
واملتجه  فاس  من  القادم  القطار  وسادتي،  سيداتي 

دقيقة،  عشرة  خمس  موعده  عن  سيتأخر  مراكش  إلى 

على  رهيب  صمت  نــزل  تفهمكم.  على  نشكركم 

البيضاء.  بالدار  القطار  املنتظرين في محطة  املسافرين 

الحرارة مرتفعة بشكل مهول. بعد دقائق، عاد الصوت 

خمسا  موعده  عن  سيتأخر  »القطار  ليكرر  النسوي 

وعشرين دقيقة«. االنتظار يفسد املزاج. فكرت في العودة 

للبيت ألن ما يبدأ سيئا ينتهي سيئا.

الدرجة  في  فركبت  القطار،  جاء  دقيقة  عشرين  بعد 

األولى«.  الدرجة  »نساء  مع  مقعدا  أجد  لم  ألني  الثانية 

الحرارة في القطار اشد من الحرارة في املحطة. جلست 

في مقصورة فيها الكثير من األطفال. واضح أن بعضهم 

أربع  منذ  الجحيم  يتحملون  وهم  فاس  من  ركبوا 

الوصول  قبل  أخرى  ساعات  أربع  وسيقضون  ساعات، 

ملراكش.

كنت غاضبا، وقد تزامن ذلك مع نهاية رمضان وتحرير 

الشياطين. عرقت في الخمس دقائق األولى. كان صوت 

تماما.  املقصورة معطوب  واقع  أعلى من مفعوله.  املكيف 

سيفكر مواطن متبرجز في رفع دعوى ضد مدير القطار 

لكن  الرحلة.  فيها  تجري  التي  املذلة  الظروف  بسبب 

اغلب النساء سيدعين على املدير »الله يعطيه العذاب«. 

من  أن  يتجاهلون  الذين  البؤساء  على  يخفف  الدعاء 

يدفع قليال هو من يحصل على العذاب. 

أخرج  الذي  البصاص  السوسيولوجي  يفيد  ال  الدعاء 

حاسوبه لتبريد غضبه بالكتابة، وليشرككم في عذابه. 

وقد قرر ركوب شيطان النميمة لوصف رحلة الجحيم. 

ستجدون لزوجة العدوانية في كلماته.

وأطفال  نساء  الكبيرة،  القصديرية  املقصورة  في 

نقش  أيديهم  على  أطفال  الفطر.  عيد  بعد  يسافرون 

حناء فرحة العيد. نساء لديهن حقائب يدوية وأكياس 

تشبه  التي  النافذة  من  األطفال.  أكل  فيها  بالستيكية 

حقول  ثم  مصانع  ثم  فيالت  تظهر  مستطيلة  شاشة 

مبهجة يعبرها بقر من الوزن الثقيل..         

كلما أوغل القطار نحو الجنوب، زادت الحرارة وزادت  

إفرازات األجساد. تُنقِص األمهات مالبس أوالدهن الذين 

يوشكون على النوم في أحضانهن. بعض النساء يلوحن 

بقطع ثوب كمروحة.. نفد األكل وسخن املاء. تمر عربة 

ركاب  لكن  مضاعف،  بسعر  ومشروبات  مأكوالت  بيع 

أم  لدى  النقود.  من  الكثير  يملكون  ال  الثانية  الدرجة 

ويتركاها  ليلعبا  بالتناوب  لطفليها  تعطيه  واحد  هاتف 

أن  واملُحزن  الشاشة،  على  يتصارعان  لكنهما  بسالم. 

تكتيكات اإلسْكات وفض النزاع لدى األم فاشلة. في رحلة 

فخري  لكن  بالدي،  بقطارات  فخري  قل  هذه  الجحيم 

بالبشر يزداد: للنساء صبر عجيب مع أوالدهن. لو تُرك 

األمر لألب لرفع طفله وضرب به السقف والسالم. 

املهاجرة، زواج مختلط،  العائالت  الكثير من  القطار  في 

أفضل  مراكش  بالحجاب.  وفرنسية  ملتحٍ  مغربي 

الذين  الالجئين  ماليين  حال  في  أفكر  سوريا.  من  لهما 

يتحملون الحر في أماكن يبدو القطار أمامها جنة. يهتم 

املغربي العائد من الغرب بطفله ويطالع جريدة تعلن على 

صفحتها األولى بالبنط العريض أن امللك محمد السادس 

سيقضي عطلته الصيفية في جزيرة يونانية. 

العرق  لكن  بتنانير قصيرة جدا.  املقصورة شابات  في 

شابات  املقابلة  األريكة  في  االشتهاء.  من  الخيال  يمنع 

التنانير  صاحبات  أن  يبدو  ثوب.  أمتار  سبعة  ترتدين 

مغربيات تعشن في أوروبا وتتصرفن بطالقة وتضحكن 

برهافة تفتح القلب. رغم الحرارة فهن سعيدات، يبدو أن 

محْرارهن معطل. قطارات الغربة مكيفة بطريقة أفضل. 

مقصورة  في  وخاصة  جيدا،  مكيفة  غير  املغرب  قطارات 

فيها  املغرب  في  الحياة  أن  املهاجرون  يعتقد  الشعب. 

حميمية ال توجد في بالد الغربة. 

لدى الركاب اآلن عيون حمراء ومالمح مشدودة. كلما 

مر وقت زاد غضب الرجال خاصة.. يجلسون واضعين 

أطفالهن.  ضغط  األمهات  تدبّر  بينما  ساق  على  ساقا 

رجل حذاءه  نزع  هواتفهم..  من  إال  فارغة  الرجال  أيدي 

واستلقى على الكرسي وشخر وفمه مفتوح نحو السماء. 

يصعب إغالق الفم في ظل حرارة مرتفعة. شاب يتسلى 

بالحديث في الهاتف. في كل مرة يتصل يردد الجملة 

»إذا لم أتصل بك فلن تتصل بي؟«. يضيف »اتصل بك 

ألبارك العيد وأصل الرحم«. يبدو أن تحصيل املجامالت 

مالرو  اندري  يسميه  ما  يستخدم  الوحيد.   هدفه   هو 

املقصورة  لركاب  موجه  يقوله  فما  استعراضيا،  حوارا 

أكثر مما هو موجه ملن يتم االتصال به. يتكلم ليتفاخر 

ال ليصل الرحم. 

يصرخ  بينما  همسا  الهاتف  في  النساء  تتحدث 

ألوان  وبهجة،  تناسقا  أكثر  النساء  مالبس  الرجال. 

وتصاميم مختلفة، بينما يرتدي الرجال سراويل بألوان 

داكنة يصعب تحديد آخر مرة غسلت فيها..

وسط  الرحامنة  منطقة  القطار  وصل  ساعتين  بعد 

صارت  النافذة.  ــ  الشاشة  على  املشهد  تغير  املغرب. 

األرض قاحلة واألشجار قليلة واملساكن صغيرة والبشر 

نادرين، وبين حين وآخر تظهر نعاج من وزن الريشة..

الحرارة هنا ستا وأربعين درجة، في الظل، حسب  تبلغ 

سجن  املقصورة  الحكومية.  الطقس  أحــوال  مصلحة 

األعزل.  بالجسد  الحرارة  املسافر  يقاوم  ساخن.  حديدي 

خطر ببالي نزع حذائي وضرب سقف العربة كما كان يفعل 

البدو الذين صاروا عماال في حقول النفط في رواية »مدن 

وسألته  التذاكر  مراقب  جاء  األخدود.  في  خاصة  امللح«، 

ملاذا ال يستخدمون مكيفات حقيقية، فقال إن هذه املقصورة 

أما املقصورات األخرى فهي باردة. حملت  وحدها ساخنة، 

حاسوبي وحقيبتي الصغيرة بحثا عن املقصورة املحظوظة. 

مررت بعدة مقصورات أبحث عن إيفرست..

مع  ساعات،  أربع  في  كيلومتراً   220 القطار  قطع 

الحرارة والتأخر. شر الشمس وشر الزمن. لكن الكتابة 

القطارات  شركة  إعالنات  في  الشرّين.  من  تحميني 

أن  يبدو  الزبائن.  املئة من رضا  في   75 يُتباهى بتحقيق 

جاء  لو  آذار/مارس.  شهر  في  تم  هذا  الرأي  استطالع 

املئة. هو  اآلن لحصل على صفر في  القطار وسأل  مدير 

لن يأتي. وحتى لو أتى قد يقول للركاب »من وجد أفضل 

من هذا يأتيني به«. 

عذاب  على  برضا  سأصوت  تتقدم،  مقالتي  أن  بما 

أكثر  والقطار  العالم  تجعل  الكتابة  فبهجة  القطار. 

إفادة  أكثر  الشعب  درجة  وركــوب  للتحمل.  قابلية 

للسوسيولوجي البصاص من ركوب الدرجة األولى. 

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

في  »الهامش«  ثورة  تعبيرات  من   

تونس: الفقراء يتدبرون حياتهم 

ويقيمون أنماطا جديدة مالئمة.

وفي »بألف كلمة« و»حلم«، تحية 

بمـواجهة  وأهـلـها  القـدس  إلـى 

تهديـدات املحتليـن، مستوطنين 

وجنوداً.

يُقيَّم  كيف  العراقي:  تموز  جدل 

الحنين  14 تموز 1958؟ وأليس 

باستقرار  تعلّق  اليوم  للملَكية 

األردن تنميـة..  متــوهَـم؟ وفـي 

للفـقـر، فكلـمـا تكـررت »برامـج 

التنمية« ارتفعت معدالت البطالة 

والعوز.

صدامات  تالعب،  عــام،  استياء 

غياب  مواجهة  في  املْزاب  طائفية: 

على  »القصة«  الجزائرية،  الدولة 

مستويي الحدث والتحليل. 

فـي  اسـتثنائية  تفـوّق  ومعـدالت 

البكـالوريـا املصـريـة: مـفـرحٌ أم 

مؤشر على كارثة الحقة بالتعليم؟

AS-SAFIR Arabic political daily - July 30, 2015 N° 13132الخميس 30 تموز 2015  ـ املوافق 14 شوّال  1436 هـ ـ العدد 13132

17 1

بالجيش. ولكن  ارتــبــطــت  فــي مصر  الــحــداثــة  بــدايــة 

للحياة  وإدارة  وإنــتــاج  حكم  كــآلــيــات  الــحــداثــة  تشكل 

تمركزت حول »الداخلية«. فأغلب مكونات الحوكمة 

داخل  تقع  بالكامل(  وحياتهم  السكان  إدارة  فن  )أي 

الذي  الوقت  وفي  أو على هامشها.  الداخلية  مؤسسة 

غاب  حكم،  كمنظومة  وتطبيقها  الحداثة  تكثيف  تــم 

والهزيمة،   1840 لندن  معاهدة  بسبب  إمــا  الجيش، 

 ،1882 واالســتــعــمــار  العرابية  الــثــورة  فشل  بسبب  أو 

على  الداخلية  هيمنة  قوتها.  بكل  الداخلية  وحضرت 

الحوكمة، تشبه ضبعاً أسود قابعاً على صدور الجميع 

في الغرفة.. بينما ال أحد يراه.

من القلعة إلى عابدين

نهائياً  استكمل  حتى  »القلعة«  من  تُحكم  مصر  ظلت 

بناء قصر عابدين وشبكة مؤسسات الدولة حوله 1872. 

وظهرت أبرز مؤسسات الحكم الحديثة في مصر بالقرب 

من بعضها: القصر ووزارة العدل ووزارة الداخلية. بينما 

وكأن  التشكيلة،  هذه  ضمن  الحربية  وزارة  تتواجد  لم 

لألمر داللة عميقة عما ستكون عليه األوضاع في التأسيس 

الجديد واملركزي ملصر الحديثة. شكلت عابدين وقصرها 

النقلة األخطر في الحوكمة  في مصر، فانتقل الحكم من 

خارج املدينة إلى قلبها، بل يمكن القول إنّه تم حينها إنتاج 

اتخاذ  في  األخيرة  املحطة  كانت  وهذه  الحديثة.  املدينة 

في مصر:  األخير وحضورها  الحديثة شكلها  املؤسسات 

على  وتحافظ  للحاكم  السياسي  الوالء  من جهة  تضمن 

االجتماعية  األنسجة  تخترق  وتوفر مؤسسات  شرعيته، 

لم  حيث  وضبطها،  حياتهم  إنتاج  في  وتتدخل  للسكان 

الداخل،  في  وإنما صارت  الخارج لإلخضاع،  تأتي من  تعد 

لإلدارة. 

جاءت هذه النقلة للدولة من خارج املدينة إلى داخلها، في 

الوقت نفسه الذي بدأ يتم تأسيس مدن القنال واالحتياج 

وضع  من  جديد  شكل  وإلــى  البوليسي  الضبط  إلى 

داخل  العاملي  املال  برأس  وعالقتها  االنضباط  مؤسسات 

هذه املدن )وهو ما يشير إليه الباحث إبراهيم الهضيبي(. 

العملية  مع  الحديثة  االنضباط  مكينزمات  تداخلت  لقد 

هنا  نحن  الحديث.  تاريخ مصر  في  والريعية  الرأسمالية 

أمام إنشاء املدن الحديثة، وإنشاء أهم مصدر للدخل في 

مصر )قناة السويس( على صلة وطيدة بجانب من رأس 

املال العاملي، سواء أكان بضائع أو مواد خاما، وأهم وأكبر 

االنضباط  رُبط  وقد  اآلن.   حتى  مصر  في  ريعي  مصدر 

أن  إلى  الهضيبي  ويشير  بالبوليس.  املدينة  في  بالعمل 

الداخلية بدأت تضطلع بمهام مراقبة عمال شركة قناة 

االنضباط  أشكال  وكافة  والكنائس  واملساجد  السويس 

يكن  لم  هذا،  وفي  واالجتماعية.  السياسية  والسيطرة 

للجيش أي دور حقيقي.  

إجهاض الثورة العرابية وهيمنة الداخلية

هيمنة  ترسيخ  في  العرابية  الثورة  هزيمة  تسببت 

املؤسسة  أصبحت  التي  مصر،  في  الحكم  على  الداخلية 

املرحلة  تلك  وشهدت  له.  ووالء  الحاكم  من  قرباً  األكثر 

إنشاء  تم  حيث  الدولة«،  »أمن  جهاز  لبِنات  وضع  بداية 

الذي  ومالحقتهم..  العرابيين  ملطاردة  مخصوص  قسم 

املهدية في  الثورة  ملراقبة  الحدود«  أمن  إلى »جهاز  تطور 

مشروع  ركز  مصر،  استعمار  ومع  قرب.  عن  السودان 

اللورد كرومر، الذي يعتبره البعض أهم مرحلة في تشكيل 

محاولة  على  البالد،  في  واملؤسسات  الحديثة  السلطة 

تلك  إلى  القديمة  السلطة  أشكال  من  التحول  استكمال 

الجسد  على  بالحفاظ  السلطة  تعتني  حيث  الحديثة، 

وضبطه وليس سحقه. وكانت الداخلية أهم مؤسسة في 

الحكم في عهد االستعمار، بل كانت هي املُناط بها الحكم 

السياسي«،  »القلم  نشأ   1913 في  املستعمِر.  قبل  من 

استكملت  هكذا  الطوارئ.  قانون  إصدار  تم   1914 وفي 

املجتمع  على  يدها  تطلق  حتى  أدواتها  آخر  الداخلية 

وتحكمه بالحديد والنار واإلدارة والصفقات، وتصير كل 

أشكال فن إدارة الحكم تحت سيطرتها. لم يكن محمد 

الذي  أيام محمد علي،  وزراء مصر  رئيس  باشا  الظوغلي 

تنسب إليه مجزرة القلعة الشهيرة، وال عصابته وال محمد 

علي نفسه ليتخيلوا ما سوف تصير عليه هذه الوزارة من 

قوة وجبروت في املستقبل. 

كرومر  اللورد  مشروع  من  القلب  في  الداخلية  كانت 

عن  الجهاز  هذا  وإنفصال  السياسي  الوالء  أسباب:  لعدة 

هذا  بدأ  وقد  واملستعمِر،  للقصر  ووالئه  املصري  املجتمع 

بوضوح مع الثورة العرابية حيث انضمت فصائل وقوى 

اجتماعية عديدة للحركة الثورية، إال الداخلية التي أخذت 

جانب القصر ثم تحالفت مع االنكليز لطعن عرابي وخيانة 

الجيش واملقاومة املصرية. 

كرومر  اللورد  مشروع  أن  هو  واألهم،  الثاني  السبب 

قابلة  حياة  إنتاج  إلى  يهدف  تحديثياً  مشروعاً  كان 

مستديم  إنتاج  بغاية  واملراقبة،  والضبط  للترشيد 

ومستقر للموارد، واالستيالء عليها. انتهت مرحلة الغزو 

وبدأت حالة االستعمار واإلدارة. وعلى أيّة حال، فمشروع 

فوكو(.  ميشال  )بحسب  البوليس  جوهره  التحديث 

عالقتها  بسبب  الداخلية  دور  تعاظم  الفترة  هذه  في 

املجتمع  يراقب  له،  مركزي  حليف  وهي  باالستعمار، 

عليه  ويتجسس  املختلفة  أنسجته  ويخترق  املحلي 

ويقوم برصد كل التحركات السياسية واملقاوِمة ضده 

ملصلحته.  عليها  ويهيمن  السياسية  الحياة  ويفخخ 

التحديث  في  ومركزياً  محورياً  دوراً  املؤسسة  فلعبت 

وإدارة املجتمع واألجساد واملساحات.

ألنها  أيضاً،  منه  الداخلية  يقرب  أن  القصر  على  وكان 

بمعارضيه  ويبطش  السياسي  الوالء  على  له  يحافظ  من 

وخارجه.  القصر  داخل  املؤامرات  من  شرعيته  ويحفظ 

داخل  عميقة  أدوار  ثالثة  تلعب  الداخلية  ظلت  وهكذا 

ممارسة  القانون،  تنفيذ  في مصر:  املجتمع  وبنية  الدولة 

مصادفة  وليس  السياسية.  والهيمنة  القهر  االنضباط، 

ما  فأغلب  بوليس،  وليس  »داخلية«  عن  نتحدث  أننا 

يقع من إدارة الحياة في مصر يقع تحت إدارة الداخلية، 

الشرْطي  العمل  على  بها  منوطاً  كان  ما  يقتصر  لم  التي 

الحال  وهو  فقط..  القانون  وتنفيذ  الجريمة  ومكافحة 

نفسه حتى يومنا هذا. 

طاغوت البيروقراطية ومُجمَّع التحرير

على مدار عقود، ربما ما يزيد عن نصف قرن، لم يتوقف 

املصريون عن نقد البيروقراطية وفسادها وتغولها. وصار 

بنيوياً  املصريين  إلذالل  رمز  أعظم  التحرير«  »مُجَّمع 

ومعنوياً. ومع هذا لم يجرؤ املصريون على حرقه، ولم يقْدم 

الثورات وموجاتها املختلفة،  أثناء  أحد على هذه الخطوة 

هذه  على  أحد  يجرؤ  لم   .1977 انتفاضة  في  حتى  وال 

الخطوة ألن الجميع كان يعلم أنه هاهنا تقع حياة األفراد، 

هنا أنت موجود داخل معادلة الحداثة والسلطة والدولة 

النسر. ولكن من يحكم  ألنك رقم على ورقة عليها ختم 

والجميع  املصرية.  البيروقراطية  بالطبع  املجمَّع؟  هذا 

يعلم قوتها وأهميتها في معادلة الحكم واإلرضاء الشعبي. 

وهي دوماً موضع خطاب رأس السلطة في مصر، ويسعى 

كل من يحكم لخطب ودها وتقديم بعض القرابين لها من 

حين آلخر. ولكن جزءاً كبيراً من هذه البيروقراطية القابعة 

داخل مُجمَّع التحرير تابع بالكلية لوزارة الداخلية. ولن 

يفلت نظرك من رمز الداخلية الالمع على أغلب اإلدارات، 

على  يقتصر  ال  املجمع  داخل  الداخلية  جماعة  فوجود 

التأمين، وهو هنا ليس بغرض القمع، بل إنهم هم اإلدارة. 

إشاراتها  وخلق  نفسها  لترميز  دوماً  تسعى  والسلطة 

وعالماتها لتعلن عن حضورها، وتقوم بتحديد مساحات 

الداخلية  نسر  يتركك  لن  التحرير،  مجمع  وفي  نفوذها. 

من  الرغم  وعلى  املراحيض.  داخل  حتى  ذهبت،  أينما 

خضوع قطاعات كبيرة ومهمة من البيروقراطية املصرية 

إلدارة الداخلية وتنظيمها، سواء داخل مجمع التحرير أو 

يلعن  فالجميع  عام،  بشكل  املدني  السجل  مثل  خارجه، 

»البيروقراطية«، بينما ال أحد يتكلم عن الضباع السوداء 

في الغرفة. 

أجهزة اختراق املجتمع

واسعة:  سلطات  ثــالث  يدها  في  الداخلية  تحمل 

أكثر  فهي  وبالتالي،  املعرفة.  القمع،  البيروقراطية، 

عدة  عبر  االجتماعي  للنسيج  اختراقاً  الدولة  مؤسسات 

أجهزة مختلفة بداخلها. فمثاًل جهاز املباحث العامة يقوم 

والريفية،  الحضرية  السكنية  املناطق  من  العديد  بإدارة 

وهو من يضبط االتفاقات االجتماعية املختلفة، واألجساد 

وتحجيم  تنظيم  في  ويشارك  املجتمع،  في  الخطرة 

وبعض  السوق  إدارة  في  نسبياً  ويتدخل  بل  الجريمة، 

عالقات التجارة، هذا باإلضافة إلى دوره القمعي والقانوني. 

للداخلية  املعرفية  الروافد  أهم  أحد  العامة  املباحث  وتعد 

ببعضه.  وعالقاته  املجتمع  أخبار  أغلب  بيدها  تقع  حيث 

كشبكات  املجتمع  رؤية  يمكن  الجهاز  هذا  خالل  ومن 

ومجموعات من الفاعلين وأصحاب املصالح، وبالتالي يمكن 

تقطيع وتفكيك أوصاله، فال يعود كتلة مجهولة وغامضة. 

كما أن كل شيء يعمل داخل هذه البلد له مباحث خاصة 

مباحث  الكهرباء،  مباحث  التموين،  مباحث  فهناك  به، 

السياحة إلخ... ثم يأتي بعد ذلك الجهاز األهم واألخطر 

الدولة«، وهنا نحن نتحدث عن جهاز يتحكم  وهو »أمن 

ويحتكر  واألجساد،  واإلعالم  والخطاب  اللغة  من  كل  في 

جانباً كبيراً من السيادة واملعرفة في املجتمع، وهو الجهاز 

السيّد، املتحكم بوزارة الداخلية نفسها. وهذا الجهاز هو 

األكثر هيمنة وأهمية في تاريخ مصر الحديث، منذ نشأته 

في 1913 على يد اإلنكليز أو إرهاصاته األولى بعد 1882. 

على  »وضعه«  عند  مختلفة  نوعية  في  املجتمع  يدخل 

سياسية،  جماعات  إلى  بالتحلل  يبدأ  الدولة:  أمن  جهاز 

وشبكات  ومعارضين،  وأعداء  للسلطة  موالين  طوائف، 

وهذه  الهيكل،  هذا  معارضة...  وشبكات  وزبائنيّة،  حكم 

عليه  والتجسس  وإدارته  املجتمع  تقسيم  في  املهمات 

لصالحه  بالدولة  األخرى  املؤسسات  واختراق  واختراقه 

ولصالح الحاكم، هي نفسها منذ تشكله في 1913. وقد 

تزيد أو تنقص. فمثاًل، اختفى قسم »مكافحة الصهيونية«  

ومؤخراً  اإلسالمية،  الجماعات  مكافحة  قسم  وظهر 

مصر  يصيب  كبير  تحول  كل  وفي  وهكذا.  »الثوار«، 

الحياة،  ونمط  الواقع  شكل  فيه  ويتغير  ومجتمعاً،  دولةً 

بال  املؤسسة  هذه  تبقى  نفسه،  الكون  عن  والتصور  بل 

على  إال  جذرية  تغيرات  أي  من  وتنجو  تذكر،  قطيعة  أي 

أمن  مباحث  إلى  السياسي  القلم  فمن  االسم.  مستوى 

نفسه  هو  يظل  الهيكل  لكن  الوطني،  األمن  إلى  الدولة 

الهيمنة والنفوذ  واملهمات واألدوار واألساليب ومساحات 

هي نفسها. وهذا ال ينطبق على جهاز أمن الدولة فحسب 

املصري  الجيش  شهد  وبينما  ككل.  الداخلية  على  بل 

عدداً ال بأس به من خطوط القطيعة التاريخية في بنيته، 

املصرية  الداخلية  تشهد  لم  الجذرية،  التغييرات  ومن 

قطيعة واحدة، بعد توسيعها وتطويرها الكبيرين على يد 

اللورد كرومر أثناء االستعمار اإلنكليزي.  

للسلطة  شكلين  بأهم  املصرية  الداخلية  احتفظت 

والسلطة  االنضباطية  السلطة  الحديث:  املجتمع  في 

األجساد  تتمثل بضبط  االنضباطية  والسلطة  الحيوية. 

ما هو مباح ومتاح  ما، وتحديد  وحركتهم داخل مساحة 

وما هو ممنوع ومرفوض، وإنفاذ القانون على هذه األجساد 

وتطويعها وخلق حركتها وتعيين حدودها. ويتمثل هذا 

كله من عند إدارة أول إشارة مرور حتى الجريمة والعمل 

السياسي والتحول إلى العنف والقهر إذا تطلب األمر. 

الجيش  حول  الحديث  الطب  تمركز  من  الرغم  وعلى 

السلطة  مسألة  انتقلت  علي،  محمد  مشروع  بداية  في 

الحيوية، من حيث هي إدارة واسعة للسكان، تسعى إلنتاج 

حياتهم والحفاظ عليها وضبط ما يتعلق بها من أمراض 

وأوبئة الخ.. إلى الداخلية املصرية. وظلت وزارة الصحة 

على سبيل املثال تابعة لوزارة الداخلية حتى 1936. وحتى 

السلطة  من  أشكال  عدة  على  الداخلية  تسيطر  اليوم، 

العليا  واليد  الرئيسي  املسؤول  فهي  مصر،  في  الحيوية 

واألنشطة  املتجولين  والباعة  باألغذية  يتعلق  ما  كل  في 

املتعلقة بتقديم الطعام في الشارع املصري..    

داخل  مصر  في  الحكم  إدارة  فن  من  كبير  جانب  يقبع 

الضباط  هؤالء  أيدي  وتحت  العميقة،  الداخلية  سراديب 

ولم  املصري،  الشعب  وإذالل  قهر  عن  يتورعوا  لم  الذين 

التصادم معه في كل مرحلة تاريخية  يتراجعوا يوماً عن 

الظوغلي  وميدان  شمااًل  ريحان  الشيخ  وبين  حاسمة.. 

طريق  في  الكأداء  العقبات  أكبر  من  واحدة  تكمن  جنوباً، 

الحرية والتحرر في مصر.  

علي الرجال

باحث في علم االجتماع السياسي

متخصص في الدراسات األمنية، من مصر

»الداخلية« أساس الحكم والحداثة في مصر

نهلة الشهال

سعد يكن  ـــــ سوريا

بؤس مقصورة الشعب في الصيف

محمد بنعزيز

 كاتب وسينمائي من املغرب

األقصى كتعويض؟

ــهــنــدَســة فــكــريــاً وبــنــيــويــاً بحيث  إســـرائـــيـــل مُ

بـــل وحـــتـــى أي مــضــايــقــة  تــقــبــل أي خـــســـارة  ال 

لجبروتها: تَهتز، حتى لو كان األمــر ال يعنيها 

وتــحــتــاج ساعتها  بــديــهــيــاً،  أو كــــان  مـــبـــاشـــرة، 

بعمق.  تتزعزع  التي  بنفسها  الثقة  الستنهاض 

مجهز  عــرمــرم  وبجيش  بالنووي  املسلحة  هــي 

الدنيا  في  يقع  أن  ال تطيق  ما هو حديث،  بكل 

مــا يــخــالــف رغــبــاتــهــا ومــطــلــق راحــتــهــا. وهــكــذا، 

إيــران يدفعها إلى الجنون.  النووي مع  فاالتفاق 

يليق  التوقيع عليه كالما  نتنياهو عند  قال  وقد 

فعال باملجانين، من قبيل أن إسرائيل غير ملزمة 

بــه )؟( بينما الــطــلــب اإلســرائــيــلــي األصــلــي كــان 

بــبــســاطــة أن تــشــتــرك تــل أبــيــب فــي مــفــاوضــات 

لقدراتها  فيينا! وهو استهول استعادة طهران 

املالية، وكأن الطبيعي أن تبقى بالد بحجم ايران 

مــحــجــورا عليها بــالــقــصــاص.. وحــــرّض أفــاعــي 

تتكلم  خرجت  التي  األميركي  املحافظ  اليمين 

أوباما،  يرتكبه  يكاد  جديد  »هولوكوست«  عن 

فاستحقت توبيخ إسرائيل نفسها، ألن التشبيه 

األخرق مس بأسطورة ينبغي إبقاؤها في مرتبة 

قدس األقداس. 

اليوم تُجري إسرائيل مناورة عسكرية شاملة، 

الــوحــدات:  كــل  وتستنفر  االحــتــيــاط  تستدعي 

ــر. وقـــبـــل أســـبـــوع،  ــهــ ــة أشــ ــعــ الـــثـــالـــثـــة خـــــالل أربــ

وبحجة احــتــفــال ديــنــي يسهل االعــتــداد بــه في 

ميثولوجيا زاخرة، نُظِّم اقتحام لألقصى، طالئعه 

مستوطنون وقوته الفعليّة الجنود اإلسرائيليون 

ـــــ  القدسي ودخلوا  الحرم  أبــواب  الذين حطموا 

باعترافهم وبتوثيق مصور ـــــ إلى قاعات الصالة 

نفسها. 

آالف  يحتلها 210  مــســتــبــاحــة،  أصـــال  الــقــدس 

الجنود.  من  ومحميين  العنف  بالغي  مستوطِن، 

وقد تعاظم االستيطان فيها بنسبة 40 في املئة 

بين عامي 2013 و2014. ولم يبق فيها إال ما 

نسبته 38 في املئة من سكانها من الفلسطينيين، 

يتعرضون ملضايقات مرعبة بقصد تهجيرهم أو 

ثالثة  الترهيب.  ينفع  ال  بالقوة عندما  يُهجَّرون 

أرباعهم دون خط الفقر بينما نسبة البطالة بين 

الذكور تصل إلى 40 في املئة.

تــحــتــاج إســرائــيــل ملـــوازنـــة مـــا اعــتــبــرتــه نكسة 

كبيرة لها )أي إقرار االتفاق الدولي مع إيران(. 

ــارة على غــزة صـــارت أمـــراً مألوفا  وبــمــا أن اإلغــ

القدس  إلــى  بــالــغــرض، فهي تتجه  لــم يعد يفي 

لقطف ثمار عقود من االحتالل والقهر ومخالفة 

القرارات الدولية في الشأن. فهل يكون الحدث 

الرمزي الكبير القادر على موازنة هوسها ذاك 

هــو األقــصــى نــفــســه، املــنــتــهَــك مــــراراً ومضعضَع 

ــاســــات بــســبــب الــحــفــريــات تــحــتــه، والــــذي  األســ

إلــيــه.. هل  أغلقت دروب وبــوابــات عــدة مفضية 

يكون األقصى هو »التعويض«؟



5800 هو عدد الشباب التونسيين الذين غادروا تونس بين عامي 2011 و2014 باتجاه 

بلدان تشهد حروباً أو صراعات. 4000 منهم كانت وجهتهم سوريا، وما بين 1000 و1500 

ذهبوا إلى ليبيا، ووصل إلى العراق 200 منهم وإلى مالي 60 وإلى اليمن 50. وتتراوح أعمارهم، 

حسب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، بين 18 و35، وقد عاد منهم إلى تونس 625. قضيـــــة
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وادي  في  عدة  بلدات  في  اشتباكات  اندلعت  الجاري،  يوليو  تموز/  مطلع 

جنوبي  كيلومتر   700 بعد  على  الصحراوية،  غرداية  والية  في  الواقع  املزاب 

العاصمة الجزائرية. تسبب شبان مجهزّون بأسلحة بيضاء، وكذلك بقنابل 

(أو بني مزاب)  املزابيين  النارية، باشتباكات عنيفة بين  املولوتوف واألسلحة 

والشعانبة (أو الشعامبة). وفي حصيلة أيام العنف الثالثة، سُجل سقوط 23 

قتيًال وعشرات الجرحى واحتراق العديد من املحال واملنازل.

في الرواية التي روّجتها وسائل اإلعالم لألحداث، يظهر الصراع على أسس 

والعرب  واإلباضيين  البربرية  يتكلمون  الذين  األمازيغ  بين  وإثنية  طائفية 

واملتحدثين باللغة العربية وهم من املالكيين. أما وسائل التواصل االجتماعي 

فكانت شاهدة على توسع دائرة الحقد التي تتجاوز القدرة على احتوائها.   

يبدو مهماً تفكيك هذه الصورة كي ال يتم استخدامها كأساس العتداءات 

عنصرية تجاه مكون معين عادةً ما تكون مبنية على وصمه بسمات محددة. 

املزابيين  بين  ثنائية  بمواجهة  الصراع  «املستقلة»  اإلعالم  وسائل  تختزل 

والشعانبة، متجاهلة العديد من الحقائق التاريخية واالجتماعية والسياسية، 

التي يؤدي غيابها إلى استمرار العنف املتفجر، والتي لو أُظهرت لسمحت بفك 

بعض خصائص هذا العنف.  

وادي املزاب: منطقة بثقافات مختلفة

األربع  للمدارس  السابق  اإلباضي،  املذهب  ألتباع  مالذاً  املزاب  وادي  كان 

العراق  في  البصرة  من  هربوا  الذين  والجماعة،  السنة  أهل  لدى  األساسية 

ليستقروا في جبل نفوسة في ليبيا ومن ثَم في الجزائر، حيث أسسوا في العام 

761 مملكة تيهرت.  

وقد ترك اإلباضيون مرغمين هذا املكان في العام 909، وانتقلوا جنوباً باتجاه 

ثقافتهم  نشروا  حيث  ورقلة،  منطقة  في  فترة  أمضوا  بعدما  املزاب،  وادي 

إذ كانت  تماماً،  لم تكن خالية  فيها  اإلقامة  اختاروا  التي  البقعة  املدينية. هذه 

ممراً للقبائل الرحل التي احتك بعضها باإلباضيين فتبنوا مذهبهم واستقروا 

بدورهم في املنطقة. نشأت في وادي املزاب سبع مدن مُسيّجة (تدعى القصور) 

ثَمّ بني  العام 1012، وبنورة في 1065، وغرداية 1085، ومن  العطف في  هي: 

يزقن 1321 ومليكة 1355، وفي وقت الحق بريان 1631، وأخيراً القرارة 1691.  

في ما يخص الشعانبة، فاملعلومات املوثقة عنهم قليلة. تشير مصادر إلى أنه 

عند وصول اإلباضيين، كانت في املنطقة قبائل رحل متحدرة من قبيلة زيناتة 

(بربر) وبني هالل (عرب)، بينما تشير مصادر أخرى إلى أن هذه القبائل وصلت 

الحقاً. الشعانبة، وهم من املالكيين والناطقين باللغة العربية، وهم بالتأكيد من 

البربر، لكن يعتبرون أنفسهم عرباً.  

استقروا  تجارية،  عالقات  بينهم  ونشأت  باإلباضيين،  الشعانبة  اختلط 

مقرهم  املجاور  الوادي  في  أسسوا  حيث  عشر  الثاني  القرن  حتى  مدنهم  في 

بقوافلهم  يعودون  كانوا  أنهم  إال  متليلي،  اسم  تحت  الخاص  (قصرهم) 

بانتظام. ال بدّ من اإلضافة إلى أن هناك مجموعات عُرفت بـ «العرب» استقرت 

املجموعات،  نايل..). هذه  وأوالد  واملدابيح  مرزوق  بني   ) منطقة  في  قرون  منذ 

فقد  متبادلة،   تغييرات  شهدت  أخرى،  أحياناً  واملتحالفة  أحياناً  املتخاصمة 

اعتنق بعض اإلباضيين املذهب املالكي والعكس. 

في العام 1317، ولوضع حدّ للخصومات املوجودة بين الطرفين، تمّ توقيع 

معاهدة بينهما حصل بموجبها استقرار عائالت إباضية في متليلي فيما انتقل 

توقيع  جرى  عشر  الرابع  القرن  وفي  اإلباضيين.  (قصور)  مدن  إلى  شعانبة 

اتفاقية ثانية. وعلى مرّ العقود، شهدت القصور تدفق املالكيين وكذلك اليهود 

الجماعات  مع  الثقافي  وكذلك  التجاري  التبادل  استمرار  مع  واملسيحيين، 

في  بعمق  املتجذرين  املزابيين  احتواء  على  القدرة  هذه  الرحل.  وشبه  الرحل 

وادي املزاب هي ثمرة تنظيم قائم مبني على مؤسسات سياسية ودينية متينة، 

وعلى مبادئ تضامن موروثة وروح مساواة تكفل نوعاً من االنسجام االجتماعي 

والوضع االقتصادي املستقر.  

اختالالت متصاعدة

السياسة  من  الناتجة  االجتماعية  االضطرابات  القصور  سكان  يعرف  لم 

االستعمارية، كما تمكنوا من مقاومة انعكاسات الحداثة العنيفة. ولكن يبدو أن 

هذا املجتمع املحافظ واملحمي استطاع بصعوبة مقاومة الضربات التي تعرض 

لها في العقود األخيرة. 

شهد وادي املزاب تنامياً ملحوظاً في عدد سكانه منذ االستقالل، من دون أن 

تتوفر لديه املوارد ملواجهة املوجات األخيرة من النزوح لسكان مناطق الشمال 

املنطقة. وهكذا  لهذه  النسبي  باالزدهار  الطامعين  التسعينيات،  في  املضطربة 

ألفاً بعد االستقالل إلى حوالي 200 ألف  ازداد عدد سكان وادي املزاب من 50 

(تحصي الوالية  أكثر من 350 ألفا من السكان).

وقد  األصلي.  موطنهم  في  األقليات  من  ديموغرافياً  اإلباضيون  يعتبر  اليوم، 

املياه  إلى  الوصول  وإمكانية  املدني  الشكل  حيث  من  مفاجئة  تغيرات  حصلت 

بنيته  أُفرغت  الذي  التقليدي  املجتمع  شكل  على  جميعها  أثرت  والزراعة، 

السياسية من مكوناتها األساسية من خالل املؤسسات العامة املستحدثة، من 

ضمنها املجالس البلدية. 

الشبان،  صفوف  في  املرتفعة  البطالة  نسب  غذّتها  االستياء  من  حال  عمّت 

أخرى  مدناً  هزت  فاالحتجاجات  املنطقة.  هذه  على  مقتصرة  تكن  لم  ولكنها 

الوافدون  السكان  يتمتع  ال  حيث  غرداية،  والية  في  التمرّد  حال  أن  إال  دورياً، 

املواجهات  أخذت شكل  أخرى،  مناطق  في  منظمة كما  اجتماعية  ببنى  حديثاً 

الطائفية ـ األهلية.  

في املاضي القريب، جرى احتواء الصراعات الناشئة بين املذاهب على نحو 

فقد  الدائم.  التوتر  من  حال  خيمت  تقريباً،  سنوات  سبع  منذ  ولكن  فعال. 

عرفت مدينة بريان منذ العام 2008 اهتزازاً أمنياً ومواجهات عنيفة في األحياء 

مئات  وتدمير  الجرحى  من  قتلى وعدد  أسفرت عن سقوط خمسة  املختلطة، 

املنازل، فيما أجبرت عائالت بأكملها على ترك منازلها وأمالكها، واضطر أطفال 

كثر إلى ترك مدارسهم واالنتقال إلى أخرى. وتحولت الطريق الوطنية رقم 

واحد إلى خط تماس يفصل بين املجموعتين املتنازعتين.

الهدوء الحذر الذي دام ألقل من أربع سنوات في املنطقة توقف في ربيع العام 

2013 عندما تحولت مدينة غرداية من جديد مسرحاً للمواجهات. ومنذ ذلك 

الحين، عاشت مدن عدة أحداثاً عنيفة، ازدادت حدتها مع كل جولة عنف. وفي 

فترة تقارب الـ15 شهراً، أحصي أكثر من 10 قتلى بينما غادرت مئات العائالت 

منازلها املتضررة أو املدمرة، كما دُنست القبور واألضرحة.  

سياسية  حلول  أية  تقدم  ال  السلطات  أن  خاصة  منه،  ميئوساً  الوضع  يبدو 

جدية. هذه السلطات اختارت إدارة أمنية لألوضاع الخارجة عن سيطرتها. هكذا 

لم يعد لدى السكان أي ثقة بالقوى األمنية املتهمة بالتراخي، وبالتحيز لطرف 

دون آخر. وفي نهاية املطاف، فإن رجال االمن الذين تم نشرهم في املنطقة منذ 

أكتوبر  األول/  تشرين  في  تمردوا  أن  لبثوا  ما   ،2013 نوفمبر  الثاني/  تشرين 

2014، حيث جرى استدعاء الجيش ونشره للمرة األولى على االرض.

وافتتح العام 2015 في املزاب بموجة من االعتداءات والحرائق وتدخل عنيف 

العديد. وهكذا،  بوفاة  للدموع متسببة  املسيل  الغاز  التي استعملت  للشرطة 

إنشاء  الداخلية، في 2 تموز/ يوليو، بغرض  بعد فترة قصيرة من زيارة وزير 

لجنة وزارية مشتركة مولجة البحث في احتماالت التهدئة في مزاب، تفجرت 

مجدداً ليل الرابع والخامس من تموز/ يوليو موجة العنف، أوًال في  بريان ومن 

ثم في بنورة، لتطال الحقاً الوادي بأكمله. 

انهيار ممنهج؟

كما في السابق، توافق سكان مزاب على مختلف مشاربهم على فضح موقف 

الحكومة التي اكتفت بخطوات رمزية وبمفاوضات بين ممثلين وهميين عن 

املذاهب، مع استبعاد الفاعلين الحقيقيين في املجاالت االجتماعية والسياسية. 

مصانع  وجود  ظلّ  في  اقتصادي  برنامج  أي  غياب  أيضاً  السكان  فضح  كما 

مهترئة عفّى عليها الزمن. أضف إلى ما سبق، عدم جدوى برامج الدمج املهني 

ال  الجزائر  في  األكبر  يعد  الذي  الطبيعي  للغاز  رميل  حاسي  حقل  أن  حين  في 

عمرانية  فورة  شهدت  التي  بريان  مدينة  عن  كيلومترات  بضعة  سوى  يبعد 

أجل  من  الوعود  قدمت  ذلك،  على  عالوة  كبير.  حدّ  إلى  وعشوائية  سريعة 

التعويضات وإعادة اإلعمار من دون أن تقترن بإجراءات عملية. فشل السلطات 

كان واضحاً، يزيده وضوحاً الحصانة التي نالها مرتكبو األفعال الجرمية إبان 

االضطرابات التي عززت الشعور بتخلي الدولة وأجهزتها األمنية عن دورها. 

كثرت التساؤالت بشأن اإلرادة الفعلية إليجاد حلّ سياسي لألزمة وحول ما إذا 

كان هناك استغالل للوضع املحلي الذي يزداد هشاشة. أما الفوضى وانعدام 

العابرة  للطرق  تقاطعاً  تعتبر  التي  املنطقة،  في هذه  باطراد  تغلغال  اللذان  االمن 

للصحراء، فقد شكال بيئة حاضنة ألوساط املافيا املتورطة  في صفقات متعددة، 

من ضمنها املخدرات، وذلك بالتواطؤ مع عدد من املسؤولين.  

يواجه سكان وادي املزاب أيضاً تحدياً إضافياً: ذاك املتعلق بخطاب الكراهية 

الذي يروجه بعض السلفيين بينما تبقى اإلدارة والقضاء غائبين عن املشهد. 

عن  أيضاً  لكن  املحليين  واملحرضين  الدعاة  عن  فقط  تصدر  ال  القتل  دعوات 

منذ  بثت  التي  «إقرأ»  قناة  مثل سلسلة  ووهابية،  تلفزيونية سعودية  قنوات 

تشرين األول/ أكتوبر 2013 أربع مرات برنامج «كرسي العلماء» الذي يعتبر 

اإلباضيين من «الخوارج» ويبيح قتلهم.   

عبّر العديد من الفاعلين السياسيين واملراقبين عن قلق حقيقي إزاء تصاعد 

من  «جزء  تورط  عن  البعض  وتساءل   .2015 يوليو  تموز/  مطلع  العنف 

السلطة» في ذلك، وملّح البعض اآلخر إلى تورط قوى خارجية موجودة في املزاب، 

كأرضية خصبة لزعزعة األمن في الجزائر، على غرار ما يحصل في بعض دول 

املغرب واملشرق.  

تبقى املشكلة األساسية متمثلة في فشل النظام االستبدادي وعجزه إلى حد 

كبير، فقد أضعفته الصراعات الداخلية الهادفة لخالفة الرئيس بوتفليقة. كما 

التوازنات  النفط وتآكل  الكبير ألسعار  االنهيار  السلطة عاجزة في وجه  تبدو 

يصبح  االقتصادي   - االجتماعي  الوضع  في  التدهور  هذا  الهشة.  الداخلية 

الضغوط  ومع  املنطقة  في  املنتشر  الجيوسياسي  املناخ  مع  سيما  ال  مقلقاً، 

املتزايدة التي تتعرض لها السلطة الجزائرية.   

واقع وجود تالعب في املزاب ال يعفي النظام من مسؤوليته في رسم مخرج 

سياسي يعزز في حده األدنى الثقة بين الجزائريين. ومن الضروري والعاجل 

ومن دون  ألنه  مؤقتة،  إلى حلول  املستندة  لألزمة،  الحالية  اإلدارة  من  الخروج 

أدنى شك، فإن خطر مواجهة االختالالت الكبرى لم يعد سيناريو مستبعداً.   

استياء عام، تالعب، وصدامات طائفية

املزاب في مواجهة غياب الدولة الجزائرية

سليمة مالح

Algeria Watch رئيسة تحرير موقع

ترجمة: هيفاء زعيتر

(من االنترنت)

فكـــرة

ــام الــجــامــع الــكــبــيــر في   ــام خــطــب إمــ ــ قــبــل أيّـ

نــواكــشــوط املــوريــتــانــيــة، أحــمــدو ولـــد املــرابــط 

ــمــــن، بـــاملـــصـــلّـــيـــن فــــي الـــجـــامـــع  حـــبـــيـــب الــــرحــ

املويتاني،  الرئيس  كــان  هـــؤالء  بين  الكبير. 

الّـــذي خصّه ولــد املــرابــط بطلبٍ يــكــرّره على 

املكان  من  به  تقدّم  أن  بعد  الثّانية  للمرّة  املــأل 

هو  ببساطة  الطلب   .2012 العام  في  نفسه 

إنشاء هيئة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

«لــلــقــضــاء عــلــى الــفــســاد الــــذي يــعــمّ الـــبـــالد»، 

فال  املوريتاني كله مسلم  «الشعب  أنّ  خاصة 

يوجد موريتاني باألصالة إال يدين باإلسالم»، 

حسبما قال الشيخ العام 2012.

الــعــام 1977 في   ظهرت هــذه الفكرة فــي 

توزّع  راحــت  الّتي  املساجد»  «جماعة  خطاب 

مناشير في نواكشوط تدعو إلى  إلغاء تدريس 

املـــدارس، ومنع االخــتــالط، ومنع  فــي  الفلسفة 

الــدّول «امللحدة».  إلى  إرســال الطالب الصغار 

جــمــاعــة املــســاجــد كــانــت إحــــدى املــجــمــوعــات 

التي ساهمت في دفع اإلسالميين إلى املشهد 

السياسي املوريتاني أواخر سبعينيات القرن 

دعوتها  بين  الجوهريّ  الفارق  لكنّ  املاضي، 

ودعــــوة ولـــد املــرابــط هــو أنّ األخــيــر يتحدّث 

من داخل السلطة، فهو يُعَدّ مفتي موريتانيا، 

وإن كــان قــد عــارض إنــشــاء مجلس للفتوى 

واملظالم قبل ثالثة أعوام. 

اسم الهيئة يحيل بالضرورة إلى السعودية 

ال  مضايقات  الدينية  الشرطة  تمارس  حيث 

تنتهي، تطال النساء خصوصاً. اختيار االسم 

لم يأت صدفة طبعاً خاصّة إذا علمنا أنّ اسم 

املفتي يرد في إحدى وثائق وزارة الخارجية 

السعوديّة املسرّبة مؤخّراً. في تلك الوثيقة (من 

املسجد  إمـــام  امــتــعــاض  الــعــام 2010) يظهر 

رآه في  ملا  الله بن حميد  الشيخ عبد  الــحــرام 

زيارته إلى موريتانيا من عدم امتنان ملا قدّمته 

فالسعودية  املــرابــط.  لولد  أفــضــال  مــن  اململكة 

تــقــدّم مــنــحــاً لــلــرجــل وأعـــوانـــه وأقـــاربـــه للحج 

وهو يقابلها بإطالق اسم الجامع الكبير على 

املسجد الذي موّل بناءه امللك فيصل بن عبد 

العزيز بدًال من أن يسمّيه باسمه مسجد امللك 

إذاً عالقاته في السعودية وله  فيصل. للرجل 

منحها منها، ولعلّ دعواته إلى إنشاء الهيئة 

تقع في إطار استعادة الحظوة. 

لقيت الدعوة استهجان عدد من الناشطين 

بنت  مكفولة  الناشطة  وكــانــت  الحقوقيين، 

الدّعوة، معبّرةً عن  أوّل من استنكر  إبراهيم 

خشيتها مــن أن يـــؤدي إصــــرار ولـــد املــرابــط 

الدين  إقــحــام  الــديــن على  وغــيــره مــن علماء 

املجتمع  عــادات  تغيير  إلــى  العامة  الحياة  في 

املــوريــتــانــي، بــحــيــث يــصــيــر االمــتــثــال لــرجــال 

ــذا مــخــيــف». علماً  ــ الـــديـــن هـــو األســـــاس، «وهـ

أنّ هــذا الــرجــل الــذي يدعو إلــى إنــشــاء هيئة 

لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإلى العمل 

املاضي  العام  اتّهم  قد  والسنة، كان  بالكتاب 

املــبــادرة االنعتاقية»  مــن قبل رئــيــس «حــركــة 

املعنية بمسألة العبوديّة في موريتانيا بممارسة 

االسترقاق وامتالك عشرات العبيد!

لنأمر باملعروف

وننهَ عن املنكر!

ربيع مصطفى
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أسدل الستار على نتائج الشهادة األهم في حياة األسر املصرية، الثانوية 

املئة  العامة، بفوز 371 ألف طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 79.4  في 

من إجمالي املتقدمين، بينهم  70 طالباً انضموا إلى الئحة الشرف، إذ بلغ 

عدد األوائل في القسم العلمي 57 طالبا بينما كانوا في القسم األدبي 11 

فقط. وحازت شعبة العلوم األغلبية، بـ42 مقعدا مقابل 17 مقعدا لشعبة 

الرياضيات ومقعد واحد للمكفوفين، وهي املرة األولى منذ سنوات التي تفوز 

به فتاة.

البنات في املقدمة

الئحة الشرف هذا العام سجلت رقما قياسيا يحدث ألول مرة في تاريخ 

شهادة البكالوريا املصرية. ومن االوائل الـ70، هناك 40 فتاة متفوقة أي 

البنات  املئة من االوائل، وهذا يتناسب مع نسبة عدد  بما نسبته 58 في 

للبنات  تاما  احتكارا  األوائل  نتائج  شهدت  كما  االمتحان.  في  البنين  الى 

في القسم األدبي، فالـ11 مركزا كانت من نصيبهن، وحزن 25 مركزا في 

العلمي علوم، ولكن في العلمي رياضيات حصلن على 4 مراكز فقط مقابل 

13 للطالب البنين. وأما الظاهرة األكثر وضوحا فتمثلت في حصول 6 طالب 

على مجموع 100 في املئة، أي الدرجات النهائية في كل املواد الدراسية، 

منهن 4 طالبات، ثالث منهن بالعلمي علوم وواحدة بشعبة الرياضيات.

ومن الالفت للنظر ان كل االوائل بدون استثناء أشادوا بدور الدروس 

تحصلوا  وأنهم  العامة،  الثانوية  في  تفوقهم  مسيرة  في  الخصوصية 

عليها في كل املواد الدراسية، وأنهم كانوا ينظمون أوقاتهم بين مواعيد 

إال أليام ال  إلى املدرسة  الدروس الخصوصية واملذاكرة، بينما لم يذهبوا 

تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة طوال العام الدراسي.

الرغم  على  الحكومية،  املجانية  املدارس  من  األوائل  أغلبية  أن  علماً 

من أن هذه املدارس تأتي في الترتيب الرابع وقبل األخير بمركزين في 

النسبة العامة لنجاح طالبها، بينما احتلت املركز األول مدارس اللغات 

الخاصة، تليها مدارس اللغات الحكومية، ثم املدارس الخاصة العربي، 

العامة منذ سنوات عديدة.  الثانوية  الذي تشهده نتائج  وهو املسلك 

إنه  بالقول  املخصوص،  التفوق  هذا  سر  أسبق  تعليم  وزير  فسر  وقد 

التعليم  طالب  الن  ومدرّسيه،  بطالبه  الحكومي  التعليم  لتشجيع 

ال  حتى  عادلة  هنا  واملساواة  التعليمية،  الرعاية  في  حظاً  أكثر  الخاص 

ينهار التعليم الحكومي تماما ويصاب طالبه تحديدا باإلحباط واليأس، 

وهم ما زالوا يمثلون األغلبية العددية.

مئة باملئة

في  النهائية  الدرجات  على  واحدة  دفعة  طالب  ستة  يحصل  مرة  ألول 

درجات  من  تتضمنه  وما  العربية  اللغة  ذلك  في  بما  الدراسية،  املواد  كل 

البحوث  ملعهد  العميد األسبق  ما وصفه  والبالغة، وهو  التعبير واألدب  في 

أن  خاصة  التصحيح،  معايير  حول  والتساؤل  للدهشة  «باملثير  التربوية 

االمتحانات يتم تصحيحها بصرف النظر عن الظروف البيئية عبر نموذج 

موحد للتصحيح». وأضاف «نجيب محفوظ لم يكن ليتحصل على هذه 

الدرجات النهائية في اللغة العربية تحديدا، ولكن األمر قد يكون مبررا في 

املواد العلمية»، وتساءل «هل هناك عالقة بين الغش وتسرب االمتحانات 

باملحمول والتي تتكرر للعام الثالث على التوالي بدون ردع حقيقي، وارتفاع 

االمتحان نفسه وأسئلته  أن  إلى ذلك مالحظة  النجاح؟». ويضاف  نسبة 

جديد،  بها  ليس  األسئلة  وأن  للطالب،  املختلفة  املستويات  بين  تميز  ال 

وبالتالي فقد نجحت الدروس الخصوصية ألنها تدرب الطالب أكثر من 

عشر مرات على األسئلة واالمتحانات السابقة، فيحفظها الطالب عن ظهر 

األرقام  لغة  ذلك  وتؤكد  املعقولة.  غير  الدرجات  هذه  على  ويحصل  قلب 

على  الحاصلين  شريحة  ارتفاع  الرسمية  اإلحصائيات  أوضحت  حيث 

العام  املئة  في   12.7 مقابل  املئة  في   16 إلى  املئة  في   95 من  أعلى  مجموع 

املاضي، وانخفاضها في الشرائح األقل من ذلك مجموعا.

نتائج كارثية 

لم تكد تعلن نتائج البكالوريا حتى دخل وزير التعليم العالي على الخط، 

إلتاحة  العيد،  بعد  ما  إلى  للجامعات  األعلى  املجلس  اجتماع  تأجيل  وطلب 

مزيد من الوقت لبحث طرق عالج أزمة ارتفاع املجاميع، وخاصة لشرائح 

فقد كشف  بأنها «كارثية»،  للنتيجة  الوزير وصفه  املتفوقين. ونقل عن 

املجمع التكراري للطالب وهو جدول إحصائي يوضح عدد الطالب في كل 

نصف درجة، عن حقائق صادمة سوف تعصف بآمال الحاصلين على أعلى 

من 95 في املئة. فعدد الحاصلين على أعلى من 98 في املئة مثال وصل إلى 

10 آالف طالب مقابل 5447 طالبا العام املاضي، وبالتالي سوف يرتفع الحد 

االدنى املطلوب في كليات القطاع الطبي والهندسي.

تنسيق  مكتب  عن  املسؤولين  الطالب  لدرجات  التكراري  املجمع  وضع 

السنوي  االجتماع  تأجيل  قرار  وجاء  كبير.  مأزق  في  بالجامعات  القبول 

إال  املجلس  أمام  وليس  لألزمة.  مخارج  عن  للبحث  الجامعات  ملجلس 

التراجع عن قراره السابق بتحديد القبول بالعدد نفسه الذي عمل به في 

العام املاضي، وزيادة األعداد املقبولة بمختلف القطاعات، وعلى رأسها ما 

يوصف بكليات القمة، في القطاعين الطبي والهندسي، وإال فسوف يغضب 

الرأي العام واألسر املصرية. 

في  التسابق  بدأ  حيث  الخاصة،  الجامعات  إلى  أيضا  انتقلت  األزمة 

للطب  أدنى  حد  تحديد  إلى  الجامعات  بمجلس  أدى  ما  إليها،  التقديم 

واألولوية  والصيدلة،  االسنان  لطب  املئة  في  و90  املئة  في   95 بمجموع 

لقبول األعلى درجات وليس أسبقية الحجز كما كان متبعا في السنوات 

السابقة، مع رفع املصروفات التي وصلت إلى أقل قليال من 10 آالف دوالر 

سنويا لكليات الطب.

على الرغم من الوعود والتصريحات الدائمة على مدار األربعين عاما 

شهادة  زالت  ما  العامة،  الثانوية  منظومة  بإصالح  الخاصة  املاضية 

سنويا  وصداعا  املصرية  لألسر  كابوسا  تمثل  املصرية  البكالوريا 

للحكومة واملسؤولين، حيث تتأرجح النتائج بين ما هو تعليمي وما هو 

سياسي..

الثانوية العامة في مصر 

األرقام القياسية املسجلة.. كارثة!

إيمان رسالن

صحافية من مصر مختصة بالتعليم



في كل عام، ومع حلول ذكرى 14 تموز، اليوم الذي قاد فيه عبد الكريم 

قاسم تحركاً عسكرياً أفضى الى انتقال العراق من امللكية الى الجمهورية، 

الحديث.  العراق  تاريخ  الحدث ومعانيه في  الجدل حول ذلك  إحياء  يتم 

اليوم  ذلك  أن  يعتقد  األول  الفريق  فريقين.  بين  تلقائي  انقسام  يحدث 

نقل العراق إلى السياسات السلطوية والراديكالية العقائدية والعسكرة، 

وأنهى األمل بتطور تدريجي للنظام امللكي وللحياة الدستورية. أمّا الفريق 

الثاني فيرى أن »ثورة« قاسم كانت خياراً شعبياً أنهى حقبة من الحكم 

»الرجعي« القائم على تحالف النخب املسنودة من بريطانيا، مع اإلقطاع، 

الثورة أطلقت عملية إصالح اجتماعي  الغالبية االجتماعية، وان  وتهميش 

االنقضاض عليها من  لو لم يتم  وتحديث، وكانت ستؤمن تقدماً كبيراً 

تحالف القوى »الرجعية« والقوميين. 

بأي حال، كمعظم النقاش املعاصر حول التاريخ، فان الجدل العراقي حول 

تموز هو جدل حول الحاضر أيضاً. وهكذا، فال يمكن لتموز، كأي حدث كبير 

في العراق العربي، أن يهرب تماماً من الثنائية السنية-الشيعية، إذ يرى كثير 

من الشيعة أن العهد امللكي وضع لبنات الحكم االقصائي »السني« وهيمنة 

كتابه  في  العهد  ذلك  عن  العلوي  حسن  قدّمها  التي  السردية  وفق  األقلية، 

املرحلة  كان  قاسم  حكم  أن  ويعتبرون  القومية«،  والدولة  »الشيعة  األشهر 

الوحيدة في تاريخ العراق التي لم تشهد إقصاء طائفياً. مع ذلك، فان الجدل 

بينهم  ومن  الشيعة  من  فكثير  الثنائية،  هذه  كبير  حد  إلى  يتخطى  الراهن 

إطراف في النخبة التي صعدت بعد 2003، يجاهرون بالنقد للقاسمية وطريق 

االنقالبات الذي فتحته، ويجدون في عملية سحل نوري السعيد والوصي عبد 

اإلله، وفي قتل أفراد العائلة املالكة، بداية لعقود من العنف السياسي الذي بلغ 

أقصى مدياته اليوم مع داعش والتنظيمات املسلحة األخرى. 

يقارَب بطريقة مختلفة عن  أن  تموز  السبب يستحق جدل  لهذا  ربما 

تلك التي تفرضها لغة الهويات. فعلى صعيد النخب السياسية والفكرية 

بين  واليسار وصراعاً  الليبرالية  بين  اختالفاً قديماً  والثقافية، هو يعكس 

بعداّ  يضمر  الصراع  هذا  أن  غير  الثوري.  واملنطق  الدستوري  املنطق 

والذي  القديم،  املديني«  ــ  »الريفي  االنقسام  نواته  عمقاً،  أكثر  اجتماعيا 

تحور في العراق بفعل التحلل التدريجي للبنى القبلية ــ الريفية وتراجع 

طابعه  يفقد  أن  دون  النفط،  وصعود  القومي  الدخل  من  الزراعة  حصة 

كصراع بين الفئات التقليدية الغالبة والفئات الجديدة الطامحة.  

الليبراليون واليسار 

يُظهر الليبراليون العراقيون حنيناً ملا يعتقدون أنّه طابع مدني اتسمت 

يُستدعى  البلد محكوماً من نخبة »عاقلة«  امللكية، حيث كان  الحقبة  به 

نوري السعيد عادةً كنموذج لها، ومتحالفة مع الغرب، وتعتمد قدراً عاليا 

العنفية. كان هناك  للحلول  وال تركن كثيراً  السياسية،  البراغماتية  من 

الفردية  القيم  وتأكيد متصاعد على  واقتصادي وثقافي،  انفتاح سياسي 

بالحديث  ذلك  على  اليساريون  يرد  حديثة.  أمة  لبناء  تدريجية  وعملية 

عن هيمنة اإلقطاع والظلم الذي تعرض له الفالحون، وإعدام قادة الحزب 

الشيوعي، والتواطؤ مع القوى الغربية ضد الحركات الوطنية االستقاللية 

التي ظهرت في منتصف القرن العشرين، ليشيروا إلى عهد مظلمٍ مثلت 

»ثورة« 1958 الردّ الشعبي الحاسم عليه. 

مقدمات،  بال  كحدثٍ  قطيعة،  بوصفه  حصل  ما  إلظهار  الليبرالي  امليل 

السياسي  التراكم  فهم  في  تخفق  التي  املبتسرة  سرديتهم  يستكمل 

أنّها ما كانت  واالجتماعي الذي أفضى لـ14 تموز التي يقول حنّا بطاطو 

فترة  امللكية  الحقبة  تكن  لم  جارف.  شعبي  بتأييد  تحظ  لم  لو  لتنجح 

استقرار وتطور وحياة دستورية ناضجة كما يُراد تصويرها، بل كانت 

انقالبين  أثمرت  التي  بالهزات واالضطرابات  في معظم وقتها فترة حافلة 

السلطوية  للنزعة  وتناميا  لالنتخابات  وتزويرا  و1941،   1936 عامي 

ومظاهرها، من قبيل تضخم عدد أفراد األمن كما يذكر تشارلز تريب في 

تاريخه عن العراق، وصعود النزعة السلطوية لدى نوري السعيد واللجوء 

املتزايد للقمع ضد املعارضة اليسارية. 

غير أن هنات السردية الليبرالية ال يجب أن تقودنا إلى املصادقة الكاملة 

قاد  التي  للكيفية  إدراكه  في عدم  اليساري، خصوصاً  الثوري  الطرح  على 

فيها 14 تموز 1958 إلى االنقالب البعثي األول في 1963، والثاني في 1968، 

املختبئ خلف خطاب  الفاشي  الحكم  إلى شكل من أشكال  العراق  وانتقال 

ثوري. فنهاية امللكية كانت بشكل من األشكال نهاية للفكرة الدستورية، 

نفسها.  امللكية  النخبة  سلوك  في  النهاية  لتلك  مقدمات  وجود  مع  حتى 

أبنائه  وربط مصير  السلطة  بقبضة  املمسك  ملزاجيات  العراق  تمّ تسليم 

الوحيدة ضد سوء استخدام تلك  املناعة  الفرد الحاكم، وباتت  بخيارات 

السلطة هي طبيعة هذا الفرد ومدى طيبته وحسن نيته. لم تكن تلك مناعة 

كافية في ظرف متقلب وبيئة سياسية تآمرية وصراع دولي شديد الوطأة. 

إلى تذمر شعبي  امللكي  العهد  فانه بقدر ما أفضت مساوئ  املعنى،  بهذا 

إدارة  في  جديد  التجاه  شرعنت  الحركة  تلك  فان  قاسم،  حركة  دعم 

السياسة وصل ذروته بصعود صدام حسين إلى السلطة. 

الصيرورة غير املكتملة

التي  االجتماعية  املحركات  الفكري، هو فهم  الخالف  األهم من  لكن 

الصدد،  بهذا  اليوم.  عراق  إلى  ستقودنا  ألنها  الحدث  لذلك  أدّت 

القول أن ظروف عدم االستقرار والعنف السياسي الذي طبع  يمكن 

مراحل من تاريخ العراق الحديث، على نحو يفوق ما شهدته معظم 

على  النظم  قدرة  تجاوزت  مجتمعية  بتحوالت  يتعلق  املنطقة،  بلدان 

يقوض  الذي  العنف  في  النظم  تلك  إفراط  إلى  إمّا  وقادت  استيعابها 

شرعيتها بالنتيجة، أو إلى انهيارها ونشوء نظم جديدة. 

باالستقرار  يرتبط  السياسي  االستقرار  أن  القول  البديهي  من 

ذات  »التقليدية«  املجتمعات  في  إما  ينشأ  األخير  وهذا  االجتماعي. 

األدوار  وتوزيع  العمل  تقسيم  يجري  حيث  الصارمة  الهرمية 

ال تعرف  الفرد، وهي مجتمعات  االجتماعية على أسس سابقة لوجود 

مجتمعات  في  ينشأ  االستقرار  أن  أو  الحديث،  بمعناه  الفرد  مفهوم 

تخطت البنى التقليدية وظهر فيها عقد اجتماعي يقوم على تسوية 

بين الطبقات توفِّر الحد األدنى من الحياة الكريمة لجميع األفراد، بما 

القائم، وهي  النظام  التي تميل لتدمير  الراديكالية  يضعف من امليول 

الحالة التي عرفتها معظم الدول الغربية منذ الحرب العاملية الثانية. 

االستقرار  عدم  فإن  العربية،  البلدان  من  غيره  وفي  العراق،  في  أمّا 

التي  التقليدية  الهرمية  البنى  بتفكك  مباشرة  عالقة  له  االجتماعي 

كانت سائدة قبل املرحلة االستعمارية واالندماج بالسوق الرأسمالية 

العاملية ونشوء الدولة الحديثة، وهي عملية أطلقت تحوالت اجتماعية 

واقتصادية كبرى، وكان من نتائجها ظهور فكرة الفرد الطامح بمنزلة 

خاضعة  تعد  لم  هالمية  اجتماعية  قطاعات  وتشكل  أكبر،  اجتماعية 

لسيطرة البنى الهرمية التقليدية، كالعشيرة، لكنها لم تنتقل بعد إلى 

صورة املجتمع الطبقي الحديث. كان يفترض وفق املنظور الكالسيكي 

نمط  نحو  طبيعي  وانتقال  صيرورة  هي  العملية  هذه  أن  للتحديث 

أفراده  الفرد وتنتظم مصالح  االجتماع تهيمن عليه فكرة  حديث من 

والنقابات.  األحزاب والجمعيات  إطار طبقي، ويعبر عنها من خالل  في 

لكن تلك »الصيرورة« كانت من الضخامة و »الجذرية« بحيث أنها 

تجاوزت قدرة »النظام« على استيعابها، وأخذت تتمظهر على شكل 

وأيضاً  بل  امللكي،  النظام  لسقوط  فقط  تمهد  لم  وانتفاضات  وثبات 

إلدامة »الراديكالية« كسلوك سياسي في العراق. 

املجتمع غير املستقر 

ال يمكن أن تحقق استقرارا سياسياً وتراكماً دستورياً في مجتمع 

غير مستقر، هذا ما ندركه حين نقرأ كتاب حنّا بطاطو الشهير عن 

كتاب  في  عليه  والتعليقات  العراق،  في  القديمة  االجتماعية  الطبقات 

التي  الوردي  علي  وكُتب  بطاطو«،  فرضيات  مراجعة   :1958 »ثورة 

األنساق  بسبب  العراق  في  االجتماعي«  »التناشز  ظاهرة  على  ركزت 

التفكك  على  متعددة  زوايا  من  تضيء  وكلها  املتعارضة،  القيمية 

العراق،  في  الزراعي  للمجتمع  ــ  نسبياً  السريع  لكن  ــ  التدريجي 

وبالتالي ألنماط الحياة املرتبطة به. هذا التفكك كان يعني اندفاعات 

بشرية كبرى نحو املدن الرئيسية، وخصوصاً بغداد، وهو رافق ظهور 

فئات جديدة من املتعلمين تعليماً حديثاً وخريجي الجامعات والكليات 

االجتماعية  أوضاعهم  لتحسين  يطمحون  كانوا  الذين  العسكرية 

التقليدية  النخب  على  ضغط  حصل  وبالتالي  كبرى،  ادوار  ولعب 

التي  األحزاب  أقوى  أن  غريباً  وليس  جديدة.  اجتماعية  قطاعات  من 

ظهرت نهاية العهد امللكي كانت ذات طابع راديكالي وتؤمن بالتغيير 

الجذري، في مؤشر على أن النظام لم يعد قادراً على استيعاب التحول 

االجتماعي الحاصل. 

منذ ذلك الوقت، جاءت فترة االستقرار السياسي الطويلة الوحيدة 

البعثية، وتحديداً مع صعود صدام  الحقبة  العراق خالل  التي عرفها 

حسين الى السلطة، وهو استقرار كان ثمنه عنفا مفرطا من السلطة 

يقترب من صيغ العنف التوتاليتارية، ولكنه أيضاً جاء بسبب تحول 

الريعية  للدولة  تقليدي  نموذج  إلى  كامل  وبشكل  حينها  العراق 

القادرة على شراء الرضوخ باملكافآت املالية، فضاًل عن نجاح النظام في 

استخدام ظروف الحرب مع إيران لتعزيز سيطرته االجتماعية )وان 

كانت الحرب هي في أحد جوانبها تصديرا ألزمة اجتماعية داخلية(. 

ظروفاً  خلقا  الحالي،  النظام  وهشاشة  السابق  النظام  انهيار  لكن 

مواتية لظهور صراعات جديدة مصدرها أيضاً هذا الحراك االجتماعي 

الراديكالية  صعود  إن  استيعابه.  في  السياسي  النظام  وفشل 

السياسية بثوبها االسالموي يمثل امتداداً لصعودها منذ أربعينيات 

بالصيغ  تصطبغ  هنا  فالراديكالية  أخرى.  بأثواب  املاضي  القرن 

اإليديولوجية السائدة في عصرها، لكنها في جوهرها تعبِّر عن حالة 

مجتمع لم تعد تحكمه هرمية ثابتة ولم ينتج عقداً اجتماعياً قوياً. 

»الصيرورة«  االستقرار،  وعدم  والقلق  املفرطة  السيولة  مجتمع  انه 

هو  استثناء  مواجهة  في  القاعدة  هي  أصبحت  حتى  طالت  التي 

»االستقرار«. 

.. والحنين للملكية في العراق ربما يكون حنيناً الستقرار متخيل.

قضيـــــة
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جدل تموز العراقي

حارث حسن

باحث من العراق

ضحى الخضيري - العراق 

األردن: تنمية الفقر
التنمية، التعزيز، رفع املستوى، تحسين الظروف واالنعكاس االيجابي.. 

هي مصطلحات تكاد ال تتوقف عن الخروج من أفواه املسؤولين األردنيين 

والجوع  الفقر  وجه  في  سيوفهم  بإشهار  واعدين  متواصل،  بشكل 

املنشود  الرفاه  باقتراب  الشعب  قلوب  في  اآلمال  باعثين  والتهميش، 

والحياة الرغيدة مع كل خطة تنموية تقدمها الحكومات. لكن واقع الحال 

يشير إلى أن األوضاع تسير باتجاهٍ معاكسٍ لكل تلك الخطط، وبتسارع 

مثير للقلق.

أشكال متنوعة من الخطط جاءت وذهبت دون أن تترك أي أثر ملموس، 

تحقيق  في  منها  أي  تفلح  ولم  دوارة،  خططاً  حتى  أو  وثالثية،  خمسية 

عشرية  خطة  وضع  إلى  العام  هذا  الحكومة  دفع  مما  املطلوبة،  التنمية 

كمحاولة  الراهنة،  بالظروف  مباشرة  إنجازها  ربط  جرى  القادم،  للعقد 

امللفات  بالخطة.  البدء  حتى  قبل  فشلت  حال  في  سريع  مخرج  إليجاد 

املتعلقة بالتنمية كمكافحة الفقر والبطالة ورفع مستويات العمالة وسوية 

الخدمات الصحية والتعليمية أصبحت ضخمة وال يمكن التغاضي عنها، 

حيث اقتربت من االنفجار في دولة ضاقت بساكنيها مواطنين والجئين. 

شباب تحت مقصلة البطالة 

البطالة  بلوغ نسبة  إلى  لعام 2014 تشير  الدولية  العمل  أرقام منظمة 

األرقام  أن  السكان، في حين  إلى عدد  بالنسبة  املئة  في  إلى 30  األردن  في 

الرسمية تراوح حول 12 في املئة خالل الربع األول من هذا العام، والسبب 

في الفارق الكبير بين الرقمين هو أن غالبية الباحثين عن عمل فقدوا األمل 

العمل  بطلبات  التقدم  أمام  الباب  األردن  إغالق  إلى  باإلضافة  إيجاده،  في 

مما  الحكومية،  الوظائف  في  بالتوظيف  املعني  املدنية  الخدمة  لديوان 

في  الرسمية  الجهات  الذين تحتسبهم  للوظائف  املتقدمين  عدد  خفّض 

بياناتها. 

زخمٌ إعالمي تركز فيه الحكومة على حمالت التشغيل الوطنية التي تقوم 

فيها وزارة العمل، والتي تدّعي أنها شغّلت 60 ألف شخص منذ بدايتها 

وحتى انتهائها العام املاضي. رقمٌ يبدو للوهلة األولى كبيرا لكنّه فعلياً ال 

بلغ  حيث  واحد،  دراسي  عام  في  الجامعات  من  للخريجين  وظائف  يوفر 

الوظائف  أن  كما   .2013 لعام  ألفاً   73 البكالوريوس  درجة  خريجي  عدد 

من  الخريجين  الطلبة  مؤهالت  مع  تتناسب  ال  العمل  وزارة  قدمتها  التي 

الجامعات. الرواتب املتدنية للوظائف املهنية والحرفية تزيد من العزوف 

عنها، فالحد األدنى لألجور في األردن ال يزيد عن 190 ديناراً، وهو مبلغٌ غير 

كافٍ لدفع أيجار منزل صغير، مما يرفع من حالة عدم اإلقبال على التعليم 

الحرفي واملهني األمر الذي يرفع نسبة البطالة بين الشباب.

أن  املفترض  من  التي  واملتوسطة،  الصغيرة  املشاريع  تتعرض  كما 

أنه  ولو  إفشال  إلى  العمل،  عن  العاطلين  من  غفيرة  أعدادا  تحتضن 

يظهر غير ممنهج، حيث تتأثر بشكل كبير بسبب حالة عدم االستقرار 

التشريعي ورفع أسعار الكهرباء وغياب االقتصاد املحفِّز للقطاع الخاص 

بالسلع  األســواق  امتالء  بسبب  العادلة  غير  واملنافسة  عام  بشكل 

املستوردة. 

مجمل  من  املئة  في   90 قرابة  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  وتشكل 

اململكة،  في  االقتصادية  القطاعات  مختلف  في  العاملة  املؤسسات 

وتستوعب حوالي 60 في املئة من القوى العاملة.

طوفان الفقر 

نسبة الفقر بلغت 14.4 في املئة عام 2010، ولم تفصح الحكومة عن أي 

أرقام حديثة حول الفقر منذ ذلك الحين الذي تم تقدير خط الفقر املطلق 

أن  املرجّح  من  للفرد.  شهرياً  دينارا   68 أي  سنوياً،  دينارا  بـ813.7  فيه 

يكون الرقم الرسمي، الذي تم التشكيك فيه أصاًل، قد ارتفع بنسبة كبيرة 

مختلف  اقتصادي  واقع  خلق  على  اآلن  إلى  الحكومة  قدرة  عدم  بسبب 

ينعكس إيجابا على املواطنين. آخر دراسة رسمية، التي تم اإلعالن عنها 

عام 2011، توضح ارتفاع عدد جيوب الفقر في اململكة )وهي األقضية التي 

تزيد فيها نسبة األفراد الواقعين دون خط الفقر عن 25 في املئة من مجموع 

املفرق حيث  فقراً كانت في محافظة  أعالها  إلى 36 جيباً.  القضاء(  سكان 

بلغت 31,9 في املئة قبل قدوم الالجئين السوريين إلى املنطقة، فما بالك 

بعد قدومهم وتضاعف عدد سكان املدينة وسط البنى التحتية املتردية 

أصاًل. وتشير األرقام الرسمية إلى أن 0.3 في املئة من أسر اململكة تعاني من 

انعدام األمن الغذائي، و2.1 في املئة تعتبر هشّة متجهة نحو انعدام األمن 

الغذائي، حيث بلغ خط فقر الغذاء 28 دينارا للفرد شهرياً.

جميع األرقام واملؤشرات التي تؤكد على طوفان الفقر في البالد تأتي بعد 

الجهود التي تتغنى الدولة ببذلها عبر وزارة التنمية االجتماعية بفروعها 

وأذرعها من مؤسسات وجمعيات خيرية، حيث رصدت الدولة للوزارة مبلغ 

125 مليون دينار كميزانية لعام 2015، ولم تتجاوز النفقات التي تذهب 

وترصد  دينار،  مليون   11 الوزارة  لخزينة  إيرادات  وتحقق  لالستثمارات 

الفقر،  الوزارة قرابة ثالثة ماليين  دينار لبرنامج تنمية املجتمع ومكافحة 

املعونة  صندوق  يقدمها  كمعونات  تنفقها  دينار  مليون   92 إلى  باإلضافة 

الوطنية للمواطنين املعوزين بشكل مباشر.

وفي ظل السياسات الحكومية التي يبدو أنها لن تتوقف عما يسمى بـ 

»اإلصالح االقتصادي« املفروض على األردن من صندوق النقد الدولي، والذي 

رفعت الحكومة على أساسه الدعم عن املحروقات والكهرباء وتتوجه الى 

وقف الدعم عن املياه أيضاً، يبدو أن ما تبقى من الطبقة الوسطى سوف 

يتآكل باتجاه الفقر أكثر فأكثر، كما أن انغالق الحدود الشرقية والشمالية 

بشكل شبه تام أمام التجارة، واألوضاع اإلقليمية التي تلقي بظاللها عبر 

رفع النفقات العسكرية واألمنية، ينذر بحالة اقتصادية خانقة.

أحمد أبو حمد

صحافي من األردن

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

مشروع النخيل القومي

قـــرّر املــســؤولــون املــصــريــون أنــهــم بحاجة ملــشــروع قومي 

عمالق غير مسبوق، وتفتق ذهنهم عن زراعــة نخلة فوق 

سطح برج القاهرة. 

إن  قال بحسم  الــذي  الرئيس،  الفكرة مع  جرت مناقشة 

البالد تمر بلحظة خطيرة وإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه 

إنــه يريد أطــول نخلة في العالم في خالل  قطعك. وأضــاف 

قوة  وال  البشرية  املــوارد  تنقصنا  ال  اثنين. نحن  أسبوعين 

اإلرادة. 

مـــن هــنــا فــكــر أحــــد املــســؤولــيــن فـــي أخــــذ خــمــس نــخــالت 

البلح، وإصــعــادهــا على  جــاهــزة، مــزروعــة وطويلة وتــطــرح 

سقاالت إلى سطح برج القاهرة. عندما نطق املسؤول بهذه 

الفكرة صفق باقي املسؤولين طوياًل بانبهار.

هكذا، وقبل افتتاح املشروع، شهدت القاهرة يوماً ملحمياً 

ــمــلــت الــنــخــالت الــخــمــس عــلــى ســـقـــاالت، وبـــدأت  عــنــدمــا حُ

السقاالت ترتفع لألعلى بواسطة محركات تدار من سطح 

بث  فــي  كلها  العملية  التلفزيون  شبكات  ونقلت  الــبــرج، 

مباشر.

وصلت النخالت إلى أعلى برج القاهرة، ونصبتها كتيبة 

الــجــاهــزة الستقبالها. كان  األرضــيــة  بــحــرص على  عــمــال 

اتصل  ثم  قلياًل  فكّر  التلفزيون،  على  يشاهد هذا  الرئيس 

تليفونياً بالشركة املموّلة، وسألهم عن الجِمال.  قالوا »أي 

جمال يا افندم؟«. قال: »النخلة تحتاج إلى جمل، من أجل 

املــنــظــر الــســيــاحــي عــلــى األقــــل«. وفـــي لحظتها صـــدر األمــر 

هي  وتحميلها  الهرم،  منطقة  من  جمال  بمصادرة خمسة 

األخرى على سقاالت عمالقة إلى أعلى البرج. بعدها بدقائق 

بجانب  إنــه   وقــال  املمولة  بالشركة  ثانية  الرئيس  اتصل 

الجمال، ال بد أن يكون هناك فيل أيضاً، فاألطفال يحبون 

بالد  ليست فقط  أن مصر  للعالم  نثبت  أن  األفيال، وعلينا 

ما  إذا  أيضاً،  األفيال  وإنما قد تكون بالد  والجمال،  النخيل 

توفّرت العزيمة واإلرادة الصادقة. 

وخمسة  فيل  صعود  إذن  تــزامــن 

جِمال في وقت واحد على سقاالت 

الــبــرج، والجميع يــشــاهــدون ويــنــظــرون،  إلــى أعــلــى  عمالقة 

ولــكــن عــنــد وصــــول الــحــيــوانــات إلـــى إفــريــز شــرفــة الــبــرج، 

اكتشفوا أن مساحة الشرفة ال تسمح باستقبالها. ارتبكوا 

قــلــيــاًل، ولــكــن مــديــر املــشــروع أصـــدر أوامــــر صــارمــة ملــديــري 

وتصوير  كاميراتهم  بإبعاد  التلفزيونية  املحطات  تصوير 

املشهد من بعيد، حتى يتخيّل املشاهدون أن الفيل والجمال 

قد دخلت بالفعل.

هكذا، صحيح أنه تمّ زرع أطول نخلة في العالم فوق برج 

األصلية،  فــي صيغته  للمشروع  مــقــرراً  الــقــاهــرة، كما كــان 

الــهــواء  فــي  مــازالــت معلقة  الخمسة  والــجــمــال  الفيل  ولــكــن 

وتشويه  الفضيحة  لتجنب  وذلـــك  الــبــرج،  شــرفــة  بــجــانــب 

ــرى إلــى  سمعة مــصــر فــي حـــال نــزلــت الــحــيــوانــات مـــرة أخـ

أرض القاهرة.

60 مليار دوالر )70 تريليون دينار( هو إجمالي النفقات التشغيلية التي على الحكومة العراقية 

تأمينها سنويّاً ألكثر من 5.2 مليون موظف ومتقاعد. ووفق بعض الخبراء، أضيف إلى هذا 

املبلغ 100 مليار دوالر خالل األشهر الـ14 املاضية كنفقات حربية لتمويل املعركة مع تنظيم 

داعش. بينما قدّرت وزارة النفط أن إجمالي اإليرادات النفطية لن يتجاوز 60 مليار دوالر.
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الشعبيّة  وأحياؤها  الكبرى  تونس  شوارع  عرفت  الثورة،  بعد 

انتشاراً هائاًل ألنشطة االقتصاد »غير النظامي«. ومؤخّراً، تحول 

هذا االنتشار إلى هاجس لدى مسؤولي االقتصاد الرسميّين، يبرز 

في خطابهم بوصفه من مسبّبات أزمة االقتصاد الوطني، ومظهرا 

وظائفها  أداء  عن  وعجزها  الدولة«  »هيبة  لتراجع  أساسيّاً 

والحقّ  وإدارته.  العام  الفضاء  ضبط  وظيفة  ومنها  الحيويّة، 

الجافّة  األرقام  لغة  على  بارتكازه  الخطاب،  من  الضرب  هذا  أنّ 

الفعليّة  الوجوه  يحجب  إنّما  دوالنيّة،  مركزيّة  مقاربة  واعتماده 

في  وتوسّعت  تشكّلت  كما  النظامي«  »غير  االقتصاد  ألنشطة 

تونس الثائرة. 

فاعليها  ملمارسات  محايثة  مقاربة  األنشطة  هذه  فهم  يتطلب 

العام. في حيّ دوار هيشر،  وموضعتها ضمن سياقها االجتماعي 

أحد أضخم أحياء تونس الشعبية وأقدمها، الواقع بوالية منوبة 

يضطرّ  واملجاليّة،  االجتماعيّة  هوامشها  وعلى  العاصمة  غرب 

للشارع،  اقتصادياً  النشط  االستعمال  إلى  السكّان  من  الكثير 

والهشاشة  املعيشة  فرص  بندرة  يتّسم  اجتماعي  وضع  ضمن 

الفائقة. ويأخذ ذلك صورة تحويل الفضاءات الخارجيّة للمنازل 

من  املادّي،  الكسب  في  يستثمر  رأسمال  إلى  والطرق  واألزقّة 

خالل تطويعها ألنشطة تجاريّة مثل دكاكين بيع املواد الغذائيّة 

أو نُصب »بسطات« بيع الخضار  وامليكانيك والخردة الصغيرة 

في  وهي  الفضالت.  حاويات  استثمار  وحتى  واملالبس..  والغالل 

القاعدة  ملعيار  تخضع  ال  أي  نظامية«،  »غير  أنشطة  معظمها 

القانونيّة التي تحدّدها السّلطات الحضريّة.

»البرباشة« ومصنع البالستيك

دوّار  شوارع  إلى  جدد  فاعلين  بدخول  سمح  النشاط  هذا 

هيشر، من بينهم »البرباشة«، أي جامعي الفضالت البالستيكيّة 

واملواد القابلة للتدوير عموماً. ففي ساعات الليل املتأخرة، يجوب 

في  باحثين  اليدويّة،  عرباتهم  دافعين  الحيّ  أزقّة  »البرباشة« 

التي  املستعملة،  املعدنيّة  واملياه  الصودا  قوارير  عن  الحاويات 

تجد طريقها إلى أحد دكاكين التجميع تشتريها بمقابل بخس 

ال يتجاوز الستّين ملّيماً للقارورة البالستيكيّة الواحدة. ومن ثمّ 

يعاد بيعها بالجملة إلى مصنع البالستيك الذي يقع في املنطقة 

الصناعيّة بدوّار هيشر، ليعاد تدويرها.. »البرباش« ال يمثّل سوى 

فاعل مخصوص في حقل اقتصادي واسع، غير أنه الفاعل األدنى 

مكانة واألقلّ استفادة من املوارد املتداولة ضمنه، ذلك أنه يمارس 

فبحسب  بخس.  مادّي  كسب  مقابل  شاقّاً  اقتصاديا  نشاطاً 

كامل،  عام  امتداد  على  امليدانية  الدراسة  خالل  من  مالحظاتنا 

يجمع »البرباش« الواحد يوميّاً ما معدّله مئة قارورة بالستيكيّة، 

املقابل،  البيع لدكّان التجميع. وفي  أي ما يساوي 6 دنانير عند 

دون  أسبوعيّاً  الدنانير  مئات  التجميع  محال  أصحاب  يجني 

الثورة  بعد  الحيّ  في  التجميع  محال  تكاثرت  وقد  تقريباً.  عناء 

حتى فاق عددها العشرة، وهي تحقّق  أرباحها من الوساطة بين 

»البرباشة« ومصانع البالستيك التي تعتبر الرابح األكبر، إذ تجد 

يداً عاملة هشّة تضمن لها تجميع املواد األوليّة التي تحتاجها في 

برابطة  معها  تلتزم  أن  دون  مباشر،  غير  وسيط  عبر  صناعتها، 

»غير  لالقتصاد  سافرٌ  وجه  وذلك  وقانونيّة.  تعاقديّة  شغليّة 

النظامي« مغيّب في خطابات مسؤولي الدولة في تونس. 

قبائل حضريّة تحتلّ األرصفة

أمّا في النهار، وقبل انتشار »البرباشة«، فتمتلئ أرصفة شوارع 

وتشهد  والغالل.  الخضار  بيع  بنُصب  الرئيسيّة  هيشر  دوّار 

ساعات الذروة بشارع »خالد بن الوليد«، ثاني أكبر شوارع الحيّ، 

تعطّل حركة مرور السيّارات لفترات طويلة نتيجة انتشار الباعة 

وازدحام املارّة واملتسوّقين. فقد نمت في هذا الشارع، منذ سنوات 

الحيّ  أسواق  أكبر  اليوم  هي  والغالل  للخضار  سوق  عديدة، 

السوق  لهذه  النظامي  غير  الطابع  يمنع  ولم  حركة.  وأكثرها 

ففرش  البينيّة.  ومعامالتهم  تجّاره  عمل  يحكم  عُرف  نشوء  من 

النصب في شارع »خالد بن الوليد« غير متاح أليّ كان، إذ ينقسم 

أغلب التجّار إلى جماعات يحكم حركة تنازعها وتوافقها شكل 

وافد  أيّ  على  يجب  بحيث  وتقاسمها،  الشوارع  أرصفة  توزيع 

جديد االحتماء بإحدى الجماعات في السوق أو استئجار مساحة 

من الرصيف بمقابل شهري قد يبلغ 150 ديناراً. وتتأسّس جلّ 

فنجد  »الحومة«(،  )اسمها  مجاليّة  رابطة  على  الجماعات  هذه 

أوالد »حومة عوين« و »حومة الشرّ« الخ...

فدوّار هيشر، مثله مثل بقيّة أحياء تونس الشعبيّة، ينقسم في 

داخله إلى مناطق تسمى »حوم«. وتعتبر »الحومة« بحقّ رحماً من 

األرحام املولّدة للهويّة والرابط االجتماعي في تلك األحياء. ففيها 

تعرّف  االجتماعيّة، كما  وفيراً من تنشئته  الفرد مقداراً  يكتسب 

استثمار  ويتم  »حومته«.  إلى  باإلشارة  اآلخرين  نظر  في  هويّته 

هذا االنغراس املجالي للهويّة بسوق شارع »خالد بن الوليد« في 

تشكيل جماعات تنظم التجّار وتقسمهم ضمن حركة تنازعهم 

حول السيطرة على فضاءات األرصفة والطرق، بوصفها رأسمااًل 

قابال للتداول تجاريّاً: إنّها بمثابة »قبائل حضريّة« )بمفهوم عالم 

نواميس  خارج  تشتغل  مافيزولي«(،  »ميشال  الفرنسي  االجتماع 

الثقة  على  العالقات  فيها  وتُبنى  الحديثة،  الدولة  بيروقراطية 

واالنتماء واأللفة التي تتعارض مع املقوالت الحديثة مثل املصلحة 

الفرديّة والتعاقد والقواعد الشكليّة الثابتة.

إن طبيعة  بل  للحداثة،  عداء جوهراني  أي  الى  ذلك  يؤشّر  وال 

بفئات  دفع  الذي  هو  املعاصر  تونس  تاريخ  في  التحديث  مسار 

ابتداع أساليب عيش »غير نظامية« في ظلّ  إلى  شعبيّة واسعة 

جعل  ما  وهو  املوارد،  في  المتكافئاً  توزيعاً  خلق  حصري  تحديث 

الكفيلة بضمان فرص  االجتماعية  املوارد  الفئات مجرّدةً من  تلك 

قواعد  تخرق  مسارات  خالل  من  اكتسابها  إلى  فتسعى  املعيش، 

النظامي«.  »غير  االقتصاد  في  االنخراط  مثل  الحديثة،  الدولة 

ذلك ما يرفض مسؤولو الدولة االعتراف به، فيما يكتفون بإدانة 

الظاهرة وآثارها السلبية على االقتصاد الوطني، بدل اإلشارة إلى 

املختلّ  االجتماعي  التوزيع  في  الكامنة  الفعليّة  وجودها  شروط 

للثروة الذي أنتجه الطابع الحصري لسياسات الدولة الوطنية 

التحديثيّة.  

النقل السرّي

مع املساء، تزدحم محطة الحافالت الواقعة بمدخل دوار هيشر 

خارج  يومهم  للتوّ  أنهوا  الذين  والتالميذ  واملوظفين  بالعمّال 

املنزل. ومن ميزات هذه املحطّة انّها غير مخصّصة لحافالت النقل 

العمومي حصرا، بل تستخدمها شاحنات »النقل السري« أيضاً، 

حقل  دخل  جديد  فاعل  على  الحيّ  في  تطلق  التي  التسمية  وهي 

النقل بعد الثورة، هو عبارة عن مجموعة من الشاحنات الصغيرة 

املخصّصة في األصل لنقل البضائع، أدخل عليها أصحابها تعديالت 

كتركيب كراسي أو ألواح في داخلها للجلوس لتغدو قابلة لنقل 

الركاب. وقد أحصينا في دوار هيشر، 45 شاحنة »نقل سرّي«. 

وخالل األشهر األولى من الثورة، تعطلّت حركة الحافالت العموميّة 

نحو الحيّ بعد أن أحرقت حافلتان منها. وبحسب شهادات سكّان 

إلى محال قطع  وبيعها  الحافلتين  بقايا  على  االستيالء  تمّ  الحيّ، 

الغيار والخردة. كما تكررت في السنة ذاتها اإلضرابات في قطاع 

النقل، ما سبّب شلاًل كاماًل في حركيّة العاصمة. 

وفي هذا الظرف، ظهر »النقل السري« الذي يزدهر اليوم على 

ويمتدّ  طوليّاً،  الحيّ  األوّل  يقطع  الحيّ:  في  رئيسيّين  خطّين 

بمنطقة  املركزيّة  الحافالت  محطّة  إلى  الحيّ  وسط  من  الثاني 

تفسير  يمكن  ال  أنّه  والحقّ  العاصمة.  قلب  في  الخضراء«  »باب 

ظهور »النقل السري« بالتعطيل الظرفي لحركة النقل العمومي 

أبرز مظاهرها عجزه  أزمة هيكليّة، من  إذ هو يعيش أصاًل  آنذاك، 

عن اإليفاء بمتطلّبات السكّان في فضاء حضري متصاعد الكثافة 

السكانيّة. ففي دوّار هيشر وحده يقطن 824 86 نسمة، وال تتوفّر 

سوى ستّ حافالت. هكذا يبرز »النقل السري« بوصفه استجابة 

»غير نظامية« ألزمة هيكليّة، وهو ما يفرض مراجعة نقدية لثنائية 

النظامي/ غير النظامي. فاألخير تَشكُّل ذو نمط انتظام فذّ نابع 

هو  فعاًل  يعوزه  وما  مستهلكيه،  وحاجات  فاعليه  ممارسات  من 

اعتراف السلطات الحضريّة املهيمنة.

»االختراق الصّامت لليومي«

في  تلك  النظامية«  »غير  االقتصادية  املمارسات  جلّ  تشترك 

في  توسعت  أو  تشكلت  قد  جهة  من  فهي  رئيسيتين.  سمتين 

أجهزة  فيه  تعطلت  ثوري  سياق  ضمن  هامشي  حضري  مجال 

املراقبة الحضرية وأصبحت عاجزة عن تأدية وظيفتها الضبطية. 

ومن جهة أخرى، ينظم هذه املمارسات نمط الفعل ذاته، وهو ما 

اإليراني  االجتماع  لعالم  الرائعة  العبارة  أن نسميه )حسب  يمكن 

»آصف بيات« في وصف حركة الفقراء بطهران ما بعد الثورة(، بـ 

»االختراق الصامت لليومي«. ذلك يؤشّر على سعي فئات واسعة 

وتحصيل  معيشهم  فرص  تحسين  إلى  الحَضَر  املهمشين  من 

مجاالت  على  القانوني  غير  االستحواذ  خالل  من  جديدة  موارد 

الفضاء العام واستثمارها في أنشطة اقتصاديّة، مستغلين تعطل 

أجهزة املراقبة الحضرية ضمن سياق ثوري فائر. لقد أفرز املسار 

الثوري في تونس ديناميكيات اجتماعية وسياسية جديدة تعتمل 

تحت«  »من  مقاربة  إلى  فهمها  يحتاج  املجتمع،  »هوامش«  في 

يمنحنا  ما  حولها،  »املركز«  ينسجها  التي  السردية  مع  تقطع 

سردية أخرى للمسار الثوري لم تتشكّل بعد في خطاب. 

من تعبيرات ثورة »الهامش« في تونس
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املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ الشباب وفرص العمل في الضفة الغربية املحتلة ـ ياسمين صالح 

ـ هكذا تخاصمت البيوت في مصر ـ منى سليم

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

نظرا لكثرة الرسائل التي تردني وعدم قدرتي على الرد على كل رسالة على حدة فإنني أكتب 

هذا التوضيح ملتابعي صفحتي موضحا فيه الرد على االستفسارات كافة:

ال يجرؤ على  ببساطة  ألنه  األمن،  لدى  املوجودين  املعتقلين  في موضوع  له  دور  ال  املحامي  ـ   ١

أو السؤال عن معتقل، فضال عن أن األمن ال يسمح للمحامين باملراجعة. ومن هنا  مراجعة األمن 

أقول إن توكيل املحامين للبحث والسؤال عن معتقلين في األمن هو هدر للمال ومضيعة للوقت.

ال  املحكمة  هذه  ألنّ  امليدانية  للمحكمة  املحالين  للمعتقلين  بالنسبة  للمحامين  دور  ال  ـ    ٢

تسمح للمحامي بالترافع أمامها أو حتى مراجعتها. لذلك فإن توكيل املحامي هنا هو كالضحك 

على النفس إضافة لصرف املال هباء.

أو حتى  بزيارتهم  للمحامي  ال يسمح  املوجودين في سجن صيدنايا،  للمعتقلين  بالنسبة  ـ   ٣

السؤال عنهم . فقط يسمح للمحامي بالتوكل عن عسكري موجود في صيدنايا ومحال ملحكمة 

اإلرهاب أو القضاء العادي. أمّا غير ذلك فال يسمح للمحامي بالتوكل عن العسكريين.

٤ـ   الدور الذي يمكن للمحامي أن يقوم به هو فقط عندما تتم إحالة املعتقل للقضاء العادي أو 

محكمة اإلرهاب، ودوره هنا هو في حضور االستجواب دون أن يحق له طرح أي سؤال إال بإذن 

القاضي وتقديم طلبات إخالء السبيل له وتقديم مذكرات يشرح فيها حالة موكله ويطلب 

سماع الشهود إذا كان هناك من داعٍ. وغير ذلك ال يمكن له فعل شيء.

غصة  قلبي  وفي  أسئلتهم،  على  إجابة  يجدون  الصفحة  متابعي  لعل  التوضيح  هذا  أكتب 

كبيرة على شعوري بالعجز تجاه هذه املأساة التي يعيشها املعتقلون وأهاليهم. 

وإني أقدم اعتذاري الشديد سلفا لعجزي عن املساعدة في القضايا املطروحة أعاله.

من صفحة ميشال شماس على فايسبوك

توضيح حول دور املحامي في موضوع املعتقلين مدونات

جهاد الحاج سالم

باحث اجتماعي من تونس

في القدس

من يومين كنت باشتري هدية من محل معروف، وسألتهم إن كان ينفع يلفوها، فشاوروا لي على ركن مخصوص 

في املحل للغرض ده.

في الركن كان فيه ست سمراء نحيفة وكبيرة في السن أخدت مني الهدية عشان تلفها وقعدت تتكلم معايا بود 

شديد ولطف. طول ما هي بتلف الهدية أنا مستغربة إنها بتلفها ببطء، وإنها بتقص الورق بشكل معوج زي ما 

تكون طفل لسة بيتعلم القص، وإنها كل شوية تعيد وتزيد في اللي عملته وترجع له تاني عشان تحاول تصلحه، 

وهي بتأكد لي إن كل ده مش حيبان في النهاية. بشكل شخصي ما كانش فارق معايا، بس كنت مستغربة إن محل 

كبير مشغل حد قدراته محدودة بوضوح كده. كان التفسير املنطقي بالنسبة لي إن الست دي كبيرة في السن، 

فغالباً حتكون شغالة معاهم بقالها مدة، وإن الوظيفة اللي هي بتعملها مجانية فمحدش من الزباين حيتضرر في 

النهاية.

العجيب إنها بعد كل ده قدرت تلف الهدية بشكل أنيق ما بانش فيه أي عيب من العيوب اللي كنت مالحظاها. 

األعجب، إنها في اللحظة اللي كانت بتودعني فيها وهي بتسألني على اسمي، وبتقول لي ملا تيجي الفرع ده تاني ابقي 

تعالي سلمي عليا، كنت أنا بمدّ إيدي بالسالم، علشان أفاجأ إنها ما شافتش إيدي اللي فضلت متعلقة في الهوا مدة. 

للحظة مفهمتش اللي حصل. وبعدين فجأة استوعبت املوقف.. وفهمت إني كنت بتعامل مع ضريرة وأنا مش 

أحكام مسبقة من  ما نشعر، منطلق  وإننا من غير  الواحد صغير جداً.  إن  حاسة. واتكسفت من نفسي. حسيت 

دماغنا على البشر واحنا ما نعرفش عنهم حاجة. وبنبقى حاسين إننا عملنا حاجة كبيرة علشان صبرنا على حدّ، في 

حين الحقيقة يعني إن هم اللي صبروا علينا.. 

الواحد بيحتاج القلم اللي بيفوق من ده من وقت للتاني.

من صفحة Soha Hammam على فايسبوك

أجزاء من  الجامعة  في مكتبة  أنهم اكتشفوا  يعلنون  بيرمنغهام  في جامعة  املسؤولون 

القرآن لم يتخيلوا أنها بهذا القدم. فاملخطوطة في حوزة املكتبة منذ مدة تزيد عن قرن 

عليه  املكتوبة  املاعز  جلد  أن  وأظهرت  الكتابة،  تاريخ  ملعرفة  معملية  لتحليالت  أخضعت 

يعود ملا بين 568  و645 ميالدية، األمر الذي يعني أن كاتب هذه القصاصات كان معاصرا 

للرسول، وأنها أقدم نسخة من القرآن على اإلطالق. هذا الخبر مهم بحد ذاته، وليس من 

املستبعد أن تجذب جامعة بيرمنغهام أعدادا هائلة من الصحافيين واألكاديميين ملشاهدة 

هذه املخطوطة الفريدة. ولكن، وبهذه املناسبة، أحب أن ألفت النظر إلى تفصيل صغير 

البي بي سي، يتعلق بطريقة اكتشاف هذه املخطوطة. أحد طالب  الخبر كما نقلته  في 

الدكتوراه هو من اطلع على املخطوطة، ومن الواضح أنه هو من لفت نظر القائمين على 

املكتبة ألهميتها.

ألفت النظر لهذا التفصيل للتأكيد على ما نردده مرارا في مصر: أهمية املكتبة ال تقاس 

بحجم محتوياتها بل بإتاحة مقتنياتها للقراء والباحثين؛ فالبحث والقراءة والتنقيب هو 

ما يحيي املكتبة ويخرج ما فيها إلى النور. أما التعتيم على املكتبات، وإغالق سبل البحث 

في وجه الطالب والتشديد من اإلجراءات األمنية بزعم الحفاظ على املقتنيات من السرقة 

والضياع والتلف، فهي التي حولت مكتباتنا العامة إلى مقابر للكتب ومآتم للباحثين.

من صفحة Khaled Fahmy على فايسبوك

صدمة

املكتبات مقابر للكتب؟

800 ألف طن هو حجم عجز سوريا في القمح ملوسم هذه السنة، حيث قدّرت »منظمة األغذية 

العاملية« )فاو( و »برنامج األغذية العاملي« إنتاج القمح بنحو 2.445 مليون طن. وأظهر تقرير 

مشترك أصدرته الوكالتان التابعتان لألمم املتحدة، أن اإلنتاج ما زال أقل من مستويات ما قبل 

الحرب بنسبة 40 في املئة، على رغم األمطار الغزيرة هذا العام.
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