
تلتبس كلمة »رمضان« بمعنى العذاب فهي مشتقة 

وسط  في  معاناة  فهو  الحر،  شدة  أي  الرمضاء  من 

صحراء تحترق بلهيب الشمس، مما يصرفنا للقول 

بأن الصيام لم يكن منذ بداياته األولى طقسا ممتعا، 

لكن هذا العذاب لم يكن له معنى إال مع اقترانه بمبدأ 

االختيار، وبهدف جليل هو الرغبة في التسامي نحو 

الله، وارتقاء الروح املؤمنة به حقيقة ومجازا.

ليتغذى  املعتاد  غذائه  من  يتخفف  فالجسم 

بأفق  يربطه  جسرا  ترتقي  روحانية  بأحاسيس 

هذا  نفسه  على  اإلنسان  يفرض  وحينما  السماء. 

ليجوب  إنسانيته،  شروط  من  يتخلص  الحرمان 

وينفذ  الرؤيا،  لتحضره  بها  ويطوف  أخرى  أمكنة 

الصوت الحق الى أذنه. إجماال، هكذا كانت سيرورة 

املراتب،  يجتازون  والقديسين،  واألولياء  األنبياء 

ويحررون الجسد من االرتهانات األرضية. وهذه هي 

عن  الباحثين  أتباعهم  كل  فيها  سار  التي  الطريق 

يتسبب  هلوسات  خالل  من  املنفلت  والجوهر  السر 

بها هذا الحرمان. ليس بإمكان كل من كان الصيام 

فهو طقس ال يقدر عليه كل الناس. هذه هي الحقيقة. 

ومن األكيد أنه ليس طقسا ملن ينتظر بال صبر ساعة 

اإلفطار، في الوقت الذي ينتظر فيه القديسون إحقاق 

الروحانية  السمة  هذه  الغذاء.  هذا  مع  القطيعة 

مكانة  يعطي  مجتمع  في  لها  حيزا  تجد  ال  لرمضان 

إلى  فيهبط  عامرة،  موائد  في  ويغرق  للطعام،  عظمى 

األسفل عوض أن يرتقي. ومثل هذا الرمضان ال معنى 

الرمضانية  الصورة  لتفادي  الوقت  حان  وقد  له. 

والحلويات  بالفطائر  املتيمون  عليها  يظهر  التي 

اختيارا  الطقس  هذا  وجعل  البغرير...(،  )الشباكية، 

كانوا  فالقديسون  واملباهاة.  لالستعراض  يحتاج  ال 

ليتجشأوا،  ال  ليصوموا  واملغارات  للكهوف  يهتدون 

ولم يكونوا بحاجة إلعالن تقواهم.

4 3 2 جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

امتحـانات  فـي  الغـش  موسـم.. 

وسواه.  املغـــرب،  فـي  البكالوريا 

وفـي »بألـف كلمــة«، كاريكاتير 

مختارة  نصوص  وفي  العراق.  من 

»أين  فايسبوك:  او  مدونات  من 

اليمــن،  آثار  إسـراء؟«، وتدميــر 

وإفالت البشير من املساءلة.

أبجديات التنمية الفلسطينية، من 

الحدود  عن  األطــراف:  إلى  املركز 

واملعابر  والــجــدران  والخطوط 

والحواجز. ورئيس الوزراء املصري 

املسـتشـفيات  أزمـة  »يكتـشـف« 

الحكومية. وفـي »الزاوية الحمرا« 

مزيد من »سوريالية« الواقع.

سوسيولوجيا العـزلـة: ميـــراث 

وخالصـات  سـوريا.  في  الحـرب 

البحث املنشـور على أجـزاء عــن 

واالنتفاضات  االجتماعية  »العدالة 

العربية«. وفي »فكرة« تبين التجاه 

القسري«  »اإلخفاء  ممارسة  نحو 

في مصر.
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للجدل،  املثير  األمــيــركــي  املعلق  زكــريــا،  فريد  يقرر 

في مقالة نشرتها واشنطن بوست، انه لم يعد هنالك 

أحد في العراق مستعدا للقتال من أجل العراق نفسه. 

ليس األمـــر نقصا فــي رغــبــة الــقــتــال بــشــراســة، يضيف 

زكريا، »فالكرد يقاتلون بشراسة من أجل كردستان، 

والسنة  اهــلــهــم،  أجــل  مــن  بــاصــرار  يقاتلون  والشيعة 

املنتمون الى تنظيم الدولة االسالمية يقتلون ويموتون 

للقتال  يبدو مستعداً  أحــد  ال  لكن  أجــل قضيتهم.  مــن 

من اجل العراق«. ولذلك، يستنتج زكريا »ان املشكلة 

الحقيقية ال تكمن في انهيار الجيش العراقي، بل في 

انهيار العراق«. 

من  كل  بل  قناعته،  زكريا  املعلقين  من  الكثير  يشارك 

شهد انهيار الجيش في املوصل وانسحابه في الرمادي، 

للقوات  والعقائدي  العسكري  االلتزام  املقابل،  وفي 

املنضوية في »الحشد الشعبي«، ال بد أن يكون على األقل 

أكثر  امليليشيات  تبدو  ملاذا  قبيل:  من  أسئلة  طرح  قد 

استعداداً للقتال من القوات النظامية؟ وملاذا مَنحت فتوى 

تتمكن  لم  شرعية  الشعبي  الحشد  السيستاني  السيد 

الحكومة العراقية من منحها لجيشها؟ هل يمكن تفسير 

صناعة  في  العصبية  دور  عن  الخلدوني  املبدأ  وفق  األمر 

الغلبة العسكرية؟ أم االكتفاء بالتفسيرات التي تُعطى في 

النصوص املعنية باالستشارة السياسية والتي تركز على 

قلة عدد الضباط املهنيين، والتسييس العالي للمؤسسة 

العسكرية، والفساد املتفشي فيها؟  

الصراع على الجيش 

بأن يكون »وطنياً«  الجيش  بين مطالبة  تناقض  هنالك 

للشيعة  ممثاًل  بجعله  املطالبة  وبين  العراق،  عن  ومدافعاً 

ممثلي  لتوافق  خاضعة  مؤسسة  في  والكرد  والسنة 

»الطوائف«. اظهار زكريا وآخرين االستغراب تجاه »عدم 

وجود من يدافع عن العراق« يفترض خطأًّ ان »العراق« هو 

فكرة محايدة وليست خاضعة للصراع بدورها.

يقدر أحد الخبراء ان بناء الجيش العراقي كلّف امليزانية 

األميركية 25 مليار دوالر، كما ان حصة القوات املسلحة 

من امليزانية العراقية بلغت في العام 2014  ثالثة أضعاف 

قيمتها في العام 2004، لتصل الى حوالي 6 مليارات دوالر. 

الخاصة  القوة  ربما باستثناء  الجيش،  فإن هذا  مع ذلك، 

جدية  غير  قوة  الكثيرين  نظر  في  يبدو  االرهاب،  ملكافحة 

على األرض. ما زالت املعلومات عن الظرف الداخلي للجيش 

اختراقه..  ومدى  الداخلية  وبنيته  اتصاالته  وطبيعة 

منذ  انشاؤها  تم  التي  التحقيق  لجان  ومعظم  شحيحة، 

سقوط املوصل لم تقدم بعد أي تقارير مهمة، وال يُحتمل 

و  والسطحية  التسييس  طور  من  بدورها  تخرج  ان  لها 

»التواطؤ« احياناً . لكن ما يمكن استخالصه من املعطيات 

القليلة املتوفرة، ومن الجدل الذي يحيط بما حدث، هو أن 

الجيش العراقي الحالي لم يُشكَّل بنيّة أن يكون مؤسسة 

فعّالة في املواجهة مع تمرد من النوع الذي يقوده داعش، 

بل انه كان الى حد كبير ساحة صراع سياسي عميق. 

بعد سقوط نظام صدام حسين، طُرحت فكرة تشكيل 

بدت  الفكرة  لكن  مسيس،  وغير  ومحايد  مهني  جيش 

بعدم  املفعم  الصراعي  الواقع  عن  كبير  حدٍ  الى  منقطعة 

الثقة والنزعات التآمرية. ال يقتصر األمر على غياب الثقافة 

يخص  وأيضاً  بل  الفكرة،  هذه  ملثل  الداعمة  السياسية 

قوة وتجذر الفكرة النقيضة، القائلة بأن من يسيطر على 

إلى  تُرجمت  الفكرة  وهذه  الدولة.  على  يسيطر  الجيش 

العراق  شهدهما  اللذين  الصراع  مستويي  على  تنافس 

الخارجية  القوى  بين  الصراع  العام 2003: مستوى  منذ 

لـ  العسكرية  والعقيدة  السياسية  الوجهة  صناعة  حول 

»العراق الجديد«، ومستوى الصراع بين القوى الداخلية 

االسالمية  القوى  فهمت  وأدواتها.  السلطة  امتالك  حول 

الشيعية أن الواليات املتحدة تسعى في الحقيقة الى بناء 

ومعادية  الغرب  مع  متصالحة  عسكرية  بعقيدة  جيش 

التي  الحكومات  اتباع  الى  بالنتيجة  قاد  ما  وهو  إليران، 

قادتها تلك التيارات لسياسة مضادة تقوم على عنصرين: 

التقليدية  العسكرية  باملؤسسة  الثقة  عدم  هو  األول، 

وبالتالي  السنة،  الضباط  لهيمنة  طوياًل  خضعت  التي 

رسمية  موازية،  عسكرية  تشكيالت  تقوية  على  العمل 

عسكرية  كقوة  الجيش  ظهور  من  للحد  رسمية،  وغير 

بطموح سياسي. 

يتم  بحيث  الجيش  تركيب  اعادة  على  العمل  الثاني، 

عقيدة  وصناعة  عليه،  التاريخية  السنية  الهيمنة  انهاء 

تلك  وتوجهات  مصالح  فيها  تتجسد  جديدة  عسكرية 

القوى، وهي عملية تسارعت خالل الدورة الثانية لرئيس 

الوزراء، نوري املالكي، وبعد تحرره من القيود األميركية. 

فيما  يجري  بريء  شيء  أي  هنالك  يكن  لم  باختصار، 

العقود  في  هائل  فساد  العسكرية:  املؤسسة  يخص 

والتعيينات واالدارة، بعدد أصفار تتجاوز أرقام الفساد في 

أي وزارة أخرى، تنافس أميركي - إيراني، وأحيانا تقاسم 

أو  املؤسسة  تلك  والء  كسب  غايته  وتسييس  للنفوذ، 

»امتالك«  نزعة  تصارعت  أفرادها.  أو  منظوماتها  بعض 

الجيش التي تفاقمت في زمن رئيس الوزراء السابق، مع 

ذلك  عن  لينتج  املحاصصة،  منطق  عبر  »تقاسمه«  نزعة 

كما  واملبادرة،  الفعل  على  وقدرتها  املؤسسة  هذه  شلّ 

على  ولكن  العراقية،  الدولة  مؤسسات  معظم  مع  الحال 

نحو أخطر. 

الحشد في مقابل داعش 

املدن  من  عدد  على  داعش  تنظيم  سيطرة  تنه  لم 

األميركية  فالرؤية  فاقمته.  بل  الصراع،  هذا  العراقية 

الوطني  للحرس  قوات سنية  تشكيل  بضرورة  القائلة 

فيها،  األرض  ومسك  املناطق  تلك  تحرير  دور  تتولى 

التوافقي  النظام  تكريس  االولى،  رغبتين:  عن  عبّرت 

القائم على مأسسة الهويات االثنية والطائفية، باعتباره 

لفكرة  أميركياً –  املقبول واملفهوم  الوحيد –  السياق 

اطاره  في  اإليراني  النفوذ  حصر  والثانية،  الشراكة. 

االطار.  هذا  حدود  خارج  التوسع  من  ومنعه  الشيعي 

في  جاءت  الجيش  هيكلة  العادة  األميركية  الدعوات 

األميركي  النفوذ  إلعادة  محاولة  بوصفها  السياق،  هذا 

وتحديد طبيعة الجيش وعقيدته العسكرية. 

فقط  ليس  الشعبي  الحشد  قوات  برزت  املقابل،  في 

كبديل  أكبر  وبقدر  بل  للجيش،  »ظهيراً«  بوصفها 

الوالء،  مضمونة  شيعية  بقوة   داعش  مواجهة  هدفه 

االيديولوجية  التقاليد  الى  ينتمي  عقيدي  وببناء 

االيرانية.  املصالح  مع  وينسجم  السياسية،  للشيعية 

وأمام هذا التنافس، كان من الطبيعي أن يفقد الجيش، 

أكثر وأكثر، قدرته على أن يتحول الى قوة جدية على 

وشرعيته  واضحة،  مصالح  يمثل  يعد  لم  ألنه  األرض، 

جيش  بأنه  يصفه  من  جانب  من  الطعن  الى  تتعرض 

بأنه حليف  »طائفي« شيعي، كما من جانب من يصفه 

محتمل لألميركيين. 

في العام 2008، نشر باحث اسمه مايكل رير، كتاباً عن 

الصراع االثني في العراق، جادل فيه بأن التدخل الدولي 

خياراً  كان  كردستان  في   1991 العام  انتفاضة  بعد 

لصالح  ليُحسم  الصراع  ترك  األفضل  من  وأنه  سيئاً، 

الجماعة األقوى، ألنه مهما كانت أعداد الضحايا في هذا 

الصراع، فانه سيكون أقل تكلفة من عدم حسمه »من 

اليوم،  املطالبة  األصوات  بعض  تَظهر  باملثل،  الخارج«. 

صراحةً أو ضمناً، بترك الصراع الراهن يُحسم لصالح 

حيزها  من  تنتقل  الفكرة  هذه  أخذت  األقوى.  الطرف 

السياسية،  بالخيارات  املتعلق  الجدل  الى  األكاديمي 

حيث ظهرت أصوات تعتقد انه ليس من مصلحة الغرب 

دعم »الحشد الشعبي« ما دام قوة غير موالية سياسياً 

لن  الصراع  هذا  في  منتصر  أي  وأن  له،  وايديولوجياً 

يكون بأي حال صديقاً للغرب. 

املوقف  هذا  تتبنى  ال  الغربية  الحكومات  كانت  وإن 

تجاه  وديّا  موقفاً  تمتلك  ال  انها  سراً  فليس  صراحة، 

»الحشد الشعبي« وتتحفظ على مشاركته في القتال، 

خصوصاً في املناطق ذات الغالبية السنية. وقد فُهم هذا 

املوقف الغربي لدى قطاعات عراقية واسعة بأنه يجسد 

»دعم أو تساهل الغرب مع داعش«، وهو ما غذّى أيضا 

نظريات شعبية واسعة االنتشار عن أصل هذا التنظيم. 

وبالنتيجة، تعمَّق االنقسام حول سبل مواجهة داعش، 

وهذا يعيد بقوة طرح السؤال: هل يمكن للعراقيين أن 

وهل  وشيعة؟  كسنة  ال  كعراقيين،  داعش  يواجهوا 

يمكن لهذه املواجهة أن تصنع عقيدة عسكرية مستقلة 

لجيش عراقي يحدد العدو والصديق وفق ظروف البيئة 

بناء على خيارات اآلخرين؟ لم تحسم بعد  ال  العراقية، 

بدا  كلما  ذلك  تأخر  وكلما  األسئلة،  هذه  على  اإلجابة 

الطريق ملرحلة ما بعد داعش أكثر تعقيداً. 

الجيش والهوية 

تعيش منطقتنا صراع هويات عميقا اليوم، وهذا النوع 

من الصراعات مرتبط بحالة الكيانات غير املحسومة، اي 

الكيانات التي لم تُجذِّر وجودها الوطني بعد، وتختلف 

و»أساطيره  الوطن  معنى  تحديد  حول  املفاهيم  فيها 

املؤسِّسة«. ال تشتغل »الوطنية« في هذا السياق كفكرة 

السائدة  السطحية  الشعاراتية  الطريقة  على  محايدة 

بل  الجماعات،  بين  األخــوّة  عن  الشعبي  التفكير  في 

ايديولوجية  حمولة  ذي  سياسي  كموقف  تنشط  هي 

وانحياز ثقافي محدد. 

سبيل  في  تقاتل  كلّها  اليوم  القوية  الجيوش  ان 

تعقيد  كان  ومهما  به.  املتمثلة  وامليثولوجيا  »الوطن« 

وعقلنة تلك املؤسسات، فان الشحن الالعقالني هو جزء 

ليس  املعنى،  بهذا  والصراع.  التعبئة  في  نشاطها  من 

غيره،  من  اخالصاً  اكثر  »جيناته«  في  هو  هنالك جيش 

بل هناك جيش تقف وراءه هوية مستقرة وغير خاضعة 

للتحدي، وجيش يفتقر لتلك الهوية. وإخفاق مؤسسة 

مهيمنة  صيغة  غياب  عن  تعبير  هو  العراق  في  الجيش 

»للوطنية العراقية«، في الوقت الذي لم تثْبت الصيغة 

التفاوضية بعد قدرتها على تقديم بديل مختلف. 

تعبيراً عن  العراق  في  الجيش  يبدو ضعف  لذلك، 

عراقية  لوطنية  صيغة  تكتمل  فحتى  أعمق.  مشكلة 

جـــديـــدة، أكــثــر تــمــاســكــاً وأوســــع شــرعــيــة، أو تنشأ 

ملؤسسة  الصعب  مــن  بديلة، سيكون  ألوطـــان  صيغ 

في  املشروعية  وتكسب  تنشأ  أن  للجماعات  عابرة 

الحتكار  وتسعى  بل  جميعاً،  الجماعات  هــذه  عيون 

وبمنطق  البلد.  حــدود  داخــل  في  »الشرعي«  العنف 

ــالــة تكتسب  املـــدرســـة الــواقــعــيــة، فـــان الــجــيــوش الــفــعّ

قوتها وشرعيتها عبر الصراعات التي تخوضها، ال 

عندما تصبح هي نفسها موضوعاً لصراع وتنافس 

اآلخرين، كما هو حال الجيش العراقي.

حارث حسن

باحث من العراق

عن »الجيش الذي ال يقاتل«.. مثال العراق

نهلة الشهال

ضياء العزاوي ـــ العراق

حَسَنة في رمضان

عــســى املــبــاحــثــات حـــول الــيــمــن الــتــي ابــتــدأت 

في جنيف تنجح في إرســاء وقف إلطــالق النار 

ــون فـــي منطق  ــارقـ )مــســتــبــعــد تـــمـــامـــاً، فــنــحــن غـ

»يـــا قــاتــل يــا مــقــتــول« الـــذي وجـــد لــه مصطلحاً 

سياسياً مــــودرن: االجــتــثــاث(، أو وعــلــى األقــل، 

)ألستم  الفضيل«  هدنة أليام بمناسبة »الشهر 

مسلمين مؤمنين؟( تسهياًل لوصول املساعدات 

القتل  مــن  وتــخــفــيــفــاً  ملحتاجيها،  واإلســعــافــات 

إمكان  يغير شيئاً في  لن  )ملــا ال؟ فهذا  الجاري 

الدموية،  املكاسب  وتسجيل  القتال  استئناف 

والتشجيعية،  املصاحبة  بالحماسة  وإحاطتها 

كما في مباريات كرة القدم، فال تقلقوا(.

ــاء، فــال عــــزاء للماليين  ــا فــي ســائــر األنـــحـ وأمــ

وقع  الــذيــن يصومون على  املنكوبة  بــالدنــا  فــي 

لجأوا  موحشة  أماكن  في  ويفطرون  القذائف، 

إلـــيـــهـــا، وبـــــــزادٍ مـــتـــســـوَّل )كــيــفــمــا كــــان شكل 

التسول(.

إال أن كل ذلك يتبع مصائر ليس بيد الناس 

ــا، بـــل يـــقـــررهـــا أمــــراء  الـــعـــاديـــيـــن الــتــحــكــم بـــهـ

الــذيــن نــصــبــوا أنفسهم »ثـــــواراً« )أو  الــحــروب 

تــشــاءون مــن تسميات( وســلــطــات مستبدة  مــا 

الوطن  بــل  األرض  لخسارة  مستعدة  فــاســدة، 

مشخصَناً  الحكم،  في  االستمرار  مقابل  نفسه 

مُؤلَّهاً )استغفر الواحد األحد(. 

أن  هـــؤالء  العاديين  للناس  فيمكن  باملقابل، 

بمناسبة حلول  ــنــة كــبــرى  عــلــى حَــسَ يُــقْــدِمــوا 

ــج« ألنها  ــ »أورانـ يقاطعوا شــركــة  أن  رمــضــان: 

شــريــكــة لــشــركــة »بـــارتـــنـــرز« لـــالتـــصـــاالت في 

ــرة لــديــهــا بـــرامـــج من  ــيــ إســـرائـــيـــل. هــــذه األخــ

ــيــــدان«،  ــن املــ ــاً مـ ــالمــ ــنَّ مـــقـــاتـــال« و«ســ ــبـ قــبــيــل »تـ

بل تضعها  دعائية  تمارسها كثرثرة  ال  وهــي 

أثناء  التطبيق، فتحضر في قطاع غزة  موضع 

عــــدوان الــصــيــف املــاضــي )بــاملــنــاســبــة، كـــان في 

اإلسرائيليين  الجنود  لتسهيل عمل  رمضان(، 

وتشجيعهم وإحاطتهم بالرعاية.

مصر  فــي  مشترك  مليون   30 لديها  أورانــــج 

في   98.9( »موبينيل«  شــركــة  عبر  لــوحــدهــا، 

ــج(. وهذا  املئة من أسهمها  ملك مباشر ألورانـ

يفوق عدد مشتركيها في بلدها، فرنسا )27 

واألردن  تونس  في  وللشركة حضور  مليوناً(. 

واملغرب. وأما عدد مشتركيها في إسرائيل فال 

تريد،  ال  مليون مشترك. وهــي  الــى 2.5  يصل 

مع  من شراكتها  االنسحاب  على  تجرؤ  ال  أو 

»بـــارتـــنـــرز« اإلســرائــيــلــيــة )بــيــنــمــا تــعــريــف رأس 

املـــال هــو  الــحــرص على الــربــحــيــة(.. أو أنــهــا ال 

تــؤمــن بـــأن تــلــك الــجــمــوع الــعــربــيــة الــتــي تمتلك 

اشــتــراكــات لــديــهــا.. ســتــقْــدم عــلــى أي شــيء. 

ترى فيهم خِرفاناً. وهذا بيت القصيد: أثبتوا يا 

قوم إرادة ما وقدرة على الفعالية، وهو الطريق 

إلى سوى أورانج.

يمكن، بال خطر التعرض للموت أو االعتقال 

أو املساءلة )وهذه الضمانات صارت هنا رفاهية 

سوى  اللهمَّ  مــاديــة،  كلفة  بال  وحتى  عظيمة(، 

ــراء إلــغــاء االشــتــراك، وربــمــا قــروش  دقــائــق إلجـ

أن  للماليين  يمكن  االنتقال..  عملية  في  تضيع 

تنسحب من شركات أورانج. غير ذلك مهين.

رمضان 

ولّى 

وأدبر

محمد الناجي

مؤرّخ وأستاذ السوسيولوجيا االقتصاديّة 

في جامعة محمد الخامس، الرباط
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تغفو سوريا في عزلتها، منهكة بين أصفادِ الحرّ. في ساعات ما بعد 

الظهر، تلوذُ البالد وراء أصوات مولدات الكهرباء املربوطة إلى مراوحٍ 

تهشُّ حرارة الهواء العالق بالوجوه.

الحياة صارت تجيء كبثٍّ إذاعي رديء اإلشارة، محمولٍ فوق مَحفّة من 

بخميرته  األسمر،  الجديد،  بلونه  الخبز  رغيف  من  تبدأ  قاتمة،  ترددات 

الجديدة، خميرة الحرب الفاسدة، لتمرَّ بفوبيا «داعش» التي تساوي تقريباً 

فوبيا «تجميع الطحين» حتى في املناطق الهادئة، حيث ال يزال فيها جسد 

السلطة معافى، ثم تصل إلى بيانات تعبويّة تشبه بيان «إلى السالح.. إلى 

السالح». في غفلة عين تنمو متاريس جديدة، تنعقد بسرعة صفقات شراء 

اإللغائي.  الهجوم  زحف  مستبقة  الدفاع  رايات  ترتفع  الخفيف،  السالح 

سوريا صارت مثلَ مرضٍ نفسيّ ال شفاء منه إال بمغادرتها. وسوى ذلك ثمّة 

املندملون في لحمِ كوميديا الصراع العسكري، وثمّة الفارّون من الجبهات 

امللتهبة إلى تخومِ العزلة الباردة، ميراثهم الوحيد من دولة الحرب.

الديكتاتوريّة بدًال من الديكتاتوريّة

انتهى الحراك املدني وجاء العسكر، وجوه من الطرفين أزاحت تدريجياً 

حرارة األصوات التي تنهّدت في املناطق الثائرة، هاتفةً إلسقاط الديكتاتوريّة 

الحاكمة، أو تلك التي عاندتها وتعالت في مناطقٍ أخرى مهلّلةً لبقاء النظام 

نزالٍ صوتي  أخرى. شوط  انتهت مرحلة، وبدأت  قد  القائم. بذلك تكون 

له.  املوالية  الهتافات  أو من  للنظام،  الرافضة  الهتافات  انعقدت حبّاتهُ من 

سرعان ما استبدلهُ الواقع املتغيّر بشوطِ نزالٍ آخر شرطهُ املوضوعي حمل 

التغيّرات  فهمِ  في   2013 العام  من  األخيرة  األشهر  تُسعفنا  وقد  السالح، 

البنيويّة الحادة التي لحقت بجسم الحراك املدني، فغيّرت هويّته ومكوناته 

من  سبتمبر   / أيلول  شهر  ففي  ومراوغة.  التباساً  أكثر  أخرى  إلى  اآلمنة 

العام نفسه صار محمد زهران علّوش الرجل األقوى في الغوطة الشرقية 

بعدما أخرجه وآخرين مرسوم عفوٍ رئاسي من سجن صيدنايا في حزيران 

/ يونيو من العام 2011. لقد تربّع على قيادة 43 لواء وكتيبة وفصيًال أنتج 

دمجها تكنيكيّاً ما صار يعرف باسم «جيش اإلسالم»، القوّة صاحبة النفوذ 

من  استلهمت  ما  سرعان  والتي  الشرقية،  الغوطة  مناطق  على  الحقيقي 

النظام الذي تُقَارعهُ الحسَّ اإللغائي. طرحت بال تردد اآلخر املختلف عنها 

من حساباتِ الواقع الجديد، فحيّدت بذلكَ كلّ ما يَخْرُج عن عباءة السلفيّة 

الراديكالي الدقيق، حتى وإنْ تقاسم هذا اآلخر  الجهاديّة السنيّة بمعناها 

لم  كيف  فرأينا  دمشق.  نظام  مع  الصراع  من  نصيبه  اإلسالم  جيش  مع 

معروف  بني  فدائيّ  اسم  قبًال  حملت  التي  العظمة،  يوسف  كتيبة  تصمد 

طويًال ضمن اشتراطاتِ تلك املعادلة اإللغائية الشاقة. توثيقُ ذلك جاء حين 

أعلن قائدها حسام ديب، املنتمي إلى الطائفة الدرزية في مطلع نيسان / 

أبريل من العام 2014 تعليقَ األعمال القتالية للكتيبة في الغوطة الشرقية، 

لتأمين  أسلحتها  معظم  وباعت  العسكري،  املجلس  من  انسحبت  بعدما 

القوت اليومي ملقاتليها، دافعةً بذلك ضريبة ابتعاد معظم مكوّناتها عن فكر 

العقيدة الجهادية لجيش اإلسالم. تلك الضريبة يمكن إعادة معاينتها في 

عزلةٍ مركّبة وقاسية عاشتها عناصر تلك الكتيبة ذات الغالبية الدرزية قبل 

الدائر بين جيش  اليومي  الصراع  الهامش على حفافِ  أن تستنطقَ حياة 

«النظام»، وجيش «اإلسالم».

سياسياً،  بل  دينياً  ال  املختلف  اآلخر  اإللغائية  العقيدة  تلك  طاولت  قبًال، 

على  مهيمناً  صار  الذي  اإلسالم  لجيش  العريضة  الجهاديّة  العناوين  عن 

تلك األصقاع بفعلِ قوّة األمر الواقع. فيمدّنا شهر كانون األول / ديسمبر 

مركز  إغالق  تمّ  اإللغائية، حين  تلك  على  آخر  فاقعٍ  بمثالٍ  العام 2013  من 

توثيق االنتهاكات في سوريا الكائن بدوما، واختطاف القائمين عليه: ناظم 

حمادي، وسميرة الخليل، ووائل حمادة، ورزان زيتونة. اإلبعاد حملَ بشقّه 

الرمزيّ إنهاء الحالة املدنية للثورة، وتمكين الفكر الجهادي بدًال منها فوق 

األرض، فلم ينفع تحميل 46 منظمة دولية جيش اإلسالم وزعيمه زهران 

الرمزي  القتل  علوش مسؤولية جريمة االختطاف في التخفيف من جالفة 

كانت  الحادثة  تلك  الشرقيّة.  الغوطة  في  صفحته  وطيّ  املدني  للحراك 

الطاردان  قطباها  مركّبة  عزلة  سلسلة  أغلقت  التي  األخيرة  الحلقة  بحق 

كانا التكفير السياسي للنظام، والتكفير الديني لجيش اإلسالم..

العزلة بدًال من «داعش» والنظام

املعارضة السورية غير املنتسبة إلى السالح توسّدت عزلتها على مراحل، 

تفاصيل  تتفحّص  البت  الصمت،  بؤرة  في  الجديدة  أزمتها  تحسّست 

جغرافيا الصراع، متحيّنةً فرص اكتشاف التطابق بين مذاق القمع الذي 

املسلّحة،  اإلسالمية  املعارضة  تنتجه  الذي  وبين  القائمة،  السلطة  تنتجه 

ثم صار ينتجه «داعش» منذ تمدد داخل الجغرافيا السوريّة.

في الرقة ودير الزور حيث انتقلت السلطة من نظام الدولة األمنية ودولة 

الحزب الحاكم، إلى تنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق والشام»، سعت 

املعارضة املدنيّة إلى تلمّس مأزقها الوجوديّ مستنجدة بقياسِ اتساع الهوّة 

واالجتماعية،  االقتصادية والسياسية  ببناهُ  املوضوعي  الواقع  بينها وبين 

فانعطفَ سلوك املعارضة املدنيّة في الرّقة وفي سواها من املناطق الخاضعة 

امليدانية  والتغطية  السلّمي  التظاهر  نشاط  من  «داعش»،  تنظيم  لنفوذ 

التطوعي في  العمل  إلى املجال اإلغاثيّ بما فيه  واإلعالميّة ملجريات الحراك 

املستشفيات امليدانيّة. ثم بلغ حدَّ االنكفاء في البيوت، واالكتفاء بإحصاء 

الوقتيّة  العزلة  لقد تحوّلت  واملمجوجة.  الرتيبة  األيام في حركتها  دوران 

كحالة اضطراريّة عاشتها املعارضة املدنية، تقيها من االندثار، إلى هامشيّة 

مزمنة بفعل تعمّق الصراع واتساع رقعته بين النظام السياسي واملعارضة 

اإلسالمية املسلّحة.

دوائرٍ  في  نفسها  املدنية  املعارضة  حبست  النظام،  سيطرة  مناطق  في 

االجتماعية  البنى  زلّة  من الصمت، عزّلةٌ صار صعباً كسرها بعدما حملت 

لجّتها  من  طاردة  القائم،  النظام  لتغيير  رفضها  في  السائدة  االقتصادية 

لهم،  الرافض  املجتمع  البقاء على هامش  إلى خيار  بهم  دافعة  املعارضين، 

االنتماء  في  بارك  روبير  االجتماع  عالم  بحث   1928 عام  له.  والرافضين 

رافقتهُ  التي  واملعرفيّة  القيميّة  منظومته  بين  املوزّع  املهاجر  للفرد  الثنائي 

من موطنه األصلي، وتلك املكتسبة في موطنه الجديد. وكانت املرّة األولى 

التي جرى فيها دراسة الفرد املهمّش بعيداً عن كونه أحد منتجات منظومة 

خارج  مكانه  عن  وبعيداً  محددة،  اجتماعية  سياسية  اقتصادية  عالقات 

حلقات اإلنتاج االقتصادي واملعرفي والقيميّ.

ثنائيّة  بنيةٍ  إلى  املاضية  السنوات  خالل  الهامشيّة  انتسبت  سوريا  في 

واملعارضة  آن.  في  اختياريّة  وهامشيّة  قسرية،  هامشيّة  فهي  القطبية، 

االجتماعي  الهرم  داخل  الجديد  تموضعها  خالل  من  استشعرت  املدنية 

الوحدة،  سيسيولوجيا  تساوي  باتت  عندها  االغتراب  سيسيولوجيا  بأن 

خيارها  هو  بل  فحسب،  خالصاً  اجتماعياً  إكراهاً  هنا  يحمل  ال  تهميشها 

والقيميّة  املعرفيّة  البنى  داخل  االمتثاليّة  الحياة  فداحة  لتفادي  السلوكي 

املوضوعي ليصير  الظرف  الذي جرجره  أو  الثائر،  للمجتمع السوري غير 

تحت سلطة التكفير بدًال من سلطة النظام الشموليّة. 

مهمة،  تغييرات  إلى  العموم   على  العربي  الربيع  أدّى 

لكنها ليست جسيمة من حيث تحسّن القضايا املتعلقة 

أن هناك  الواضح  املنطقة. ومن  بالعدالة االجتماعية في 

حاجة إلى مزيد من اإلصالح. وحتى في بلدان مثل تونس 

قد  التغيير  غياب  عن  الناجم  اإلحباط  أنَّ  نجد  ومصر، 

العربية  الجماهير  أن  ويبدو  واضح.  بشكل  تصاعد 

تربط كثيرا فشل اإلصالح بضروب النفوذ الدولي.

والتدخل  الدولي  للصراع  كان  االستقالل،  عهد  منذ 

للصراع  كان  كما  املنطقة.  في  الكبير  تأثيره  األجنبي 

من  العديد  أيديولوجيات  في  بارز  دور  إسرائيل  مع 

الزعماء، وقد وفرت للسلطويين منهم املبررات لحرمان 

األثناء،  املدنية. وفي هذه  الحقوق  مواطنيهم من بعض 

في  القمع  الخارجية جهاز  العسكرية  املساعدات  عززت 

النظام  على  لالستقرار  تفضيل  في  البلدان،  من  كثير 

الديمقراطي الشامل واملفتوح.

الواقعة  البلدان  مواطني  من  الساحقة  األغلبية  تعتبر 

على الحدود مع إسرائيل أن الصراع العربي اإلسرائيلي 

يشكّل عقبة كبيرة أمام اإلصالح السياسي في بلدانهم. 

املئة)،  في   84) فلسطين  في  الثلثين  من  أكثر  ويوافق 

في  و(68  األردن،  في  املئة)  في  و(76  لبنان،  في  ومثلهم 

اإلصالح  يجعل  الصراع  هذا  أن  على  مصر  في  املئة) 

السياسي تحدياً أكبر. وعلى الرغم من التغييرات التي 

نجمت عن الربيع العربي، لم يتغير هذا التصور بشكل 

كبير في أي بلد على الحدود مع إسرائيل.

في البلدان التي ال حدود لها مع إسرائيل، تقلّ نسبة 

التصور  أمام اإلصالح. فهذا  الذين يرون الصراع عقبة 

في   51) واليمن  املئة)  في   54) تونس  في  انتشاراً  أقل 

املئة)، تليهما املغرب (40 في املئة) والجزائر (33 في املئة).

أمام اإلصالح  الصراع مع إسرائيل عائقاً  اعتبار  أنَّ  غير 

يتزايد بشكل كبير في هذه البلدان. ومن عام 2011 إلى 

التونسيين  مقدار  نقطة   26 بنسبة  ارتفع   ،2013 عام 

الذين يرونه عقبة في طريق اإلصالح، في حين زادت هذه 

النسبة 19 نقطة في الجزائر و17 نقطة في اليمن.

األجنبي  التدخل  يتركها  أن  يمكن  التي  اآلثار  تحدثُ 

حتى  يفوق  املنطقة  مواطني  لدى  قلقاً  اإلصالح  آفاق  في 

القلق الناجم عن الصراع العربي اإلسرائيلي. ففي جميع 

البلدان، يرى النصف أو أكثر أنَّ التدخل الخارجي عقبة 

أمام اإلصالح. ولبنان (91 في املئة) هو األكثر قلقاً حيال 

الفلسطينيين  أعشار  ثمانية  ويرى  الخارجية.  القوى 

الكبير  الدور  يعكس  لعله  الذي  األمر  نفسه،  الرأي  هذا 

السياسة  في  الفاعلة  الخارجية  الجهات  تلعبه  الذي 

الوطنية.

التأثيرات  أنَّ  أخرى  بلدان  في  املواطنون  يرى  كذلك 

الخارجية تمثّل عقبة أمام اإلصالح. ففي األردن، يرى 78 

في مصر  املئة  في   72 الرأي، شأنهم شأن  املئة هذا  في 

املغرب  بلديّ  في  ما  نوعاً  القلق  هذا  وينخفض  واليمن. 

العربي اآلخرين، حيث يرى 66 في املئة في الجزائر و51 

في املئة في املغرب أنّ النفوذ الخارجي هو عقبة في طريق 

اإلصالح.

نسبياً  يقوم  الذي  أوباما  إدارة  نهج  من  الرغم  على 

القلق  العربي، فإن  الربيع  التدخل في حوادث  على عدم 

جميع  في  االرتفاع  في  آخذ  الخارجية  التأثيرات  حيال 

أنحاء املنطقة. ونسبة الجزائريين الذين يرون التدخل 

األجنبي عائقاً أمام اإلصالح هي أعلى بـ 25 نقطة في 2013 

منها في 2011. ونجد زيادة مشابهة في تونس (18+) 

هو  الزيادات  هذه  معظم  أنَّ  واألرجح،   .(+13) واليمن 

بسبب جهات فاعلة إقليمية مثل قطر واإلمارات العربية 

املتحدة واململكة العربية السعودية وإيران.. التي تلعب 

دوراً في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

حيث  مصر  هو  االتجاه  لهذا  الرئيس  االستثناء 

نقطة.   12 الرأي  هذا  يرون  الذين  نسبة  انخفضت 

ونظراً للدعم القوي الذي كانت تقدمه الواليات املتحدة 

لنظام مبارك، ومناهضتها إجماال ألي تغيير، فإنَّ مقاربتها 

اليد في السنوات األخيرة ربما  القائمة نسبياً على رفع 

تكون  أن  من  الخوف  أنَّ  غير  االنخفاض.  هذا  تفسّر 

تزايد  ومن  الكواليس،  وراء  تعمل  املتحدة  الواليات 

نشاط الفاعلين اإلقليميين اآلخرين يعني أنه، على الرغم 

من التغييرات التي أحدثتها الثورة املصرية، فإن الغالبية 

العظمى من املصريين (72 في املئة) ما زالوا يخشون من 

أن يكون التدخل الخارجي عقبة أمام اإلصالح.

خاتمة

هناك  كان  أنه  العربي  الباروميتر  استطالعات  تكشف 

بعد  املدرَكة  املساواة  مستويات  في  التحسن  بعض 

حالها.  على  باقية  الكبرى  التحديات  لكن  العربي،  الربيع 

املواطنين  العربي احتياجات  الربيع  إبراز  الرغم من  وعلى 

وجلبها إلى الواجهة، يبقى على الحكومات أن تواصل أخذ 

هذه املطالب على محمل الجد. وسوف تكون اإلصالحات 

الناجحة التي تعالج ضروب عدم املساواة سيرورة طويلة، 

لكنها ضرورية لتحقيق الحكم الرشيد واالستقرار املديد 

في املنطقة.

قبل كل شيء، على األنظمة أن تبدأ بمحاولة إعادة بناء 

يكون  أن  الضروري  ومن  واملحكومين.  الحكام  بين  الثقة 

املسؤولين  اكتراث  عدم  عن  الناجم  ـ  هذا  الثقة  انعدام 

باالحتياجات الفردية، وبناء أجهزة فاسدة – دافعاً إلى مزيد 

من اإلصالحات املهمة. كما إنّ إعطاء املواطنين دوراً أكبر 

أولى  هو خطوة  بها  يُحكَمون  التي  بالكيفية  يتعلق  ما  في 

كثيرين  أنّ  الحظ  حسن  ومن  السيرورة.  هذه  في  مهمة 

يعتقدون بالفعل أنَّ بمقدورهم التأثير في حكوماتهم. غير 

الرسمية يمثّل تحدياً  القنوات  التأثير عبر  أن تمرير هذا 

أساسياً. 

مواطنيه  األنظمة  أعطى بعض  العربية،  االنتفاضات  بعد 

وال  ونزيهة.  حرة  انتخابات  في  املشاركة  خالل  من  دوراً 

بد أن يحذو املزيد حذو املثال التونسي في احترام نتائج 

االنتخابات، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسّن في آفاق 

العدالة االجتماعية. وعلى سبيل املثال، فإنَّ إقامة األنظمة 

ملؤسسات حكومية فعالة هو ما يكفل تمكنها من البدء على 

املديدة  االقتصادية  املشاكل  بمعالجة  فعالية  أكثر  نحو 

التي أدت إلى الركود االقتصادي وعدم وجود فرص لكثير 

من املواطنين، خاصةً الشباب.

& تشارَك في البحث كلٌّ من أماني جمّال من جامعة برنستون 

«برنامج  وأصـــدره  الــعــربــيّ»،  «الباروميتر  مــن  روبــنــز  ومايكل 

العدالة االجتماعيّة وسياسات التنميّة» في معهد عصام فارس 

للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في الجامعة األميركيّة في 

للسالم  مــركــز ممدوحة س. بوبست  مــع  بــالــتّــعــاون  بــيــروت، 

والـــعـــدالـــة فـــي جــامــعــة بــرنــســتــون، بــتــمــويــل مـــن مــؤســســة إِملـــر 

وممدوحة بوبست في نيويورك. هنا الجزء السابع واألخير.
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«امللجأ األخير» ـــ محمد جحا/فلسطين

نسب القائلين إنّ التّدخّل الخارجي يعيق اإلصالح السياسي

«العدالة االجتماعية واالنتفاضات العربية»

معوّقات اإلصالح

16 مليون يمني عل األقلّ، أي ما يقارب ثلثي السكان، ال يحصلون على إمدادات

املياه النظيفة وال يتوفر لهم الصرف الصحي. وأعلنت منظمة «أوكسفام»

 أن تصاعد القتال ونقص الوقود أدّيا إلى حرمان 3 ماليين يمني إضافي

من مياه الشرب، وتتهددهم بذلك جديا أمراض كاملالريا والكوليرا.

فكـــرة

تــمّ  أو احــتــجــاز مــن دون تحقيق  163 حــالــة إخــفــاء قــســري 

رصدها وتوثيقها في مصر في 22 محافظة منذ شهر نيسان/

للمعايير  وفــقــاً  قــســري  إخــفــاء  حــالــة  بينها 66  أبــريــل 2015، 

قسري  إخفاء  حالة  و64  متابعة،  دون  من  حالة  و31  الدولية، 

مــرور  بعد  املعنيين الحــقــاً  مــن ظهور  التأكد  تــمّ  منتهية حيث 

أكثر من 24 ساعة على احتجازهم من دون وجه حقّ، حسب 

صفحة «الحرية للجدعان» (مجموعة من املحامين املتطوعين) 

التي حدّدت مصادرها بدقة.

حالة،   60 لتسجيلها  القائمة  أعلى  القاهرة  محافظة  احتلّت 

وبعدها كفر الشيخ 31 حالة والجيزة 16 حالة. بينما سجَّلت 

للحقوق والحريّات»  املصري  «املركز  بـ  والرصد  التوثيق  هيئة 

617 حالة اختفاء قسري منذ أوائل العام الجاري.

من آخر الحاالت املسجّلة إسراء الطويل وصديقاها صهيب 

سعد وعمر علي. لم تكن إسراء منتمية إلى أي تنظيم حزبيّ، 

ــدرس الــفــلــســفــة. فــي األول من  وهـــي تعمل كــمــصــورة حـــرّة وتــ

قدرتها  (فقدت  صديقيها  بمساعدة  خرجت  يونيو  حزيران/ 

عــلــى الــحــركــة الــعــام املــاضــي بــعــد إصــابــة فــي عــمــودهــا الفقري 

لتظاهرة لإلخوان)، وقُبض عليهم، وفق تقارير  أثناء تغطيتها 

التواصل  أمنية عشوائية». ضجّت وسائل  تحدّثت عن «حملة 

االجتماعي بقصّتهم، وتحدّثت تأكيدات غير رسمية عن وجود 

الشابين في سجن استقبال طرة. لكن هذا ال يعني شيئاً، ما داما 

لم يظهرا بعد، وال وجود ألوراق رسمية تُفيد بمكان احتجازهم. 

اإلنسان صرّح  القومي لحقوق  باملجلس  الشكاوى  مدير مكتب 

مرعبة..  املعتقلين  «أرقـــام  أنّ  البريطانية  «التلغراف»  لصحيفة 

زيــادة  ملواكبة  جــديــدة  ســجــون  بتبني  الحكومة  نــوصــي  ولعلنا 

أعداد املعتقلين».

في الوقت نفسه الذي يضيع فيه املصريون بحثاً عن ذويهم 

تعليق  أي  ال يخرج  في ظــروف غامضة،  تباعاً  يختفون  الذين 

ــدر «املــرصــد  ــوع. أصــ مــن وزارة الــداخــلــيــة املــصــريــة عــن املـــوضـ

املصري للحقوق والحريات» تقريره الثاني الذي يقول إنّ 510 

أُقرّت  اإلنسان  ملبادئ ومعايير حقوق  قــرارات وقوانين مخالفة 

األول من تموز/ الرسمية في مصر منذ  الجريدة  ونُشرت في 

أيار/مايو 2015. توزعت كاآلتي:  يوليو 2013 وحتى نهاية 

الجمهورية ورئاسة  قــرارات وقوانين صــادرة من رئاسة   103

الــوزراء، 185 من وزيــر الداخلية، 221 قــراراً من وزيــر العدل 

وقرار واحد من النيابة العامة. وذكرت وحدة رصد انتهاكات 

التي  والقوانين  الــقــرارات  أهــم  أنــه بين  والتشريعات  الــقــرارات 

صـــدرت خــالل العامين املــاضــيــيــن، والــتــي أثّـــرت تــأثــيــراً كبيراً 

«إصــدار  في مصر كــان  اإلنسان  العامة وحقوق  الحريات  على 

إعالن دستوري مبنيّ على بيان إعالمي صادر من القيادة العامة 

قانون  على  أدخلت  التي  «التعديالت  كذلك  املسلحة»،  للقوات 

طويل  االحتياطي  الحبس  جعلت  والــتــي  الجنائية  اإلجــــراءات 

املدة ومن دون سقف زمنيّ»...

اإلنسان  تأثيرها على حقوق  لناحية  املذكورة  القرارات  ومن 

«تحويل أماكن الشرطة واألقسام إلى سجون» و «جعل األماكن 

التابعة لوزارة الداخلية أماكن النعقاد جلسات املعتقلين، سواء 

كان تجديد الحبس أو املحاكمات». 

ــم يــعــد يكترث  ــاق، ولـ ــنـ ــذا نــظــام داخــــل بــمــرحــلــة قــطــع األعـ هـ

أي  ـ  الــقــســري  اإلخــفــاء  عمليات  قانونيّتها.  وبــمــدى  بالوسيلة 

بالتصفية  تنتهي  ان  يمكن  والــتــي  الخطف  بطريقة  االعــتــقــال 

السرية، بدون محاكمات وال أحكام ـ تستحضر سجالت حافلة 

كان أشهرها، وربما آخرها، ما قامت به أنظمة الكولونيالت في 

أكثر من بلد من أميركا الالتينية. فهل هذه وجهة مصر اليوم؟

عن قطع األعناق

زينب ترحيني
أيمن الشوفي

صحافي من سوريا



بضعة  عن  تزيد  مسافة  فلسطيني  مواطن  يقطع  كلما 

وزيارته  وتسوقه  عمله  وأماكن  بيته  بين  كيلومترات 

الحدود،  من  العديد  يجتاز  فإنه  األقرباء،  أو  لألصدقاء 

ذلك جزءاً  اصبح  وقد  مرئية.  غير  وأخرى  بعضها ظاهرة 

من الحياة اليومية، يكاد يُغفَل لوال االنفجارات والصدامات 

نقاط  عند  آخر  إلى  حين  من  تنشب  التي  والتظاهرات 

فالحدود  اإلسرائيلي.  والجيش  االحتالل  مع  التماس 

األخضر«  »الخط  هناك  ومتنوعة.  عديدة  فلسطين  في 

الغربية(  والضفة  إسرائيل  بين   1949 لعام  الهدنة  )خط 

حيث تواجد املعابر األمنية اإلسرائيلية الكبيرة في الطرق 

الرئيسية، تذكرنا اليوم بذلك الخط املنسي. ثم الجدار 

األخضر  الخط  على  جزئياً   ،2002 منذ  تم تشييده  الذي 

وجزئياً داخل أراضي الضفة والقدس املحتلتين، باإلضافة 

للحدود غير املرسومة بين القدس الغربية »اإلسرائيلية« 

والشرقية العربية املحتلة.

اتفق  فعلية  حدود  أيضاً  هناك  الجدار،  مغلف  وداخل 

أوسلو،  اتفاقيات  ضمن   1995 في  الخرائط  في  عليها 

التابعة لوالية السلطة  »أ«  لكنها غير ظاهرة، بين مناطق 

تتحمل  حيث  »ب«  ومناطق  وأمنياً،  مدنياً  الفلسطينية 

األمن  صالحيات  بينما  املدنية  املسؤوليات  السلطة 

الفلسطينية  الشرطة  ووجود  إسرائيل،  مع  مشتركة 

اإلسرائيلية.  األمن  قوى  ونشاط  تواجد  إمكانية  يلغي  ال 

وأخيراً، يستوجب العبور من أية بقعة من منطقة »أ« إلى 

أخرى، تخطي الخطوط الفاصلة مع املناطق املسماة »ج« 

التي تشمل 60 في املئة من مساحة الضفة املحتلة والتي 

اإلسرائيلية  والقوانين  السلطات  بالكامل  فيها  تتحكم 

واملستوطنون. وحتى في أعماق مناطق »ج«، هناك حدود 

إضافية، عشوائية أو محددة بتواجد وتحرك املستوطنين 

ومعسكرات الجيش ومساحات التدريبات التي يحظر على 

بمثابة  اعتبارها  يمكن  )ما  بتاتاً  دخولها  فلسطيني  كل 

مناطق »د«(.

كل  حياة  حيز  ترسم  التي  الحواجز  هذه  مفارقات  من 

فلسطيني، انه في نظرة املخطِط االستعماري اإلسرائيلي 

أية  هناك  ليست  سواء،  حد  على  اإلسرائيلي  واملواطن 

والطاقة  الطرق  شبكات  جميع  والنهر:  البحر  بين  حدود 

واالتصاالت واملياه والصرف الصحي واالستيطان البشري 

وجنوباً  شرقاً  املركزية  إسرائيل  أراضي  عمق  من  تمتد 

وشمااًل، من دون رؤية الفلسطيني العربي املقيم فعال هناك 

أو االكتراث الحتياجاته/ها أو تطلعاته/ها. كأن ليس لهم 

الحدود  أن كل تلك  الوجدان اإلسرائيلي، طاملا  وجود في 

يشاء  كما  اإلسرائيلي  يتحرك  بينما  وتخفيهم،  تقيدهم 

وأينما ومتى شاء.

مناطق »ج« املهمشة فلسطينياً ودولياً

والعمراني  االقتصادي  النمو  يجسده  ما  كل  ومع 

يمكن  ملا  مثال  من  و«ب«  »أ«  املناطق  مدن  في  والخدمي 

تحقيقه بفضل »السالم االقتصادي« القائم بين السلطة 

املعيشية  الحالة  فإن  اإلسرائيلي،  واالحتالل  الفلسطينية 

املقيمين في  ألف مواطن فلسطيني  للـ 300  واالقتصادية 

مناطق »ج« تمثل شهادة دامغة ملدى الضرر الذي ألحقته 

اتفاقيات أوسلو بإمكانية بناء اقتصاد »وطني« فلسطيني 

جدوى.  ذات  مستقلة  دولة  إلقامة  صلبة  قاعدة  وجعله 

للعديد  كبيرة،  استراتيجية  بأهمية  »ج«  املناطق  وتتميز 

االقتصادية  للتنمية  الالزمة  الحيوية  قوامها  العوامل  من 

العتيدة،  الفلسطينية  للدولة  والسياسية  واالجتماعية 

الحدود  حزام  يشكل  منها  أساسياً  جزءاً  أن  أبرزها:  لعل 

مخزون  على  واحتوائها  التاريخية،  لفلسطين  الشرقية 

أراضي  ألغلب  وتضمنها  الفلسطينية،  الطبيعية  املوارد 

والربط  التواصل  وتوفيرها  الزراعية،  الغربية  الضفة 

الجغرافي، االجتماعي واملكاني، للضفة الغربية.

ما  الدولي  البنك  عن  الصادر   2013 عام  تقرير  أكد 

تناولته تقارير دولية وفلسطينية في سنوات سابقة، بأنّ 

تكلفة االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية عالية جداً 

ولها عناصر ثابتة ومتكررة، وخاصة فيما يتعلق بما يسمى 

بالفرص الضائعة للنمو واالستثمار املحتمل في حال إنهاء 

قيود االحتالل وبسط سيطرة االقتصاد الفلسطيني على 

جميع أراضيه ومقدراته الطبيعية والبشرية واالقتصادية. 

يزيد  بما  مقدرة  خسارة  بين  التقديرات،  اختلفت  ومهما 

 )2006 )األونكتاد،  اإلنتاجية  القاعدة  من  املئة  في   15 عن 

)وزارة  السنوي  االحتالل  كلفة  دوالر  مليارات   6  -  4 أو 

بأن  الدولي  البنك  تقديرات  أو   )2010 الوطني،  االقتصاد 

دوالر  مليارات   3.5 توليد  يمكنها  لوحدها  »ج«  مناطق 

في  الحالي(  الفلسطيني  القومي  اإلنتاج  ثلث  )تقريبا 

ذاته:  هو  االستنتاج  فإن  اإلسرائيلية،  القيود  أزيلت  حال 

الرئيسي  املعيق  هي  اإلسرائيلية  االستعمارية  السيطرة 

هو  العسكري  واالحتالل  املستدام،  الفلسطيني  للنمو 

املحرك الرئيسي لحالة »نكوص التنمية« الفلسطينية.

الدولية في  الرباعية  أعربت عنه  الذي  االهتمام  أن  كما 

احتماالت  بشأن  االقتصادية(  كيري  )خطة   2014 عام 

مليارات   10 من  اكثر  )بمقدار  الدولي  الخاص  االستثمار 

االقتصادية  القطاعات  في  سنوات(   10 خالل  دوالر 

األولى  بالدرجة  تخص  قطاعات  ذلك  في  بما  الحيوية، 

إعالن  ثم  اتصاالت(،  سياحة،  طاقة،  )زراعة،  »ج«  مناطق 

السلطة الفلسطينية في السنة نقسها عن نيتها إعداد 

)من  »ج«  مناطق  في  التنموية  التدخالت  لتنظيم  خطة 

دون نشرها أو اعتمادها فيما بعد(، يؤكد على أهمية تلك 

واملستويات  االتجاهات  مختلف  نظر  وجهة  من  املناطق 

املحلية والدولية. ولكن من شأن عدم ترجمة هذا االهتمام 

يولِّد  قد  حيث  أكبر،  تحدياً  تشكل  أن  أفعال  إلى  املعلن 

في  القاطنين  وخاصة  الفلسطينيين  لدى  كبيرة  توقعات 

املانحة  والدول  السلطة  تعجز  املهمشة،  املناطق  تلك 

للمرة  ليس  وهذا  تلبيتها،  عن  العامليون  واملستثمرون 

واملشاريع  النظرية  التقديرات  هذه  فإن  بالتالي  األولى. 

املعهودة ستبقى على األرجح تأمالت لغدٍ افضل، ومن املهم 

إنجازات  لتحقيق  امللحة  الحاجة  عن  األنظار  تحيد  أالّ 

االقتصادي  الوضع  إلنقاذ  اليوم  األرض  على  ملموسة 

الكارثي في مناطق »ج«.

هذه  مع  للتعامل  املدى  بعيدة  نظرة  اعتماد  أهمية  ومع 

املناطق اليوم، فإن األهم هو التعامل مع القضايا املصيرية 

فلسطينية  على  الحفاظ  مقدمتها  وفي  هناك،  املعيشة 

على  الفلسطيني  اإلنسان  وجود  مقومات  وعلى  األرض، 

الريفية  والحفاظ على نمط حياته  األرض وصموده،  هذه 

 ethno وتقاليده االجتماعية )ما يسمى بالحيّز العرقي - 

البشري  البقاء  أساس  مجتمعة  تشكل  والتي   ،)sphere
واملادي الفلسطيني في هذه الظروف القاسية، بل وبالرغم 

توفر  كونها  على  املناطق  هذه  أهمية  تقتصر  وال  عنها. 

العمق االستراتيجي لتنمية فلسطين مستقبال، بل تشكل 

الخندق األمامي في املواجهة املتواصلة مع االحتالل، الذي 

ال بد من دحره إلقامة الدولة الفلسطينية.

الحدود  ترسيمات  عن  الناتجة  األضرار  أهم  بين  ومن 

الفلسطينية  السيطرة  فقدان  الغربية،  للضفة  الداخلية 

لنهر  املحاذية  الفلسطينية  األغوار  مناطق  معظم  على 

على  األردن  نهر  ومنطقة  األغوار  مساحة  تمتد  األردن. 

من  املئة  في   28.8 يشكل  بما  دونم،  مليون   1.6 مساحة 

تلك  من  املئة  في   87.5 وتقع  الغربية.  الضفة  مساحة 

الزراعية  املناطق  املناطق »ج«. وتمثل األغوار  املساحة في 

واألوسع   - املناخية  بمميزاتها  خاصة  ـ  خصوبة  األكثر 

مساحة، فضال عن تمتعها بمخزون من األمالح واملعادن، وما 

تتميز به من جذب سياحي. يعاني سكان األغوار، وخاصة 

هجَّرت  حيث  التحديات،  من  العديد  من  »ج«،  منقطة  في 

السكنية،  تجمعاتهم  ثلث  يقارب  ما  وهدمت  إسرائيل 

االجتماعي  النسيج  على  خطيرة  النعكاسات  أدى  مما 

والبطالة  الفقر  معدالت  ارتفاع  عن  ناهيك  واالقتصادي، 

لتسهم  الغربية،  الضفة  مناطق  باقي  من  أعلى  بدرجة 

السيطرة  حرمت  وقد  للسكان.  الغذائي  األمن  تدني  في 

اإلسرائيلية على األراضي ومصادر املياه الفلسطينيين من 

الطبيعية، وحجبت  واالنتفاع من خيراته  األغوار  استغالل 

االقتصاد  لدعم  هامة  وفرص  االستثمار،  إمكانيات  بالتالي 

فإن  وباملحصلة،  التنمية.  عجلة  وتحريك  الفلسطيني، 

على  محظورة  األغوار  مساحة  مجمل  من  املئة  في   85.2

الفلسطينيين، سكناً وبناءً ورعياً وزراعة وتنقاًل.

البقاء هو مقاومة

املناطق  هذه  في  اإلستراتيجية  التحديات  مواجهة  إن 

التنمية«  نكوص  »نموذج  مالمح  ألبرز  استدراكاً  تحتاج 

املناطق  املتواصل في هذه  ولَّده االحتالل اإلسرائيلي  الذي 

دور  وألهمية  الوطنية،  السلطة  والية  عن  فعلياً  الخارجة 

مختلف الشركاء في العمليات التنموية وقدرة كل منهم 

خالل  من  املناطق،  تلك  في  والفعال  اإليجابي  التدخل  على 

اإلجماع على شعار »ال ضرر وال ضرار«. وفي خضم األحوال 

املعيشية الصعبة التي تسود في هذه املناطق، فإن الحدود 

دائماً واضحة،  إنساني وما هو تنموي ليست  ما هو  بين 

واإلصرار على تحديدها ليس مجدياً بالضرورة، مما يجعل 

مقومات  يعزز  ما  بقدر  تنموياً  عماًل  اإلنساني  التدخل  من 

الصمود. وفي الوقت نفسه، فال بد لالستثمارات اإلنمائية 

لتنمية  ستؤسس  كانت  إذا  إنسانياً  طابعاً  تحمل  أن 

مستقبلية مستدامة اجتماعياً وبيئياً.

ومن هنا ينبغي أن يركز هدف املعونة اإلنمائية املقدمة في 

أوضاع غير يقينية، وحيث النمو ليس نتيجتها املضمونة، 

على عدم إلحاق الضرر بما هو قائم وحيوي، والتأقلم مع 

وتقوية  إلسناد  والتوجه  املناطق،  بتلك  الخاصة  البيئة 

الحالي، من دون محاولة  واالجتماعي  االقتصادي  النسيج 

إحداث تغييرات بنيوية أو قانونية في ظروف متوترة وغير 

محسوم أمرها. كما من املهم توجيه االستثمارات العامة 

والخاصة )املحلية والدولية( في مرحلة أولى في االتجاهات 

الحيوية  واملصالح  االجتماعية  الجدوى  تدعم  التي 

الفلسطينية في تلك املناطق، قبل الشروع في البحث عن 

ربما  مالية  أو  اقتصادية  جدوى  ذات  استثمارية  مجاالت 

في  الفلسطينية  االقتصادية  للمصالح  أكثر  تستجيب 

مرحلة ما بعد االستقالل.

وبرغم الصورة القاتمة للعزلة والتهميش واإلهمال التي 

هناك  فإن  خاصة،  »ج«  مناطق  في  األغوار  أهالي  يعيشها 

األمثلة الفردية والجماعية األهلية لقصص البقاء والتحدي 

املناطق  لهذه  عربي/فلسطيني  بمسقبل  تبشِّر  التي 

طوباس  ابن  جهود  في  ذلك  نرى  واملستوطنة.  املحتلة 

ومتضامنين  األغوار  من  ورفاقه  صوافطه  رشيد  وبردال 

دوليين في »حملة إغاثة األغوار« الرامية إلى تأمين التدخل 

تتعرض  عندما  املحلية  املجتمعات  ملساعدة  السريع 

أو  مزروعات  تلف  أو  منازل  هدم  من  إسرائيلية،  لعمليات 

تهجير قسري. ثم في صمود املزارع صغير القامة وكبير 

الحضور أبو رياض امللقب بـ »الزوبعة«، الذي يحتل تلة 

صغيرة مع عائلته على أراضيه في »حمصة«، يحدها حاجز 

الحمراء العسكري شمااًل ومستوطنة جنوباً، يتصارع مع 

قوات االحتالل للحصول على املياه وملنع مصادرة أراضيه 

الزراعية املحيطة. أما الشيخ »أبو صقر« )وأوالده وأحفاده 

والري  الشرب  مياه  حالة شح  بدوره  يواجه  الذي  الـ30( 

بحلول مبدعة وجريئة، ويتحدى وجود البوابة الحديدية 

أراضي  لفصل  اإلسرائيلية  السلطات  وضعتها  التي 

البقيعة/الحديدية عن أصحابها وعن منطقة مستوطنة 

»روؤي« املجاورة، والتي تفتح في أوقات محددة ومحدودة 

األرض«  ــراس  »ح من  باملئات  وغيرهم  ــؤالء  وه فقط. 

بكرامة  العيش  على  وإصرارهم  بقائهم  في  يجسدون 

وعلينا  األرض.  على  الفعلية  والتنمية  املقاومة  نماذج  أرقى 

استخالص العبر منهم.

.. وهذه هي البشرى السارة من قلب فلسطين.

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

650  مليون دوالر هو حجم األموال املصرية املهربة واملجمدة في البنوك السويسرية، 

وفق مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية، والذي أعرب عن استعداد 

حكومة بالده إلعادتها إلى مصر وفق القانون بعد أن أصبحت عبئاً على النظام املصرفي. 

وكان الرئيس املخلوع حسني مبارك مع 30 فرداً من نظامه قد هرّبوا هذه املبالغ إلى الخارج. قضيـــــة
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»أ«، »ب«، »ج«، و »د«: حدود، خطوط، جدران، معابر، حواجز

أبجديات التنمية الفلسطينية من املركز إلى األطراف

رجا الخالدي

متخصص في التنمية االقتصادية، عمل لدى األمم املتحدة 

بين 1985 - 2013 ومقيم اآلن في فلسطين

تصوير:خالد جرّار-فلسطين

في انتظار عودة الوعي

- نــحــن نــريــد انــتــخــابــات ملــجــلــس الــشــعــب. 

ــاذا نــفــعــل؟ ال بــد أن  بالتأكيد نــريــد. ولــكــن مـ

ليتمكن  أواًل  بالوعي  املصري  الشعب  يتحلى 

من االختيار. 

)..........( -

ــا. فــهــمــتــيــنــي خـــطـــأ تـــمـــامـــاً. هــل  ــاهــ ــاهــ - أهــ

أن  الــوعــي  انــتــظــار  فــي  أنــنــا نجلس  تعتقدين 

يأتي أو ال يأتي؟ أبــداً. نحن نفعل كل ما في 

وسعنا.

)..........( -

- يعني نــرســل رجــالــنــا. نــســأل، هــل ازداد 

ــداً. طيب،  أبـ املــصــري؟ يقولون  الشعب  وعــي 

ــداً. نحن  أبـ فيقولون  الثاني،  الــيــوم  فــي  نسأل 

نتابع املوضوع عن كثب صدقيني.

)..........( -

ــاء  لــــي زمــ تــصــدقــيــن أن  ــل  ــاً. هــ ــعـ ــبـ - ال طـ

يــتــنــاولــون حــبــوبــاً مــهــدئــة. هــم يــصــلــون الليل 

بــالــنــهــار مـــن أجـــل االطــمــئــنــان عــلــى مــوضــوع 

الــوعــي هــــذا. أجــيــبــيــنــي بــصــراحــة، هــل تــأخُــر 

الوعي هذا مسألة طبيعية؟

)..........( -

- ال تكرري هذا على مسامعي، ماذا يعني أن 

نجلس هكذا لألبد؟ هل تقصدين أن الشعب 

املصري سيظل جاهًا؟

)..........( -

أنــا ال أعرف  يا ستي، ال تسأليني متى.  - ال 

متى. ولكني أؤكــد أنه بمجرد وصــول الوعي 

الازم سنبدأ في التجهيز لانتخابات.

)..........( -

أقــول  لكامك.  انتبهي  تستفزينني.  أنــتِ   -

إن أحد زمائي يتناول حبوباً مهدئة ألنه  لك 

الوضع  إن  لي  فتقولين  الوعي  تأخر  من  قلق 

مريح لنا، ما املريح لنا؟ أقول لك سراً لم أكن 

أنوي قوله: هل تعرفين أننا يومياً نرسل أحداً 

من عندنا إلى مطار القاهرة ليسأل عن ميعاد 

وصول الوعي. هل تريدين أكثر؟

)..........( -

- نــعــم إلـــى مــطــار الــقــاهــرة. نــســأل فــي كل 

بــوابــات الــدخــول. كــل يــوم نــســأل عــن ميعاد 

وصوله.

)..........( -

- )بابتسامة ساخرة( والله العظيم أنا أعرف 

أن الــوعــي ليس إنــســانــاً. مــن قــال إنــه إنسان؟ 

نــحــن نــعــرف كـــل شـــيء عـــن الـــوعـــي. بحثنا 

عنه في غوغل. نحن لدينا إنترنت أيضاً على 

فكرة.

)..........( -

إنــســانــاً، ولكنه  لــيــس  الــوعــي  - صــحــيــح أن 

لــذا تخيلي  قــد يكون على هيئة طــرد بــريــد، 

حــضــرتــك، قــبــل أن يــصــل الــوعــي إلـــى مكتب 

البريد نسأل عنه نحن في املطار لنعرف الخبر 

قبل أي أحد.

)..........( -

- وفور أن يصل للمطار، سيمر باإلجراءات 

الروتينية ونجري االنتخابات على الفور.

)..........( -

ــراءات روتــيــنــيــة مثلما يــحــدث مــع أي  ــ - إجـ

الدنيا، سنفتشه جيداً.  في  أي مطار  في  أحد 

تصوري حضرتك أن يكون فيه قنبلة. أال ترين 

مـــن يــتــربــصــون بــمــصــر؟ أال تــريــن الــعــمــلــيــات 

اإلرهابية؟ هل تعجبك حالة السياحة؟ أرجوكِ 

ليس أحسن من  الوعي  قليًا.  كوني عقانية 

أي شخص يدخل املطار.
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في العالم العربي، وفق تقرير ملجموعة خبراء اجتمعوا في دبي.

يعيش حوالي الـ10 ماليين منهم في مصر،

فيما تتجاوز أعدادهم عاملياً الـ200 مليون.

ظهر  املغربية  الثانويات  في  التوتر  في  غاية  األجواء  كانت 

العاشر من الشهر الجاري. فتالميذ الشعب العلمية يجتازون 

اختبار الفلسفة للحصول على البكالوريا، والسؤال كان »هل 

تتحقق العدالة باملساواة الكاملة بين الناس؟«. وسبب التوتر 

هو تسريب امتحان الرياضيات شعبة العلوم التجريبية في 

الصباح.

وقد عرف التالميذ بذلك قبل دخولهم لقاعات االمتحانات، 

االجتماعي.  التواصل  صفحات  على  األسئلة  تداول  بفضل 

في  باألجوبة  مسلحين  التالميذ  من  كبير  عدد  جاء  لذلك 

جيوبهم، بينما يشتكي الذين لم يعرفوا بالتسريب من هتك 

عرض املساواة الذي هتك مصداقية البكالوريا. 

التالميذ  غادر  البيضاء  بالدار  الثانويات  من  الكثير  في 

القاعات ودخلوا في جدل مع املراقبين بينما تدخل رجال األمن 

إلقناع الغاضبين بإتمام االمتحان. وحصلت مواجهات نتجت 

إلى  التالميذ  أولياء  وصل  ثم  وإصابات،  مادية  خسائر  عنها 

باب الثانويات للتنديد بما حصل. 

فجأة صار 500 الف ممتحَن واملاليين من أفراد أسرهم 

في مواجهة مع وزارة التعليم. نزل اآلباء واألمهات للشارع 

الغضب  وساد  مسبوقة،  غير  عفوية  فورية  تعبئة  في 

والغليان. أخذت الوزارة وقتا لتعترف بما حصل، ووعدت 

باتخاذ اإلجراء املناسب بينما حاولت السلطات امتصاص 

الغضب.

كان املشهد مهينا للتالميذ الذين بذلوا جهدا للنجاح. ما 

جرى ال يرجع للصدفة، بل فيه تقصير وإهمال واستخفاف 

يجري،  ما  أتابع  وأنا  عميقة  بإهانة  شعرت  الناس.  بمشاعر 

حتى ظننت أن شيئا مات في داخلي. وقد بدا لي أن التسريب 

. لذا يبدو لي  اليوم، ويبدو أن فايسبوك عرّاه فقط  لم يبدأ 

بل  معين  شخص  يستفيد  أن  يريد  ال  االمتحان  مسرِّب  أن 

يريد أن يثبت أن املنظومة التعليمية مخترَقة ومفلسة. هذه 

عمليات  وراء  فالواقفون  البوليس،  وحسب  قاسية،  رسالة 

التسريبات، »يطمحون إلى زرع البلبلة«.    

بفضل التسريب، خفت التعليقات ضد الغش الصغير الذي 

يمارسه التالميذ، وتم التركيز على الغش األكبر الذي اخترق 

أكثر  ماء  األكبر  الغش  من  التخلص  يحتاج  وطبعا،  الوزارة. 

قال  الغضب،  عن  وللتنفيس  األكبر.  الوضوء  يحتاجه  مما 

الساخرون ان امتحان البكالوريا صار فرضا منزليا، وأضافوا 

أنه من حسن الحظ أننا لسنا وحدنا، ففي بكالوريا الجزائر 

سطرها  في  ألن  درويش،  ملحمود  قباني  نزار  قصيدة  نُسبت 

الجادون  املتحزبون  وقال  املحتلة«..  األرض  »شعراء  األول 

»إن شبيبة حزب االستقالل تدعو أطرها واملتعاطفين معها إلى 

تنظيم وتأطير وقفات احتجاجية«. هذا عن أطفال الحزب، أما 

رجال الحزب، فقد نعوا التعليم العمومي املغربي. وكان يمكن 

التعليم  وزير  أن  لوال  الناعي  لصوت  اإلصغاء  في  االستمرار 

السابق ينتمي لحزب االستقالل. لكن الوقاحة ال حدود لها.  

ما  بأن  بنكيران  اإلله  عبد  الوزراء  رئيس  صرح  جهته  من 

ذلك  فعل  ومن  للوطن  خيانة  البكالوريا  امتحانات  في  وقع 

سيدفع الثمن، بينما طالب الكثيرون باستقالة الوزير فوعد 

الذي  الوزير  هذا  الرياضيات.  أسئلة  تسريب  في  بالتحقيق 

وكان  النخبوية  األخوين«  »جامعة  قيادة  في  سنوات  قضى 

إدارة  في  ورطة  في  نفسه  وجد  بكفاءته،  يتغنى  الجميع 

التعليم العمومي املجاني. يتم تبرير وضع الوزير بسنه وقد 

تجاوز السبعين. للزمن حكمه. 

التالميذ،  الخطير فيمس  أما  السياسي.  هذا على املستوى 

امتحانات  مواضيع  نشرت  التسريبات.  أخبار  تتالت  فقد 

واحد  تسريب  هناك  صحيح  تسريبات.  انها  على  قديمة 

استوطن  الشك  لكن  مزعومة،  تسريبات  وعدة  حقيقي 

التعليم لتعلن مرارا  الرؤوس، وقد اضطر هذا مصالح وزارة 

املتداول  املوضوع  أن  واملواطنين،  املواطنات  لعموم  »نؤكد 

بموضوع  يتعلق  نشر  ما  وأن  الحالية،   بالدورة  له  عالقة  ال 

دورة سابقة«. ولوقف الجدل، أعلن الوزير عن إعادة اختبار 

الرياضيات لشعبة العلوم التجريبية يوم الجمعة. 

في  الرياضيات  دور  يعرف  التسريب  جريمة  مرتكب  إن 

املادة يبلغ سبعة. لذا  العلمية. فمعامل  نجاح تالميذ الشعب 

املغرب،  في  قراءة  األكثر  األخبار  كل  التسريب  خبر  مسح 

مثل رقص جينيفير لوبيز بالتبَّان في الرباط، وصور شابات 

»فيمن« عاريات في ساحة مسجد حسان، وفيلم نبيل عيوش 

مسجد  ساحة  في  قبال  تبادال  مثليين  واعتقال  الدعارة،  عن 

بيع  انكشاف  خبر  نُسي  وطبعا  بقدوتهما.  تشبها  حسان 

جوزيف بالتر  لتنظيم كأس العالم 2010 إلى جنوب أفريقيا 

فجأة  نسيت  املواضيع  هذه  كل  به...  فاز  املغرب  كان  بينما 

وصار التعليم موضوع الجدل.

يسمى  شتيمة،  البكالوريا  على  الحصول  عدم  يعتبر   

من وصل مستوى البكالوريا ولم ينجح فيها »نيفو باك« 

 .)»niveau bac«( دخيل  تبخيسي  فرنسي  تعبير  وهو 

وبساعات  عضلي  جهد  دون  رزق  لكسب  بوابة  والباك 

عمل محددة، رزق قليل لكنه منتظم ومريح نوعا ما. يمكن 

لحامل شهادة البكالوريا العمل في سوق ممتاز أو حارس 

أمن خصوصي للذكور. أما في ما يخص الشابات، فأمامهن 

خصوصية،  مدرسة  في  أطفال  مراقبات  العمل  فرصة 

الخصوصية  املدارس  تكاثر  ظل  في  هائل  مجال  وهذا 

ألن  مركبة  تسميات  يستخدمون  أصحابها  جعل  بشكل 

ومدرسة  النور  مدرسة  بعد  نفدت:  الفردية  التسميات 

السالم ظهرت مدرسة اسمها نور السالم... 

كان صباح الجمعة الذي تلى الواقعة استثنائيا في الثانوية. 

حضر األساتذة مبكرا وكانوا متأنقين أكثر من العادة. طرح 

التالميذ  من  وطلب  االحتماالت،  درس  في  الرياضيات  سؤال 

في  لكن  يجيبون.  شرعوا  العشوائي.  املتغير  عن  البحث 

لضبط  قانون  وضع  يصعب  والسياسي،  االجتماعي  الواقع 

مدمرا.  يكون  وقد  يكون فوضى خالقة  قد  العشوائي،  املتغير 

وفي حالة التعليم املغربي اليوم كان خالقا. فمن نافذة الفصل 

الدراسي الذي أراقب فيه، أتابع املدير يتنقل بين مساعديه 

الخمسة بحماس. 

باستعمال  »يسمح  املرشحين  ورقة  على  التعليمات  أقرأ 

آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة«، نادرون هم املراقبون الذين 

أيضا  التعليمات  ومن  الحاسبة.  اآلالت  بين  الفروق  يعرفون 

»ممنوع مغادرة الفصل قبل مرور نصف الغالف الزمني«. 

بعد  الفصل  مغادرة  يريدون  التالميذ  بعض  أن  املشكل 

يملك  عادة  غيرهم.  على  سيشوشون  وإال  دقيقة  أربعين 

اإلشكاالت  اختراع  في  رهيبة  موهبة  واليائسون  الكسالى 

مصير  عن  مناقشات  لفتح  أسئلة  طرح  ومنها  وتعقيدها، 

االمتحان السابق، وطلب الذهاب للمرحاض بعد نصف ساعة 

من الدخول.. لدى هؤالء التالميذ أجوبة عن أسئلة عشوائية 

غير مكتوبة على ورقة االمتحان، وهم يكرهون حاالت الهدوء 

خواءهم  وتكشف  ضغطا  عليهم  تفرض  ألنها  واالنضباط 

وعجزهم عن االنكباب ثالث ساعات على ورقة االمتحان. 

لبعض  السماح  وهو  استثنائي،  لوضع  املدير  اضطر 

على  وأجبرهم  ساعة،  نصف  في  الفصل  بمغادرة  املشاغبين 

الوقت  يصل  حتى  الثانوية  ساحة  في  زاوية  في  الوقوف 

املحدد. وهكذا ضَمن الهدوء وطبق القانون ألنه منع تلميذا 

ساعة  بعد  للشارع.  الخروج  من  االمتحان  ورقة  على  يتوفر 

على  القادرون  بقي  عشر،  خمسة  وبقي  تالميذ  خمسة  غادر 

عصر أنفسهم لتقديم األفضل. قلت محاوالت الغش وسيطر 

من  األجوبة..  وقت تخصيب  حان  القاعة،  على  صمت كبير 

اجل هؤالء شعرت باإلهانة. 

هو  هذا  واإلهمال.  القصور  بسبب  التسريب  جرى  لقد 

باإلهانة  الشعور  أن  فهو  الجيد  الخبر  أما  السيئ.  الخبر 

فرد  للمدرسة.  املغاربة  تقدير  على  دليل  بشدة  واالحتجاج 

التي  التعليمية  املنظومة  صالبة  على  عالمة  القوي  الفعل 

التعليمي جروحا  الجسد  أن في  أعتقد  الصدمة.  تنهض من 

وعلى جلده جراثيم، لكن العظم سليم. 

بين الغش األكبر واألصغر

تسريب أسئلة البكالوريا في املغرب

.. بــألــف كـلــمـة

متابعات
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املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ نهج ابراهيم ـ عزيز تبسي

ـ »التعذيب« في مصر..سالح الدّولة الذي ينقلب عليها ـ منى سليم

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

في أحوالنا

عليه  ويتطمنوا  يشوفوه  وقادرين  فين  هوا  عارفين  بيكونوا  األهل  كدا..  عن  رحمة  االعتقال 

ويوصّلوله أكل وغيار وأدوية! إسراء مش معتقلة، إسراء مخطوفة، طول الـ12 يوم اللي بنعدّهم 

كان عشان نعرف هي فين ؟ 

مش من حقنا نعرف هي فين عشان يبقا من حقنا نعرف هي كويسة وال أل؟ بتاكل؟ بتشرب؟ 

هندخللها الدوا إمتى؟ بتنام؟ الوقت دا بيعدّي عليها ازاي؟ لوحدها؟ نفسيتها عاملة ايه؟ أكيد 

قضية  أي  يجهزولها  يوم   12 وقاعدين  ايه؟  على  وناويين  ليه  خدوها  هدومها.  تغير  محتاجه 

ويلفقولها أيّ تهم؟ هي في ايد مين؟ هنعرف مكانها امتى؟ ايه الي حصللها؟ أذوها؟ وهتفضل 

عندهم قد ايه؟ واصال ليه خدوها ؟ عملت ايه؟ هوا مش الدستور بينصّ أنه »يجب أن يُبلغ فوراً 

كل من تقيّد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من االتصال بذويه وبمحاميه 

فوراً، وأن يُقدّم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته«؟ 

اللي يطلبوه وبيرجعوا  أهون من كدا.. بيتصلوا ويطلبوا  املافيا  دا  يا رب  تاني؟  ملين  نشتكي 

اللي خاطفينه..

اللي  مصر  حلوة.  مصر  وبتقوللنا  بتعيّط  كانت  الحركة  على  قدرتها  فقدت  ما  بعد  إسراء، 

بتقولنا  كانت  اصحابها..  وخدت  بتحبها  اللي  الحاجات  كل  منها  وخدت  حاجة  أي  مدتهاش 

عليها حلوة ومش عايزة تسيبها... هي أكيد عرفت غلطها خالص، يا رب خرجلنا إسراء وكلنا 

هنمشي والله.. ومش هنيجي تاني!

من صفحة »آالء الطويل« )أخت اسراء( على فايسبوك

في املسافة بين حكم املحكمة وإجراءات إرسال الطلب من السلطة القضائية، سيهرب أو يُهرَّب 

عمر البشير بمساعدة السلطة التنفيذية في جنوب أفريقيا. فما حدث حتى اآلن هو تحرّكٌ من قبل 

السلطات القضائية املستقلة تماماً عن السياسة والعالقات الخارجية.

يوجد في جنوب أفريقيا كثير من القادة الفاسدين ماليّاً، وكثير منهم تلوّثت أيديهم بدماء عمال 

املناجم وأموالهم، وال يُقدّرون حُرمة الدماء. أولئك سيساهمون في خروج البشير من جوهانسبرغ، 

ممّا  ألفريقيا،  املخصّص  الدائم  باملقعد  تفوز  أفريقيا كي  هو طموح جنوب  آخر  إلى شيء  إضافة 

يجعلها غير مستعدّة ملخالفة قرارات االتحاد اإلفريقي حتى ال تفقد دعم الدول اإلفريقية ودعم قادة 

إفريقيا، والذين ال يقل سجلّ معظمهم اإلجرامي كثيراً عن البشير في التشريد والقتل.

أمام كل هذا الصخب والضجيج، إلى متى سيبقى مصير دولة ومستقبل أجيال متوقّفاً بسبب 

رئيس هارب؟ فقد السودان وسيفقد الكثير باستمرار الوضع بهذه الصورة، لو كنت في مكان 

البشير وأمتلك ذرّةً من الوطنية أو مراعاةً لحال البالد ألعلنت استقالتي وقضاء بقية حياتي في 

مزرعة. 

من صفحة »عثمان ابراهيم« على فايسبوك

إسراء الطويل فين؟

عن عمر البشير

مدونات

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

ستّار لقمان / العراق

تدمير اآلثار والتاريخ اليمني بحرب نجحت حتى اآلن في القضاء على الكثير من آثار وتاريخ 

ومش  التاريخ،  مهم  مش  لكنْ،  مستقبله.  بناء  في  أبدا  تنجح  لن  أنها  املؤكد  لكن  البلد  هذا 

مهم املستقبل! املهم: األهداف العسكرية الصغيرة واآلنية املباشرة التي يتم استهداف املواقع 

األثرية من أجلها.

مرات.  ثالث  السعودي  الطيران  قصفها  تعز،  في  األثرية  املعالم  أهم  أحد  مثاًل،  القاهرة  قلعة 

وبعد كل مرة، كان مؤيدو العاصفة يواجهون أي استهجان قائلين: »مش مهم الحجر، املهم 

ألحقه  الذي  الضرر  حجم  وما  القاهرة،  قلعة  السعودي  الطيران  قصف  ملاذا  لكنْ:  البشر«! 

القصف بها، وهل حقق هدفه العسكري امليداني في نهاية املطاف؟

قُصفت قلعة القاهرة بهدف القضاء على مضاد طيران نصبه هناك الحوثيون املستهترون 

بعض  بل  الطائرات  تطال  قذائفه  تكن  ولم  السعودي،  الطيران  مثل  مثلهم  األثرية،  باملعالم 

الحوثيين والجيش  إنهاء وجود  أيضاً بهدف  القلعة  قُصفتْ  املدينة وجبل صبر.  في  املواقع 

القديم  الجزء  القصف  دمر  وقد  القلعة.  في محيط  املوجود  العسكري  املوقع  في  لهم  املوالي 

من القلعة املسمى »دار األدب« واملوجود من أيام الصليحيين، والذي كانت هيئة اآلثار تعتزم 

تعبير  بحسب  بقي«،  الذي  هو  واملشوّه  الحديث  »الترميم  باختصار:  متحف.  الى  تحويله 

مسؤول في مكتب اآلثار بتعز.

من صفحة »نبيل سبيع« على فايسبوك

»مش مهم الحجر، املهم البشر«!
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