  وهكذا  املباركة،  الجمعة  يوم  ماي  فاتح  صادف 

مباركا على حكومة حزب العدالة والتنمية. فبعد سقوط 

النقابات.  هوت  ثم  النفط  أسعار  هوتْ  الكافية،  األمطار 

واإلخوان  اإلسالميين،  أن هذا عصر  مفادها  فكرة  تسود 

احتجاج  فكل  لذا  داعش.  من  للمغرب  أفضل  املسلمون 

يبدو كأنه تهديد لالستقرار السياسي السائد. املغرب 

جنة اآلن مقارنة بما يجري في بقية العالم العربي. يقول 

املغاربة إن الرّمد وال العمى. وال يمكن لوم السعيد بالرمد 

ألنه يخاف من العمى. 

امللكي  الجيش  شارع  ففي  اقتصادي.  الثاني  السبب 

املغربي  عمارتان متقابلتان، األولى هي مقر نقابة االتحاد 

للشغل والثانية هي مقر بورصة الدار البيضاء. وإنه ملن 

الصدف الدالة أن تتقابل عمارة الكادحين وعمارة رجال 

األعمال، ويفصل بينهما شارع الجيش.  

واحد  عيد  يوم  لديهم  الذين  املأجورين  تمثل  عمارة 

في السنة، مثل النساء اللواتي لديهن الثامن من آذار/

مارس.

األعمال  ولرجال  نقابة  ثالثون  للعمال  أخرى:  مقارنة 

من  مطالبها  على  نقابتهم  تحصل  لذا  واحدة.  نقابة 

الحكومة بينما وضع نقابات الشغالين يتدهور. مصير 

العامل في يد رب البورصة. لقد كان لتطور نظام اإلنتاج 

العمالية.  النقابات  نشأة  في  الحاسم  األثر  الرأسمالي 

وحين انتقل ثقل االقتصاد من املصنع إلى البورصة فقد 

بنقل  العمال  يهددون  الرأسماليون  صار  نفوذه.  العامل 

مصانع النسيج إلى بنغالدش فصارت الحكومات تغازل 

رأس املال وحده.

ال  الستالينية  الــقــيــادة  ذات  الــنــقــابــات  خــطــاب  مــن 

يــبــدو أنــهــا تــــدرك الــتــحــوالت الــجــاريــة. لــقــد اســتــعــاد 

بورصة  أربــاح  كتلة  حساب  في  سطوته،  الرأسمال 

الدار البيضاء سنة 2014، حصلت اتصاالت املغرب 

على 26 في املئة منها وحصلت الشركات العاملة في 

القطاع املصرفي على 42 في املئة منها. ربع االقتصاد 

ــار االقـــتـــصـــاد الــرقــمــي  ــ ــام ونـــصـــفـــه مـــصـــرفـــي. صـ ــ كـ

على  القائم  الواقعي  االقتصاد  من  أقــوى  االفتراضي 

االحتجاج  النقابات  على  لذا صعب  واملصنع.  الحقل 

ضد حواسيب البورصة. 

عيد العمال بين النقابة والبورصة

مليون و200 ألف طفل يمني مهددون بأمراض قاتلة بسبب توقف حمالت التلقيح بالبالد، 

وذلك بحسب اليونيسيف، التي اضافت أن 120 ألف طفل جديد يواجهون سوء التغذية 

الحاد نتيجة القيود املفروضة على االستيراد والتي تعيق وصول األغذية واألمصال، وكذلك 

بسبب القتال والقصف، عالوة على ال 160 ألف طفل الذين كانوا أصال في وضع سيئ.
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املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ الدعارة في سوريا سلطة الظلّ ـ أيمن الشّوفي

ـ النسويّة اإلسالمية في مصر: تحدّيات عديدة أمام تيار جديد ـ منى عالّم

ـ حفل لحرق الكتب في مدرسة مصرية ـ إيمان رسالن

Assafir Arabi ـ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ـ

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

العراق البهي بريشة وسماء اآلغا

في العام 1940، تبرّع زهدي أبو الجبين، أحد أثرياء يافا، بمبلغ كبير لتمويل مبنى مكوّن من سبعة 

طوابق أقيم بين بيارات البرتقال املحيطة بالرملة. املبنى الضخم ووفق ما قاله الحاج أمين الحسيني 

يوم االفتتاح سيخصّص لرعاية وتدريس أبناء املجاهدين الذين سقطوا في إضراب 36، وسيحمل اسم 

»ملجأ الرجاء«.

قابلته  الذي  النبذ  على  والتفافاً  سمعته،  طال  الذي  للعار  جبّاً  السخي  التبرّع  هذا  قدّم  الجبين  أبو 

أن يكون كما  للمبنى  تتح  لم  الفرصة  لكن  لليهود.  أراضيه  باع  أنه  يافا  أهالي  أن علم  بعد  أسرته  به 

إتمامه، لتتخذ منه مقراً ومركز تدريب  أمين، فقد استولّت عليه الحكومة اإلنجليزية فور  أراد الحاج 

املمهّدة  االنتشار  إعادة  لخطة  وفقاً  الرجاء  ملجأ  اإلنجليزية  القوات  أخلت   1947 العام  في  لجيشها. 

لالنسحاب الكلي، فاستولى عليه املقاوم حسن سالمة واتخذه مركزاً لقيادة القطاع الغربي من املنطقة 

الوسطى. في صرفند العمار بدأ الجنود اإلنجليز باالستعداد للعودة إلى بالدهم.

جوازات الجنود اإلنجليز تحمل أختام دخولهم لفلسطين، لكنهم لن يخرجوا منها، بل سيخرجون 

من بلد لم يدخلوه قط »إسرائيل«. الجندي االسكتلندي جاك، قرّر أن يكون على النقيض مع كل عقل 

سلبي، قرر أن يرفض الخروج من بلد لم يدخلها، ففرّ إلى الرملة ليبقى مع أصحاب البلد التي دخلها. 

أقام جاك في ملجأ الرجاء مع املجاهدين من أبناء البالد، واملتطوّعين األملان واليوغسالف تحت إمرة حسن 

سالمة. كثيراً ما حاول اليهود مهاجمة امللجأ، وكانت وسيلتهم الوحيدة لالقتراب هي املصفحات محلية 

الصنع.

وقد كانت املصفحات تلك شديدة الفاعلية في وقتها، وشكلت أحد أهم عوامل التفوق اليهودي.

العام 1948 تمكّن جاك وحيداً، ومتسلّحاً برشاش برن من قتل 6 مهاجمين  في مثل هذه األيام من 

اللد، والذين تمكّنوا بالفعل من  إلى حِرفيي الخراطة والحدادة في  وغنم أول مصفحة، سلّمت حينها 

تصفيح الشاحنات والجرارات العربية على النحو نفسه.

ولم تكن هذه املرة الوحيدة التي يغنم فيها جاك مصفحات وأسلحة من اليهود، فقد فعلها مرتين بعد 

ذلك. ساد االعتقاد أن اليهود قد يأسوا من إمكانية مهاجمة امللجأ. لكن جاك أقنع حسن سالمة أنهم لن 

يتعايشوا مع امللجأ لكونه يشرف على ثالثة حصون مجاورة، وسيعيدون الكرة، لكن متسلّلين. ولذلك 

تجب إزالة بيارات البرتقال املحيطة بامللجأ.

اجتمع حسن سالمة مع أهل املدينة في الجامع األبيض محاواًل إقناعهم بضرورة إزالة البيارات، لكن 

لم يوافق أحد على ذلك، معللين رفضهم بأنه لن يجرؤا على التسلل لياًل إلى امللجأ.

بعد أسبوع، وفي 5 نيسان، تسلّلت مجموعة من املقاتلين اليهود محمّلين بكمية ضخمة من األلغام، 

وقاموا بتفخيخ امللجأ بعد أن ذبحوا الحراس وعلّقوا رؤوسهم على سور املبنى الخارجي.

تفجير امللجأ كان من القوة، بحيث حطّم جميع نوافذ بيوت الرملة، فخرج الجميع ليشاهدوا طوابق 

املبنى السبعة وقد تداعت فوق بعضها البعض. جاك أصيب بحالة هستيرية وشوهد هو ومتطوّع آخر، 

فوق ركام الطابق السابع، ممسكاً برشاش البرن، ويصرخ باكياً: كان عليكم السماح لنا بإزالة البيارات.

في 12 تموز 1948 وبعد سقوط القطاع الغربي من وسط البالد، دخلت القوات اليهودية تتصدّرها 

عربة مصفحة ذات برج ومدفع من عيار رطلين، غنمها اليهود من الجيش األردني، أسموها فيما بعد 

»أوم نمر« النمر املرعب. جالت »أوم نمر« شوارع الرملة متقدمةً القوات اليهودية ومطلقةً نيرانها في 

كل االتجاهات لتثير الرعب في نفوس من تبقى في املدينة.

إلى معسكر  والرملة  اللد  من  العرب  الشباب  مع  ونقل  املدينة،  في  تبقوا  الذين  الرجال  مع  أُسر جاك 

املاء  لهم  يقدم  ولم  وأقفاص،  حظائر  داخل  عتليت  في  األسرى  احتجز  عتليت.  في  األسرى  لتجميع 

لشرب  املخصصة  القنوات  عبر  املاء  السجن  إدارة  فتحت  الرابع  اليوم  وفي  أيام،  ثالثة  ملدة  والطعام 

املاء،  امتنعوا عن شرب  الذين  قاموا بضرب كل  املنتشرون خلف األسرى  اليهود  الجنود  الحيوانات. 

انكشفت  األسرى  كباقي  يشرب  بأن  له  العرب  أصدقائه  مناشدة  ومع  املمتنعين،  بين  من  جاك  وكان 

هويته أمام الجنود. سجن عتليت كان آخر محطة لجاك مع الفلسطينيين، فقد نقل ثانيةً إلى سجن 

صرفند للتحقيق معه والتأكد من كونه الشخص الذي أُدرج اسمه في قائمة املطلوبين.

قيل فيما بعد أنه سلم إلى اإلنجليز في مفاوضات الهدنة في رودس سنة 1949.

لم أوفق في كل محاوالتي لتعقب املحطات التي تلت رودس من حياة جاك، رغم أنه لم يسبق أن تاقت 

نفسي ملعرفة مصير أحد على هذا النحو. لقد أفلتَ مني جاك، بعد أن أفلت من الجيش، ومن اإلمبراطورية، 

بل وحتى من نفسه، فقد كان جاك إفالتاً بحتاً.

لقد أفلت مني جاك قبل أن أعرف بأي لغة تكلّم مع نفسه ملا حيل بينه وبين رغبته الدائمة باإلفالت؟

كأني به عائد إلى بالده يتجاوز البالد التي أحب، يناجي نفسه:

»إذا حيل بين املرء وبين أن يبذل حبه، فال أحرى من ثمالة ال تعقبها إفاقة«.

سيصفه بنو قومه بأنه كان عاطفياً حد التطرف، تعوزه الحصانة الثقافية. وسيصفه زمالؤه الجنود 

بأنه ميّال لإلفالت، غير منضبط. وسيأخذ عليه الفلسطينيون ولعه الشديد بالخمر. لكن لن يستطيع 

أحد وصفه بالرديء. فقد امتلك مقلتي نسر، وساقَي فهد، وذراعين صلبين بما يكفي لحمل رشاش برن. 

 من صفحة اسماعيل أبو شميس على فايسبوك

قصة جاك.. القصيرة مدونات

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

وسماء اآلغا / العراق

االحتفال بالخضر 

الياس بشموع 

طافية على وجه 

النهر

باص العشّار 

الخشبي

في البصرة
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