
ــعـــزل مــنــهــج عملها  ــاج الـــقـــمـــع. الـ ــتـ ــة إلنـ ــ الـــســـجـــون آل

اإلنــســان عن  السجن  الــخــام. يعزل  مادّتها  واإلنــســان 

والتعلّم،  األكــل  ـ عن  اإلنسانيّة  ومُتعته  مكامن حاجته 

ــة ـ  ــل، عــن الــظــهــور والــخــصــوصــيّ عــن الــجــنــس والــتــنــقّ

عالية،  بدقّةٍ  يُديرها  الــذي  النظام  بيد  ويضعها كلّها 

في  للمساحات.  خانقٍ  وتحديدٍ  لألزمنة  بتقييد صــارمٍ 

ال  لكنّها  تبلوُرها،  في  حــرّة  اإلرادة  تكون  قد  السجن، 

تكون أبداً حرّة في تجسّدها.

العالقة  إذ يقطع  إنسانيّته  الجسد  يمتصّ السجن من 

بين الرغبة والفعل، وتتسع الفجوة حتّى يتحوّل الجسد 

منجرة،  إلى  جسماً. تخيّلوا كيف تدخل شجرةً ضخمة 

من جذورٍ  ـ  فيها  الكامنة  الطبيعة  منها صفات  تُنتزع  ثم 

لتتحوّل  ـ  لُقاح  أو  أوراقٍ  من  فروعٍ،  أو  ورودٍ  من  ثمارٍ،  أو 

»عالج«  يبدأ  للتلفزيون.  طاولة  إلى  قليلة  ساعاتٍ  بعد 

املواد الخام باألدوات األعنف: حين تكون الشجرة ال زالت 

املناشير،  أضخم  ضدّها  تُستخدم  الطبيعيّ  بحجمها 

فصغرت  للعنف  الحاجة  قلّت  السلعة  »اكتملت«  وكلما 

في  أما  الزجاج.  ورق  أو  صغيراً  سكيناً  صارت  أدواتــه، 

السجن، فتشغِّل منهجيّة العزل أعنف أدواتها في مرحلة 

االعتقال األولى ـ التحقيق.

الوقوع في هاوية اإلنسانيّة

تُشغل املخابرات اإلسرائيليّة كل املناشير الذي توفّرها 

لقاء  تمنع  اإلسرائيلي.  القانون  أي  القمع،  إنتاج  قواعد 

اعتقاله  تمدد  االعتقال،  النشر عن  تمنع  املعتقل بمحامٍ، 

غيابياً من دون عرضه أمام قاضٍ، تُبقي كل مواد التحقيق 

إلى  ويُضاف  االنفرادية،  الزنازين  داخل  به  تزجّ  سريّة، 

ذلك القانون الذي يُعفي املخابرات من توثيق التحقيق مع 

املعتقلين السياسيين الفلسطينيين بالصوت والصورة، 

وهو  اإلسرائيليين،  للجنائيين  اإللزامي  التوثيق  بخالف 

ما يُحوّل غرفة التحقيق وما يمارس داخلها من تعذيب 

أو  مكانياً  استرجاعه  يمكن  ال  أسود  ثقبٍ  إلى  وحشيّ 

زمانياً. كل طريق يسلكه املعتقل، حتّى إن كان الطريق 

وهو  يجتازه  التحقيق،  وغرفة  الزنزانة  بين  القصير 

مجرّد  ليس  األخير  التفصيل  وهذا  العينين.  معصوب 

إجراء، لكنّه واحد من أعنف تمظهرات آلة العزل: ال يكفي 

منفذ  حتّى  أو  نوافذ  دون  ومن  األرض  تحت  الزنزانة  أن 

هواء صغير، وال يكفي أنها كلّها مصممة باللون البائس 

والداكن املعدوم التفاوت، والذي يكاد يطابق لون الرداء 

البنّي الذي يفرضونه على املعتقلين، حتّى يتحوّل الرداء 

إلى جزء من  الزنزانة ال جزء من اإلنسان الذي يرتديه.. ال 

يكفي تحوّل القميص والسروال الذي يلبسه إلى أضيق 

دوائر السجن وأكثرها خنقاً حميمياً لجسد املعتقل، لكنّ 

األعنف من ذلك أن املعتقل ممنوع من استيعاب الزنزانة 

التي يمكث بها كامتداد ألماكن أخرى، ألنّ الطرق تحوّل 

األمكنة إلى نسبيّة لعالقتها باألمكنة األخرى. وحين يُمنع 

يُجبَر  فهو  السجن،  في  حركته  أثناء  الطريق  رؤية  من 

بذلك على استيعاب الزنزانة كمكانٍ مُطلق القاع ال مخرج 

منه.

أن  هي  التحقيق  خالل  األساسيّة  العزل  وظيفة  إن 

يُهندس أمام املعتقل ما تبقّى له من منافذ إلى إنسانيّته: 

ثم  إنسانيّته،  أشكال  من  شكل  أي  ممارسة  من  يمنعه 

على  القمع  هندسة  تحرص  بحيث  الثغرات  له  يرسم 

أن تصب ثغرات املمارسة اإلنسانيّة في مصلحة النظام 

القامع، أي باتجاه االعتراف الذي يُمكّن من الحُكم عليه 

الزنزانة  داخل  األلوان  انعدام  مدةٍ ممكنة. وسط  ألطول 

املحقق  يكون  األقبية،  في  للسجانين  املوحّد  الزيّ  وحتّى 

هو  املُحقق  يُحب.  كما  ملوّناً  قميصاً  يرتدي  من  وحده 

الوحيد الذي يُمكنه أن يُحضِر لك قهوة تفوح رائحتها 

في  تشربه  الذي  والرائحة  اللون  العديم  الشاي  بدل 

بأن  املعتقل  يُقنع  العزل يهندس وهماً متكاماًل،  الزنزانة. 

املُحقق هو املنفذ الوحيد لتحريره وعودته إلى إنسانيّته. 

مثله،  آخر  املُعتقل سجين  إلى  يدخل  بذلك،  فشلوا  وإن 

لكنّه يحمل قصةً أخرى من خارج املكان املعزول، فيتحوّل 

رأساً إلى منفذٍ لتفريغ السكوت. ثم يظهر بأن السجين 

اآلخر ليس إال جاسوساً من املخابرات يسجّل اعترافات 

املعتقلين خفيةً. تحت هذه األدوات، يُصبح املنفذ الوحيد 

أيّ  بالتُهمة،  االعتراف  هو  وإنسانيّته  املعتقل  بين 

الخضوع آللة القمع. إذاً، فاالعتراف هو وقوع املعتقل في 

هاوية إنسانيّته!

اللحظة الوجوديّة لإلضراب عن الطعام

إن الجسم القابع داخل السجن لسنوات وعقود طويلة 

ضمن  عليها  للحفاظ  القامع  يسعى  التي  السلعة  هو 

»معالجة« طويلة األمد. فكلما زادت مدّة السجن اتّسعت 

من  الجسم  يُحرم  املنتوج.  »جودة«  فزادت  القمع  ندبة 

يُروَّض  النظام.  إال بتصريح من  إرادته  قدرته على تنفيذ 

جسده  على  رغبته  تطبيق  محاوالت  عن  يتوقّف  بحيث 

وإعادة اإلنسانيّة لجسمه. يُحرم من األكل إال كما يُحدد 

مما  الطبيعي  التعلّم  ـ  التعلّم  من  ويُحرم  له،  السجّان 

شرَّعت  الذي  األكاديمي  والتعلّم  خارجنا،  من  نستوعبه 

ويُحرم  ـ  للفلسطينيين  منعه  العليا  اإلسرائيليّة  املحكمة 

الفلسطينيين  األسرى  يمنع  تشريع  )هناك  الجنس  من 

من لقاء أزواجهم/أزواجهنّ(، والحركة تُحدَّد بالجدران، 

السياسي  بالتعبير  أيّ  ـ  بالظهور  األسير  حق  ويُقمع 

إذ  الخاصّة،  مساحته  تناول  من  ويُمنع  ـ  واالحتجاج 

السجناء،  بين  داخليّة  اجتماعيّة  ظروف  السجن  يحتّم 

واملشترك لكل هذه العوامل هو منع السجين من السيطرة 

على كل ما هو خارجه.

عن  اإلضراب  يولد  تحديداً  الوجوديّة  اللحظة  هذه  في 

بما  املرتبطة  إنسانيّته  فقد  بعدما  األسير،  يقرر  الطعام. 

هو خارج جسده، أن يُقاتل على إنسانيّته عبر ما هو داخل 

جسده، بمعنى سيادته على أعضائه الداخليّة. يسلب من 

آلة القمع منتوجها، ينفيه، فتفقد اآللة صوابها. ليس الجوع 

الحالة  مُجمل  إنما  الطعام،  عن  اإلضراب  في  األساسي  هو 

طويلة  أيامٍ  وبعد  املضرِب،  يأكل  ال  أعقابه.  في  تنشأ  التي 

من االضراب تقلّ جديّا قدرته على االستيعاب، تنعدم قدرته 

شأنه  ويُصبح  الكالم،  على  قدرته  تضعف  الحركة،  على 

للموقف  عاماً. هنا تجسيد  الخاص شأناً جماهيرياً  الطبيّ 

االختيار  حريّة  بشأن  تحديداً(  سارتر  )موقف  الوجودي 

املطلقة: ال أستطيع أن أدخل ما أريد إلى جهازي الهضميّ؟ 

أختار إذاً أن أتركه خاوياً. ال أتعلّم ما أريد؟ سأغمض عينيّ 

وأذنيّ نهائياً. حركتي مقيّدة؟ لن أكون قادراً على الحركة 

لهذا  تعبير  أخشن  نلمس  أن  أردنا  وإن  أردتم.  لو  حتى 

أن  يُمكن  ال  والخصوصيّة:  الظهور  إلى  ننظر  التناقض، 

الصمت  على  نفسي  للعالم؟ ستنكفئ  احتجاج  نداء  أطلِق 

خصوصيّتي؟  مساحة  على  أحصل  أن  يُمكنني  ال  حتمياً. 

رأي  قضيّة  إلى  جداً،  الخاص  شأني  الطبيّ،  ملفي  سأحوّل 

عام عامليّة. ولعل أوضح رمزيّة لهزيمة اإلسرائيلي العبثيّة 

في هذه اللحظة، هو املشهد املعروف للمضربين عن الطعام 

وهم مكبّلون في أسرّتهم داخل املستشفيات. اإلسرائيلي 

يهرب  أن  جسدياً  يستطيع  ال  طبعاً(  امرأة  )أو  رجال  يكبّل 

إظهار  من  ذرة  بآخر  يتمسّكون  لكنّهم  ذلك،  أراد  لو  حتى 

سيطرتهم على جسده بمنتهى العبث.

قمع األحشاء

قبل  إسرائيل  سنّته  الذي  القسريّة  التغذية  قانون 

أسبوع يُتيح للمحكمة اإلسرائيليّة أن تُصدر أمراً، بطلب 

من املخابرات أو إدارة السجون، بإطعام األسير رغماً عنه. 

من  الجسد  إلى  الغذاء  يُوصل  الفم  أو  األنف  عبر  أنبوب 

دون حاجة لألسير بأن يشارك في عملية »األكل«. ال يعني 

القسريّة،  بالتغذية  تقم  لم  اليوم  أن إسرائيل حتّى  ذلك 

فقد حاولت ممارستها في قمع إضرابات األسرى في العام 

1970 )استشهد عبد القادر أبو الفحم(، وفي العام 1980 

)استشهد علي الجعفري وراسم حالوة(، وغيرهم شهداء 

كثر تدهورت حالتهم الصحيّة على مدار شهور في أعقاب 

التغذية القسريّة وقضوا في السجون. 

األسوار  اسمنت  عنه  يعبّر  ما  نتخيّل  أن  علينا  يسهل 

وحديد القيود من نظام قمعٍ مهول. سهل دائماً أن نفكّر 

الخارج.  من  أجسادنا  على  النظام  حوت  يسيطر  كيف 

لكنّنا هنا أمام مشهد وحشيّ تحفر فيه أداة القمع أحشاء 

لكنّها  خدّه،  على  تصفعه  ال  الداخل.  من  تنهشه  األسير، 

األسير  الهضميّ.  جهازه  في  خطيرة  تمزّقات  تسبب 

الذي، خالل التحقيق معه، لم يكن يملك حتّى الرداء الذي 

يلبسه، ال يملك اآلن حتّى أحشاءه، فيتحوّل الجسم إلى 

مجرّد وعاءٍ جلديّ داخله وخارجه ملكاً آللة إنتاج القمع.

عوامل  من  الطعام  عن  اإلضراب  يحمله  ما  ذكرتُ  حين 

واالستيعاب  األكل  ذكرتُ  التام،  النقيض  اختيار  حرية 

)الظهور(  واالحتجاج  )التنقّل(  والحركة  )التعلّم( 

الجنس من  الجنس، ألن  يُذكر هو  لم  ما  والخصوصيّة. 

بين هذه العوامل كلّها يحتاج إلى وجود اآلخر، والنقيض 

التام لهذا اآلخر يظهر لنا اآلن بصورة التغذية القسريّة. 

إنسانيّة،  السلطة عن األسير ممارسة غريزة  حين تمنع 

جرّ  من  الطعام  عن  اإلضراب  يتمكّن  حميميّة،  عاطفيّة، 

إلى  الولوج  بنفسه:  التام  النقيض  ممارسة  إلى  النظام 

بما  الجسديّة،  اإلنسانيّة  الغريزة  يناقض  بما  الجسد 

يناقض العاطفة من حقدٍ ووحشيّة، بانعدام تام للحميميّة 

حول  املتابعين  وماليين  وقضائيّة  طبيّة  طواقم  )وجود 

العالم(، بإجبار على اكتفاء ال يُريد األسير أن يصل إليه.

ال يحصل ذلك لياًل في أزقة املدينة، ال يحصل في غرف 

البوسنة،  في  لقريةٍ  غزوٍ  بعد  ال يحصل  املوصدة،  البيوت 

النوع من االغتصاب يحدث بقانونٍ منصوص صدّق  هذا 

بمصادقة   ،40 ضدّ   46 بأغلبيّة  الصهيوني  البرملان  عليه 

من املحاكم، علناً وبإشرافٍ من مختلف مستويات القيادة 

اإلسرائيليّة الرسميّة.

عقالنيّة الشر

املستويات  هــذه  إلــى  اإلسرائيليّ  الخيار  احتكام 

السياسيّة والقانونيّة يدل على أن السجن كآلة قمع ليس 

إال جزءاً صغيراً من مصنعٍ كبير اسمه الكيان الصهيوني. 

لكن األهم من ذلك بكثير هو أن ترسيخ التغذية القسريّة 

بالقانون يوفّر لها أعمدة عقالنيّة، وبالتالي فهو يضعها في 

سياق سؤالٍ مصيريّ في فهم النظام الصهيوني: سؤال 

العقالنيّة. التغذية القسريّة ليست جنوناً انتقامياً، ليست 

مجزرة ضمن عدوان وال إحراق طفل على يد املستوطنين. 

الربح  حيث  من  جداً  عقالني  خيار  هي  القسريّة  التغذية 

والخسارة. فعلى الرغم من أنها أخطر وأعنف ما يُمارَس 

أقرب  وهي  إرادته،  حريّة  عن  منعه  أجل  من  األسير  ضد 

خياري  بين  مجازفة  األقل  الخيار  تبقى  لكنّها  املوت،  إلى 

خسارة »املنتوج«: موت األسير أو تحريره. هذا النوع من 

الحسابات هو حساب عقالنيّ بامتياز.

النظام  لعقالنيّة  تجسيد  أقوى  هي  القسريّة  التغذية 

عقالنيّة   – خاصةً  العسكري  وجهازه  عامةً،  الصهيونيّ 

عاملٍ،  أيّ  إلى  بالتنبّه  تقبل  ال  وخالصة،  متطرّفة  أداتيّة 

الربح  عوامل  غير  أخالقيّ،  وال  إنسانيّ  وال  حقوقيّ  ال 

أن يبقى األسير فيه  فالربح  والخسارة. في حالة السجن 

ألطول فترةٍ ممكنة، في الحالة العامّة ــ بالنسبة إلسرائيل 

العقالنيّة  هذه  ممكنة.  فترةٍ  ألطول  إسرائيل  تبقى  أن  ــ 

األوروبّي  املنشأ  على  ركّزنا  أن  أوضح  تُصبح  األداتيّة 

وهوركهايمر  أدورنو  الفيلسوفان  يربط  إذا  للصهيونيّة، 

)األوديسّه  األوروبيّة  الثقافة  بجذور  العقالنيّة  هذه 

إنسانيّة  إلهدار  كمثال  تحديداً(  اوديسيوس  وأسطورة 

اإلنسان من أجل الحصول على أنجع عملٍ ممكنٍ. التغذية 

إسرائيل  فهم  للكثيرين  يحلو  وقت  تذكّرنا،  القسريّة 

فهماً مؤنسناً اجتماعياً وثقافياً، أننا أمام آلة صلبة وجامدة 

ومُهندسة بدقة ومُحكمة، وهي ال تفكّر إال بربحها )قمعنا( 

»جدل  الفيلسوفان  كتب  حين  )انتصارنا(.  وخسارتها 

التنوير« في العام 1944، كانا يحاوالن االستعانة بتحليل 

املصطلح الفلسفي، »العقل األداتي«، من أجل تفسير قوّة 

فإن  اليوم،  أما  تحديداً.  منها  النازيّة  الفاشيّة،  األنظمة 

ما  ذاتها  بحدّ  هي  نظامها،  ووحشيّة  إسرائيل  سطوة 

يفسّر للعالم كل اصطالحات الجريمة املمكنة.

أطوارها  املغربية، تجري  البوادي  في  الفروسية ظاهرة صيفية 

على  للتنافس  حلبة  وهي  مخصوصة،  مواسم  في  الحصاد  بعد 

توقيت  تحديد  على  إقليم  كل  محافظ  يحرص  عدة.  أصعدة 

فإن  لتزامنها.  تالفياً  دقيق  بشكل  قبيلة  وكل  ولي  كل  موسم 

يتباعد  أن  فيجب  واحد،  وقت  في  وقوعها  تصادَف  أن  حدث 

مكانياً املوسمان املتزامنان. كما تُقدِّم املحافظة دعماً يتمثل بثمن 

البارود في االحتفال. ومن البارود اشتق االسم املغربي للفروسية 

وهو التبوريدة. 

ـ في سوق القبيلة  قبل أسبوعين من املوعد، يعلن البراح املناديـ 

املوسم، وهو اسم  ــ عن وقت وإسم  املجاورة  القبائل  وأسواق 

خيمة  بناء  أي  »للرحيل«،  االستعدادات  تبدأ  حينها  صالح.  ولي 

ليومين غالبا ما يكونان السبت واألحد. املوسم عيد ديني وسوق 

أي   ALMOGAR »املوغار«  املوسم  الجنوب يسمى  تجاري. في 

تجمع بشري وسوق. 

الرباط،  شرق  الخميسات  إقليم  في  يجري  ملا  وصف  هذا 

كنموذج. يبدأ عادة الرحيل صباح الجمعة، وتقيم القبائل خيامها 

متجاورة في شكل دائرة حول الضريح وساحة الفروسية. يجري 

هذا الرحيل املرهق بحماس لدى كبار السن الذين يعرفون الربح 

كبار  من  مقيميه  نظر  وجهة  من  ضروري  املوسم  والخسارة. 

يشمون  ملن  نفسيا  مفيد  وهو  وعز،  بركة  فهو  خاصة.  السن 

رائحة بارود الفروسية فتتحسن معنوياتهم. 

والخسارة مزدوجة، إذ يفسَّر التخلف عن الرحيل بأن الغائب 

ليس لديه ما ينفقه وهنا يخسر سمعته. وهناك لعنة الولي، فمن 

امرأة منعت ماء بئرها عن  ان  لم يحضر قد يصيبه شر. يحكى 

زوار الضريح فجن ابنها. وقد يكون العقاب جماعيا للقبيلة التي 

تهمل موسمها ويحل بها الذل أمام القبائل األخرى. لذلك يرافق 

بعض رجال القبيلة أحفاد الولي إلى مقر املحافظة لتأكيد حاجتهم 

النعقاد املوسم.

الولي يضر ويفيد القبيلة. وكراماته تثري سمعتها. وقد يكون 

رزقها الوفير بفضل دعواته التي ال تُرد.  وهو دفين أرض القبيلة 

ويمكّنها من التموقع على الخريطة، مثل »جماعة خميس سيدي 

يحيى« في إقليم الخميسات. 

ظهر الجمعة تكون الخيام قد بنيت، ويكون هناك سوق قرب 

سيشتريها  التي  والحلويات  والشمع  اللحم  فيه  يباع  الضريح 

الزوار. فالحلوى تصير مباركة ملجرد أنها بيعت قرب الضريح. 

من  القبيلة  أبناء  ويصل  الفروسية  العاب  تنطلق  السبت  صباح 

املدن للمساهمة اقتصاديا في املوسم. تقف سيارات رباعية الدفع 

يقودها مهندسون وأطباء ويدخلون خيام أهلهم محمّلين بما لذ 

الولي  البركة من حفدة  الهدايا للحصول على  وطاب. ويقدمون 

»الفنطازية«.  بـ  االستمتاع  البركة يجري  الضريح. وبعد  دفين 

وكلما فخمت التاء طاءً، دل ذلك على الفخر بالحدث.   

يقدم الفرسان هدية نقدية ألحفاد الولي ويحصلون منهم على 

البركة، وهي شفوية. تقدم البركة في الضريح أو في خيمة أمامه. 

وتقع الخيمة في نهاية ساحة الفروسية، وهي ارض محروثة تم 

رشها باملاء تقف في مبتدئها فرق الفرسان، كل فرقة تمثل قبيلة. 

الرفقة،  انطالق  ينتظرون  املتفرجين  آالف  الساحة  حول  ويقف 

وتسمى أيضا »الصربة«، وهي تحويل وتفخيم للسين في كلمة 

فرسان  عشرة  حوالي  من  املؤلفة  »الصربة«  تنطلق  »السرب«. 

يده  وتمسك  بالعنان  الفارس  يد  تمسك  بالتساوي.  يتقدمون 

األخرى »باملدفع« وهو بندقية تقليدية محشوة بالبارود.. يحظى 

الفرسان الذين يقفون على الرِّكاب بينما الخيل تجري باإلعجاب 

العام  في  حاسمة  لحظة  الفروسية  الزغاريد.  تدوي  األكبر. 

الشعير  حصّاد  الفالح  ذهنية  من  االنسالخ  إنها  للفالح.  بالنسبة 

وراعي البقر لالنتقال إلى ذهنية الفارس.

يقترب  فحين  طويال،  البطولية  اللحظة  لهذه  االستعداد  يتم 

األغنياء  يحتفظ  بحصانه.  الفالح  اهتمام  يشتد  املوسم  موعد 

بالحصان سنوات عدة، بينما يشتري الفقراء حصانا في الصيف 

الحصان  املوسم. توضع نقطة حناء على ناصية  بعد  ويبيعونه 

ويقص شعره، توجد أحصنة يزيد ثمنها عن عشرة آالف دوالر، 

لتنغم  النحاسية  والنواقيس  بالدمقس  مزين  ويتم شراء سرج 

لحظات العدْو.. 

يتغنى التراث الشعبي املغربي بالفروسية. فهي تجلب الشرف 

قبائل  بعض  صارت  وقد  والكرم..  والكبرياء  والشجاعة  واملجد 

الفروسية  أن  والحقيقة  الفروسية.  بإتقانها  مشهورة  املغرب 

العصرية  للفضاءات  انتقلت  وقد  القبلي.  للصراع  سلمي  شكل 

ومهرجانات  األغنياء  أوالد  ختان  وحفالت  الوطنية  األعياد  مثل 

املدن. وجرى مرة تنظيم مسابقات فروسية في مدينة الصويرة 

وفي  ساحرا.  ذلك  وكان  املكتمل  القمر  بفضل  مضاء  شاطئ  في 

فرقة  وأحسن  فارس  ألحسن  جوائز  توزع  األحيان  من  الكثير 

فرسان وهي التي تتقدم وتطلق البارود دفعة واحدة. 

تثمنها  الحالية،  السلوكيات  الشعبية  الثقافة  حكايات  تغذي 

في  الفرسان  بعض  يترشح  حين  أنه  الدليل  عليها.  وتحث 

املسنين  تذكر  والفروسية  بسهولة.  ينجحون  االنتخابات 

»بالزمان الكبير« بحنين جارف. أيام خلط السمن والعسل الحر. 

الفروسية أكثر من حبهم  الشبان يحبون  الزمان، كان  في ذلك 

ألف  من  أفضل  فارس  مئة  أن  املسنون  يردد  الذكية.  لهواتفهم 

راجل. 

سمح  قد  الرِّكاب  استخدام  ألن  تاريخي،  بعد  القول  ولهذا 

الخيالة أخطر  بالبقاء مستوين فوق سروجهم، فصار  للفرسان 

من املشاة في الحروب. وتحكي األغنية الشعبية عن موسم صار 

»حرْكة« أي غارة. وقد استخدم املوسم كخدعة لجمع الفرسان 

دون أن ينتبه األعداء. وقد كانت »الحَرْكة« وسيلة لحكم املغرب. 

على  عرشه   )1727  -  1672( إسماعيل  موالي  السلطان  وجعل 

حصانه ليسهل عليه تأديب القبائل املتمردة، فغلبها. وهذا العمق 

للفروسية  تعطى  التي  الكبيرة  القيمة  يفسر  الذي  هو  التاريخي 

ويجعلها تتخذ أبعادا اجتماعية وسياسية رغم كلفتها. 

الظهر،  وقبيل  واألحد،  السبت  صباح  فرجة  تنتهي  أن  بعد 

القبائل  فرسان  املوسم  تحتضن  التي  القبيلة  رجال  يتقاسم 

للغذاء. ويحرص كل فارس محلي بأن  األخرى ويستضيفونهم 

وتربط  خيمته  إلى  ليتبعوه  الفرسان  من  عدد  أكبر  يستضيف 

خيلهم أمامها. ويستحسن أال تكون الخيمة من شعر املعز كما 

في املاضي، بل خيمة عصرية واسعة عالية من الثوب السميك. 

وهنا يبدأ استعراض الكرم. فبعد الشاي والحلوى والعسل يظهر 

الشكل األعلى للكرم وهو الذبيحة املشوية. لإلشارة، حين تتزامن 

مواسم الفروسية مع الحملة االنتخابية، كما في صيف 2015، 

يتضاعف الكرم. 

عنده.  تغذوا  من  الفرسان  يتذكر  أن  هو  الكرم  على  الدليل 

االستضافة اختبار لنساء البيت إلظهار مهارتهن في الطبخ. في 

القبيلة يوصف الرجل الذي لم يتزوج امرأة حاذقة بأنه »جيفة«.

ومستويات  للتنافس.  وفرصة  اجتماعية  مناسبة  الفروسية 

الدسم. ولهذا  التنافس هي الحصان والخيمة والدمقس والطبخ 

ولكي  يتفوق.  غيره  من  أكثر  ينفق  فمن  اقتصادي،  بعد  التنافس 

ينفق عليه أن يطور وسائل إنتاجه باستمرار، وخاصة بتكثير البقر 

إلنتاج الحليب وزراعة الخضر املسقية. وحين يشتعل هذا التنافس 

يستحسن أن يتراجع الذين ال يملكون وأن يخفضوا صوتهم..

عدد  وتقلص  الفروسية  استمرار  تعيق  الكلفة  هذه  ولكن 

مجاليٍّ  تحولٍ  عن  ناتج  مُركّب  الثاني  العائق  ممارسيها. 

األضرحة.  قرب  املباني  كثرة  هناك  مجالياً،  وقيميٍّ.  واقتصاديٍّ 

الفضاءات  بتقليص  البوادي  في  األراضي  تسييج  يتسبب  كما 

الحرة حتى أنه صار على التجار استئجار مكان وضع خيامهم في 

املواسم. ومن أشهر املواسم املغربية التي صارت مدينية، موسم 

رشيدة  جاءت  )وقد  البيضاء  الدار  جنوب  أمغار  الله  عبد  موالي 

داتي مساعدة نيكوال ساركوزي ووزيرته ـ وهي من أصل مغربي 

ـ للتبرك باملوسم الذي انطلق منذ أسبوع(. اقتصاديا ال يشتري 

العقالء، أي املحاسبون، خيال ودمقسا، يشترون بقرات تقدم حليبا 

الرأسمالية  اختراق  قيم  مع  الفروسية  قيم  تتعارض  وعجوال. 

لنمط اإلنتاج الفالحي التقليدي. ومع الزمن سيُضعِف حب البقر 

من  جعل  عندما  سيرفانتيس  أضعفها  كما  الفروسية  الحلوب 

تراجعت  وكلما  أضحوكة...  المانشا  دي  كيشوت  الدون  عجز 

قيم الفروسية زاد الحنين إليها.

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

األخيرة  التحوالت  في  ــراءة  ق

للصراع في اليمن. وفي »بألف 

تحتفل  باريس  بلدية  كلمة«، 

بتل أبيب وتنشئ منتجع »تل 

السين«،  ضفاف  على  أبيب 

يـديــن  تاردي  لجــاك  رسـم 

الفـعلة.

الجديد:  السويس  قناة  مشروع 

وظائف سياسية واضحة وأخرى 

املشروع  ألن  مأمولة،  اقتصادية.. 

وفي  العاملي.  االقتصاد  حال  رهن 

الصومــال توافـق واضـح بيــن 

املتصـارعين علــى املماطلـة فــي 

إجراء االنتخابات.. ملاذا؟

مصر،  في  الطبية  الخدمات 

حملة  أو  للبؤساء.  يُقدَّم  بؤس 

»عشـان  الواقع،  لعرض  األطباء 

لو جه ميتفاجئش«.. واملقصود 

وزيـر الصحــة! »بُنـى أهـالي« 

وليـس عشوائيـات: فـي دالالت 

املفردات.
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مجد كيّال

كاتب فلسطيني من حيفا

التغذية القسريّة: اغتصاب عقالنيّ في سجون إسرائيل

نهلة الشهال

أمجد وردة ـــ سوريا 

طقوس مواسم الفروسية في املغرب

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

في أرض السواد، كوميديا سوداء

كـــان  مــن املتوقع أن يــحــلّ على الــعــراق فــي يــوم مــن األيـــام فصل الصيف القائظ. 

وكان معروفاً أن حرارة الجو تصل عادة إلى 50 درجة، وأنها كثيراً ما تتجاوز ذلك 

ملقاومة  البدائية  لديهم وسائلهم  العراقيين معتادون، وكانت  وأن  السقف ولو ســراً، 

ذلك )اللجوء للسرداب، والبُنْكة أو املروحة في السقف، وإطارات مليئة بـ »العاكول«، 

النبات الشوكي املُظلِّل واملرطِّب، على النوافذ الخ..(، إلى أن جاءت الكهرباء واملكيّفات 

وألغتْ ذلك كله. 

البلد،  له  يتعرّض  الــذي  املنظم  النهب  في سياق  بدورها  »أُلغيت«  الكهرباء  ولكن 

»في  التحتية.   البنى  بتأهيل  اهتمام  وكــل  والتطبيب  التعليم  فيه  أُلــغــي  كما  تماماً 

العراق جوعٌ«! البلد فاحش الثراء وبائسٌ بكل معاني الكلمة، ألن ال حدود للنهب، وال 

استدراك ولو جزئيــاً، ال هامـــش متــروكاً لغير الســطو. وهــذا يُترجَم باملليارات. انفجر 

األحــرار  أبو  يا  »باســمك  هتـفـت  النجف  قلـــب  في  تظاهــرات  أن  حــد  الى  العراقيون، 

التوترات  بفضل  بتأطيرهم  االســتــمــرار  يُمْكِن  لــم  الــحــرامــيــة!«.  ـــــ  سرقونا  ـــــ  باكَونا 

املذهبية، وال بإشباعهم وتسكينهم بفضل تسويق االنتماء االفتراضي إلى جماعات 

تتوجّس بالضرورة بعضها من بعض وتتصارع. 

فماذا فعل النهّاب؟ زايدوا على الناس، أدانوا السرقات وطالبوا بالتشدّد في محاسبة 

يمْكنهم  االحتجاجية بل ويتصدّرونها حين  الوقفات  الى  السُرّاق، وراحــوا يتسللون 

حزمة  دراماتيكية،  وبطريقة  فجأة،  الحكومة  واتخذت  ويستنكرون.  ويهتفون  ذلــك، 

من »اإلصالحات«، املحقّة كلها لجهة مضمونها، ولكن القاصرة تماماً والشكلية، ألن 

النهب ليس عَرَضياً بل هو منظومة كاملة، محْكمة اآلليات، مفتكَرة ومهندَسة. ومن 

بحيويتها  التاريخ  مرّ  اشتهرت على  التي  دينامياته  وتعطيل  العراق  نخر  وظائفها 

الصاخبة املتمرّدة، وذلك للحيلولة دون استعادته للوزن/ املكانة العائدين له موضوعياً 

وذاتياً، واللذين زعزعتهما الديكتاتورية وحروبها املجنونة، ثم جاء االحتالل األميركي 

متتاليتين فصل  في حربين  ارتكبه  الــذي  املهول  العسكري  السحق  تحويل  ليتدبّر 

بينهما حصار مرعب، إلى حالة سياسية واجتماعية مستدامة، »نظام جديد«. 

دَعْكم من اآلليات الغريبة في اتخاذ »القرارات اإلصالحية«، من قبيل التفرّد بإعالنها 

في صباح أحد األيــام، ودَعْكم من االعتداد بمشروعيات أغــرب، من قبيل أنها تأتي 

نزواًل عند »توجيهات املرجعية« )؟(، فهذه بسيطة.. وإنما ما يبقى مُحيِّراً هو اختفاء 

كل السرّاق الذين تحوّلوا )كلهم( إلى مناضلين ضد الفساد. معجزة!



169 في املئة من موارد املياه املتجددة في اليمن يتم سحبها، وهذا يعني أنّ البلد يستخدم 

املياه بمعدل أسرع من معدّل تجدد إمداداتها، وفق تقرير للبرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة. وقد 

ارتفع ثمن املياه ثالث مرات منذ آذار/مارس 2015 ليبلغ 46 دوالراً لحاوية سعة أربعة أقدام 

مكعبة من املياه، وفقاً لبيانات وزارة املياه والبيئة. قضيـــــة
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أحد  رد  هذا  كان  السالم»،  دار  من  مؤاخذة  ال  «أنا 

إقامته.  محل  عن  سألته  عندما  التاكسي  سائقي 

بدافع  فأجبته  مؤاخذة»،  «ال  الستخدامه  الرد  أفزعني 

طبقي وعمراني: «انتو أحسن ناس وانتو اللي عاملين 

البلد  اقتصاد  ممشيين  اللي  وانتو  بايديكم،  بيوتكم 

بشغلكم ومنقدرش نعيش من غيركم». رد أن «الكل 

بيسمونا كدا».

مؤتمر للقضاء على العشوائيات

منظمة  أقامت  يونيو،  حزيران/  شهر  منتصف  في 

املصري  «املؤتمر   (UN-HABITAT) العاملية»  «املوئل 

خطة  ووضــع  العمران  بشؤون  املعني  الحضري» 

يقام  الذي  العاملي  الحضري  املنتدى  في  للمشاركة 

الرسميون  تحدث  املؤتمر،  تقديم  وفي  عاما.   20 كل 

للتنمية  االستراتيجي  مصر  «مخطط  عن  املصريون 

أكد  املختلفة،  املخطط  مشاريع  شرح  وعند   .«2052

وطوال  العشوائيات».  على  القضاء  «مبدأ  على  هؤالء 

ممثلو  تعاقب  النقاشية،  الحلقات  وفي  ثالثة،  أيام 

املختلفة،  وجهاتها  بوزاراتها  املصرية  الحكومة 

يعني  «ازاي  أنه  أحدهم  ذكر  «املبدأ».  هذا  شرح  على 

يبقى في واحد معاه جاموسة وعايز يبقى ساكن على 

والحاضرات  الحاضرون  وأصر  الدائري».  الطريق 

الوقت.  طوال  «العشوائيات»  لفظ  استخدام  على 

بأنها  العشوائيات  نعتت  األولى،  العامة  املحاضرة  ففي 

«سرطان يجب التخلص منه»، أو قيل إنها «وباء». أما 

املناطق  سكان  عن  يتحدث  فلم  اإلسكان  وزارة  ممثل 

الفقيرة، واقتصرت اإلستراتيجية 2025 التي عرضها 

االقتصادي  املستوى  على  للتنمية  مخططات  على 

واالستثماري. 

... وجمعية للغاية نفسها

العديد  يصاحبه  والشهر  املؤتمر،  تال  رمضان  شهر 

من املسلسالت التلفزيونية الخاصة به التي  تحتوي 

أثناء عرضها على الكثير من اإلعالنات التجارية وتضم 

عدداً كبيراً من نداءات تطلب التبرع لجمعيات أهلية، 

ومنها «جمعية معاً»، املبادرة التي أطلقها املمثل محمد 

املجلس  تولي  بعد   ،2011 مارس  آذار/  في  صبحي 

وسميت  وحكمها،  البالد  شــؤون  إدارة  العسكري 

على صفحة  العشوائيات».  على  للقضاء  «مليار جنيه 

الجمعية الرسمية على فيسبوك، أعلن أنها تأسست 

العديد  ووجه  املصرية.  املسلحة  القوات  مع  بالتعاون 

للمبادرة،  انتقادات  وقتها  العمرانيين  الناشطين  من 

فتغير االسم إلى «معا لتطوير العشوائيات». املشروع 

أسرة   5000 نقل  على  األولــى  مرحلته  في  يحتوي 

اآلن،  حتى  عنها  اإلعالن  يتم  لم  مختلفة،  مناطق  من 

في  مساحة  على  املقام  املشروع  أرض  في  وإسكانها 

طريق القاهرة ــ إسماعيلية، وتتبنى السلطة القائمة 

التلفزيوني في رمضان  املشروع وتدعمه. وفي اإلعالن 

بصوت  مسجل  نص  أذيع   ،2014 الفائت،  العام  من 

قال فيه: «إحنا مش بنبالغ وال بنجمل  محمد صبحي 

لقمة  بتاكل  وأنت  بس  إعالن،  بنعمل  وال  الصورة،  في 

نظيفة، ونايم على فرشة مريحة، وأنت ساكن في بيت 

بيهم..  فرحان  والدك  على  بتبص  وأنت  وآمن،  جميل 

خارج  عايشين  اللي  العشوائيات،  في  أهلنا  افتكر 

 444333 لحساب  اتبرع  اتبرع،  فضلك  من  الحياة.. 

أفضل  هتبقى  حياتك  صدقني  البنوك.  جميع  في 

كريمة.  حياة  يعيش  املحتاج  غيرك  إن  ساهمت  ألنك 

يبقى  ده  بتبرعك  العشوائيات.  لتطوير  معا  مؤسسة 

بنقل  تبدأ  اإلعالن  في  والصور  مصر».  ساعدت  أنت 

«ملأسوية الحياة في املناطق الفقيرة»، ثم بمشاهد من 

مشروع محمد صبحي واإلنشاءات في مرحلة البناء.. 

اإلعالن بغرق  فبدأ  الجاري،  للعام  أما في شهر رمضان 

أجل  من  الجميع  وركض  الضخمة،  البواخر  إحدى 

ما  أن  فنفهم  صبحي  محمد  يستيقظ  ثم  إنقاذها. 

شاهدناه كان كابوساً يراوده، ويقول: «كلنا في مركب 

واحد، محدش فينا بعيد عن الخطر، وعشان كده الزم 

معاً  مؤسسة  في  إحنا  العشوائيات.  في  أهالينا  ندعم 

يقدر  5000 وحدة سكنية عشان  وبنينا  خدنا خطوة 

أهالينا يعيشوا فيها. ولسه فاضل كتير عشان نقضي 

الخ...  الخ  اتبرعوا»  العشوائيات..  تماما على مشكلة 

ليست اإلشكالية في املشروع نفسه، وإنما في الخطاب 

مع  والتعامل  العشوائيات  على  للقضاء  يدعو  الذي 

أهاليها وكأنهم شيء يجب التخلص منه. وبديهي أن 

مشكلة  تحل  لن  ألفاً،  و50  بل  سكنية،  وحدة  آالف   5

عوامل  نتاج  وهي  السنين،  مر  على  تتفاقم  تُرِكت 

الوقت  في  وتجسد  متشابكة،  واجتماعية  اقتصادية 

نفسه الستقالة السلطات من واجبها في توفير السكن 

للناس. وهي اليوم تعني ماليين السكان داخل القاهرة 

الكبرى واإلسكندرية وحولهما.

استبطان الصورة

.. وبناء عليه، ال يصبح غريبا أن يكون جواب سائق 

التاكسي هو التأسف لذكر اسم املنطقة التي يقطنها، 

ألنه يسمع يوميا من مسؤولين في الدولة ومن إعالنات 

فيها.  مرغوب  وغير  رديئة  أنها  والراديو  التلفزيون 

امليداني  عملنا  في  الخطابات  تلك  انعكاسات  ونرى 

«عايزين  فيقولون:  السكان،  مع  نتناقش  وحينما 

وجرايم،  زبالة  فيها  أماكن  مش  احنا  ليه..  تطورونا 

والجرايد...  التلفزيون  في  عشوائيات  وبيسمونا 

التي  الصورة  من  األهالي  يغضب  وخالص».  شيلونا 

مجرمين  أنهم  على  وتقدمهم  إعالميا  لهم  تُرسم 

مجتمعاتهم  احتواء  على  ويؤكدون  وبلطجية. 

وشركات  حكومية  وظائف  في  يعملون  أشخاصاً 

خاصة، وأن بينهم أطباء ومهندسين ومحامين. وكل 

عن  املتعمد  بفصلهم  العميق  إحساسهم  يعكس  هذا 

املجتمع وفئاته املختلفة. تتدهور الخدمات األساسية 

في تلك املناطق التي أنشئت بمجهودات ذاتية وتعاني 

اإلسكان  وزارة  مبادرة  سجلته  عمراني،  انهيار  من 

وكتاب «العدالة االجتماعية والعمران»، حيث استخدم 

«مجتمعات  تعبير  شوكت  يحيي  العمراني  الباحث 

الذاتية»،  املجهودات  و«مجتمعات  املحروم»  العمران 

وهو بالتأكيد مسمى يعبر عن حالة تلك املناطق. 

هذا  جاءني  باشمندسة»،  يا  أهالي  بُنى  منطقة  «دي 

الرد من عدد من السكان في مناطق مختلفة في القاهرة 

والجيزة. وعند ذكرهم للجملة يستطردون في شرح 

ادخلوا  من  املنطقة وهم  بنوا  من  أنهم هم  مفهومها: 

املناطق  تلك  سكان  وهم  ـ  الناس  طرْح  املرافق.  إليها 

ـ تعبير «بُنى أهالي» هام جدا، ويجسد بشكل حقيقي 

الظاهرة. ورد سائق التاكسي يعبر تماما عن ردة فعل 

حقيقية  غير  كحالة  «عشوائيات»،  لفظ  على  السكان 

وكاستنكار شديد من قبل مجموعة من البشر هم من 

بنوا أحياءهم وهم من كوّنوا املناطق املشكِّلة للمدينة. 

إلى متى سيظل الخطاب الحكومي واملجتمعي يعبر عن 

دعوة لتجريم وجود عدد من السكان هم ناس املدينة 

وسكانها. استخدام لفظة عشوائيات يوحي باقصاء 

املجتمع،  بقية  عن  مصر  سكان  من  ماليين  وتهميش 

املناطق،  تلك  سكان  لتحقير  دعــوة  يتضمن  كما 

أو  إلدماجهم  وليس  املجتمع  عن  لفصلهم  وبالتالي 

«عشوائيات»  لفظ  مستخدمو  وجودهم.  تمكين 

يقولون إنهم يعنون العمران املادي وليس الناس، ولكن 

البعد العمراني ال ينفصل عن البعد املجتمعي.

«بُنى أهالي» وليس عشوائيات

أمنية خليل

باحثة أنثروبولوجيا في شؤون العمران من مصر

في  فيسبوك،  على  األطباء  صفحات  مؤخراً  نشرتها  التي  الصور  أتاحت 

لحالة  أوسع   عرضاً  ميتفاجئش»،  جه  لو  «عشان  اإللكترونية  الحملة  إطار 

عبَّر  مثلما  «مسخرة»،  الحال  بدا  وقد  مصر.  في  الحكومية  املستشفيات 

يبْصر  لم   ملن  القلب، خاصة  ملعهد  مؤخراً  زيارته  أثناء  نفسه  الوزراء  رئيس 

إن  إال  فيها.  االستشفاء  يُكتب عليه  لم  الحكومة عن قرب، ومن  مستشفيات 

خبرات مرضاها وأطبائها أقسى بكثير من الصور. وإنْ كان الفقر يدفع بأغلب 

الخدمات  بشح  يتمثل  بانتظارهم،  يجدونه  آخر  فقرا  فإن  نحوها،  املصريين 

الطبية والعجز التقني والفني عن مساعدة املريض واحتواء شكواه وعالجه. 

كانون  في  الصادر  تقريره  (في  واإلحصاء  للتعبئة  املركزي  الجهاز  يسجل 

زيادة  في  ممثًال  الطبية،  الخدمات  في  طفيفا  تطورا   ،(2014 ديسمبر  االول/ 

إلى 1610  العامين 2012 و2013، من 1580  بين  املستشفيات   إجمالي عدد 

أعداد  في  أيضاً  زيادات طفيفة  لذلك  (منها 657  مستشفى حكوميا)، مضافاً 

املستشفيات  جاهزية  فإن  ذلك،  ومع  الطبي.  اإلسعاف  وخدمات  األســرة 

من  نسمة   2042 لكل   واحد  سرير  يتوفر  إذ  محدودة،   زالت  ما  الحكومية 

السكان. وبحصر النسبة على املرضى، فيوجد سرير لكل 48 مريضا! وهو ما 

يفسر املشاهدات التي عرضتها الصور من تشارك اكثر من مريض في السرير 

تكشف  إذ  كسوتها،  توافر  ومدى  األسرّة  حالة  عن  النظر  بغض  هذا  نفسه، 

الصور عن مراتب تغطيها بقع الدم، ما يعني ان األمر لم يقف عند حد العجز 

عن تقديم خدمات طبية مقبولة  املستوى وإنما وصل لتقديم عدوى مجانية! 

«الكل سيحاسب»!

الخدمية  األوضاع  لتردي  معاينته  بعد  الوزراء  رئيس  عليه  استقر  ما  هذا 

رغم  نجاح»!  قصة  املكان  هذا  من  «سنصنع  واسترسل  للمرضى،  املقدمة 

الزعم بأن الكل سيحاسب، إال أنه بدا وكأن املسؤولية غالباً ستتلبس األطباء 

في  واالنصراف  الحضور  على  بمواظبتهم  ستصلح  الحال  وكأن  وحدهم، 

«ال  عنونته  لها  بيان  في  القاهرة  أطباء  نقابة  ردت  لذلك  الرسمية.  املواعيد 

تخدعوا الشعب»، ورد فيه «إن خطوات اإلصالح الحقيقية للمنظومة الصحية 

تتلخص في رفع موازنة الصحة فوراً، وإيقاف الهدر في ميزانية الصحة، مثل 

الرعاية  أسرّة  وتوفير  الطوارئ،  أقسام  إصالح  في  والبدء  الطبية»،  «القوافل 

لألطباء،  العليا  للدراسات  جيدة  فرص  توفير  كذلك  والحضانات،  املركزة 

باإلضافة إلى وضع خطة للتعليم املستمر في جميع التخصصات، ثم الرقابة 

املهنية وليس الصورية على املستشفيات». وانهت بيانها بتقديم الشكر آلالف 

األطباء الذين يقومون بإنقاذ أرواح املرضى في ظروف مجحِفة مادياً ومعنوياً. 

احتكار الطب

رغم التضخم السكاني في مصر، إال أن الفقر في قطاع الصحة لم يقتصر 

على املوارد املادية فقط، إنما شمل املوارد البشرية أيضاً. يوجد ممرض واحد 

لكل 670 نسمة من السكان، كذلك يوجد طبيب واحد لكل 1179 نسمة من 

السكان، مع اعتبار سوء التوزيع بين املحافظات والتخصصات املختلفة. على 

سبيل املثال، تبعاً لعدد األطباء البشريين القائمين بالعمل فعًال في قطاع الطب 

املسالك  لجراحة  يوجد 260 استشاريا    ،(2013) للعام  للمحافظات  العالجي 

عشر  التسعة  وهؤالء  واألعصاب.  املخ  لجراحة  استشاريا   19 مقابل  البولية 

الجيزة  بين  تتوزع  الباقية  والقلة  وحدها،  اإلسكندرية  في   14 منهم  يوجد 

العجز  في  واضح  الجامعات تسهم بشكل  أن  األطباء  يعلق  واملنيا.  والبحيرة 

املوجود في بعض التخصصات الطبية املختلفة، إذ تغلق كليات الطب أبواب 

يعني  ما  وهو  بها،  التخصصات  بعض  في  العليا  الدراسات  ببرامج  االلتحاق 

أطباء  يذوق  فيما  عليهم،  واقتصاره  الجامعات  ألساتذة  التخصص  احتكار 

التخصصات املتاحة (التي لم تحجبها الجامعات) املرار من أجل الترقي العلمي 

مصر  في  العليا  الدراسات  كحال  بالضرورة،  يخضع  ال  والذي  والدراسي، 

سيحاسب»  «الكل  كان  فإن  عادلة.  موضوعية  أو  علمية  ملعايير  عام،  بوجه 

بعض  حجب  عن  املسؤول  ليطول  كذلك،  هنا  مطلوب  فالحساب  حقاً، 

التخصصات أمام األطباء الشباب، والذي ال يقف أثره عند األطباء فحسب بل 

يصطدم بحقوق املرضى كذلك. يقول طبيب شاب: «إن العديد من األخطاء 

يُدفع  حيث  الطوارئ،  أقسام  في  يقع  املرضى  بحق  والعالجية  التشخيصية 

تخصصه،   غير  في  كانت  وإن  طارئة  حالة  عن  للكشف  املتواجد  بالطبيب 

املنقذ ال محالة، بما  أنه  ليواجه املريض وسط ذعر وإلحاح وتعويل أهله على 

يستحيل معه مصارحتهم بأن حالة ابنهم ال يسعفها تخصصه».  

 وجوه أخرى  

مصر،  في  الصحة  ملنظومة  آخر  وجهاً  الصحي  التأمين  مستشفيات  تمثل 

إحصاءات  بحسب  املصري  الشعب  من  املئة  في   50 سوى  تغطي   ال  وهي 

الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهم في الغالب موظفو الدولة وطالب املدارس 

والجامعات، ما يعني أن التأمين ال يصل للفئات األضعف، املمثلة بعمال القطاع 

الخاص والقطاع غير الرسمي والعاطلين عن العمل. يستمد التأمين الصحي 

تمويله من اشتراكات املؤمَّن عليهم وال يدرج له بند خاص في ميزانية الدولة. 

ورغم أن خدماته مدفوعة األجر، إال إنها ليست أفضل بكثير من تلك املقدمة 

في املستشفيات الحكومية والعامة، بل إن أطباءه ما برحوا ينظّمون الوقفات 

أقرانهم  على  املطبق  الخاص  الكادر  من  حرمانهم  على  اعتراضاً  االحتجاجية 

فالتأمين  كذلك،  للمرضى  وبالنسبة  الحكومية.  املستشفيات  في  العاملين 

املجاني  للعالج  مرادفته  بقدر  املقبولة  الطبية  الخدمة  يرادف  ال  الصحي 

واإلجازات املرضية! لذلك فهو ملجأ مرضى األمراض املزمنة الذين يتعايشون 

مع العالج ألجل غير مسمى، ما يدفعهم للبحث عن عالج اقتصادي، فيما يجدد  

التأمين الصحي دوماً قضية تقييم أدوية وزارة الصحة، التي يصنفها بعض 

التأثير  أن  األطباء  بعض  يؤكد  الفائدة،  عديمة  (ماء)  «ميه»  أنها  على  األطباء 

العالجي حتى ألكبر الجرعات من دواء التأمين ال يعادل جرعات أقل من الدواء 

املستورَد، ويسوقون التفاوت الحاد بين أسعار عالج التأمين الصحي عن مثيله 

املستورد كحجة ملا يدّعون، بينما يرى آخرون أن تفاوت األسعار قد يُرد لكبر 

حجم العبوات املصروفة والطلبيات املورَّدة للصيدليات الحكومية. 

للصورة  تماماً  مغايراً  عرضاً  الخاصة  املستشفيات  تقدم  النقيض،  على 

السابقة، فالخدمات ترقى ملستويات فندقية، ولكنها تخضع الستعار التفاوت 

الطبقي في مصر، إذ ال ينتفع بخدماتها إال امليسورون. 

ال يوجد من لم يَخبَر تجربة املرض واالحتياج  للخدمات الطبية. ولكن ربما ال 

تترك أثراً عميقاً تجربة مرض عابرة يُكتب لها شفاء عاجل. أما إن تعذر املرض 

به حائراً  يوقِع  إذ  املسالك،  عالم وعر  باملريض نحو  فإنه يدفع  عزّ عالجه،  أو 

بين إرهاصات األطباء املختلفة حول التشخيص السليم للحالة، وسبل العالج، 

ومقادير تكلفته، فيزيد ويله ويلين: قسوة املرض وبطش الفقر.  

«عشان لو جه ميتفاجئش» 

الخدمات الطبية في مصر: بؤس يُقدَّم للبؤساء

بسمة فؤاد

باحثة من مصر

من معرض «املمنوع» للفنانين وئام املصري وياسر نبايل ــــ مصر

فكـــرة

واستقالل،  بحرية  رسالتها  الصحافة  «تـــؤدي 

وتــســتــهــدف تــهــيــئــة املـــنـــاخ الـــحـــر لــنــمــو املــجــتــمــع 

وارتـــقـــائـــه بــاملــعــرفــة املــســتــنــيــرة وبـــاإلســـهـــام في 

االهــتــداء إلــى الحلول األفــضــل فــي كــل مــا يتعلّق 

بمصالح الوطن وصالح املواطنين».

ــادّة 27 مــن قــانــون الصحافة  هــذا مــا يــرد فــي املـ

شيء  القانون  لكنّ  البحريني،  والنّشر  والطباعة 

السلطات  أعلنت  ــام  أيّ قبل  آخــر.  وتطبيقه شــيء 

فــي الــبــحــريــن إيــقــاف صـــدور صحيفة «الــوســط» 

فــانــطــلــقــت حــمــلــة تــضــامــن مـــع الــصــحــيــفــة. بعض 

الوحيدة  بالصحيفة  الوسط  وصفوا  املتضامنين 

إلى  آخـــرون  ذهــب  بينما  البحرين،  فــي  املستقلّة 

اعتبار إيقافها واحداً من االعتداءات املتكررة على 

بحجة  كان  الصدور  إيقاف  «الشيعية».  املعارضة 

«مخالفة القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة 

البحرين  مملكة  عــالقــات  عــلــى  ويــؤثــر  باملجتمع 

بالدول األخرى».

لـــم يــســتــمــر هــــذا الــتــضــامــن أكــثــر مـــن يــومــيــن، 

ــعـــت» خــاللــهــمــا الـــســـلـــطـــات الــقــائــمــيــن عــلــى  ــنـ «أقـ

ليكون  الــتــحــريــري  سلوكهم  بتغيير  الصحيفة 

ــــدد يـــوم  ــاء عـ ــ مـــتـــوافـــقـــاً مــــع الــــقــــانــــون. وهــــكــــذا جـ

عــلــى صفحته  أغــســطــس) يحمل  آب/   9) األحـــد 

ثالثة جنود  «استشهاد  قبيل  األولــى عناوين من 

افتتاحيّة  في  جــاء  بينما  الــيــمــن...»،  في  إماراتيين 

ــاً  ــمـ ــانـــت دائـ ــــط» كـ ــــوسـ ــيـــس الـــتـــحـــريـــر أنّ «الـ رئـ

مخلصة ألهدافها وستبقى كذلك بفضل «القيادة 

السياسية الحكيمة التي أفسحت املجال لها».

هذه ليست املرّة األولى التي تتخذ فيها السلطات 

في  التعبير  لــحــرّيــة  قــامــعــة  إجـــــراءات  البحرينية 

البالد، على الرغم من التعهّد بحماية حق التعبير 

التي  الــحــقــائــق»  تقصي  «لجنة  لتقرير  استجابة 

«فبراير 2011».  انتفاضة  انطالق  بُعيد  تشكلت 

في  الصدور  عن  أُوقفت  نفسها  الوسط  صحيفة 

ذلك العام لفترة قصيرة، واعتقل رئيس تحريرها 

بتهمة «بث أخبار كاذبة». وفي العام نفسه، حُكم 

بالسجن مدى الحياة على الصحافي عبد الجليل 

السنكيس قبل أن يوقَف تنفيذ الحكم. في الواقع، 

بال  «مراسلون  ملنظمة  السنوية  املــؤشــرات  تظهِر 

عامي 2011  أن  التعبير  بحرية  املتعلقة  حــدود» 

و2012 كانا األسوأ بحرينياً، إذ احتلت املنامة في 

مؤشر هذين العامين املرتبة 173 من أصل 179 

دولة، بينما ومثًال كانت تحتل مرتبة أفضل نسبياً 

العام 2008 (96 من أصل 173 دولة). وهي، منذ 

العام 2014، في املرتبة 163 من أصل 180. هذا 

«الــتــقــدّم» لــم يــحُــل دون اعــتــقــال الــشــاب منصور 

ــام عــلــى خــلــفــيّــة نــشــر مقطع  الـــجـــدعـــاوي قــبــل أيــ

يحُل  ولــم  الداخليّة،  وزيــر  أداء  فيه  ينتقد  فيديو 

دون اعتقال املصور أحمد املوسوي وتعذيبه العام 

اللؤلؤة  قناة  املاضي، ولم يحُل دون حجب موقع 

املعارِضة منذ تموز/ يوليو 2015 وحتى اآلن، مع 

مواقع ألكترونية معارضة أخرى.

«الــوســط»،  حتى  تطيق  ال  البحرينية  السلطات 

وهي صحيفة تأسست في ظلّ مشروع األمير حمد 

بن عيسى «اإلصالحي» الذي بدأ بتعديل الدستور 

العام 2002، وتعلن أنها «صحيفة الطرح املتوازن 

واملـــســـتـــقـــل». فــكــيــف يــســتــقــيــم ذلــــك مـــع ادعــائــهــا 

بالديموقراطية؟ وصحيفة الوسط تراجعت بهذه 

«الــســهــولــة» ألن الـــخـــيـــارات أمــامــهــا كــانــت كلها 

املــرعــب  الــقــمــع  وأيــضــاً شــبــح  أوًال،  التعطيل  مُــــرّة: 

ــــورس فـــي الـــبـــحـــريـــن.. حــتــى ضـــد أطــبــاء  ــــذي مـ الـ

ألنهم عالجوا مصابين، وبتعذيب املعتقلين، رجاًال 

ونساء، الذي أدانته منظمات حقوق اإلنسان كافة 

في العالم، وبطرد الناس من وظائفهم وتجويعهم 

وعائالتهم بناء على وشاية..

«دعاية» حرية التعبير 

في البحرين

ربيع مصطفى



الالفتات  يذيل  الذي  الشعار  هو  للعالم«  الدنيا  أم  »هدية 

الدعائية للمشروع، من ضمن حملة واسعة النطاق  عنوانها 

»الوطنية«  األغاني  من  سيل  إلى  وصواًل  بتفرح«،  »مصر 

وقد  بالفخر،  الجمعي  الشعور  شحن  في  أصحابها  اجتهد 

تقرر اعتبار يوم تدشين املشروع الجديد منذ اسبوع عيداً 

املسلمين  اإلخوان  جماعة  تهاجم  بينما  )وإجازة(..  وطنياً 

واسع  إناء  أي  أمي«،  »طشت  يتعدى  )ال  وتسفّهه  املشروع 

للغسيل اليدوي بحسب وجدي غنيم، وهو رجل دين هارب 

خارج البالد( في ممارسة كيدية واضحة، بعدما ردّدت كثيراً 

أن املشروع يعود أصاًل للرئيس املعزول محمد مرسي!

الوظائف

يفترض أن مشروع ازدواج املجرى املالحي يستهدف خفض 

ما  إلى 11 ساعة،  القناة من 18 ساعة حالياً  في  العبور  مدة 

يعني رفع تنافسية القناة بين طرق التجارة العاملية، وبالتالي 

املصري  لالقتصاد  خاصة  أهمية  ذات  وهي  عائداتها،  رفع 

كمورد أساسي للعملة الصعبة في ظل شحّ هذه الدخول في 

دولة تعاني من خلل بالغ في ميزانها التجاري )عجز امليزانية 

نمو  بحجم  مرتبطة  إذاً  العائدات  جنيه(.  مليار   240 يبلغ 

التجارة العاملية، ومن ثم بتعافي االقتصادي العاملي.

لم  اذ  بالخير،  مبشراً  األمر  يبدو  ال  املنطلق،  هذا  ومن   

تتجاوز تقديرات منظمة التجارة العاملية ـ في نيسان املاضي 

لنمو التجارة العاملية في العام الحالي 3.3 في املئة، وصواًل الى 

4 في املئة للعام املقبل. والحكومة املصرية نفسها ال تتوقع 

بعد  األولى  السنة  في  إضافية  دوالر  مليون   100 من  أكثر 

تنفيذ املشروع، لتصل أرباح القناة الى 5.5 مليار دوالر. كما 

تقدر الحكومة انخفاض عدد السفن العابرة من املمر املالحي 

الحالي،  املالي  العام  خالل  سفينة  ألف   16.961 إلى  للقناة 

املاضي،  العام  في  عبرت  سفينة  ألف   17.9 بنحو  مقارنة 

بانخفاض 939 سفينة.

القدر  العاملية تبدو على هذا  التجارة  أن توقعات نمو  وبما 

التسرع  جدوى  حول  التساؤل  يثير  فذلك  التواضع،  من 

في »إنجاز« املشروع في سنة واحدة بداًل من ثالث سنوات 

إتمام  احتاج  الحكومية،  للدعاية  وتبعاً  له.  مقدراً  كان  كما 

)كراكات(  جرَّافات  من  املئة  في   70 استخدام  إلى  املشروع 

العالم. فهل لو أنجز املشروع وفق املهل االصلية لكان اقل 

مليار   64 جمع  الى  احتاجت  الحكومة  ان  خاصة  تكلفة، 

جنيه من االكتتاب الشعبي في شهادات استثمار عالوة على 

قرضين من بنكين محليين. لكن عبارة »عُلم ويُنفّذ يا فندم« 

التي قالها رئيس الهيئة الهندسية للقوات املسلحة رداً على 

تدشين  حفل  في  اآلن  من  سنة  قبل  له  السيسي  تعليمات 

وكان  سنوات،  ثالث  من  بداًل  سنة  خالل  بتنفيذه  املشروع 

مذاعاً على الهواء مباشرة، كانت ضرورية للنظام املستند 

الى دعم الجيش لبعث الزخم الشعبي حول مفاهيم تقليدية 

في مصر، من قبيل »الحسم« و »الكفاءة« اللتين يفترض أن 

تتصف بهما املؤسسة العسكرية.

املوقع من االقتصاد الكلي

بمحاولة  فقط  الجديد  السويس  قناة  مشروع  يرتبط  ال   

مشروع  بإتمام  واإلنجاز  باالنتصار  الجمعي  الشعور  بعث 

»قومي« و»عمالق« ـ بحسب األوصاف الحكومية ـ في وقت 

قياسي. بل يفترض بمشروع ازدواج املجرى املالحي أن يدر 

املزيد من األرباح على االقتصاد املصري، وهو أمر قد ال يكون 

لتهميش  كامل  توجّه  عن  يعبر  يكن  لم  لو  يعيبه  ما  ثمة 

اإليرادات الضريبية املرتبطة باإلنتاج ملصلحة الريع إجمااًل.

على  الحالي  املالي  العام  ملوازنة  املالي  البيان  ينص  فمثاًل، 

لزيادة  االقتصادية  اإلدارة  عليها  تعتمد  عدة  ــراءات  إج

املناجم  من  اإليرادات  زيادة  رأسها  على  العامة،  اإليرادات 

املاضي  العام  موازنة  في  مقدرة  كانت  جنيه  مليار   2.5 من 

يزيد  ما  الى  جنيه(  مليون   182 إال  فعلياً  منها  يُحصَّل  )لم 

عن عشرة مليارات جنيه. كما ينص على رفع حصيلة بيع 

أراضي الدولة من 368 مليون جنيه كانت مقدرة في موازنة 

العام املاضي )جرى تحصيل 231 مليون جنيه منها( الى ما 

يزيد عن 12.8 مليار جنيه.

األربــاح  ضريبة  عن  التراجع  مع  يتزامن  توجّه  وهو 

الرأسمالية بتأجيلها ملدة سنتين، وتخفيض الحد األقصى 

للضريبة على الدخل من 25 في املئة الى 22.5 في املئة مع 

إلغاء الضريبة االستثنائية بواقع 5 في املئة على الدخل، ملدة 

ثالث سنوات، والفشل التام في تطبيق الضريبة العقارية.. 

وهي حزمة من التشريعات الضريبية صدرت مع بدء العام 

مع  خاسرة  معارك  بعد  عنها  التحوّل  وجرى  املاضي  املالي 

الضريبية  اإليرادات  الجديدة  املوازنة  وتقدر  املستثمرين. 

كنسبة الى الناتج املحلي بواقع 14.9 في املئة قياساً الى 15 

في املئة كانت مقدرة في موازنة العام املاضي زيادة االعتماد 

التحليل  الواجهة  الى  يعيد  ربما  الريعية،  اإليرادات  على 

)في  سليمان  سامر  الراحل  البارز  االقتصادي  قدّمه  الذي 

كتابه »النظام القوي والدولة الضعيفة«(، حيث ربط بين 

اإليرادات الضريبية والديموقراطية من ناحية، وبين الريع 

اإليرادات  أن  يرى  وهو  أخرى.  ناحية  من  الرعوية  والدولة 

اإلدارة  بمحاسبة  املجتمع  مطالب  دوماً  تثير  الضريبية 

الريعية  اإليرادات  بعكس  إنفاقها،  كيفية  حول  االقتصادية 

التي تدعم بشدة قوة الدولة في مواجهة املجتمع، كما هو 

الحال في ممالك الخليج النفطية على سبيل املثال.

قضيـــــة
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الصومال: ال انتخابات.. من أجل أن يستمرّ النهب

مشروع قناة السويس الجديد 

وظائف سياسية واضحة وأخرى اقتصادية مأمولة

لم يكن إعالن البرملان الفيدرالي الصومالي عن 

استحالة تنظيم االنتخابات العامة التي كانت 

مقررة بعد عام، في آب/ أغسطس 2016، أمراً 

قام  دراسة  بيّنت  فقد  متوقع.  غير  أو  مفاجئاً 

الجاري  العام  مطلع  في  صومالي  باحث  بها 

)عبد الغني فارح(، ونشرت في الواليات املتحدة 

املستطلَعَة  من  املئة  في   74 أن  األميركية، 

إمكانية  يستبعدون  الصوماليين  من  آراؤهم 

في  والبرملانية  الرئاسية  االنتخابات  تنظيم 

لندن  مؤتمر  في  املحدّد  املوعد  حسب  البالد 

األول الذي عُقِد في شباط/فبراير 2012، وهو 

املرحلة  من  البالد  خروج  أعلن  الذي  املؤتمر 

بناء  بإعادة  البدء  نحو  واالتجاه  االنتقالية، 

الدولة الصومالية املنهارة منذ سنة 1991.

قبل  من  تشاؤماً  بدا  ما  تحقّق  يكون  قد 

الشريحة املستطلعة من املواطنين، مردّه إلى 

ظروف ميدانية وسياسية عديدة لم يستجد 

فيها تغيير كثير. فالبالد ما زالت مقسّمة إلى 

عن  خارج  املعالم،  واضح  غير  فيدرالي  كيان 

تحت  ومناطق  االتحادية،  الحكومة  سلطة 

التي  املجاهدين«  الشباب  »حركة  سيطرة 

من  لها  يتوفر  ما  حسب  وتنكمش  تتسع 

إمدادات مالية، و »جمهورية أرض الصومال« 

عجز  عن  ناهيك  ــد،  واح طرف  من  املعلنة 

أمن  على  الحفاظ  عن  الفيدرالية  الحكومة 

العاصمة التي تتعرّض الختراقات خطيرة، كان 

واستمرار  »الجزيرة«،  فندق  تفجير  آخرها 

بدءاً  كافة،  واملستويات  الصعد  على  الفساد 

العامة  األموال  على  املسؤولين  استيالء  من 

وتحوّلهم لتجّار عقارات، وصواًل إلى استغالل 

بها  تتبرع  التي  العالجات  لحجب  سلطتهم 

ثقيلة،  بأمراض  املصابين  عن  كتركيا،  بلدان 

ونهبها، وانتهاء بممارسة األنشطة التجارية 

في القطاعين التعليمي والثقافي..

كسب الوقت ملزيد من النهب

على الرغم من االستقرار األمني الذي تعيشه 

»صوماليالند«، والتجربة شبه الديموقراطية 

كما  اإلقليم  يعاني  لها،  الترويج  يجري  التي 

سواه من األقاليم الصومالية، من فساد الطبقة 

السياسية املتنفّذة، بحيث أصبح هذا الفساد 

رديفاً للحصول على مركز سياسي أو منصب 

تسريب  يكشف  السياق،  ذلك  وفي  حكومي. 

لـ »ويكيليكس« نقله أحد النشطاء في شبكة 

برقية  عن  فيسبوك  االجتماعي  التواصل 

تتحدث  موقّعة،  غير  سعودية  استخباراتية 

عن إبرام حكومة »جمهورية أرض الصومال« 

)»صوماليالند«( االنفصالية واملعلنة من طرف 

الفيدرالية  الحكومة  كانت  اتفاقية  واحد، 

البونت«  »أرض  والية  وإدارة  مقديشو  في 

مؤتمر  خالل  وذلك  فيها،  طرفان  )»بونتالند«( 

ما يؤكد  فبراير 2012(،  األول )شباط/  لندن 

وفد  »تفويض«  حول  باكراً  تــردّد  كان  ما 

سائر  شأن  شأنه  املؤتمر،  في  »صوماليالند« 

مقديشو  في  للحكومة  الفيدرالية،  الواليات 

في  »الجميع«،  باسم  والتفاوض  التحدّث 

تناقض مع ما تمارسه حكومة أرض الصومال 

الشعبية  لألوساط  وشحن  إعالمي  ضخ  من 

في  صوماليالند«،  استقالل  »قدسية  حول 

حين تستمر تلك الحكومة في عقد الصفقات 

لالستمرار  الوقت  كسب  بهدف  السريّة 

بنهب املال العام. وهو ما كانت أعلنته أحزاب 

املعارضة. تال ذلك تراشق سياسي بين أطراف 

وزير  الرئاسة  شؤون  وزير  فاتهم  حكومية؛ 

الخارجية السابق بالتوقيع على االتفاقية من 

دون علم الحكومة، بينما قام الثاني بتخوين 

األول.. وكذَّب وزير الخارجية الحالي ـ ضمناً 

وزير  فتهرب  لسلفه،  املوجّهة  االتهامات  ـ 

املنعقد  الصحافي  املؤتمر  من  الرئاسة  شؤون 

لتوضيح األمر، وكلف الناطق الرسمي باسم 

املعارضة  أحزاب  الخ..  الخ  الرئاسة  مؤسسة 

في صوماليالند أَعلنت في لندن عن رفع قضايا 

محمود  محمد  الرئيس  أسرة  من  أفراد  ضد 

بتهمة  حكومته،  أركان  من  وعدد  »سيالنيو« 

األموال،  وغسيل  العام،  املال  على  االستيالء 

وامتالك عقارات في اململكة املتحدة. 

.. في ظلّ دستور معطّل

ال وجود فعلياً للدستور، وما ينبثق عنه من 

واإلدارية  السياسية  الحياة  لتنظيم  قوانين 

السياسية  العملية  زالت  ال  وإنّما  الصومالية، 

مراكز  تحركها  التي  التسويات  على  تَعتَمد 

والصراع،  التنافس  مدار  املناطق  في  القوى 

من  واإلداري  الحكومي  العمل  يخلو  ال  كما 

اجتهادات  وهي  عليه،  القائمين  »اجتهادات« 

غالباً ما تصبّ في تحقيق قدر أكبر من الثروة 

والنفوذ لهم. وهذا يأخذ صوراً متعددة، بدأت 

الدولة،  انهيار  إبّان  القبلية  املليشيات  بتعزيز 

مروراً بصعود أمراء الحرب، ثم أفول نجمهم 

اإلسالمية  القوى  قبل  من  باكتساحهم 

التجربة  تلك  وتدمير  متحالفة،  والقبلية 

مرحلة  في  الدخول  ثم  اإلثيوبي،  باالجتياح 

من  يعاني  الذي  السياسي/القبلي  العمل  من 

وعدم  املجاهدين«،  الشباب  »حركة  ضربات 

وجود جيش وطني يستطيع ملء الفراغ الذي 

تشغله القوات اإلفريقية على األرض.. 

الحياة  تعيشها  التي  املراوحة  حالة  ظل  في 

العهد  »وثيقة  بين  البالد،  في  الدستورية 

للرئيس  الدستوري  اإلعالن  )وهو  الفيدرالي« 

األسبق عبد الله يوسف(، ومسودة الدستور 

الطريق«  خارطة  »فريق  قبل  من  املقترحة 

القبلية  املحاصصة  برملان  بها  قبل  والتي 

بين  بالتساوي  السلطة  توزيع  تقرر  )حيث 

وإعطاء  الكبرى،  األربع  الصومالية  القبائل 

ساحة  تمتلك  ال  التي  لألقليات  حصة  نصف 

 ،)4.5 بقاعدة  يُسمّى  ما  وهو  واسعة،  قبلية 

للمسودة  حقيقية  مناقشة  حدوث  تعذّر  مع 

البنود  عن  ناهيك  املنشورة،  ومحتوياتها 

املادة  من  تبدأ  مادة،  وثالثون  )ثمان  املحجوبة 

131 حتى املادة 198 من الفصل الرابع عشر 

غياب  ومع  واألمــن«(،  »السالم  عنوان  تحت 

تام للجهود الالزمة لتحقيق الظروف املواتية 

يبقى  العام..  االستفتاء  على  الدستور  لعرض 

الحديث عن االنتخابات، وحدوثها من عدمه، 

أمام  أو استمراراً لحالة االنجرار  مجرّد ترف، 

وجود  في  الراغبة  األجنبية  املصالح  ضغوط 

العناصر  كافة  تحمل  صومالية  سلطات 

مجلس  تخلّي  تبرر  بحيث  للدولة،  الشكلية 

ونقلها  البالد  على  واليته  عن  الدولي  األمن 

إليها..

االنقسام  حالة  أن  جلياً  يبدو  وهكذا 

واالحتراب..  والنزاع  والفوضى  والتشرذم 

مختلف  في  الحاكمة  املجموعات  تناسب 

إليجاد  املستعجلة  غير  الصومال،  أطــراف 

التي تضطر للموافقة  أو لتطبيق تلك  حلول، 

عليها بسبب الضغوط الدولية. وبغض النظر 

القائمة  الحالة  فإن  واإلعالنات،  الخطابات  عن 

تديره  الذي  النهب  لنظام  األفضل  فعلياً  هي 

تلك »النخب«.

بيسان كساب

كاتبة صحافية من مصر، متخصصة باالقتصاد

1.5 مليون سائح جزائري هو العدد الذي تتوقع السلطات التونسية دخوله إلى تونس 

في العام الحالي، حسب توقعات السلطات التونسية. ويُعدّ السياح الجزائريون الذين 

يزورون تونس من األكثر إنفاقاً، )بمعدل 600 دوالر في األسبوع للفرد الواحد(. وحسب وزارة 

السياحة، فإن ثلث الفنادق في تونس مهدّدة باإلفالس بسبب كثرة الديون.

صورة جوّية للقناة
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محمود عبدي

كاتب من الصومال

عمل في املشروع 400 شركة 

ــل عــلــى  ــامـ ــف عـ ــ ألـ ــة و25  ــاصـ خـ

ــام كــامــل وبـــا تــوقــف،  امـــتـــداد عـ

الهندسة  إشــــراف جــهــاز  تــحــت 

واستخرج  املصري.  الجيش  في 

260 مــلــيــون طـــن مـــن الـــرمـــال، 

وتـــمـــت تــوســعــة الــقــنــاة األصــلــيــة 

طــول  عــلــى  كــيــلــومــتــراً(   193(

قناة  37 كيلومتراً، وجرى شق 

جــديــدة مــوازيــة عــلــى طـــول 35 

كـــيـــلـــومـــتـــراً، بــمــا يــســمــح بــعــبــور 

الوقت  فــي  وإيــابــاً  السفن ذهــابــاً 

نفسه على امتداد 72 كيلومتراً. 

مومباي  ميناء  مــن  املــســافــة  ــا  وأمـ

ــي الـــهـــنـــد مـــثـــًا وحـــتـــى مــيــنــاء  فــ

روتـــــــــردام فــــي هـــولـــنـــدا، فــتــبــلــغ 

عــبــر قــنــاة الــســويــس الــتــي تصل 

املتوسط،  بالبحر  األحمر  البحر 

هي  بينما  كيلومتراً،   11  736

كيلومتراً عن طريق   19  896

الــــذي  ــالــــح  الــــصــ الـــــرجـــــاء  رأس 

القناة  شق  قبل  مستخدماً  كــان 

اســتــغــرق  والـــــذي  الـــعـــام 1869 

القناة  تعبر  وبينما  سنوات.   10

بـــالـــيـــوم،  ــيـــة 49 ســفــيــنــة  ــلـ األصـ

الــتــوســعــة  يـــفـــتـــرض أن تــســمــح 

وشــق الــقــنــاة املــوازيــة بعبور 97 

ســفــيــنــة بـــالـــيـــوم، كــمــا يـــأمـــل أن 

تـــرتـــفـــع االيــــــــــرادات مــــن رســــوم 

املـــرور فــي الــقــنــاة مــن 5.3 مليار 

دوالر في السنة حالياً الى 13.2 

ملياراً في 2023. ويخطط لبناء 

موانئ جديدة وحفر ستة أنفاق 

لسكك الحديد والسيارات، وآبار 

مياه من أجل استصاح 50 ألف 

فـــدان مــن األراضـــــي... ويــأمــل أن 

توفر كل هذه املشاريع ما يُقال 

إنه حوالي املليون ونصف املليون 

فــرصــة عمل جــديــدة. والــفــكــرة/ 

املــشــروع قــديــمــة، جــرت اإلشـــارة 

إليه مـــراراً، إبــان حكم مبارك ثم 

مرسي.

وقـــــــــــد حـــــــدثـــــــت تــــوســــيــــعــــات 

فــي  ــات  ــعـ ــريـ ــفـ تـ أو  ــات  ــويــ ــحــ وتــ

الــســابــق عــلــى الــقــنــاة:  ثـــاث في 

1955 ومثلها في 1980.

وكان الرئيس عبد الناصر قد 

السويس في 26 تموز  قناة  أمم 

أجــيــب  الـــــذي   ،1956 /يـــولـــيـــو 

عــلــيــه بـــرد فــعــل اســتــعــمــاري هو 

ــدوان الـــثـــاثـــي« )بــريــطــانــيــا  ــعــ »الــ

وفرنسا وإسرائيل(.

مسار قناة السويس الجديدة

معطيات



تُحرِّك الصراع في اليمن مستويات متعددة من التناقضات 

وحساسيات  التاريخ  أعباء  خلفها  من  تلوح  أطرافه،  بين 

الصراع  ارتــدادات  مع  تتجاور  التي  واملذاهب  الجغرافيا 

الفرز  وأما  مسبوق.  غير  تفجراً  ذلك  كل  لينعكس  اإلقليمي، 

املُعلن في املعركة بين طرفي »االنقالب« و »الشرعية«، فيُخفي 

معسكر.  كل  في  األطــراف  وأجندات  هويات  تعدد  ويموه 

هادي،  بسلطة  املمثَل  املعسكر  على  خصوصاً  األمر  ويصح 

تحت  الحرب  السعودية  بقيادة  التحالف  يخوض  الذي 

من  تعقيداً  أكثر  الواقع  لكن  له.  الحكم  استعادة  عنوان 

الواسع  الحوثيين، في سياق تمددها  الهدف. فجماعة  هذا 

وصواًل إلى عدن، استطاعت أن تنشِّط أسبابا مختلفة للقتال 

متعددة  أجندات  تُحركه  املثال  سبيل  على  الجنوب  ضدها. 

ضد الحوثيين، مستقلة تماماً عن األغراض النهائية ملعركة 

قوي  حضور  كأصحاب  والسلفيون،  السعودي.  التحالف 

أخرى،  جهة  من  منظَّمة  وكجماعة  جهة،  من  الشارع  في 

ذلك  مع  مذهبياً  يتناقضون  هم  بينما  املعركة  يخوضون 

األرض،  على  فعلية  سلطة  لترسيخ  يسعون  وهم  التحالف، 

يتقاسمون بعضاً منها اآلن مع أطراف أخرى في املعركة، مثل 

داعش  تنظيم  وحتى  والقاعدة  والقبائل  الجنوبي  الحراك 

الصاعد. 

الظاهر وغير املرئي

في كل  املرئية  غير  واندفاعاتها  املعارك هذه  بواعث  تتغير 

منطقة يُخاض فيها القتال ضد الحوثيين. كما أن استمرار 

الصاعدة  »امليليشياوية«  القوى  يُنضِج  لفترة طويلة  القتال 

بين  السياسية  األحزاب  تمثيل  تقضم  والتي  امليدان،  من 

ودولته  هادي  سلطة  حضور  وضعف  ملصلحتها،  السكان 

على األرض يعزز هذا املنحى. أما السعودية، وبينما تستقطب 

غير  فهي  الحوثيين،  ضد  املعركة  في  ملصلحتها  األطراف 

لنائب  عدن  الى  الخاطفة  الزيارة  التناقضات.  بهذه  معنية 

شكَّلت  وان  بحاح،  خالد  محفوظ  حديثاً،  املعين  الرئيس 

ان  إال  عال،  تمثيل  مستوى  على  للسلطة  فعلي  حضور  أول 

الوضعين  لهشاشة  كاشفة  بدت  وسمتها  التي  السرعة 

مساندة  أي  األصلية،  غايتها  قوض  مما  والسياسي،  األمني 

القوى املحسوبة عليها في مواجهة »املقاومات« األخرى. 

املُتغيرات الكبيرة على األرض في مسار القتال الجاري نقلتْ 

عدن  خروج  بعد  والتقهقر  الدفاع  موقع  إلى  الحوثي  جماعة 

من دائرة سيطرتها، وكذلك  املحافظات املحيطة بها، وتقدّم 

أنها معركة حاسمة في  املوالية لهادي نحو ما يبدو  القوات 

املناطق  في  ومحددة  واضحة  سلطة  يعني  ال  ذلك  لكن  تعز. 

لصعود  تدشيناً  يكون  قد  بل  الحوثيين،  من  املستعادة 

مواجهة  سوى  يوحِّدها  يكن  لم  أطراف  بين  التناقضات 

بين  النفوذ  على  املعلن  غير  الصراع  وتطورات  الحوثيين. 

الحراك الجنوبي والجماعات اإلسالمية وسلطة هادي املمثلة 

باملحافظ املعين أخيرا في عدن، قد تُفصح بشكل رمزي عن 

املسار القادم للمشهد.

متغيرات، ولكن ما الوجهة؟

»العند«  قــاعــدة  معركة  بعد  تغيَّر  الــصــراع  مسار 

اإلستراتيجية في الجنوب، وإخراج الحوثيين منها ومن عدد 

من املحافظات الرئيسية هناك. وسيتعدى األمر مجرد تغيّر 

األخير  التطور  هذا  فمحرك  نسبي.  بشكل  القوة  أوزان  في 

جديدة  سعودية  عسكرية  بإستراتيجية  العمق  في  متصل 

األداء  القتصار  الواسع  االنتقاد  بعد  خصوصاً  فعالة،  وتبدو 

السابق على القصف الجوي الذي ال يغير الحقائق فعلياً على 

هناك تصورا سعوديا  أن  يبدو  ال  املقابل،  وفي  لكن،  األرض. 

واضحا ملستقبل املسار السياسي اليمني، الذي أصبح جلياً 

السعودية  فيه.  األول  الصانع  ستكون  السعودية  اليد  أن 

حتى اآلن كانت معنية بمقاومة أي سيناريوهات سياسية ال 

تُقْصِر  لن  وبالتأكيد  ولكنها  ورغباتها،  ملخاوفها  تستجيب 

سدة  إلى  يمثِّلها  التي  والشرعية  هادي  عودة  على  دورها 

الحكم في الدولة اليمنية.

االستنزاف املنهك على مدى أكثر من أربعة أشهر للحوثيين 

في معارك مفتوحة على امتداد الخارطة اليمنية، بالتزامن مع 

قصف جوي مستمر، ومع فقدان إمكانية التعويض العسكري 

على  عالوة  عليهم،  املفروض  الحصار  بسبب  املعدات  في 

الحوثية  للجماعة  »الشمالية«  االجتماعية  الحاضنة  إنهاك 

وعدم  تخوضها  التي  الجبهات  تعدد  بسبب   - بالضحايا 

التي  األساسية  املرتكزات  أحد  قدرتها على حسمها - كان 

تم استثمارها في إطالق الحملة العسكرية األخيرة واملجهزة 

الجماعة  سلطة  ضرب  إلى  أدت  والتي  يبدو،  كما  جيداً 

انتصارات  املهمة، وتحقيق  املحافظات  الحوثية في عدد من 

ميدانية متوالية عليها قوضت صورتها كقوة ال تقهر.

صراع يحسم عسكرياً؟

الصراع  مستقبل  يخص  بما  املعلَّقة  األسئلة  هي  كثيرة 

قابلية  توفر  األرض  على  التحوالت  هذه  تعني  فهل  اليمني. 

لحسمه عسكرياً؟ ثم أن االنتصارات األخيرة، وتلك املتوقعة 

اجتماعية  بيئة  ضمن  تتحقق   زالت  ما  القريب،  املدى  على 

معادية للحوثيين، أي في الجنوب وتعز ومأرب، بينما يتغير 

املعطى االجتماعي في حال تمَّ التفكير بتصعيد التقدم في قلب 

الشمال اليمني، حيث ستصبح البيئة أكثر تعقيداً وعدوانية 

الرغم  وعلى  هادي.  على  املحسوبة  والقوات  التحالف  تجاه 

اليمني  الشمال  يعتبر  الذي  الشائع،  التنميط  دقة  عدم  من 

محسوماً ملصلحة الحوثيين، فإن السلوك السياسي لسلطة 

الشمال  قبائل  اجتذاب  قادر على  او  مُريح  زال غير  ما  هادي 

إن  وصالح.  الحوثي  تحالف  عن  بعيداً  فيه  القوى  ومراكز 

تحقيق اختراق سياسي أو عسكري في قلب الشمال اليمني 

برغماتية  من  تستفيد  متعددة  تعقيدات  مع  للتعامل  يحتاج 

الوالء  تحويل  على  الدائمة  وإمكانيتها  الشمالية  القبائل 

ملصلحة األقوى. فإن لم تقدَّم تطمينات بخصوص املستقبل، 

تتضمن إعادة النظر بما يبدو موقفاً معادياً للشماليين وليس 

الذي  الفيدرالي  التقسيم  في  يتجلى  كما  للحوثيين،  فقط 

تتبناه سلطة هادي، فان هذا الجزء من اليمن، الذي يشكل 

الى  للمقاتلين  خزاناً  سيظل  واألمن،  الجيش  عصب  ابناؤه 

جانب الحوثيين.

احتمال  بدا  الصراع،  هذا  بداية  ومنذ  آخر،  مستوى  على 

تبلور الفرص السياسية لحله ضعيفاً، حيث أدت انتصارات 

تقديرهم إلمكانية حسم  إلى تضخم  البداية  في  الحوثيين 

الصراع عسكرياً وفرض سلطتهم كأمر واقع على الجميع، 

اإلقليمية  الوساطة  ملبادرات  استجابتهم  عدم  إلى  أدى  مما 

وإغالقهم الباب أمامها. وفي املقابل، يبدو التقدير السعودي 

بما  الرخوة،  خاصرتهم  في  مُعاد  إيراني  كجيب  للحوثيين 

استئصاله،  يجب  وجودياً  تهديداً  كونه  من  ذلك  يعنيه 

وحيلولتها  الوساطات،  هذه  مع  الرياض  تفاعل  لعدم  سبباً 

العاصمة  في  املقيمة  بالضرورة دون استجابة سلطة هادي 

السعودية لها! هذا التشدد املتبادَل خفت في اآلونة األخيرة. 

فتغيّر أوزان القوى على األرض يساعد الكتلة السياسية في 

جماعة الحوثيين على لعب دور أكبر، يستجيب لفرص الحل 

امليدانيين  القادة  من  الصقور  حساب  على  وذلك  السياسي، 

بانتصاراتهم.  ومعززاً  بيدهم  البداية  في  القرار  كان  الذين 

أثناء  العسكرية  األخطاء  وتزايد  الصراع  استطالة  أن  كما 

عدا  عالية  إنسانية  كلفة  مسبباً  التحالف،  قصف  عمليات 

أكيدة  إمكانية  وجود  انعدام  سطوع  على  عالوة  الحرج، 

للحسم العسكري بشكل سريع وصواًل إلى صنعاء، قد يدفع 

السعودية للتعامل بإيجابية مع فرص متاحة للحل. 

الحل  شروط  إنضاج  دون  يَحول  زال  فما  وباإلجمال، 

متبادَلة  تنازالت  تقديم  على  الجميع  قدرة  عدم  السياسي، 

واملقبول،  املمكن  مع  وتتعامل  واملصالح،  املخاوف  تتفهم 

على  فقط  ليس  القتال:  استمرار  كارثية  بالضرورة  وتدرك 

لكون  نفسه،  االجتماع  على  بل  اليمنية،  الدولة  بقاء  شرط 

مفاعيله تؤذي في العمق عالقة اليمنيين ببعضهم، وستؤدي 

إلى احتراب أهلي طويل.

تحوالت الصراع األخيرة في اليمن

صورة جانبية
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املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ التناقضات السعودية ـ جمال محمد تقي

ـ التعامل مع مرض االيدز في موريتانيا ـ  أحمد ولد جدو

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

االحتجاجات  بأن  اإليحاء  البداية  منذ  حاولوا  أميركا«  »جماعة  طبعاً 

اإليراني،  الثوري  بالتيار  املرتبطة  القوى  نفوذ  تقوية  تستهدف  كانت 

املوجة وبين  القوى ركوب  لديهم خلط بين محاولة بعض هذه  وحصل 

ان  يلمحون  فهم  إيران«  »جماعة  أما  االحتجاجية.   الحركة  محركات 

االنتقام  والغاية  األميركيون«،  درَّبهم  »ناشطين  فعل  من  هو  حصل  ما 

العراق.  من  االنسحاب  الى  األميركيين  دفعت  التي  االسالمية  األحزاب  من 

ان  وبعد  املقبلة  املرحلة  في  القصص  الكثير من هذه  أننا سنسمع  أعتقد 

خطاب  صناعة  بمحاولة  الجماعتان  وتبدأ  املوجة،  ركوب  موجة  تنتهي 

أكثر تماسكا وتبدأ مرحلة الهجوم املضاد )...( وقليل من الناس مقتنعون 

بالقصص التي تسربها الجماعتان، ألنهم - الناس- يرون بل ويسهمون 

أن ما حصل  برأيي   )...( السياسي  التأثير على املشهد  الى حد كبير في 

يناقض تماما التصور األميركي حول العراق، وهو تصور قائم على املعادلة 

التوافقية )شيعة، سنة، كرد(، واألميركيون نادراً ما يتفهمون إمكانية أن 

أو جزء منهم كمواطنين وليس مجرد شيعة وسنة  العراقيون  يتصرف 

»اجندة  هناك  وأن  أميركياً،  مدعوم  جرى  ما  بأن  فاإليحاء  ولذلك  وكرد. 

خفية«  لالنتقام من األحزاب االسالمية هو إيحاء غريب )وبصراحة اكبر، 

بغير  تجري  زالت  ما  ونتائجها  االحتجاجات  فإن  وباملقابل  سخيف(. 

يبشر  الذي  اإليراني  الثوري  التيار  وتحديداً   - اإليرانيون  إليه  يميل  ما 

بتعاظم سيطرة القوى الشيعية املرتبطة به.

إن  بل  حصل،  مما  شيئا  ربحوا  اإليرانيين  وال  األميركيين  ال  اآلن،  حتى 

الطرفين ال يفهمان ما حصل ألنه ال ينسجم مع الفهم املختزل لكليهما حول 

ما تجب ان تكون عليه األوضاع في العراق. وبنفس الوقت، فإن الطرفين لم 

يخسرا الكثير بعد، واالحتجاجات لم تصطدم مباشرة بمصالح أي منهما، 

وإصالحات العبادي لم تُحدث حتى اآلن خلال في توازنات نظام املحاصصة، 

وفي التوازن الذي أرسته الهدنة االميركية - اإليرانية في العراق.

االحتجاجات خلقت قوة جديدة، لكنها بحاجة الى أن تتعرف على نفسها 

اكثر، وتفهم ما تريد والى أين ستمضي، وإال فإنها لن تصمد طويال أمام 

قدرة التوازنات القائمة على صياغة الهجوم املضاد.

من صفحة Harith Hasan )فايسبوك(

»جماعة أميركا« و»جماعة إيران« والحركة االحتجاجية العراقية مدونات

ماجد املذحجي

كاتب وباحث من اليمن، مدير مركز صنعاء للدراسات

حسن املسعودي/العراق

الحب يفهم كلّ اللغات

من ساعة ما رجعت من القافلة الطبيّة في  سيوة   وأنا مش 

قادرة أدخل أكتب أي حاجة على الفايسبوك ...

أتعامل مع الكالم ألني شفت بلد بحالها تعداد  مش قادرة 

سكانها 30 ألف نسمة بال مستشفى!!

سيوة  في  ستّات  شفت  ألني  الكالم  مع  أتعامل  قادرة  مش 

حوامل معندهاش أي معلومات صحية، وعدم وجود دكاترة 

نسائيين تسبب في ارتفاع نسبة األطفال املعوّقين واملصابين 

بأمراض مزمنة...

مش قادرة أفرح بأي حاجة ألني شفت معاناة ناس وعيشتها 

بنفسي!

فى  حامل  ستّ  شفت  ألني  الكالم  مع  أتعامل  قادرة  مش 

السابع واملمرضة اللي هناك مُصرّة إنها تولدها على الرغم 

من أنها في السابع.. على الرغم من أن دكاترة القافلة قالوا 

ال مش محتاجة تولد.. على الرغم من أن مفيش حضانات في 

سيوة يتحطّ فيها الطفل ده...على الرغم من أن أقرب مكان 

تولد فيه هايكون في مطروح يعني على بعد 350 كيلو! 

مطبّات  عندنا  إحنا  تستنى  هاينفع  مش  تقولي  واملمرضة 

تولّد أي حدّ!

# السكوت_ # املمرضة_الزم_ترحل   # سيوة_في_القلب   
جريمة 

# السيسي    # الصحة_حق_مش_رفاهية    # سيوة_مظلومة  
# شركاء_بسكوتهم_في_ # وزير_الصحة    # محلب   

الجريمة_في_حق_سيوة  

من صفحة Viviane zarif )فايسبوك(

عن سيوة.. والصدمة!

مليار و200 مليون دوالر هي قيمة القرض الطارئ الذي منحه صندوق النقد الدولي

للعراق مؤخراً »ملساعدته على مواجهة الصدمة املزدوجة لتراجع أسعار النفط

ولكلفة محاربة داعش«. وهذه هي املرة الثانية التي يمنح الصندوق قرضاً للعراق،

وكان األول بقيمة 3.5 مليارات دوالر في 2010.

تل أبيب على ضفاف السين!!

تسميه  الفرنسية  الصحافة  بــاتــت  )مــا  أبــيــب،  لتل  يــوم  بــاريــس تخصيص  بلدية  قـــررت 

ــأن الــقــدس عاصمتها  »الــعــاصــمــة االقــتــصــاديــة إلســـرائـــيـــل«، الــــذي يــفــتــرض أو يــوحــي بـ

وبسهراتها  »بشاطئها  حمقاء،  بــبــراءة  البلدية  تقول  مــا  على  الشهيرة  السياسية؟!(، 

الالهية«. يوم من ضمن ثالثين يوماً، هذا العام 2015، من ضمن مشروع »باريس ـ بالج«، 

املعتمد منذ 2002 من قبل البلدية، حيث يُبنى على ضفاف نهر السين داخل العاصمة 

الفرنسية شاطئ رملي مع كل عدته املألوفة.. سوى أن اختيار تل أبيب لالحتفال بها في 

13 آب/أغسطس، »غريب«، والحجج أغرب: تارة ألنها »مدينة تقدمية وال يجب الخلط 

بينها وبين سياسة الحكومة اإلسرائيلية« وطوراً »إلدانة غالء األسعار على شواطئها«... 

ملاذا ليس كوباكابانا في البرازيل، وهي أشهر شاطئ رملي في العالم تعرّض لالنتهاك 

)املمتد على 41  غــزة  ليس شاطئ  ملــاذا  املــخــدرات..  مافيات  والتقهقر بسبب نشاطات 

الفائت،  العام  القطاع في  العدوان عليه وعلى  »اليوم« مع  يتطابق هذا  الــذي  كيلومتراً( 

مخلفاً 2200 ضحية عدا الجرحى والدمار...

ومثقفون  فرنسية  سياسية  وشخصيات  نـــواب  الــقــرار،  هــذا  على  كثيرة  االحــتــجــاجــات 

وفنانون وجمعيات.. ولكن السلطات الفرنسية تُصر، وتعتبر التراجع عن قرارها »تنازاًل 

أمام املتطرفين«.

ــاردي هــو مــن أهـــم  رســامــي القصص  ــ ــاردي خصصه للمناسبة. وتـ هـــذا رســـم لــجــاك تــ

والكاريكاتير فــي فرنسا، وحــائــز على عــدة جــوائــز عاملية كــبــرى، منها جــائــزة »أيــزنــر« 

)Eisner Awards( ملرتين آخرها في 2011 وقبلها الجائزة الكبرى ملهرجان »أنغوليم« 

)Angoulême( في فرنسا عام 2008.
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)الرسم لتاردي(
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