
بات  البالد  حاضر  بأن  القول  إال  يمكنه  ال  اليوم  عراق  في  املتفائلين  أشد 

قاتماً، أما مستقبله فهو متروك ملجهوالت. وبين الزمنين، تحاول األحزاب 

السياسية التي حكمت العراق، منذ احتالله في نيسان / أبريل عام 2003 

وحتّى اآلن، التخلص من مسؤوليتها في إحالل الكوارث السياسية واألمنية 

الذرائع  بخلق  وذلك  البالد،  على  توالت  التي  واالقتصادية  واالجتماعية 

وتبدو هذه  بلغته.  الذي  السديمي  للحال  تبريراً  العراقيين  أمام  والحجج 

الذرائع قد نجحت في إقناع العراقيين بعدم مساءلة السياسيين، إال أنها 

في الوقت ذاته دفعتهم إلى االنزواء داخل علب هوياتهم الفرعيّة، تاركين 

هويّتهم الوطنية الجامعة تنحسر يوماً بعد آخر.

واحداً؟  جسداً  واحدة،  فئة  هم  هل  أساساً؟  »العراقيون«  هم  من  لكن 

فئاتهم  ما  عنهم؟  بداًل  القرار  ويتخذ  السياسية  بحياتهم  يتحكّم  من 

االجتماعية اليوم، بعد عقود من الحروب والخراب واالحتالل؟ كيّف تُسيَّر 

ارتفاع  عند  »دولتهم«  خزائن  في  تكدست  التي  أموالهم  أين  شؤونهم؟ 

أسعار النفط، كون بالدهم تعتمد كليّاً على الريع النفطي؟ وما الذي حصلوا 

عليه من خاللها؟

أسئلة الحرمان

في عام 2011، نشرت وزارة التخطيط العراقيّة تقرير »خارطة الحرمان في 

العراق« الذي يعيِّن فئات العراقيين وتقسيماتهم، ويمكن من خالله التعرف 

على املستفيدين من األموال التي يدرّها النفط، وعلى الذين يساعدون - 

بوعي أو من دونه - في تدعيم سلطة املال تلك، وعلى اآلخرين الذين يئنّون 

تحت سياط الجوع.

يقسم التقرير املجتمع العراقي إلى فئات أربع متفاوتة. وبالرغم من أنه ال 

يُحلّل السياسات التي أدّت إلى هذا التوزيع للفئات، وال يُشير إلى مداخيلها 

والبنى  الخدمات  مقاييس  على  اعتمد  أنه  إلى  يلمِّح  أنه  إال  واضح،  بشكل 

الصادرة  األخرى  اإلحصائيات  الى  وباالستناد  التعليم.  التحتيّة ومستوى 

عن  فضاًل  الدوليّة،  اإلحصائيات  وعلى  البرملانية،  اللجان  أو  الحكومة  عن 

نتائج  إلى  التوصّل  يمكن  حيثياتها،  ومالحظة  الحياة  مع  اليومي  التماس 

اللصوصية  عصر  يعيش  العراق  واحدة:  حقيقة  تصيب  جميعها  عدّة، 

والتخادم.

»تجمع الكبار«

مجلس  رئيس  صهر  رحاب،  أبو  نشر  الفائت،  رمضان  شهر  منتصف 

محافظة  العراقي عن  البرملان  في  نائب  وهو  املالكي،  نوري  السابق  الوزراء 

كربالء، صورة على فيسبوك تضمه إلى جانب املالكي واثنين من املقاولين 

العقود  معظم  على  الدعوة(  وحزب  املالكي  من  )بدعم  استولوا  الذين 

البنى  بناء  إلعادة  املواد  بتجهيز  املتعلقة  الوهمية(  )والصفقات  الحكومية 

هذه  الكبار«.  »تجمع  أنها  معلّقاً  الصورة  تحت  وكتب  الخربة.  التحتيّة 

الصورة، وما شاكلها، تقدم الفئة األولى من ذلك التقرير، التي تقدر بنحو 

2 في املئة من جميع سكّان العراق )عددهم نحو 33 مليون نسمة(، وهؤالء 

يصنَّفون بأنّهم »األفضل حااًل«، إذ تتوفّر لهم الخدمات األساسية من بُنى 

تحتيّة، كهرباء ومستشفيات، وتتوفّر لهم أيضاً مدارس وبيئة حضرية. 

السياسيون  هم  األمر  حقيقة  في  هؤالء  املعلن.  التصنيف  صعيد  على  هذا 

والتنفيذية  التشريعية  الدولة،  مفاصل  في  القرار  منافذ  على  القابضون 

والقضائية، ويدخل في فئتهم رأسماليون طفيليون وُلدوا من رحم عالقة 

التخادم مع أحزاب السلطة، ويضاف إليهم رجال دين متنفِّذون، يشكلون 

الضلع الثالث في مثلث الهيمنة على ثروات البالد، مرسِّخين ظاهرة الفساد 

عبر إصدار خطب وفتاوى تغطي على حزمة مشاريع وهمية بلغت نحو 9 

آالف مشروع منذ عام 2006 وحتّى عام 2015، خصص لها نحو 230 مليار 

دوالر، لم ترَ النور على أرض الواقع، على الرغم من السلف املالية الكبيرة 

الفترة  خالل  أُنجزت  التي  الحقيقية  املشاريع  أن  حين  في  لها،  دفعت  التي 

نفسها تقتصر على حوالي 500 مشروع!

األكثر  الدول  قائمة  العراق  يتصدر  أن  هذه،  والحال  مستغرباً،  وليس 

وأن تتصاعد حاالت  التوالي،  أعوام على   5 أكثر من  منذ  العالم  في  فساداً 

األمية والفقر لتصل إلى مستويات ال تنافسه فيها سوى دول أفريقيا األكثر 

فقراً. 

حائط  لتشكّل  اجتماعية  فئات  استيالد  كيفية  هو  غرابة  األكثر  ولكن 

صد وحماية لهذا الواقع. وهؤالء يتمثلون بالفئة الثانية في التقرير، والتي 

أو  ـ  تُمثِّل  الفئة  أن هذه  التقرير  يَفترض  املجتمع.  املئة من  في   20 تشكّل 

تقترب من تمثيل ـ الطبقة الوسطى في العراق، وهي في معيشتها تحصل 

على الخدمات وتعيش في شبه رخاء متفاوت املستوى. لكنها في الواقع، ال 

تبدو مستقلّة سياسياً عن الفئة االولى، إذ انّها نشأت بفعل العالقة الزبائنية 

مع سلطة األحزاب. غالبيّة هذه الفئة عمادها املوظفون في القطاعين املدني 

ماليين   6 حوالي  الحكومي  القطاع  في  املوظفين  عدد  )يبلغ  والعسكري 

شخص(، وهي الفئة »املطمئنة«، التي تحصل على مرتباتها شهريّاً من دون 

تقديم أي عمل يُذكر )يقدر متوسط وقت عملهم الفعلي بـ10 دقائق يومياً، 

هذا بالنسبة الى من يداوم اصال منهم(. باإلضافة إلى أنها تتقدّم على باقي 

فئات املجتمع من حيث التعامل الحكومي، إذ تحصل على القروض والسلف 

من مصارف البالد من خالل درجتها الوظيفية، وتكفلها مؤسسات السلطة.

ناس فوق.. ناس تحت

العراقيين، وهذه تعيش  املئة من  الثالثة هي األوسع، تضمّ 50 في  الفئة 

أعمااًل  يديرون  الذين  أو  املياومين  العمّال  من  غالبيتها  يومها«،  »كفاف 

وما شابه من مهن، وهي مرتبطة بشكلٍّ  تاكسي  صغيرة، محال وسائقي 

والكثير  الثابتة.  املداخيل  صاحبة  الثّانية  بالفئة  معيشتها  في  رئيس 

انخراط  ومن خالل  بشكل حثيث،  يطمحون  الفئة  هذه  في  املنضوين  من 

الثانيّة. وتعمل السلطة فعليّاً على  الفئة  الى  التعليم، لالنتقال  أبنائهم في 

بحدود  يصطدم  هذا  أنّ  إال  ذاتها،  الزبائنية  العالقة  عبر  منهم  عدد  رفع 

معلومة، إذ ال يمكن للحكومات تحمّل أعباء تزايد أعداد املوظفين، خاصّة أن 

70 في املئة من الحاليين فائضون عن الحاجة الفعليّة للعمل.

هذه  وسطه  تعيش  الذي  الخدمات  وسوء  اليومي،  الكفاف  من  وبالرغم 

الفئة، إال أنها ترضخ لسلطة الخطاب الديني الذي يبثه ذلك الضلع الثالث 

الرابعة املسحوقة التي تشكّل 28 في  من الفئة األولى. وهي  تجاور الفئة 

أو  أو مياه  العراقيين، وتعيش في فقر مدقع في مناطق بال خدمات  املئة من 

منظومة صرف صحي، فضاًل عن غياب املدارس.

الثالثة  الفئتين  أبناء  أي  العراقيين،  بأغلب  يحيط  الذي  األسى  ولكن 

ومع  املال،  على  املُسيطرة  الفئات  مع  االشتباك  الى  يدفعهم  ال  والرابعة، 

تلك املتعاونة معها. يلعب الخطاب الديني الذي تصاعد طيلة عقد ونيّف، 

يحمله ويسوقه رجال دين من الطائفتين، السنيّة والشيعيّة، دوراً كبيراً 

في تأطير الناس وفي تسيير قنوات رضاهم واقتناعهم. فعبر آليات »العمليّة 

الحفاظ  أجل  من  املذاهب..  على  املسؤوليات  توزيع  يتم  السياسية«، 

على السلطة. يندر وجود خطاب صادر من املنابر الدينيّة يشمل الطبقة 

السياسية بأكملها. يقتصر حديث املُعمَّمين على لوم وزير من هذه الطائفة 

على حالة الفقر، ووزير من تلك الطائفة على تردّي الخدمات، وهناك وزارات 

هي عبارة عن كبش فداء، مثل وزارة الكهرباء التي يُتاح للجميع انتقادها، 

إليه.  املوجهة  واالحتجاجات  االنتقادات  بكلّ  مُبالٍ  أصاًل غير  وزيرها  ويبدو 

فكما اليوم، وفي كل صيف عراقيٍّ قائظ، تعمُّ التظاهرات أغلب مُدن العراق 

)في البصرة منذ ايام قتل متظاهر برصاص قوّات األمن(. يبرّر الوزير بوقاحة 

أن أزمة الكهرباء ناجمة عن استخدام العراقيين لـ »سخانات« املياه، بينما 

درجة حرارة الجو تجاوزت 50 درجة، األمر الذي أثار موجة سخرية عارمة. 

»صُرف« على الكهرباء في السنوات الـ12 املاضية 40 مليار دوالر، ولكنها 

ال تزال تنقطع لـ12 ساعة في اليوم، وأحيانا بالكامل أليام متتالية. الوزير 

نتيجة  الساحات  من  ينسحبون  ثم  ينفجرون  واملتظاهرون  مكتبه،  في 

التابعة لهم  لتهديدهم املستمر من قبل األحزاب السياسية وامليليشيات 

أو املتعاونة معهم!

الحلول  يعطونهم  مريديهم.  عن  الغضب  الدين  رجال  يُنفّس  فعليّاً، 

الناجعة: الدعاء لله، واالبتعاد عن الرذيلة، ومساعدة الفقير حتّى يعمّ الخير 

على هذه األرض، وخصوصاً توجيه املالمة على اآلخر: فئة مذهبية تقول عن 

أنه لوال  االخرى انها مستقوية جشعة تبتلع كل شيء، وأخرى تظن مثاًل 

»داعش« واستنزاف املعارك معه، لتوفر مال لكل شيء. وال يتكاثر شيء قدر 

تكاثر املساجد والحسينيات في كل حي ودسكرة. هكذا يختفي العراقيون 

كمواطنين، ويتم تقسيمهم على طوائف وقوميات متنازعة.

اإلعالمية  الوسائل  فغالبيّة  الخطاب،  هذا  في  اآلخر  هو  منخرط  واإلعالم 

تنتمي إلى حزب سياسي أو أسسها ويمولها رجل أعمال له عقود مرتبطة 

جهة  تقريع  في  انتقائية  خطاباتها  يجعل  الذي  األمر  الحكومة،  بأحزاب 

بهويّة  وتتمسّك  الجامع،  الوطني  الخيار  تركل  وهي  أخرى،  ومديح 

الطائفة..

أما جمهور العلمانيين فيتلقى خطابا غريبا، مزورا. فقد تواترت من بعض 

الليبراليين واليساريين الدعوات الى الصبر على التجربة »الديموقراطية«، 

و  »الشوائب«  من  وتتخّلص  لتنضج  وقت  إلى  وبحاجة  »فتيّة«  كونها 

مناصب  في  الثمن  مدفوع  تواطؤ،  وهو  خطواتها.  رافقت  التي  »األخطاء« 

وامتيازات، أو معبِّر عن عجز وإفالس، وهو يُغَيِّب حقيقة أن البنية القائمة هي 

منتج الكارثة ال »األخطاء« القابلة لإلصالح، بل إن هذه الخطابات ال تختلف 

في العمق عن أجزاء من خطاب إسالمي بغالف حداثوي، يستعيد مقولة »ال 

إلرساء  رافعة  الخطابات  هذه  شكلت  وقد  الحاكم«.  على  الخروج  يجوز 

والنهب  التسلّط  الحاكمة من  األحزاب  العراق، ومكنت  الفساد في  دعائم 

املنظم للمال العام، ألنها بررت وألنها أسقطت األمل بوجود بدائل.

فئات أم طبقات

إحدى أهم املشكالت في عراق ما بعد 2003 هي غياب دولة جامعة للعراقيين. 

االحتالل  مع  جاءت  بمجملها  وهي  الحاكمة،  السياسيّة  النخب  تمكنت 

وشكلت غطاء ملمارساته، من تأسيس »دولتها« املشتهاة وفقاً لقياساتها 

التي تفتقر إلى التجربة وتخلو من أي برامج إلدارة الدولة. وكان الشكل 

اللبناني الغارق في السوء هو النموذج الذي نسجت على منواله. لكن حتّى 

إلى  املنقسم  العراقي  بالواقع  ما اصطدم  الفضفاض سُرعان  النموذج  هذا 

آخر ما تبقّى من مدنيّة وبدويّة طاغيّة. وبداًل من ترسيخ املدنية التي تتوافق 

قيمها ومقوالتها مع الديموقراطية، تمددت عملية ترييف املجتمع بحيث 

طغت األعراف العشائرية على القانون السائد وأحيت تقاليد حمل السالح 

لقاعات  فعااًل  بدياًل  باتت  التي  العشائر  دواوين  في  النزاعات  وفض  والدية 

املرافعات في املحاكم. لم تفرض املؤسسة العشائرية أعرافها على املجتمع 

عن طريق القوة، بل جاءت بدفع من النظام السياسي القائم لخلق شكل 

من عالقة »تطامن« بين املؤسستين العشائرية والسلطوية.

رافعة  على  الحكم  سدة  إلى  صعدت  اليوم  الحاكمة  األحــزاب  معظم 

»املظلومية«، وخصوصاً مظلومية الشيعة واالكراد. إال أن الخرائط تؤشر 

خزان  تعتبر  والتي  »الشيعية«،  البصرى  محافظة  في  الفقر  حجم  أن  الى 

العراق النفطي، ال يختلف من حيث الفقر وفقدان الخدمات عن محافظات 

أخرى مثل ديالى أو كركوك أو بابل أو املثنى أو نينوى، كما أن نسبة االمية 

في معظم املحافظات العراقية تكاد تكون متقاربة.

سُلطة  والسنية،  والشيعية  منها  الكردية  جميعها،  االحزاب  خلقت  لقد 

مشوّهة تُمسك بها طبقة من الطفيليين يمتلكون مفاتيح الخزينة العراقية 

ويتقاسمون املنفعة. إنها اللصوصية. 

بينما  الطائفيّة،  الدينية  الخطابات  مظلة  تحت  املجتمع  تغييب  يجري 

»طبقيّة« مبتذلة تقوم على نهب املال العام هي أبرز مالمح العراق »الجديد«. 

إال أن هذا الخطاب ال يبدو أنه يستطيع االستمرار بالتأثير بوجود األزمة 

األساسية  الخدمات  انعدام  مع  تترافق  والتي  العراق،  تضرب  التي  املاليّة 

في  رفعت  التي  الشعارات  أبرز  أحّد  كان  والصحة(.  والتعليم  )الكهرباء 

الدين  »باسم  هو  أيام،  منذ  اغسطس  آب/   31 في  بغداد  وسط  تظاهرة 

التي  والشعارات  التظاهرات  تكون هذه  وقد  الحرامية«.  باكَونا )سرقونا( 

مع  العراقيين  عالقة  لصياغة  جديداً  مفتاحاً  العراق  مدن  أغلب  تعم  بدأت 

السلطة التي تحكم بالدهم في الزمن القادم.

تــســتــيــقــظ  مــــع أولــــــى شــــــــذرات الــغــبــش، 

العون  يد  تمد  والحرص  الحب  من  وبكثير 

لحبوبتها  )اسم الجدة عند العراقيين(  وهي 

تــعــد الــريــوق )الــفــطــور( لــلــجــهّــال )لــلــصــغــار(. 

الــقــيــمــر)الــقــشــطــة( الـــطـــازج  يــغــلــي عــلــى نــار 

)نــوع من  الكاهي  )الــقــدر(،  الجدر  حانية في 

)القطر(  الشيرة  يَشرب  العراقية(  املعجنات 

بـــتـــأن، واســتــكــانــة الـــشـــاي املــشــبــعــة بالسكر 

البيت  أهــل  حــرارتــهــا. يجتمع  لهيب  تنفث 

عــلــى الــســمــاط املــفــروش فــي الــحــوش تحت 

أفياء شجرة السدرة، وتتنافس األيادي على 

اللقمة األكبر. قد يقاطع الفطور أحد الجيرة  

للحظات فيجبره الجمع على االنضمام حتى 

قبل أن يُفصح عن حاجته.

أجبرها  بساكنيه  ضج  بيت  في  القوت  شُح 

)عربة  الستوتة  على ظهر  العمل، تمضي  على 

البصرة  قلب  إلى  توك(  التوك  تشبه  خفيفة 

رأسها  على  العباءة  تثبّت  »العشار«،  النابض، 

وتوري ظهرها ملنزل طيني صغير تكدست فيه 

أفواه جائعة.

يضيق  اليومي،  ــال  ــح االرت طريق  على 

النخيل  حقول  تُــودِّع  املعالم،  وتتبدل  األفق 

عالم  إلى  املياه  قرب  املسترخية  والجواميس 

مزدحم بالطابوك )الحجر القرميدي األحمر أو 

والسيارات  البناء(  في  يستخدم  الذي  األصفر 

البيت  حاجيات  تنتقي  والعمال.  والباعة 

بحرص، وتنهرالبائع املتذاكي وهو يدس حبة 

بعد  )الكيس(  العَالكَة  في  املهترئة  »الطماطة« 

متَّبع  كعرف  بانتقائها  لها  السماح  رفض  أن 

لتوسالت  وتستسلم  الخضارين،  سوق  في 

بالعربانة  لينقلها  مشترياتها  فتسلّمه  الصبي 

)عربة(. 

القادمة  الشمّرية  العجوز  على  التحية  تلقي 

سوق  في  الركن  افترشت  والتي  الزبير  من 

والتي  املعروضة  البني  وتعاين سمكة  السمك، 

الالئحة  تُراجع  للغداء.  اليوم  ستشويها 

حاجيات  لتبتاع  العطارين  لسوق  وتمضي 

)حامض  اللمندوزي  من  بعض  »املسكَوف«: 

الطرشانة  مرق  وعدة  هندي  والتمر  الليمون( 

األسود  )الخوخ  والعالوكَة  املجفف(  )املشمش 

املجفف( والكشمش )الزبيب( واللوز. يَسُوقها 

السيل البشري إلى سوق املغايز، تعاين األلبسة 

املعروضة وال تشتهي، فهي وَضّبت أحالمها في 

عصير  بكأس  تكتفي  زمن.  منذ  النسيان  علب 

)حلوى  الخرّيط  من  وقطعة صغيرة  بارد  رمان 

من  تستخرج  األهــوار  منطقة  من  موسمية 

قصب البردي( التي رفض البائع أخذ ثمنها.

الفتاة السمراء لم تنعم حتى بطفولة عادية 

الهادر  النهر  ضفاف  على  تله  لم  كأترابها، 

وسط حقول النخيل، لم تبلل عطشها بحالوة 

أبو  بها  تشتهر  التي  والعصيدة  الخوز  نهر 

الخصيب. بل اقتلعها القدر وفقر الحال عنوة 

رجل  حضن  في  ليرميها  الدراسة  كرسي  من 

النساء  من  قليل  كما  لكنها،  بعقود.  يكبرها 

اللواتي ولدن بأجنحة كواسر،  كسرت سجن 

الزواج املُدبَّر، وحلقت في فضاء الحرية باكراً. 

واليوم، ها هي تقف متعالية سامقة، مثل نخلة 

بَرْحية وسط اليباس والركام، تروي ذكرياتها 

بكثير من الغفران والكبرياء. 

شاشة  مراقبة  في  فراغها  أوقــات  تمضي 

الرزنامة،  تتفقد  أو  ما،  رسالة  بانتظار  الهاتف 

الواحدة تلو األخرى، وتعد األيام  أوراقها  تنزع 

في  املتطوع  البغدادي  الشاب  فأهل  بلهفة. 

الجيش الذين التقتهم في عرس أحد األقارب، 

موعد  وأهلها  وحددوا  لخطوبتها،  تقدموا  قد 

الزفاف بعد شهرين.

الريفية،  »الشيعية«  الخصيب  أبي  صبية 

ستتزوج الشاب البغدادي »السني«، وستنتقل 

بغداد  سحر  إلى  الخصيب  أبي  ضفاف  من 

وجمالها، لتجاور خصباً عراقياً آخر. 

عند  املتعب  وجهها  على  االبتسامة  ترتسم 

سؤالي عن طقوس ليلة الزواج. تفنِّد تفاصيل 

وتتفاخر  املطرز،  األبيض  والفستان  الحنة 

من  املستقبلي  وزوجها  ابتاعتها  التي  بالحلي 

سوق الذهب، والتي صاغها الصابئي العجوز، 

ليلة  ستعزف  التي  النسائية  الخشّابة  وفرقة 

العرس.

الظلم  على  الصابرة  صديقتي  جعبة  في 

والفاقة واإلرغام الكثير من الحكايا، تتكتم عن 

من  املشع  األمل  لبريق  وتترك  منها،  القاسي 

عينيها العسليتين وبشرتها السمراء املكتنزة، 

التي لوحتها املرارات حتى غدت حالوات، البوح 

بالواعد منها.

اختارته  الــذي  الــشــاب  صديقتي  ستتزوج 

ــا، وســيــولــد مـــن اجــتــمــاعــهــمــا، من  ــارهـ ــتـ واخـ

اختالفهما، عـــراق جــديــد، عـــراق يــحــاول أن 

شفافة،  نقية،  ذاكـــرة  القادمة  ألجياله  يبني 

ــلـــى الـــفـــتـــنـــة والــــقــــتــــل والـــظـــلـــم  انـــتـــفـــضـــت عـ

والـــحـــروب والـــحـــصـــار، عــــراق يـــحـــاول مللمة 

أشياعه املشتتة وأجزائه املبعثرة. 

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

في  »الجهاديين«  لظاهرة  تحليل 

تونس: أربعة استنتاجات تؤسس 

ألبحاث ضرورية في الصدد. وفي 

من  كاريكاتير  كلمة«  »بألف 

موالي،  املدونات:  وفي  العراق. 

في  مقطوعة  والكهرباء  ــأدّب!  ت

السودان أيضا.

حمراً  خطوطاً  أوبــامــا  وضــع 

لجنوب السودان، بل وحدًّا زمنيا 

الوقائع  لكن  التسوية،  النجاز 

عناداً  وأكثر  اإلنذارات  من  أعقد 

»التكتالت  تنفجر  ال  وملاذا  منها. 

املعدمة« في مصر، على الرغم من 

اتساعها؟ 

لخصخصة  نــيّــات  هناك  هــل 

مؤشرات  سوريا؟  في  الكهرباء 

على ذلك سبقت التقنين الشديد 

الجارية  املعارك  بدعوى  املطبق 

واملنشآت.  الخطوط  في  والدمار 

لخراب  مرثاة  تهتز«:  و»األرض 

املدن السورية.

AS-SAFIR Arabic political daily - August 6, 2015 N° 13138الخميس 6 آب 2015  ـ املوافق 21 شوّال  1436 هـ ـ العدد 13138

17 1

عمر الجفّال

كاتب صحافي من العراق

خرائطُ األسى العراقيّة

نهلة الشهال

رافع الناصري - العراق 

أم الخصيب

عاصم ترحيني

كاتب من لبنان يعيش في البصرة ـــ العراق

الفساد والقمع كأسس

مـــا لــديــنــا لــيــس دواًل بـــل ســلــطــات. يــنــطــبــق ذلـــك حــتــى على 

املــثــال الــــذي يُــعــتــد بــه عــــادة، مــصــر و«دولــتــهــا الــعــمــيــقــة«. وقــد 

حــــاول مــبــارك والــجــمــاعــة الــتــي أحــاطــت بحكمه أن »يــدوبــل« 

وسعى  تستنقِع.  ويتركها  فيهملها  البيروقراطية،  تلك  على 

البلد و »قــرفــه« )حتى باملعنى  مــوازيــة مستقلة عــن  الــى سلطة 

مع  السمسرة  من  الثروة  تستحلِب  أعضائها(،  لوجود  املكاني 

البرّاني  شــور«  »أوف  الـــ  منطق  وتغلّب  أشكالها،  بكل  الــخــارج 

قطاع  تطوير  وفــي  يــقــوم،  حين  نفسه،  الصناعي  النشاط  فــي 

سمسرياً  تسوِّق  الــداخــل  في  وهــي  تابعة.  وسيطة  تكنولوجيا 

أيضا، وتضارِب بكل شيء.. بينما الحكم الحالي يغطي عجزه 

بــاملــشــاريــع االســتــعــراضــيــة وبــاســتــدعــاء املــســاعــدات الخارجية، 

هباتٍ وقروضاً.

اإلمساك بالسلطة هو مصدر الثروة في منطقتنا. قيل عن ذلك 

أنه قديم، واستُحضر مفهوم »نمط اإلنتاج اآلسيوي« لتأطيره 

األوروبــي/ واالجتماعي  االقتصادي  للتطور  مفارقته  وتسجيل 

املــقــيــاس! يبقى ذلــك شــديــد الــقــصــور. وأمـــا الــيــوم، ومــع التغير 

في االقتصاد العاملي نفسه، فلم تعد حالتنا »شاذة« بل وجدت 

مساربها للتمفصل مع العوملة. 

بواسطتها، شرائح  النهب  وتنظيم  بالسلطة،  اإلمساك  يُنتج 

االجتماعية  البنية  مجمل  كــذلــك  ويــنــظّــم  »غــنــيــة«،  اجتماعية 

حوله/حولها. ليس الفساد والحال هذه سمة مضافة إلى النظام 

أصيال  تكوينا  وأساساته،  بل هو من شروطه  القائم، عارضة، 

فيه. ال يمكن إذاً محاربة الفساد وال تجفيفه في هذه السلطات. 

يمكن »عقلنته« حتى ال يكون نهباً عشوائياً ـ كما تصف الوضع 

املقالة أعاله عن العراق كمثال لسواه. تمارس العقلنة سلطات 

عقد  تطبيق  فــي  وتنجح  مــثــاًل،  املنطقة  فــي  كاملمالك  راســخــة، 

دينية/  متنوعة،  شرعيات  أســاس  على  ناسها  مــع  اجتماعي 

الفتات  مــن  معقولة  تــوزيــع حصة  أيــضــاً  يحترم  سُــاللــيــة، عقد 

النماذج متنوعة والفوارق كثيرة، يمكنها احتواء تلك  عليهم. 

التقدمية واإلصالحية التي قامت يوماً، بينما نشهد اآلن الصيغ 

املتداعية واملبتذلة من السلطات.

لــيــس الــقــمــع كـــذلـــك ســمــة مــضــافــة عـــارضـــة، بـــل هـــو أصــيــل 

الخضوع  بــدون  النظام  هــذا  اشتغال  يمكن ضبط  ال  وبنيوي. 

ــات »مـــوضـــوعـــيـــة« لــلــمــمــارســة االجــتــمــاعــيــة/ ــيـ ــال آلـ ــه، فـ ــ ــام ل ــتـ الـ

االقتصادية/السياسية. ومن ال يخضع راضياً يُخضع. ويُحوِّل 

»الضيق اإلنتاجي« لهذا النظام الناس إلى كتل هالمية صماء 

سعياً  تــدب  الحاجة،  عن  فائضة  ألنها  تماماً  مهملة  وهامشية، 

العاري  بالقمع  تُضبَط  األساسية فحسب،  العضوية  لحاجاتها 

عند اللزوم، وباختراقها باملخابرات، وبربط الحصول على أي 

»خدمة« مهما كانت بالواسطة والتمنين واالستزالم، وبالخوف 

بمختلف أشكاله بسبب الوشاية واالعتباط والحرمان..  

ال يــنــطــبــق ذلـــك عــلــى بـــلـــدان الـــريـــع الــنــفــطــي فــحــســب الـــذي 

تحتكره السلطة، بل هو شامل، يخص مثال التحكم في رخص 

أنها  يوماً  ادعت  التي  البلدان  في  املقنَّنة  والتصدير  االستيراد 

»اشتراكية«، وحتى تقاسم املنافع في التعامل مع النفايات، ولو 

لزم إغراق البلد بها بانتظار »التفاهم« عليها.



14952 هو عدد اإلسرائيليين الذين اقتحموا ودنسوا املسجد األقصى خالل العام 2014، من 

بينهم 12569 مستوطناً، 1102 عنصر مخابرات، و1084 جندياً وجنديّة باللباس العسكري، 

197 من العناصر أو الشخصيات األخرى بينهم نواب ووزراء 

وأعضاء كنيست وفق مؤسسة األقصى للوقف والتراث. قضيـــــة
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خلفها  من  يتسللون  من  الغزاة  وحدهم  بوابتها.  من  إال  املدن  تُدخَل  ال 

ومن أطرافها، بعد سبرها وكشف املواقع األقل حماية فيها، بتحرٍ حثيث 

عن قنوات مياه الشرب ليدلقوا فوقها عصائر السموم، وبتواطؤ عادة مع 

نفوس مجبولة بالخيانة والشر.

لم تكن في يوم مقلعاً صخرياً أو منجماً أو أرض براح يستوجب تفجيرها 

وحشوه  بطنها،  شق  بعد  ترابها،  وتذرير  وصخورها  معادنها  إلخراج 

ما  على  لتأتي  تلهبها،  كهربائية  شحنة  وإرسال  الديناميت،  من  بأطنان 

فوقها وتحتها.

يتحدد موقع العدو في الجبهات الحربية، ويعمل على تحاشي رصاصه 

بأسياخ  يقوّى  أسمنت  من  مالجئ  وتشييد  خنادق،  بحفر  وقذائفه 

األرض  وتتفجر  الجهات،  كل  من  القذائف  تتساقط  هنا  الحديد...لكن 

تحت أقدام السابلة.

لم تتوقف التفجيرات التي تحصل تحت األرض، وربما لن تتوقف حتى 

التي  والغاية   ..1822 زلزال  بعد  إليها  آلت  التي  الحالة  إلى  املدينة  تعود 

يصرح من يقومون بها مخادِعة، كأنهم ال يعلمون ماذا يفعلون وال النتائج 

القديمة  املدينة  لكل  منهجي  تدمير  من  الجنوني،  فعلهم  على  املترتبة 

وحماماتها..  وقيسارياتها  وجوامعها  ومساجدها  وخاناتها  بأسواقها 

وبنيتها التحتية من شبكات املياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف.

 - العسكري  شكله  في  السياسي  للصراع  املتبقي  واملعنى  األهمية  ما 

على  االستيالء  ويومياً،  علناً  به  يصرح  ما  وفق  يستهدف  وهو  الحربي، 

من  األطنان  عشرات  فيها  يستخدم  تفجيرات  في  السياسية،   السلطة 

الديناميت لـ «دار العلم - السفاحية، ومشفى الغرباء الحميدي - فندق 

الكارلتون حالياً، والقصر العدلي، وجامع الخسرفية، وجامع السلطانية، 

الفرافرة،  حي  في  بك  قورت  وخان  بهرام،  وحمام  باشا،  أبشير  وجامع 

وقادة  ومناصرو  محاربو  يعقد  تفجير  كل  وبعد  القديمة...»  والسرايا 

الحربي  باإلنجاز  ابتهاجاً  والزغاريد،  الدبكة  حلقات  املقاتلة  الكتائب 

املحقق.

قدمت حيلة «حصان طروادة» في الحروب اإلغريقية معنى مزدوج القتحام 

الدفاعية.  واألبراج  املصفحة  والبوابات  العالية  باألسوار  املحمية  املدن 

ومعنى  الدفاعية،  املعمارية  اإلنشاءات  تجاوز  عن  الحربي  العجز  معنى 

التقدير لتلك الصروح وعدم الرغبة في تدميرها... وجسدت شكًال أولياً 

املروعة  اآلثار  بتطويق  وحراسها،  الكروم  بين  البين  الفصل  عقالنية  من 

للحروب والصراعات املسلحة، قبل أن تؤول إلى إفناء أسباب الحياة، إيذانا 

بسقوط املدَنية قبل سقوط املدينة، وسقوط الدولة واملجتمع قبل سقوط 

السلطة.. إن لم تكن فرصة لبقائها وتجددها.
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منتصف  إلى  بمحتوياتها  تتعالى  جلدية  حقائب  الراكضون  يملك  ال 

يستخدمها  سوداء،  نايلون  أكياس  في  ألبستهم  وضعوا  جذوعهم. 

التي  ثروتهم  وهي  بثيابهم،  بعجالة  حشوها  الزبالة.  لوضع  غيرهم 

رقيقة،  أكياس  مأوى.  إلى  مأوى  تنتقل معهم من بيت آلخر ومن  أضحت 

األنواع  أذلّتها  التي  أوالدهم،  وألبسة  ألبستهم  ألوان  ثقوبها  من  تظهر 

الرديئة من املنظفات.

نسوا  كما  لياليهم،  في  كنيزك  عَبَر  الذي  األمل  الحرية،  هؤالء  نسي 

مصابيحها  في  الكهرباء  وتوهج  النحاس،  صنابيرها  من  املياه  انبجاس 

الزجاجية. يرفعون رؤوسهم لألعلى متوسلين أن ال ينقطع الهواء.

استعاضوا عن العمالت الصعبة باملعامالت السهلة، كأن يقايضوا عرقهم 

اليومي بالخبز والسردين.. وما انفكوا يعتبرون الفليفلة الحمراء الخارجة 

من أتون النار وليمة ملوكية، تكتمل بأكواب الشاي. ويتساءلون، ترى ما 

هي الظروف التي تدفعنا لعقد جدائل األمل على كالم من سرقوه وبددوا 

أهله في األرض؟ 

وعبوّة  العفيف  والخبز  للمياه  وقت هم يحتاجون  في  النصائح،  تتدفق 

يزال  ال  من  وهناك  باردة.  األعصاب  على  الحفاظ  يتوجب  املنزلي..  الغاز 

يحتفظ بمزاجه الرائق ليذكرهم بعبارة ستندال «فيما يصوبون عليك، 

يصوب  من  يجهلون  لكنهم  أوراقها».  عد  على  وثابر  شجرة،  إلى  انظر 

فوقهم،  يسارهم،  يمينهم،  على  أم  خلفهم  أم  أمامهم  هو  وهل  عليهم، 

تحتهم.. وتغيب عنهم األشجار، التي فقدت أوراقها في محنة الشيخوخة 

ونقص املياه، وال يبقى إال أن ينظروا لبعضهم ويحصوا أنفاسهم املتقطعة.

- ما جدوى الوقوف على األطالل؟

- هذه املدينة التي تتفجر بالحيوية والحياة، لم تكن في يوم من أيام 

التي  الجماعات  بمتواليات  التاريخ  مع  متساكنة  كأنها  أطالًال،  تاريخها 

قطنتها، بالتنوع األقوامي واللغوي، بعمارتها وترفها، ببهجتها املوسيقية 

وأحزانها الصامتة، بنجاحاتها وإخفاقاتها، كأنها مالمِسة حنونة لحجارة 

وعربية  وبيزنطية  رومانية  بأوامر  البناؤون  ورفعها  الحجارون  صقلها 

وأيوبية ومملوكية وعثمانية، وهي األكثر حضوراً ومهابة في هذه املدونة 

التاريخية التي تتفتت حجارتها، وتنهب مكتباتها ويغادرها أهلها.
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يتدخل  ويقظتها..  نومها  على  يسهر  حارس»  «مالك  إلى  املدن  تحتاج 

إقحام  هم  ما  لكن  الكبيرة،  االمتحانات  من  اقترابها  حين  بها  ليتشفع 

الدائم،  بالهلع  املسكون  املرتجف،  البشري  الخيال  من  منحدرة  كائنات 

حين يعجز عن تبين الوقائع وإجالء غموضها.. املدن تحتاج ملالك حارس، 

وتضبط  الحياة  تكفل  التي  القوانين  من  بحزمة  الذاتية  الحماية  يؤمن 

الصراعات.. بغير أهلها األحرار لن تحرس املدن نفسها.

وتبقى هذه البيوت التي يبدلونها بعد نهاية عقد اإليجار، مكاناً للنوم.. 

ال فسحة بهيجة للعيش والحياة. كل ما هو ضعيف األسس يهتز ويترنح 

ويقع أرضاً. كاف تشغيل مولدة كهربائية لتهتز العمارة. ال يحتاج  جس 

متانة هذه املدن لقنابل فراغية وصواريخ حرارية وبراميل متفجرة، ومدافع 

جهنم وأنفاق تمأل بأطنان من الديناميت.

األرض تهتز

عزيز تبسي

كاتب من سوريا

إلى  النظر  سوريا  في  السلطة  تتحاشى 

ــراهــا تــرفــاً وهــي  الــكــهــربــاء بــعــيــنٍ جــــادة. تَ

اليوم.  في  ساعة  عشرة  لثماني  تحبسها 

ــع الســتــفــحــال  ــ ــرّة ذرائــ ــ ــلّ مـ تـــتـــدبّـــر فـــي كــ

ــار. رمــت مــنــذُ ســنــوات بدائل  انــقــطــاع الــتــيّ

هــزيــلــة لــســدّ حــاجــات االســتــهــالك املــنــزلــي، 

فخلقت طبقةً جديدة من التجار تخصّصوا 

والكبيرة،  الصغيرة  الــبــطــاريــات  بتسويق 

الصينيّة وملحقاتها، على طولِ  واملولدات 

ــثــت بــاملــجــاهــرة  الـــبـــالد وعــرضــهــا، ثـــم تــريّ

بنيّتها تخصيص قطاع الطاقة الكهربائية.

السوري  الكهرباء  ــر  وزي يستسغ  لم 

قاموسه  من  فرماهُ  «الخصخصة»،  مصطلح 

في  يتبرّأ  سمعناهُ  األقل.  على  مرتين  اللغوي 

أكثر من مناسبة من رغبة السلطة في ذلك، 

مناسبة  من  أكثر  في  يغازل  سمعناه  ولكننا 

إلى  فيدعوهما  والصينية،  اإليرانية  العنايةَ 

االستثمار بهذا القطاع الواعد. تناقضٌ يمكن 

بحث حوامله امللتبسة.

عالمات على خارطة التقنين

السورية  الكهرباء  وزارة  تستطيع  ال 

مباشرة.  الفيول  أو  الغاز  استيراد 

النفط  وزارة  من  حصراً  تستجرّهما 

أنهكت  هَرِمَة،  بيروقراطية  السورية. 

العام،  والقطاع  الــدولــة  مؤسسات 

وأوقعتهما في خسائر دائمة.

العام  من  سبتمبر  أيلول/  شهر  في 

حصّة  النفط  وزارة  خفّضت  املاضي، 

لتصل  والفيول  الغاز  من  الكهرباء  وزارة 

على  ذلك  كان  مستوياتها.  أدنى  إلى 

الشاعر»  «حقل  على  االعتداء  خلفية 

للغاز. انخفض نصيب وزارة الكهرباء من 

الفيول، وصارت تحصل يومياً على نحو 

ألفي طن منه أو أقل، وانخفضت حصّتها 

مكعب  متر  ماليين  خمسة  إلى  الغاز  من 

يوميّاً. عاشت البالد وقتذاك أحلكَ تقنينٍ 

لثالثة  استمر  ــالق،  اإلط على  للكهرباء 

أسابيع. 

انتهاء  بأن  تقول  الرسميّة  ــام  األرق

تقنين الكهرباء في سوريا يتطلب توفير 

و15  الغاز،  من  مكعب  متر  مليون   20

وخالل  لكن،  يوميّاً.  الفيول  من  طن  ألف 

لم تزد  البالد  الدائرة في  الحرب  سنوات 

النفط  وزارة  تمنحها  التي  املخصصات 

عن  الكهرباء  توليد  ملحطات  السورية 

ألفي  وعن  الغاز،  من  مكعب  متر  مليون   8

طن من الفيول في اليوم الواحد، ما يعني 

عليها  تحصل  التي  الوقود  كميّة  أن 

تأمين  سوى  تستطيع  ال  املحطات  تلك 

28,5 في املئة من االحتياج الفعلي للطاقة 

مربكة  هنا  الصورة  تبدو  الكهربائية. 

ملصائر  اعتباطي  ارتباطٌ  هناك  إذ  للغاية، 

فال  ببعض،  بعضها  السورية  الــوزارات 

االحتياج  تأمين  على  قادرة  النفط  وزارة 

محطات  لعمل  الالزم  الوقود  من  الفعلي 

على  قادرة  الكهرباء  وزارة  وال  التوليد، 

استيراد ذاك الوقود من الخارج بمفردها.

لكن الوزارة ال تُلحق هنا أسباب التقنين 

بنُدرة وقود محطات التوليد وحسب، بل 

تخصُّ  أخرى  فجائع  من  وابًال  وتسوقُ 

وتوزيعها  الكهرباء  توليد  حلقات  كامل 

خطوط  نصف  أن  تُعلن  البالد.  داخل 

وأن  الخدمة،  خارج  صارت  العالي  التوتر 

تخريبها،  تم  تحويل  184 محطة  قرابة 

املستمرّة  االعتداءات  تأثير  عن  عدا  هذا 

والسكك  والنفط  الغاز  خطوط  على 

قيمة  فإن  تقديراتها،  ووفقَ  الحديدية. 

بقطاع  لحقت  التي  املباشرة  ــرار  األض

الكهرباء منذ أربع سنوات بلغت قيمتها 

نحو 400 مليار ليرة، وقيمة األضرار غير 

املباشرة المست حدود 320 مليار ليرة. 

املدخل إلى خصخصة الكهرباء 

الكهرباء  ــر  وزي فيهما  أنكر  مرتان 

بأي  القيام  بالده  حكومة  نيّة  السوري 

إجراءات تطال خصخصة قطاع الكهرباء 

ال من قريب وال من بعيد، ال من خالل بيع 

القطاع  إشــراك  خالل  من  وال  ــول،  األص

شهر  مطلع  األولى  اإلدارة.  في  الخاص 

تموز/ يوليو من العام املاضي أمام مجلس 

الشعب السوري، والثانية في شهر آذار/ 

مؤتمر  أعمال  خالل  العام  هذا  من  مارس 

لكنه  بدمشق.  الكهرباء  عمال  نقابة 

بحثَ بال مشقة خالل شهر تموز/ يوليو 

ذاك من العام 2014 مع السفير الصيني 

السورية  السلطات  رغبة  بدمشق 

الثنائي،  التعاون  من  أمتن  صيغٍ  تدبيجَ 

الشركات  الكهرباء.  قطاع  في  وباألخص 

هذا  إثر  مفتوحة  دعوةً  تلقت  الصينية 

االجتماع، تحثّها على املشاركة في إعادة 

اعمار قطاع الكهرباء املنكوب في سوريا، 

واملساهمة في تنفيذ املشاريع الكهربائية 

مثل  اعتبار  يمكن  هل  لكن  عليها.  املتفق 

هذه الدعوة شكالنيّة محضة؟ وهل تقبل 

أن تعمل وفق منطق  الشركات الصينية 

دعوة  هذه  أنَّ  أم  الخيرية؟  الجمعيات 

إال  الخصخصة  فما  مقنّعة؟  لخصخصة 

اإلنكليزي  للمصطلح  العربية  الترجمة 

في  مرة  أول  ظهرت   .privatization
«سياسة  أنّها  على   1983 عام  القاموس 

إدارتها من  أو  العامة  املنشآت  نقل ملكية 

القطاع العام إلى القطاع الخاص».  

من  حزيران/يونيو  شهر  وخالل   ثمَّ 

الكهرباء  وزير  كرّس  الجاري،  العام  هذا 

الطاقة  وزيــر  مع  كامًال  لقاء  السوري 

التعاون  اإليراني في طهران للحديث عن 

الحثيث بين البلدين في قطاع الكهرباء. 

في  لساعات  الرجالن  تباحث  هل  لكن 

التبديل  قطع  بتوريد  فقط  املضي 

نقل  شبكات  وتجهيزات  والصيانة 

التوليد  محطات  ومستلزمات  الكهرباء 

التوقيع  وقيد  واملوقّعة،  املنفذة،  والعقود 

مع الشركات اإليرانية، أم تباحثا بما هو 

أعمق من ذلك؟

أيام  عشرة  مرور  بعد  يجيء  الجواب 

مساعد  صرّح  حين  االجتماع،  ذلك  على 

الشركات  بأن  اإليراني  الطاقة  وزيــر 

إعمار وتحديث  إلعادة  اإليرانية مستعدّة 

وتنمية قطاع الكهرباء في سوريا، كونها 

والهندسية  الفنية  اإلمكانيات  تمتلك 

لتحديث محطات الكهرباء وشبكة نقلها 

وتوزيعها.

ماذا لو لم تأتِ الحرب؟

نوفمبر  الثاني/  تشرين  شهر  أوائل 

2009، فاحت نوايا السلطة السورية في 

الكهرباء  قطاع  لخصخصة  التحضير 

لشركة  التنفيذي  للرئيس  تصريح  من 

بين  مشترك  مشروع  وهي  «مرافق»، 

السورية،  القابضة  ــام»  «ش شركة 

و«مجموعة الخرافي» الكويتية. وقتذاك، 

بدافع  تتحول  سوريا  بأن  متودداً  قالَ 

نظام  إلى  الرفاهية  بدافع  ال  الضرورة 

العام والخاص.  الشراكة بين القطاعين 

جلّها  تمحّورَ  إضافية  تبريراتٍ  ساقَ  ثم 

حول أن السلطة في سوريا ال تملك رأس 

البنى  كامل  لتمويل  الالزم  الكافي  املال 

بأن شركة  األساسية. وأضاف  التحتيّة 

املستهلكين  ثقة  عندَ  ستكون  «مرافق» 

السوريين للكهرباء، بحيثُ إن احتاجوا 

التيار الكهربائي يجدونهُ متى يشاؤون. 

تنفيذ  ببدئهم  يحتفلون  كانوا  حينها 

الناصرية  منطقة  في  جديد  مشروع 

دمشق،  العاصمة  شرق  شمال  الواقعة 

الكهرباء  لتوليد  محطة  عن  عبارة  وهو 

ميغاواط   240 إلى  تصل  إنتاجية  بطاقة 

/ساعة، بالتعاون مع شركة «وارتسيال» 

املفتاح»  «تسليم  بنظام  الفنلندية 

والتشغيل،  واإلنشاء  التصميم  ألعمال 

بكلفة 200 مليون يورو. باملقابل تعهّدت 

توفير وقود تشغيل  السورية  السلطات 

املحطّة باملجان، وبأنها ستشتري وتوزع 

الكهرباء التي تنتجها تلك املحطة.

نحوٍ  على  تجذّرت  العام،  ذاك  في 

ملموس رغبة النظام في سوريا بتوسيع 

في  الخاص  القطاع  مشاركة  مظلّة 

في  فقط  ليس  االقتصادية،  العملية 

في  وإنما  الطاقة،  بقطاع  االستثمار 

أنهكتها  عديدة  اقتصادية  قطاعات 

شملت  املوجّه،  االقتصاد  بيروقراطية 

القطاع  مؤسسات  من  العديد  أيضاً 

من  عديدة  وصفاتٌ  الصناعي.  العام 

تمّ  واحــدة،  وصفةٌ  ال  الخصخصة، 

انخفاض  رعاه  واسع  تجريبٌ  اختبارها، 

التأشيري  االقتصاد  مذهب  في  النمو 

دور  (حيث   Indicative Planning
الجنوح  نظريّاً  وبرر  توجيهي)،  الدولة 

الحكومة  وتتحين  الخصخصة.  صوب 

لتذكّر  تقريباً  املناسبات  كل  السوريّة 

املنزلي  االستهالك  شرائح  تدعم  بأنها 

في   3000 إلى  تصل  بنسبة  للكهرباء 

/الساعة،  الكيلوواط  تكلفة  من  املئة 

وبنسبة تبلغ نحو 10 في املئة لشرائح 

الذي  ذاك  املنزلي،  غير  االستهالك 

والحرفيين  والتجار  الصناعيين  يخصّ 

وسواهم من قطاعات إنتاجية أو ربحيّة. 

تفعل ذلك وكأنها تبرر أيَّ رفعٍ مستقبلي 

يطال أسعار الطاقة في البالد.

أيضاً  السورية  الكهرباء  وزارة  تعتقد 

بأن القانون رقم 32 يستبطنُ تشريعات 

تحثُّ  فنراها  الخاص،  االستثمار  تُغري 

واألجانب  العرب  املستثمرين  خطوات 

نحو توظيف رؤوس أموالهم في مشاريع 

سوريا.  داخل  الكهربائية  الطاقة  إنتاج 

ريحيّتين  بعنفتين  الـــوزارة  تتباهى 

الكهرباء  لتوليد  هوائية)  (توربينات 

الصناعية  املدينة  في  تجميعهما  تمّ 

وزارة  وستشتري  حمص،  في  بحسياء 

بالكامل.  الطاقة  من  إنتاجهما  الكهرباء 

في  وضوحاً  أكثر  هنا  تبدو  الـــوزارة 

ودعوته  الخاص  املــال  بــرأس  اللحاق 

باستخدام  الكهرباء  بتوليد  لالستثمار 

مصادر الطاقة املتجددة. وإن سارت ريح 

الوزارة،  تشتهي  كما  الكهربائي  اإلنتاج 

العام  بحلول  تنتج  أن  تنتظر  فإنها 

من  /ساعة  ميغاواط   500 قرابة   2020

التجربة  هذه  لوحدها.  الريحيّة  العنفات 

الريحيّة  العنفات  وأول  متأخرة،  بدأت 

لكن   ،2010 العام  في  اإلنتاج  طور  دخلت 

وسنوات  سوريا،  في   2011 عام  حراك 

على  ضيّقت  به،  لحقت  التي  الحرب 

العاملية  للشركات  االستثمارية  الشهيّة 

استثمارات  من  النوع  بهذا  املتخصصة 

الطاقة وجعلتها تتفادى املضيَّ بها. 

ولــكــن، وعــلــى أيــة حـــال، وفــي ظــروفٍ 

مــلــتــبــســة كــالــتــي يــعــيــشــهــا الــســوريــون 

الكهرباء  تقنينُ  يصيرُ  ســنــوات،  منذ 

حالةً دائمة تستبيح حياتهم املقنّنة من 

أصلها. لم يعد اإلجــراء وقتياً، يستقيمُ 

بعد حين. صار حدثاً يومياً يستحضر 

عجز السلطة في تالفيه، ويمهد لسواه؟

خصخصة كهرباء سوريا، هل هي ممكنة؟

أيمن الشوفي

صحافي من سوريا

ليث قطّان ــــ األردن

فكـــرة

ينفي البيان الرسمي الصادر عن مجلس 

الــــــوزراء املـــصـــري دقّــــة تــصــريــحــات بعض 

املــواقــع اإللــكــتــرونــيــة، مــشــيــراً إلــى تحريفها 

تــصــريــح رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء ابــراهــيــم 

محلب في مقابلته املُتلفزة، وأن حقيقة قوله 

لديها  الــعــامــلــة  الــقــوى  «وزارة  الــتــالــي:  هــي 

فـــرص عــمــل عــديــدة فــي الــقــطــاع الــخــاص، 

ولكن تجد عزوفاً من الشباب، إلقبالهم على 

بعض املهن األخرى مثل قيادة التوك توك». 

لــكــن يــبــدو أن الــبــيــان وقـــع وقــعــةً مُــخــيّــبــة، 

ــى لـــو كــانــت تــبــدو ظــاهــريــاً غــيــر ذات  حــتّ

أهــمــيــة. فــمــا قــالــه محلب فــي املــقــابــلــة بشـأن 

البيان.  في  ملا ورد  التوك توك مخالف كليّاً 

انه  ــرار  واإلصــ الجلَد  إيـــه؟  «النقطة  حــرفــيــاً: 

الوظائف  ألن  أوًال،  الصعبة.  املــهــن  يشتغل 

الحكومية انتهت، ما فيش وظائف حكومية، 

كافيه عشان  تفتح  إنــت  تفكّرش  ما  اتنين 

تكسب، فكر أنت تنزل وتشتغل، أو تسوق 

توك توك...». يعني الرجل دعا الشباب إلى 

العمل في قيادة التوك توك وليس كما ورد 

في البيان.  ملاذا التحريف الرسميّ الواضح 

واســتــهــبــالٌ  والـــصـــورة،  بــالــصــوت  لتسجيلٍ 

لعل محلب  اإلعالمية؟  والوسائل  املواطنين 

ـــل زلّ لــســانــه  ــا خـــــرج مـــنـــه بـ ــم يــقــصــد مــ ــ ل

حــيــن دعـــا الــشــبــاب إلـــى قــيــادة الــتــوك تــوك 

العمل فــي مهن حــرّة  أو  (وهـــو ليس عــيــبــاً) 

كالحدادة والنجارة وغيرها... ولكن محلب 

بدا كمن يُعلن في املقابلة أن الدولة سلّمت 

أمرها واستقالت فعلياً من مهامها. هنا قلب 

القصّة. 

وبـــعـــيـــداً عـــن جــــدل ال مــعــنــى لـــه عــمــا قيل 

تلقّفت  للمقابلة،  فيديو  لــوجــود  ــل،  ــقَ يُ ولــم 

وزيرة القوى العاملة املصرية ناهد عشري 

تقريراً  اإلعـــالم  فــي  لتنشر  محلب  تصريح 

ــهــتــه لــرئــيــس الــــــوزراء،  ــًال كــانــت وجّ مــفــصّ

وتحدّثت فيه عن جهود الوزارة في توفير 

فرص عمل مالئمة للشباب بمنشآت القطاع 

آذار /مارس  أول  الفترة من  الخاص خالل 

الــجــاري..  أغسطس  آب/  مــن  األول  وحتى 

وأن عـــدد الـــفـــرص الــتــي تـــم تــوفــيــرهــا بلغ 

وبقيت 31.061  فرصة عمل..   291.253

فرصة عمل معروضة ولم يتمّ شغلها. 

يا لبطر الناس واستغناءهم! 

تــضــاربــت أنــبــاء الــعــام املــاضــي بين البنك 

الــدولــي الـــذي دقّ نــاقــوس الــخــطــر لتجاوز 

املئة، وبين  البطالة في مصر 25 في  معدل 

تقديرات الحكومة املصرية: 13 في املئة. 

ــة خــالــد  ــاضـ ــريـ ــر الـــشـــبـــاب والـ ــ ــرج وزيـ ــ وخـ

عــبــد الــعــزيــز إلـــى الــعــلــن لــلــقــول بــأنــه توجد 

مصر  فــي  البطالة  بيانات  هــي؟  مــا  مشكلة. 

فــي مصر  بطالة  توجد  ال  إذ  حقيقية..  غير 

ــداً ولــكــن الــشــبــاب ال  بــل الــفــرص كــثــيــرة جـ

يعملون بها! 

ــًال؟ ثـــم هـــل يــمــكــن الــتــعــاطــي  ــعـ ــر فـ ــ ــا األمـ مـ

ــــرص الــعــمــل  «املــــــســــــؤول» مــــع مــــوضــــوع فــ

إليها  االتــجــاه  ينبغي  التي  واملــهــن  والبطالة 

بــهــذا املــقــدار مــن االعــتــبــاط ومـــن الــتــضــارب 

تنوّع  وتجاهل  بالشباب  االستخفاف  ومــن 

كفاءاتهم ومؤهالتهم..

خبيصة

زينب ترحيني
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التكتالت املعدمة في مصر كبيئات ال تنفجر

هل ينجح خط أوباما األحمر في جنوب السودان؟

عجبت ملن ال يجد قوت يومه، كيف ال يخرج على الناس شاهرا سيفه! 

)علي بن أبي طالب(

أطفال  قدّر عدد  في إحصاءات متأخرة صادرة عن جهة حقوقية دولية، 

ألف طفل، يتضخمون بشكل  برقم مخيف، هو 600  الشوارع في مصر 

منحى  تنحو  عائلية  أشكال  في  ذاتيا  يتطور  صار  إطار  ضمن  عشوائي 

التكتل وتتجه لتغدو كسائر العشوائيات املعدمة التي هي، بطبيعة الحال 

تكتالت أقدمُ، ترفد هكذا ظواهر وال تنفصل باملبدأ عن مآالتها.

الفقيرة،  القاهرة وأحوازها العشوائية  ويُقصد بمصر، في الحيّز األكبر، 

متضمّنة ماليين السكان في املقابر وحتى بدايات الصحراء املحيطة، حيث 

مجرى  خيط  في  عقود،  منذ  تزحف،  انفكت  ما  الضخمة  البشرية  الكتلة 

النيل صوب الدلتا. 

التأطير

أول ما يتبادر إلى الذهن، بدهيا، خالل عملية تقليب األرقام واإلحصاءات 

بمختلف أنواعها، وقياسها على إحصاءات سبقت، ليس بالطبع التفكير 

السياسات  بمجمل  ارتباطها  والسيما  الظاهرة،  هذه  تطور  بكيفية  اآلنيّ 

االقتصادية واالجتماعية على مدار عقود، بل هو قدرة هذه الكتل )ببيئاتها 

دون  البقاء  على  األدنى،  الحد  مستوى  تحت  تعيش  التي  املتضخمة( 

االنفجار عشوائيا في وجه املجتمع »الدلتويّ« األعم أوال، واملصريّ عموما. 

إلى  شيئا  يملك  ال  من  تدفع  بسيط  بحساب  البشريّة  البديهيات  إن  إذ 

إشهار سيف كحق أوّلي إنساني بوجوده.

هذه الكتل البشرية كتكتّالت عشوائية معدمة لطاملا ظلت مؤطّرة وقابلة 

بمسكنات  أشبه  هي  معينة  عوامل  أنّ  بمعنى  قصوى.  بحدود  لالحتواء 

من  ومقدور،  مرسوم  كأنه  بحد،  وتلزمها  التجمعات  هذه  الوعي  تخاطب 

أشكال  ومختلف  كالتسول  الحياة،  قيد  على  البقاء  سبيل  في  التفاعل 

السعي إلى تحصيل املورد، وبشتى الطّرق التي هي في عرف القانون طرق 

غير مشروعة.

في العمق

إن كتلة بشرية كأطفال الشوارع في منحاها التصاعدي املتكتل الذي 

فهم  في  جوهريتين  بسمتين  تتسم  واإلحصاءات،  الشواهد  إليه  تومئ 

)نعني  الكامل  العشوائي  انفجارها  التي تحول دون  النسبيّ  الكمون  حالة 

التي تسيرها نخب شبابية  الثورات  اعتبارات  األفقي من خارج  انفجارها 

مدنية وتجمعات سياسية عريقة واعية وعقالنية(. 

من  الحال،  بطبيعة  بدائيا  تتفاعل،  تشكيالت  أنها  السّمات،  هذه  أولى 

خارج الوعي املطلبي السياسيّ. وهي في املجمل كتل، ولو تجاوزت املاليين، 

تتحرك  التكتل(  صفات  تتخذ  صارت  التي  وتجمعاتهم  األطفال  )عوائل 

تجمعات  إنّها  إذ  مفهوم،  وهذا  الحقوقي.  أو  املجتمعي  الالوعي  دائرة  في 

مهجوسة بتحصيل الرمق املطلوب كحد أدنى قبل التفكير بأي »ذاتيات« 

كشرط لتحقق ذلك الوعي. وبالتالي فإنها تكون حتى بعيدة عن انشغاالت 

في  ملزما  نفسه،  يجد  ال  الذي  واملؤسسيّ  النخبويّ   »املدني«  املجتمع 

الغالب بالتغلغل في مسامات تلك الفراغات، في ظل سلطة باطشة مركزية 

دون  لالجتماع  األمنية  الفوقية  البنية  استتباب  إال  يهمها  ال  وذرائعية 

االهتمام بمنابت املعضلة أو السّعي التدريجي الحتوائها في خطط ضخمة 

)خمسية او سبعية مثال(، ذات طابع توعوي وتنمويّ.

ثانية هذه السّمات، وهي األخطر والزمٌة مع السمة األولى لتحقق شرط 

األدنى  الحد  العيش في صيغ  إعادة  التكتالت على  قدرة هذه  التأطير، هي 

من القناعة الدينية الشعبوية التي تتالقح من املحيط الدعائي املمكن تارة، 

ومن أدنى مقومات العادات املوروثة والتقاليد الشفوية طورا. صارت هذه 

صيغها  تاليا  وتصنع  والكالم  العيش  من  خاصة  أنماطا  تفرز  التشكيالت 

املعدَّلة من األعراف التي ينحل فيها حتى النظام العائلي التقليديّ البائس 

إلى شبه نظام قبليّ برؤوس عصبوية محليّة تؤدي دور املسكّن املباشر 

رؤوس   األحوال.  بعض  في  مدمرا  يكون  قد  انفجاريّ  منحى عشوائي  أليّ 

تمارس أدوارا نفعية بصالتها مع جهاز السلطة املركزية. إنه نظام تنحل 

فيه العائلة األبويّة التقليدية، باعتبارها بنية وسيطة بين الفرد واملجتمع، 

وصورة مصغرة عن املجتمع البطريركيّ، تنحلّ إلى صيغ  تجزيئية، لكنها 

تبقى في الظاهر تنهل بشتى الطرق من نظام الطغيان املرتب األصيل.

األعقد في مسألة هذه الظواهر )وعطفا على اإلحصاء املذكور أعاله(، أن 

هذه التجمعات املليونية، التي هي في طور التكتل هامشيا، هي في أغلبها 

بال صفة قانونية في السجالت الرسمية للدولة. أفراد وعوائل يتناسلون 

أشباحا  بال هوية،  القيد. يصيرون ضحايا  في سجالت  تعريفهم  يتم  وال 

من  بسذاجة  دولتيا،  املقابل  في  معهم  التعامل  ويتم  القانون،  عرف  في 

القومي  األمن  مفاهيم  على  خطرا  أقل  ليست  معضلة  عن  عينه  يغفل 

واالجتماعيّ املصري من أيّ تدخالت خارجيّة أو تقلبات سياسية انقالبية 

مفترضة. واألمن االجتماعي نفسه الذي يشهد، بالتزامن مع كل املحاوالت 

إذ مثاال ال حصرا،  السلطوية واإلعالمية والدينية الساذجة، شبه اهتراء، 

في مدينة عريقة كالقاهرة، يكاد السفور يتالشى من الشوارع قياسا بعقود 

انفالش  مع  املتزامنة  الجنسي  التحرش  من  مخيفة  نسب  هناك  خلت، 

التدين الكالمي والشكالني، قياسا بدول عربية أخرى. 

ربطا  الظواهر  هذه  تضخم  إلى  أشارت  دقيقة  أكاديمية  دراســات 

بسياسات اقتصادية نقلت االقتصاد املصري من طور التصنيع وتحصين 

املركزية االقتصادية  إلى طور شبه ريعيّ مرتهن للكتل  الطبقة الوسطى 

العاملية، بعد الحقبة الناصرية تحديدا. سياساتٌ كان من أبرز إفرازاتها 

الفشل وارتكاس البنية االجتماعية ونشوء ظواهر شاذة مستتبَعة..

إلى  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  بها  قام  التي  الخمسة  األيام  زيارة 

القارة األفريقية، والتي بدت كممارسة للعالقات العامة وانطلقت من كينيا 

إلفريقيا،  املميز  االقتصادي  لألداء  باملديح  وامتألت  العائلي«،  »للتواصل 

بالسلطة،  التشبث  عن  والتخلي  الفساد،  مواجهة  بضرورة  نصائح  مع 

وتحسين معاملة النساء، وفتح الباب أمام املمارسة الديمقراطية.. كانت 

القارة  في  الصيني  النفوذ  تقدم  بمواجهة  ناحية  من  مهجوسة  فعلياً 

السمراء، والتركيز على أن الواليات املتحدة تقدم »بديال أفضل ألفريقيا«، 

العنيفة  األهلية  الحرب  في  تداعٍ  يحدث  أن  بخطر  ثانية،  ناحية  ومن  كما 

الدائرة في جنوب السودان، يحولها إلى صراع إقليمي متفجر. 

املأساوي في جنوب  الدقة عند تناوله الوضع  أوباما قاطعا وشديد  كان 

السودان وتبعات الحرب األهلية هناك، املستمرة منذ أكثر من 18 شهرا. 

والوصول  القتال  لوقف  الجاري  آب/أغسطس  من   17 حتى  مهلة  حدد 

مجلس  عقوبات  الطرفين  من  الحرب  قادة  واجه  وإال  سياسي،  اتفاق  إلى 

إلى جانب  اقتصادية،  أن تشمل حظرا للسالح وتدابير  التي يمكن  األمن، 

إجراءات تتعلق بالقيادات، ليس فحسب بسبب انخراطها في القتال وإنما 

ألنها أبدت عدم حساسية فائقة حيال املعاناة التي يعيش فيها املواطنون. 

في جنوب  للوضع  التهديدات  تغيير هذه  بإمكانية  الشكوك تحيط  ولكن 

السودان، حتى إذا تمّ تنفيذها.

الصحف  )بحسب  أمريكية  صناعة  األساس  في  هو  السودان  جنوب 

أثناء  الشأن  في  تايمز  لنيويورك  افتتاحية  وأبرزها  نفسها  األمريكية 

الوضع  أصبح  املختلفة،  واللوبيات  الضغط  جمعيات  فبسبب  الزيارة(. 

في جنوب السودان في مقدمة اهتمامات اإلدارات األمريكية املتعاقبة، رغم 

وتمّ  لواشنطن.  اقتصادية  أو  أولوية سياسية  يمثل  ال  السودان كله  أن 

الخرطوم  بين  السالم  اتفاق  إلى  التوصل  االبن  بوش  رعاية جورج  تحت 

واملتمردين الجنوبيين في العام 2005، متضمنا ممارسة الجنوبيين لحق 

تقرير املصير. وفي ظل رعاية أوباما، وصل هذا االتفاق إلى نهايته املنطقية، 

وهو استقالل جنوب السودان قبل أربع سنوات من اليوم.

كآخر  إعالنه  بعد  السودان،  جنوب  في  العسل  شهر  طويال  يستمر  لم 

وأحدث دولة مستقلة في العالم. حل محل العداء ودعاوى التهميش التي 

كانت من نصيب شمال السودان، اتهامات متبادلة بين النخب التي كانت 

تتزعم القتال من أجل االستقالل. ولم يحتج الوضع إلى وقت أطول لينحدر 

ذلك الصراع إلى مستويات قبَلية، طرفاها الرئيسيان قبيلتان نيليتان من 

الرئيس سلفا كير، وهي  إليها  التي ينتمي  جد بعيد واحد، هما »الدينكا« 

أكبر قبيلة في جنوب السودان )حوالي 1.5 مليون من أصل حوالي 9 مليون 

نسمة هم مجمل عدد السكان(،  و«النوير« التي تليها في الحجم وينحدر 

منها نائب الرئيس السابق وزعيم املعارضة الحالي، رياك مشار. 

أسوأ حرب أهلية في أفريقيا

بعد   2013 /ديسمبر  األول  كانون  منتصف  في  اندلع  الذي  القتال 

اآلن  حتى  أدى  الحكومة،  ضد  بانقالب  للقيام  سعى  أنّه  ملشار  كير  اتهام 

إلى مقتل عشرات اآلالف والى أكثر من مليوني مهجر من مناطق سكنهم 

بين  فيها  املتحدة وفصلت  األمم  اقامتها  األصلية، بعضهم في معسكرات 

املهجّرين من الدينكا والنوير كي ال يشتبكوا حتى في معسكرات اللجوء! 

البالد.  على  يخيم  املجاعة  شبح  فإن  األمن،  وانعدام  القتال  استمرار  ومع 

بينما  جوعا،  باملوت  مهددون  األطفال  من  ألفا   50 أنّ  اليونيسيف  وتقدر 

وكالة املعونة األمريكية تشير إلى أكثر من أربعة ماليين نسمة سيواجهون 

بأنه  يجري  ما  »اإليكونومست«  مجلة  وصفت  ولهذا  العام.  هذا  املجاعة 

أسوأ حرب أهلية تشهدها القارة األفريقية.

الخوف  من  وإنما  فقط،  اإلنساني  الجانب  ينبع من هذا  ال  أوباما  اهتمام 

إقليمية  تدخالت  إلى  السودان  في جنوب  الصراع  هذا  استمرار  يؤدي  أن 

من الصعب ضبطها، مع ما يمكن أن يعنيه ذلك من تبعات على االستقرار 

في »حربها على  املفتوحة  إحدى جبهات واشنطن  تعتبر  التي  املنطقة  في 

اإلرهاب«، وفي مواجهة »حركة الشباب« الصومالية. وهذا ما دفع أوباما إلى 

عقد اجتماع إقليمي شاركت فيه أثيوبيا وأوغندا وكينيا واالتحاد اإلفريقي 

و.. السودان. ومشاركة األخير تلفت النظر، على الرغم من أنها تمت على 

مستوى وزير الخارجية، لرفض األمريكان التعامل مع الرئيس عمر البشير 

تمّ  الدولية. وهكذا،  الجنائية  املحكمة  إليه من  املوجهة  االتهامات  بسبب 

البلدين،  بين  التاريخي  التداخل  بسبب  االجتماع  في  الخرطوم  إشراك 

وألنها تملك أطول حدود مع جنوب السودان ومعرفة وثيقة به وبالتعامل 

مع القيادات هناك، وأيضاً ربما بسبب ما يتردد من تسريبات بأن الخرطوم 

تدعم مشار بشحنات من األسلحة بينما أوغندا تقف عالنية مع كير، وقد 

أرسلت قواتها للقتال إلى جانبه، وهو ما يجعل للحرب األهلية الدائرة هناك 

بعداً إقليميا يبدو مرشحا للتوسع. فمن ناحية، هناك العداء القديم بين 

مفتوحا  ميدانا  السودان  جنوب  ساحة  في  يجد  الذي  وأوغندا،  السودان 

لتصفية الحسابات بين الطرفين، كما أن في أثيوبيا مجموعة مقدَّرة من 

النوير، وهي تخشى أن تجد نفسها متورطة في الصراع إلى جانب مشار 

ومناصريه. 

أثار غضب  الذي  األمر  أبعد عنه جنوب السودان،  )الذي  هدفَ االجتماع 

وحتى  الفترة،  هذه  خالل  عمله  يمكن  ما  تحديد  إلى  جوبا(  في  املسؤولين 

إفريقية  تدخل  قوة  توفير  مثل  أفكار  تداول  وتم  الشهر.  هذا  منتصف 

اآلن  حتى  شمل  الذي  األرصدة،  وتجميد  السفر،  حظر  عقوبات  وتوسيع 

ستّاً من القيادات العسكرية للطرفين، لتضم كير ومشار.. بعض املراقبين، 

مثل أندرو ناتسيوس، املبعوث األمريكي األسبق للسالم في السودان، يقول 

إن مثل هذه اإلجراءات قد ال تأتي بالنتائج املأمولة ألن القيادات تستميت في 

الدفاع عن وجودها، كما أنّ فرض مقاطعة اقتصادية يُضعف من قوة أدوات 

الضغط التي يمكن للعواصم الغربية استخدامها.

وساطات 

»الهيئة  تدخلت  الصراع،  تفجر  منذ  الثمانية عشر شهراً  فترة  طوال 

وقامت  بوساطات،  »إيقاد«  بـ  اختصارا  املعروفة  للتنمية«  الحكومية 

بين  الحوار  ملتابعة  مفوضين  بتعيين  وكينيا  والسودان  أثيوبيا  من  كل 

الطرفين املتصارعين. وعلى الرغم من إبرام نصف دزينة من االتفاقيات 

الخاصة بوقف إطالق النار وتقاسم السلطة، وبعضها كان عبر وساطة 

مباشرة من وزير الخارجية األمريكية جون كيري، إالّ أنّ تلك االتفاقيات لم 

تدخل قط حيز التنفيذ.

الحركة  توحيد  مثل  أخرى،  في مسارات  التفكير  إلى  الوضع  هذا  دفع 

في  تكمن  املشكلة  جذور  أن  أساس  على  الشعبي  والجيش  الشعبية 

بعضها  ضد  السالح  رفع  إلى  ودفعتها  بالقيادات  عصفت  التي  الخالفات 

البعض. ففي رأي الكثيرين أن دولة جنوب السودان هي مولود للجيش 

في  الوحدة  من  بشيء  وأنه  العكس،  وليس  الشعبية  والحركة  الشعبي 

الحركة يمكن استعادة الهدوء. وفي هذا اإلطار تحركت تنزانيا وجمعت 

مجموعة  هناك  ومشار،  كير  جانب  فإلى  الثالثة،   املتصارعة  األطراف 

املسجونين السياسيين السابقين مثل باقان أموم، األمين العام السابق 

وهم  وزارية،  مناصب  عدة  شغل  الذي  ألور  ودينق  الشعبية،  للحركة 

من الذين اتهمهم كير بالفساد ووضعهم في السجون ثم أفرج عنهم 

بعد ضغوط دولية، لكنهم قرروا عدم االنحياز الى أي طرف في الصراع 

الجاري، وكذلك عدم اللجوء إلى العنف. االجتماعات التي تمت في أروشا 

بتنزانيا انتهت الى اعتماد وثيقة إعادة توحيد الحركة الشعبية كإطار 

سياسي تنطلق منه عملية وقف إطالق النار، والسعي نحو حل سياسي 

للصراع على السلطة. وبالفعل تمت إعادة تعيين باقان أموم في منصبه 

السابق أمينا عاما للحركة.

أعطى هذا التطور دفعة أمل في تسوية سياسية، خاصة وأن وساطة 

»األيقاد« وجدت لها دعما من خالل منظمة إقليمية هي »االتحاد األفريقي«، 

وأخرى دولية هي األمم املتحدة، إلى جانب التواصل والدعم املباشر من 

خطة  اقترحت  األوروبي.  واالتحاد  والنرويج  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 

الزعيمين كير ومشار  السالم األخيرة هذه قسمة للسلطة والثروة بين 

عبر تخصيص 53 في املئة من الوظائف التنفيذية للدولة لصالح معسكر 

مجموعة  بين  مقسمة  املئة  في  و14  مشار  لصالح  املئة  في  و33  كير 

هذا  يُعكَس  أن  على  الشعبية،  الحركة  ومعارضي  السابقين  السجناء 

ملشار  الغلبة  لتكون  وجونقلي،  والوحدة  النيل  أعالي  واليات  في  التوزيع 

له  نائبا  وإعادة مشار  رئيسا  في منصبه  تثبيت كير  وجماعته. وكذلك 

ويتم  شهرا،   18 تستمر  انتقالية  مرحلة  خالل  من  محددة  بصالحيات 

خاللها إعادة توحيد املجموعات املتقاتلة من الجيش الشعبي، وأن تستمر 

من  حكومة  وتشكيل  بانتخابات  تنتهي  شهرا   30 لفترة  العملية  هذه 

نتائجها  احترام  الجميع  على  ينبغي  التي  االنتخابات  تلك  نتائج  واقع 

العاصمة جوبا  إلى جانب تجريد  ألنها ستؤسس لشرعية جديدة. هذا 

في  للنظر  قاض  برئاسة  واملصالحة  للحقيقة  لجنة  وإقامة  السالح،  من 

الدعاوى الخاصة بعمليات اإلبادة، واستعادة السالم والوئام بين القبائل.. 

أي باختصار محاولة استعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندالع القتال.. 

وهو ما ال يثير التفاؤل، ألن الحلف الذي كان قائما بين النخب السياسية 

بسبب  انهار  السودان  جنوب  استقالل  تحقيق  واستطاع  والعسكرية 

املطامح الشخصية لهذه النخب، وكذلك بسبب الخالف الجذري حول 

املوقف الذي ينبغي اتخاذه من السودان ونظامه، أي هل يكون بالتعايش 

معه أم بالعمل على اإلطاحة به من خالل معاونة رفاق األمس في الحركة 

الشعبية والجيش الشعبي، وهما ال زاال يحمالن االسم نفسه ويسير القتال 

تحت رايتهما في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق السودانيتين.

وساطة  أن  إلى  مشيرا  يوقعه،  لن  أنّه  وأعلن  االتفاق  انتقد  كير  سيلفا 

الذي  األمر  للنفط،  املنتجة  الواليات  في  ملشار  األغلبية  أعطت  »اإليقاد« 

أعمالها.  بتمويل  املركزية  الحكومة  ستقوم  كيف  حول  سؤاال  يطرح 

املبعوث األمريكي ناتسيوس يرى أنه، لتعزيز فرص نجاح مبادرة »األيقاد« 

الدول  رؤساء  من  مباشر  دعم  على  للحصول  حاجة  فهناك  األخيرة، 

املجاورة وضمان تعاونهم وعدم تدخلهم، والضغط على أوغندا تحديدا 

لسحب قواتها ولو أدى ذلك إلى قيام واشنطن بالتلويح بتعليق اتفاقية 

التعاون العسكري معها. كذلك، فهناك حاجة ماسة الى اشراك القيادات 

العسكرية امليدانية في أي اتفاق سالم، ألنهم هم الذين يمكن أن يقوضوا 

القيادات  أمام  الباب  فتح  ينبغي  وأخيرا  أو يجعلونه يصمد.  االتفاق  ذلك 

املجتمعية، من رجال دين وزعامات قبلية، ليلعبوا دورا توافقيا.

.. ولكن، وفي النهاية، وباالستناد إلى تجارب أخرى، ال تبدو »الخطوط 

الحمر« التي تعلنها واشنطن فعالة.

حسن نصّور

كاتب من لبنان

السر سيد أحمد

 كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

قنوات السويس الجديدة

فــي اجــتــمــاع ألعــضــاء مجلس إدارة »قــنــاة الــســويــس«، 

بمناسبة نــجــاح حــفــر قــنــاة الــســويــس الــجــديــدة، تجري 

مناقشة سؤال: »كيف سنستثمر النجاح الباهر؟«. يبدأ 

عليهم  بــأن  الــقــول  الفرعونية  الــحــضــارة  عاشق  العضو 

ثالثة  أهــرامــات  هناك  أن  فكما  ثالثة،  سويس  قناة  حفر 

فعلى قنوات السويس أن تكون ثالثاً. يُعجبون باالقتراح 

ويـــبـــدأون بــالــتــصــويــت. ولــكــن الــعــضــو عــاشــق الفلسفة 

اإلغــريــقــيــة لــه رأي آخـــر يــقــولــه بــعــد تــــردد: »شـــوفـــوا يا 

شباب، عناصر الكون أربعة، املاء والنار والهواء والتراب، 

صح؟ أال يجدر بنا أن ترتبط قنوات السويس بعناصر 

الكون كله«؟

كفه.  يرفع  الطبيب  العضو  ولكن  بــاالقــتــراح  يُعجبون 

رافعاً  فيظل  اقتراحه  عــرض  املجلس  رئيس  منه  يَطلب 

للتصويت  يرجعون  يملون  عندما  دقــائــق،  لخمس  كفه 

أرفــع  »أنـــا  الطبيب:  فيقول  الــرابــعــة  السويس  قــنــاة  على 

واحــد  يتأمل كــل  أصــابــع«.  بها خمسة  أن  لــتــروا  كفي 

من الحضور كفه ويكتشف أن فيها خمسة أصابع هي 

األخــرى. ينظرون لبعضهم ثم يقررون التصويت على 

حفر قناة السويس الخامسة. 

ريــس«.  يــا  »ســتــة  ويهتف:  فــجــأة  التافه  العضو  يظهر 

إنه  يقول  الرقم ستة،  يميز  عما  الرئيس  يسأله  وعندما 

ال يعرف وإنه ظنهم يقولون األرقام بترتيبها. يرفضون، 

أن  يخبرنا  »الله  رخيم:  بصوت  الشيخ  العضو  فينطلق 

والله  السماوات سبع واألراضــي سبع«. فيقولون: »صح 

جداً«. ولكن العضو التافه يهتف: »الثامنة يا ريس«. 

ــداً لـــم يــعــد يــثــق فـــي الــعــضــو الــتــافــه، يقاطعه  ــ وألن أحـ

الــعــضــو عــاشــق الــفــلــك: »كـــواكـــب املــجــمــوعــة الشمسية 

تسعة. تصويت على القناة التاسعة«؟ فيرد عليه العضو 

الــتــافــه: »مــنــذ لــم يــعــد هــنــاك كــوكــب بــلــوتــو والــكــواكــب 

ثــمــانــيــة، نــصــوت عــلــى الــثــامــنــة«؟ يــفــتــح رئــيــس املجلس 

الطبيب كفيه  فيرفع  الثامنة  القناة  التصويت على  باب 

لوال  العاشرة.  التصويت على  فيبدأون  أمامهما،  كاملين 

أن العضو الشيخ يقول: »إخوة يوسف كانوا أحد عشر«. 

الــذي اكتسب ثقة بنفسه ولم  التافه  العضو  فيرد عليه 

ــن يـــوســـف  ــ ــكـ ــ يـــعـــد تــــافــــهــــًا: »ولـ

بإخوته كانوا اثني عشر«. يبدأون التصويت على القناة 

العضو  يخلع   ثــم  قــلــيــاًل.  الشيخ  ويــغــتــاظ  عــشــرة  الثانية 

الطبيب حذاءه ويرفع قدميه أمامهم على الطاولة، جنباً 

إلى جنباً مع كفيه، ويغتاظ الشيخ أكثر. يصوتون على 

الذي  الشيخ  باستثناء  جميعاً،  ويوافقون  عشرين،  رقم 

يفكر ملياً ثم يقول بصوت خاشع: »أسماء الله الحسنى 

يا أساتذة«.

نورانية:  بابتسامة  الشيخ  فيقول  لبعضهم،  ينظرون 

»لم تفكروا أبداً في أسماء الله الحسني، صح؟«. يفتحون 

من  تمتد  للسويس.  قناة  التصويت على حفر 99  بــاب 

لفرع  دمــيــاط  فــرع  ومــن  األحــمــر،  للبحر  املتوسط  البحر 

للمنيا للسنبالوين، ومن  القليوبية للدقهلية  رشيد، ومن 

ــات إلـــى عــمــود الـــســـواري في  ــواحـ قــنــا لــلــغــردقــة، ومـــن الـ

اإلسكندرية، وغيرها وغيرها من املتنزهات واملنتجعات 

واملواقع السياحية املميزة.

40 مليار دوالر صرفت رسمياً في السنوات الـ12 الفائتة على الكهرباء

في العراق التي ما زالت تنقطع 12 ساعة في اليوم كحدٍّ أدنى،

ولعدة أيام بالكامل أحياناً. وفي السنوات املاضية استوردت

محطات لتوليد الكهرباء تعمل على الغاز الثقيل.. الذي ال يمتلكه العراق!
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عملية  من  فقط  أشهر  ثالثة  حوالي  بعد  نفذت  والتي  سائحا، 

الجهادي  العنف  خطر  تصاعد  العاصمة،  في  باردو  متحف 

في  رسمياً  فشاًل  نفسه  اآلن  في  كشفت  انها  بيد  تونس.  في 

و  »خبراء«  اصوات  عليه  التغطية  في  تفلح  لم  معه،  التعاطي 

»محللين« سيطروا على املشهد اإلعالمي، فراح بعضهم يوجه 

االتهام لقوى خارجية متربصة بتونس وحداثتها األسطورية، 

حريتهم  التونسيين  مقايضة  بضرورة  ينادي  اآلخر  والبعض 

بأمنهم، اعتبارا للوضع الحرج الذي تعيشه البالد.

السلطات  ردت  الهجوم،  أحدثها  التي  الصدمة  غمرة  في 

حالة  إعالن  أهمها  من  كان  اإلجراءات  من  بجملة  التونسية 

لثالثة  أيام  منذ  فعال  )مدد  للتمديد،  قابل  شهر  ملدة  الطوارئ 

أشهر(، وحجر السفر بدون تصريح أبوي على الشباب الذين 

الحدود  على  عازل  جدار  بناء  في  والتعجيل  الـ35،  دون  هم 

الجنوبية مع ليبيا، وغلق مساجد صُنفت »خارج السيطرة«. 

كما جرى أيضاً اقتراح قانون »املصالحة الوطنية« الذي ينص 

يوازيهم  ومن  العموميين  املوظفين  ضد  املالحقات  إيقاف  على 

املال  على  واالعتداء  املالي  بالفساد  املتعلقة  األفعال  بخصوص 

العام قبل الثورة! 

ال جديد، ال بدائل؟

نسختها  في  اإلرهاب«  على  »الحرب  تحمل  ال  جوهرها،  في 

الخيارين  تعمِّق  هي  بل  جديدا،  سوسة،  بعد  الرسمية 

الوحيدين الجاري العمل بهما منذ تصنيف »أنصار الشريعة« 

األمنية  املقاربة   :2013 آب/أغسطس  في  إرهابية  كمنظمة 

من جهة وشرعنة إعادة إدماج نخب الدولة العميقة من جهة 

أخرى. 

املفارقة، برغم وقع الصدمة، تكمن في خفوت أو حتى غياب 

األصوات الحاملة لبدائل من خارج هذه املقاربة. تَعطّل الرؤية 

في هذا الصدد يحيل في جوهره إلى االستخدامات السياسوية 

التي أتاحها ويبيحها »امللف السلفي« في خضم االستقطابات 

بين  من  الفاعلين  أبرز  بين  القوى  موازين  وسيولة  املحمومة 

السياسيين. وهو يتغذى في اآلن نفسه من قصور عام في فهم 

استنكفت  لسردية  الترويج  عبر  الجهادية  السلفية  الظاهرة 

والسياسة،  االجتماعية  والجغرافيا  السيسيولوجيا  عناء 

تونس  ثقافة  على  دخيلة  مارقة  كائنات  في  الظاهرة  مختزِلة 

املتسامحة، يحركها غلو ديني عماده التوحش ونشر املوت. 

ليس املقصود هنا االستهانة بالتداعيات الكارثية لهذا العنف 

»الجهادي«، بل التنويه بضرورة إحكام توصيفه حتى ال يكون 

ولن  وضــراوة.  عنفا  أشد  احتماالت  على  مفتوحا  مستقبلنا 

الداخلية  االجتماعية  املقومات  استقراء  بدون  ذلك  يستقيم 

املتاحة«  الفرص  و »هيكل  الجهادي، وفهم ديناميته،  للحراك 

النتشاره، والعالقة الطردية بين االيديولوجيا وبيئته املحيطة.

جيل ثالث واستنتاجات أخرى

التي  البحثية  االستنتاجات  بعض  مختصر،  بشكل  هنا 

ترسم إجابات.

÷ ١ـ السلفية في تونس، كما في باقي املنطقة، »سلفيات«، 
وان احتكمت كلها الى العودة إلى أصل متخيَّل، فإنها حالة 

اإلقليمية  االرتباطات  تنوع  متجانسة يحكمها  وغير  مركبة 

التنظم  ودرجة  الشرعي  والتأطير  املشيخية  واملرجعيات 

يمكن  وال  والعنف..  والدولة  السياسي  العمل  من  واملوقف 

يعني  ال  التنوع  هذا  إدراك  »الجهادي«.  بالتيار  اختصارها 

إصدار أحكام قيمية أو معيارية حول إيجابية او سلبية هذا 

الفصيل أو ذاك، بل الوقوف على تمايز يجب ان يحكم أداء 

السلطات حيالها وينظِّم موقعها في الفضاء العام.

÷ ٢ ـ بعيدا عن كل نظريات املؤامرة الفضفاضة الرائجة 

أهمية  وبرغم  اليوم،  الجهادي  التيار  فان  تونس،  في 

ثم  ظهوره  طبعت  التي  واإلقليمية  التاريخية  السياقات 

آتون  وفي  أوال،  للعراق  األمريكي  االجتياح  اعقاب  في  صعوده 

بعدها،  واليمن  وليبيا  سوريا  في  للثورات  الدموي  االرتداد 

نسق  وتموقعاته  نموه  حكَم  داخلي،  إفــراز  ذلك  مع  هو 

والعنف  الهيمنة  وأشكال  إدارته  وآليات  السياسي  الصراع 

املادي واملعنوي الكامن في العالقات االجتماعية التي تُشكّله. 

من  الثالث  الجيل  على  بالخصوص  املالحظة  هذه  وتنطبق 

يلتحق  ولم  أفغانستان  قدماه  تطأ  لم  الذي  الجهاديين 

سوسة  عملية  منفذو  سبتمبر«.   11« أعقاب  في  بالجهاد 

للسواد  قاسم مشترك  السن، وهو  وباردو يجمعهم صغر 

ثالثتهم  اليوم.  التونسي  الجهادي  الشباب  من  األعظم 

تحت  تونس  في  ونشأوا  التسعينيات  سنوات  في  ولدوا 

الحراك  خضم  في  السياسة  اكتشفوا  ثم  علي،  بن  نظام 

السلفية بسرعة، وباشروا  اعتنقوا  أطاح به.  الذي  الثوري 

اليوم  الظاهرة  فان  وعليه،  االنتقالية«.  »املرحلة  الفعل خالل 

هي بامتياز ظاهرة شبابية تستهوي باألساس الفئة العمرية 

18-24 سنة، دون تمييز جندري )كما تشير نتائج بحثنا 

أنها تستدعي  أي  العاصمة تونس(.  في  في حيين شعبيين 

التي  العمرية  الشريحة  تلك  من  الجنسين  كال  تعاطف 

أثنت النخب في اعقاب 2010 على زخمها، لكنها سرعان ما 

أقصتها من العملية السياسية، ولم تعبأ الحكومات املتعاقبة 

التمثيلية في تغيير واقعها  الديموقراطية  بإقناعها بجدوى 

وتحقيق انتظاراتها وإعطائها األمل في املستقبل.

القائمة على  الفرضية  فان  له،  يروج  ما  ـ على عكس   ٣  ÷

أساس أن الدين في نسخته املتشددة هو املحرك املفصلي 

للتجذر السلفي ال تصمد كثيراً أمام نتائج أي عمل ميداني. 

عقائدية  سببية  هناك  وليس  كثيرة  املحركات  ألن  أواًل، 

الجهاد.  العتناق  الدافعة  الحوافز  في شرح  أحادية حاسمة 

االجتماعية  املسارات  على  وقفت  التي  امليدانية  فالدراسات 

على  السعودية  من  أو  فرنسا  من  الجهادي  الشباب  لبعض 

سبيل املثال، وصلت الى استنتاجات تفند هذا االدعاء وترجّح 

النتائج  ألن  ثانياً،  والسياسية.  االجتماعية  العوامل  كفة 

بروتوكول  على  اعتمدت  التي  تونس  في  النادرة  البحثية 

الشبابية  الفئة  أن  إلى  تشير  حقيقي  سوسيولوجي  بحثي 

األكثر تعاطفا مع تنظيم أنصار الشريعة املحظور واملصنف 

إرهابي، هي األقل تديناً وممارسة دينية. وما يكشفه البحث 

هو أن تعاطف شباب االحياء الشعبية مع السلفية الجهادية 

مرده التماهي مع الجهاديين على أساس انهم »أبناء نفس 

الفقيرة  االجتماعية  منحدراتهم  أساس  على  أي  الحومة«، 

وانتمائهم في الغالب إلى مناطق ترزح تحت وقع التهميش، 

كما الحال بالنسبة ملنفذي عمليتي باردو وسوسة القادمين 

الشباب  صفوف  في  فالشعور  فقيرة.  جهات  من  ثالثتهم 

أفق  وانسداد  البطالة  ضيم  من  املعاناة  بوحدة  املهمش 

التشغيل، وحمالت »الرافل« )الهجمات البوليسية(، وفساد 

الشرعية  بعض  تمنح  السياسة..  رجاالت  والمباالة  اإلدارة، 

للسجل التعبوي الجهادي الرافض للدولة وعاقد العزم علِى 

اإلطاحة بها. هؤالء فقدوا االمل في التفات مؤسسات دولتهم 

أنها  لبرهة  اعتقدوا  ثورة  في  ظنهم  خاب  ان  بعد  إليهم، 

ستكسبهم مواطَنتهم السياسية واالجتماعية املسلوبة.

÷ ٤ ـ شكلت املساجد الخارجة عن سيطرة السلطة في 

الرئيسة  املداخل  أحد  سنوات  ثالث  من  أكثر  منذ  تونس 

األرقام  فتعددت  اإلرهاب«،  »محاربة  حول  القائم  الجدل  في 

املساجد  ان  شك  ال  غلقها.  عن  اإلعالنات  وتالحقت  بشانها 

في  علي  بن  نظام  قبل  من  املنصَّبون  األئمة  هجرها  التي 

ومراقبة  بتأطير  يضطلعون  كانوا  والذين  سقوطه،  أعقاب 

الفضاء الديني، قد أفسح املجال للتيار السلفي، بما فيه ذاك 

لكن  واالستقطاب.  للدعوة  كمنابر  الستعمالها  الجهادي، 

هاجس املساجد ال يجب ان يحجب الرؤية. والحال أنه حتى 

أعيد إحكام السيطرة  الرسمية، فقد  الروايات  إلى  بالرجوع 

على سوادها. املؤشرات امليدانية العديدة تفيد بأن ساحات 

االستقطاب للجهادية متعددة، ومنها ــ وهو ما يُسكت عنه 

طاقة  من  أكثر  املئة  في   50 تضم  التي  السجون  ــ  اليوم 

استيعابها، والتي تفيد تقارير كثيرة عن تردي األوضاع فيها، 

الشباب  من  نزالئها  معاناة  عن  مختلفة  شهادات  وتطالعنا 

املؤسسة  حيال  التجربة،  هذه  فيهم  تتركها  التي  والنقمة 

السجنية والبوليسية والتي دفعت البعض منهم لالنخراط 

في الجهاد. ولعل املثال األبرز في ذلك هو مغني الراب املعروف 

سجنية  تجربة  اعقاب  في  سوريا  الي  سافر  الذي  ايمينو 

مريرة على خلفية قانون 52 املُجرِّم الستهالك الحشيش.

تنامي السلفية أكد في جانب منه تحاليل الكاتب الراحل 

حسام تمام الذي كان تنبأ منذ منتصف 2000 بأن هذه 

لن  منطقتنا.  في  الــقــادم«  الزمن  »سيدة  ستكون  الظاهرة 

السالبة  االستثنائية  بالقوانين  »الــزمــن«  لــهــذا  حــدا  نضع 

التعذيب وال بتشييد األســوار حولنا.  للحريات، وال بإباحة 

في  أن  يقتنعوا  لــم  مــا  الجهادية  عــن  الشباب  ينسلخ  فلن 

أوطانهم ما يستحق الحياة، وأن الحرية والكرامة والشغل 

ليست مجرد أحالم.

مالحظات عن »الجهاديين« في تونس

.. بــألــف كـلــمـة
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arabi.assafir.com
املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ خطاب العرش في املغرب: خصاص اجتماعي وفائض هوية ـ محمد بنعزيز

ـ  »متكسروش الحلم فينا«، عن تحرك طالب الشريعة في مصر ـ أحمد عبد العليم

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

ليس من محاسن الصدف الحديث عن زيادة تعرفة املاء والكهرباء 

في وقت واحد وهما شريانان ال تستقيم الحياة إال بهما. الحديث عن 

التكلفة  هي  ما  املُخلّ.  التعميم  بهذا  مقنع  غير  الكهرباء  تكلفة  رفع 

نريد  تغطيتها؟  الكهرباء  توفير  العاجز عن  الوزير  يريد  التي  املعنية 

في  التوزيع  وتكلفة  سطر  في  التوليد  تكلفة  عن  تفصيليّة  إجابة 

السطر الثاني وتكلفة اإلدارة في السطر الثالث. ويبدو، قبل أن يبينوا 

ولن يبينوا، أن هذا الوزير يريد منا كشعب أن ندفع لبحبحة العاملين 

استراحات  لتشغيل  وندفع  الخمس،  شركاتهم  في  الكهرباء  على 

املائية  التكلفة  لنا  قارنوا  السيارات.  وأساطيل  والدمازين  مروى 

والحرارية بدول الجوار كمصر والسعودية.

إمّا  فهذا  الزيادة  تطالها  فلن  الضعيفة  الشرائح  بأن  القول  أما 

خداع وإما جهل باالقتصاد. التاجر أو املصنع الذي رفعت له التعرفة 

سيأخذها مضاعفة من املستهلك. وظهر ذلك جلياً في األسواق بعد 

رفع الدعم عن الوقود. لن يوقف تاجر مكيفاته وال مصنع موتوراته، 

ولكنه سينتزعها من املستهلك انتزاعاً. 

أما املاء فكيف تركته هذه الحكومة يصل إلى هذا الحد؟ السودان 

أنعم  بلد  بل  الخالي،  الربع  صحراء  وال  الغربية  الصحراء  ليس 

وزيراً   79 الـ  ذات  حكومته  تعجز  لكن  األنهار،  هذه  بكل  عليه  الله 

ومن  عشــر  الثمانيــة  والوالة  وكبيـرهم،  السـتة  واملساعدين 

ال يدانيه  خلفهم وزراء ومعتمدون.. عن سقاية شعبها، فذاك عيب 

عيب.

التي  االنتخابات  أيام  ال تدمع وطيلة  بعين  الشعب  كيف تحدثون 

يكون برنامجها تخفيف املعاناة )في اعتراف ضمنيّ باملعاناة(، وعندما 

الجيوش  ومعاشات  الحكومية  النفقات  تقليل  من  بداًل  الجِدّ،  يأتي 

بزيادة  الشعب  تُطالبون  السياسة،  من  واملتكسبين  والسياسيين 

تعرفة املياه.

والحكومة إن أرادت، قادرة على توفير املياه. فوزير املعادن يتحدث 

عن 43 طن ذهب في ستة أشهر، وبنك السودان يتحدث عن ودائع 

ملياريّة من دول الخليج. فأين تذهب هذه األموال؟

فعلتم  إن  الزيادة.  لها  ليجيز  الكهرباء  تنتظره  الذي  البرملان  أيها 

سقطتم في عين الشعب.

من مدوّنة »استفهامات« 

/http://istifhamat.blogspot.com

جدل املاء والكهرباء في السودان مدونات

ألفة مللوم

باحثة في العلوم السياسية، من تونس

تاج السر امللك ــــ السودان 

موالي، نظّف برهانك الديني الذي تحاورني به من الشتائم وتعال. 

تدّرب على نطق جملة مفيدة واحدة بال لعن وال إساءة وال تحريض 

وتمسح  تراثك  تنبش  أن  املدنية  عن  تجادل  أن  قبل  جرّب  وتعال. 

نصوصك الوعظية من تراب الكراهية وتطهرها من نجاسة العنف، 

وتعال.

وليس  الطائفي،  وغريمك  أنت  تتحاوران  كيف  بل  تحاور،  كيف 

مني  تتقرب  أن  قبل  التباغض،  ومفردات  التعالي  غير  قاموسك  في 

واإلرهاب.  الشرور  في  أخيك  من  تقرّب  مدنياً،  عراقاً  لي  وتؤسس 

منذ مئات السنين ما زادتكم محاوالت التقارب إال تباعد، وأي تباعد، 

مثلكم كمثل من اسمه »أنا أكرهك« يجادل آخر اسمه » أنا أكرهك 

كيف  أم  لك.  نفسه  يقدّم  وكيف  له  نفسك  تقدّم  كيف  أكثر«. 

تتعايشان.

اِنشغلْ يا موالي برقعة ثوبك التي عرّضها كل هذا الخراب وطوّلها 

كل هذا العوز والفساد في موطني، ودعك من ثوبي. وال تعيّرني بلون 

قميصي الذي تتحقق فيه شرائط الستر والعفة أكثر من عمامتك.

كيف أصدّق حديثك عن األخالق واألعراف والتقاليد والذوق العام؟ 

كداعرين  تُكَلِّمُنّا  نعرفك،  وال  تعرفنا  ال  بتقاليدنا،  لك  قبل  ال  وأنت 

هذه  مهالك  وقاسينا  وأعلَم،  منك  أفطن  ونحن  كشذّاذ،  وترشدنا 

البالد أكثر منك. تحدثنا كحارس لألخالق ولعدم األخالق، فأنت خبير 

حسبما  والرذائل  الفضائل  فتقلّب  بينهما،  تفرق  وبيدك  بكليهما، 

شئت وتفصل بينهما كيفما اتفق مزاجك ولحظتك.

كيف أثق بدعائك لي باألمن والسالم، ومشيتك في الشارع ترهب 

اآلمنين وتربك املكان وتوزع املنكر واملنكرين.

موالي، تَأدَّب.

وأنت  واالنتهازي،  والجاسوس  البصّاص  دور  تمارس  ال  موالي، 

تعرف جيداً بأن لساني محبوس بفضل »حرية« سلطتك، وصوتي 

حسير بفضل جعيرك الكاتم للروح والجسد. موالي ال تنتهز ضعفي 

وكن نبياًل، فما الجبن إال دياثة في النفس. تَأدَّب.

من صفحة مرتضى كزار )فايسبوك(

موالي: تأدّب!

73 في املئة من سكان الصومال يعيشون تحت خط الفقر املحدد بدوالرين في اليوم، وفق بيانات 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي. ولكن، وفي أول تقرير مراجعة منذ أكثر من 20 عاماً صدر عن 

صندوق النقد الدولي حول االقتصاد الصومالي، أشير الى »تحسن كبير« في العام 2014 

و»نمو« في الناتج املحلي اإلجمالي بمعدل نحو 4 في املئة؟!
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