
أنظمة رثة ونهَّابة

صارت  ثم  فيروز،  لشاطئه  غنّت  بحرٍ  عروس  كانت 

جمالها  كان  الصبا.  ذكريات  إلى  بالحنين  مثقلة  عجوزاً 

وزائريها، كل بحسب  بأهلها  الودودة  في عالقاتها  يكمن 

ما يستحق. للزائر كرم الضيافة وأبهى املناظر، وألصحاب 

لم  لو  حتى  فيها،  مساحاتهم  ملكية  في  حقوقهم  املدينة 

أوحال  في  آسنة  كانت  وإن  حتى  البحر،  على  مطلة  تكن 

الشتاء القارص في غيبة حكومة تخدم مواطنيها وتشيّد 

مرافق حياتهم. تبدّلت األحوال كثيراً، ونشبت العراكات 

بين السكان وبين الزائرين املوسميين، وشهدت شبكات 

ضد  جهوي  كراهية  خطاب  مؤخراً  االجتماعي  التواصل 

الرُهاب  أو  الزينوفوبيا  درجة  بلغ  الريف،  وثقافة  الريف 

أهل  نسي  وحضر.  ريف  بين  ذلك  في  فرق  ال  اآلخر،  من 

اإلسكندرية أن املصطافين لم يخربوا مدينتهم، بل فعلها 

الجنرال واملقاول والكَحُول )وهو »وسيط« من نوع خاص(.

كيف بدأ العسكر الخراب؟

منها  كبيرة  أجزاءً  دمروا  أن  بعد  املدينة  اإلنجليز  احتل 

بالقصف البحري في مطلع العقد التاسع من القرن التاسع 

وأن  هشة،  تربتها  أن  القديم  تاريخها  من  وعرفوا  عشر، 

ما تطأ أسقف مدينتين تحت  أرضاً بقدر  أقدامهم ال تطأ 

التي  العتيقة،  ـ منارتها  ـ في ما هدّمت  ركام زالزل هدّمت 

كانت من عجائب الدنيا السبع. أخذوا حذرهم، فتوسعوا 

في البناء األفقي لتوزيع ضغط البنيان على التربة، وجعلوا 

أقلها  املدينة شفرة معمارية موحدة،  للبناء على كورنيش 

تربة  ذات  ساحلية  بمدينة  يليق  محدود  بارتفاع  االلتزام 

نير  من  مصر  وتحررت  والسنون،  األيام  مرّت  ضعيفة. 

وازداد  الثقة،  بأهل  الخبرة  أهل  واستبدل  االستعمار، 

العمران  وبدأ  الداخلية،  والهجرة  بالخصوبة  السكان 

يتوسع شرقاً خارج املساحة القديمة.

»أبي  ضاحية  تقع  اإلسكندرية،  من  األقصى  الشرق  في 

قير« ذات الطبيعة الريفية البحرية آنذاك، حيث الصيادون 

كانت  الذين  الحضرية،  منها  أكثر  الريفية  الثقافة  ذوو 

اإلسكندرية بالنسبة إلى موقعهم سفراً يستدعي الترتيب 

قير واإلسكندرية مساحة شاسعة من  أبي  املسبق. وبين 

األفدنة  اقتُطِعت منها عشرات  الزراعية،  األراضي  أخصب 

ليقام عليها قصر املنتزه وحدائقه املحيطة في العهد امللكي، 

ثم مساحة رملية أكثر اتساعاً وجدباً، أقيمت عليها الحقاً 

لألجانب  مملوكاً  إما  أغلبها  كان  ومصايف  وفيالت  أكواخ 

أو لزائري اإلسكندرية في الصيف فقط من امليسورين من 

القاهرة أو من املحافظات األخرى.

لم يطرأ على ساحل املدينة شيء ذو بال، إال بعض العمائر 

التي بدأت تظهر بعد منطقة الرمل ـ األرستقراطية سابقاً 

وميامي  بشر  سيدي  مناطق  في  أي  املنتزه،  قصر  وبين  ـ 

من  الستينيات  منتصف  حتى  لكن  واملندرة.  والعصافرة 

املنازل  لسكان  متاحة  البحر  رؤية  كانت  املاضي،  القرن 

معدودة الطوابق في املناطق القِبْلية )أي الواقعة جنوب خط 

املدينة وشرقها(.  بين وسط  الواصل  الحديدية  السكك 

في أواخر الستينيات، استدعت الضرورة الحربية واألمنية 

الوليدة بين أحراش منطقة  الدفاع الجوي  أن تقام قاعدة 

طوسون باشا املطلة على البحر غرب أبي قير، ثم أقيمت 

الحقاً الكلية البحرية إلى جوارها. وألسباب عسكرية باملقام 

األول، تمّ مدّ خط السكك الحديدية الداخلي شرقاً، فبعد 

أن كان ينتهي في املنتزه أضحى واصاًل إلى أبي قير، التي 

صارت جزءاً ال يتجزأ من املدينة. وكان الغرض الرئيسي هو 

نقل الجنود إلى مكان خدمتهم في منطقة طوسون. حتى 

حرب تشرين األول/ أكتوبر 1973، كان مقرّ قيادة املنطقة 

من  قريباً  الحالي  موقعه  من  ممتداً  العسكرية  الشمالية 

محطة قطار سيدي جابر الشهيرة حتى طريق الكورنيش 

انتهت  املدينة(.  لوسط  )أقرب  في منطقة مصطفى كامل 

الساداتي،  االنفتاح  وبدأ  السالم،  معاهدة  ووقِّعت  الحرب، 

فانطلقت معه موجة »االستثمار العقاري العسكري« تجرف 

املدينة، بماضيها وحاضرها ومستقبلها.

تابعة  شاغرة  كبيرة  مساحة  اقتطاع  هي  البداية  كانت 

بعد  عسكرية  قيمة  لها  يعد  لم  الشمالية،  املنطقة  لقيادة 

لبناء  إلى فرصة عقارية مميّزة  الحرب واملعاهدة، فتحوّلت 

عمارات ضخمة للضباط، مطلة على البحر. كانت عمارات 

مصطفى كامل لضباط القوات املسلحة أول خرق لقواعد 

العشرين  قاربت  أبنية  فظهرت  الكورنيش،  على  البناء 

قبل.  من  املدينة  تشهدها  لم  معمارية  سابقة  في  طابقاً 

الذين  املدينة  األثريون في  القصة فيحكيه  أما ما خفي من 

شهدوا تعطّل أعمال الحفر والبناء بسبب اآلثار اليونانية 

األرض.  هذه  تحويها  كانت  التي  الهائلة  والرومانية 

ببساطة شديدة، أقيمت مدينة الضباط على أنقاض مدينة 

مساحة  أي  »نيكروبوليس«،  الرومانية،  البطلمية  املوتى 

خارج  يبنوها  أن  البطالسة  اعتاد  التي  املقابر  من  هائلة 

ليلة  في  املحدودة(.  القديمة  )بمساحتها  املدينة  أسوار 

العسكرية،  القيادة  من  مداه  والحنق  الضجر  بلغ  ظلماء، 

وصدر  اآلثار،  هيئة  استغاثات  إلى  االلتفات  عدم  فقرروا 

مَنْ  حمل  صباحاً.  الخرسانية  األساسات  بصبّ  القرار 

أن يحمل من تماثيل وأوانٍ وغيرها،  ما استطاع  استطاع 

في  للرماد  ذراً  تسويرها  تم  محدودة  مساحة  وتركت 

مباشرة،  البحر  على  الخرسانية  الغابة  وأقيمت  العيون، 

وتركت منطقة الحفر لهيئة اآلثار.

األولى،  العقارية  باملدينة  العسكر  مستثمرو  أعجب 

في  أثرية  عسكرية  قلعة(  او  )برج  طابية  إلى  فانطلقوا 

الرمضاني  اإلفطار  مدفع  يعلوها  منطقة سيدي بشر كان 

شمس  بغروب  مؤذناً  البحر  في  قذيفته  يطلق  كان  الذي 

أيام الشهر الفضيل. هُدمت الطابية وأقيم مكانها »فندق 

حوله  وشيّدت  البحرية،  القوات  لضباط  املحروسة« 

القوات  ضباط  لسكن  مخصصة  شاهقة  أسمنتية  غابة 

املسلحة ومصايفهم. تعددت الفنادق والعمارات اململوكة 

بطول  وتناثرت  الجيش  لضباط  حصراً  بها  املنتفع  أو 

الكورنيش، وأمست ارتفاعاتها فوق املعتاد وفوق الـ »كود« 

املعماري وفوق القانون، ففتح الباب للمدنيين كي يرتفعوا 

بعماراتهم، وبدأت الصفوف األولى تحجب رؤية البحر عن 

الصفوف التالية.

مقاول فاخر وكَحُول فاجر

»نيكروبوليس«  بعد  ومن  القديمة،  املدينة  أسوار  خارج 

في  تقريباً  الطبيعية  الرملية  الشواطئ  انعدمت  الشرقية، 

شاطئ  باستثناء  الطابية،  حتى  الرمل  منطقة  كورنيش 

ستانلي وكبائنه الشهيرة. بين الطابية املهدومة وحدائق 

سيدي  شهرة،  األكثر  اإلسكندرية  شواطئ  تمتد  املنتزه 

أن  نعرف  صغاراً،  كنا،  واملندرة.  والعصافرة  وميامي  بشر 

الصغيرة  العصافرة  جزيرة  بين  الواصل  الصخري  الخط 

أو  البحر،  قنفذ  بحيوان  عامر  املنتزه  حدائق  وشواطئ 

السماء  صفاء  ننتظر  وكنا  الدارج،  بالنطق  »الرتسة« 

الغطس  من  بقليل  الرتسة  نصطاد  كي  األمواج  وهدوء 

الحر، لنخرج بما اصطدناه ملتهمين لحمه البرتقالي تحت 

شماسٍ كنا نأتي بها من منازلنا في املناطق البَحرية. وحين 

تتلبد السماء، ويشتد الريح، فتهيج األمواج، كنا نستبدل 

ركوب  بهواية  البحر  عرض  صوب  البعيدة  السباحة 

ثم  تتآكل،  الفسيحة  الشواطئ  وجدنا  فجأةً،  األمواج. 

أسمنتية  بمكعبات  وألقت  الضخمة  البحرية  املعدات  أتت 

هائلة فوق الخط الصخري الغاطس بين جزيرة العصافرة 

واملنتزه، إنقاذاً للشاطئ املتآكل بحاجز أمواج صناعي.

الشاطئ  أن  الغالب  الظنّ  وكان  عديدة،  سنوات  مرت 

حراري  احتباس  ربما  كبرى..  بيئية  ألسباب  يتآكل 

شواطئ  أن  اكتشفنا  ثم  أخرى.  مناخية  تغيرات  وربما 

في  الصناعي  الــردم  بسبب  تتآكل  اإلسكندرية  شرق 

أقصى الغرب إلقامة منتجعات سياحية فاخرة على مسافة 

القرى  سلسلة  أقيمت  مطروح.  طريق  في  كيلومتراً   90

فيها  الشمالي، وشيّدت  الساحل  »مارينا« على  السياحية 

الجزر الصناعية وحواجز األمواج املتصلة بالشاطئ، ومرفأ 

اليخوت، وغيرها من أعمال استدعت إلقاء مئات اآلالف من 

أطنان الحجارة والصخور والرمال ومواد البناء في البحر، 

فغضب البحر في اتجاه الرياح التقليدية، وذهبت األمواج 

تنخر في شواطئ شرق املدينة.

يحْكمون  النيوليبرالية  جنراالت  فكان  البرّ،  على  أما 

قد  مبارك  نجل  شلة  كانت  فإذا  وتنفيذياً.  إدارياً  املدينة 

األفدنة  اآلالف من  أبيه، على عشرات  استولت، هي وشلة 

قيمتها  فأهدروا  ومطروح،  اإلسكندرية  بين  الساحل  على 

شاغرة  تظل  منتجعات  في  الفريدة  والتنموية  الزراعية 

فأضرّوا  البحر  على  اعتدوا  قد  كانوا  وإن  السنة،  أغلب 

في  باع  لهم  كان  التنفيذي  الحكم  جنراالت  فإن  املدينة، 

تدمير عمران اإلسكندرية من داخلها.

املحجوب،  السالم  عبد  السابق،  املخابرات  جنرال  أتى 

محافظاً لإلسكندرية أواخر التسعينيات من القرن الفائت، 

بالكورنيش  اهتم  للمدينة.  األجوف  التجميل  عهد  ليبدأ 

الشاهقات  »القبور«  عهده  في  وانطلقت  املناطق،  وأشهر 

تربة  وعلى  ضيقة  شوارع  في  مسبوقة  غير  ارتفاعات  إلى 

هشة، أحياناً تكون طينية في شرق املحافظة. قام الجنرال 

التالعب  كيفية  املقاولين  صغار  بتعليم  بنفسه  املحجوب 

املحافظة  إلى  االستغاثات  بإرسال  القانون،  على  وااللتفاف 

العليا  الطوابق  يقطنون  وهميين  سكان  بأسماء  واألحياء 

يدفع  ثم  الهدم،  قرارات  فتقف  املخالِفة،  العمارات  من 

املقاول غرامة زهيدة وتتم املصالحة، وتدخل املرافق كاملة 

من ماء وكهرباء باعتراف رسمي من املحافظة. 

املقاولين  من  جديدة  طبقة  وانطلقت  األرباح،  تضخمت 

االرتفاع،  منخفض  بيتاً  تذر  وال  فيالّ  تُبْقي  ال  الناشئين 

فعقدوا الشراكة مع املاُلَّك، وساوموا املستأجرين، وهدموا 

البحر  رؤية  في  وتنافسوا  الحدائق،  وجرفوا  البنيان، 

فحجبوا عن جيرانهم لون السماء وضوء الشمس وعلة 

النسيم. كثرت الدعاوى القضائية، فتواطأ أطراف الفساد 

على  ونيابة،  وشرطة  وتنفيذيين  مقاولين  جميعاً،  العقاري 

خلق ظاهرة »الكَحُول«، أي املغفّل الذي يوقع ببصمته أو 

بخطه الرديء على ما ال يعرف مضمونه. في الحقيقة، لم 

يكن الكَحُول مغفاًل، بل كان شريكاً واعياً في الجرائم، وإن 

كان هو نفسه – رجاًل أو امرأة – ضحية الفقر والجهل 

والتهميش. أتوا بفقراء يحملون بطاقات هوية من أعماق 

في  الحقيقي  عنوانهم  على  يستدل  وال  الصعيد،  قرى 

األوراق  وجعلوا  باملال،  فأغروهم  اإلسكندرية،  ضواحي 

امللكية  إعادة  ضمان  مع  حين،  حتى  باسمهم  الرسمية 

للمقاولين بأوراق رسمية أيضاً وقعوا عليها سلفاً. تصدر 

الدعاوى القضائية باسم الكَحُول، وتصدر عليه العقوبات، 

ويأمن املقاول من املحاسبة وهو الذي يعرفه مهندس الحيّ 

وضابط الشرطة الفاسدان كما يعرفه السكان والجيران 

على  العمارة  انهارت  إنِ  ذلك(،  إثبات  يملكوا  لم  )وإن 

رؤوسهم، كما حدث بالفعل مراراً.

خرِبَت املدينة في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. 

تشارك في ذلك الجنرال الحاكم واملقاول الثري والكَحُول 

الفقير. اختنق الهواء، واختفى الخضار، وديست األزهار، 

فأظلمت الشوارع في الظهيرة، وطفحت املجاري، وهدمت 

الفريد،  واملعماري  اإلنساني  التراث  واستبيح  ــار،  اآلث

الذكريات.  منهم  مالكيها، وسُلبت  من  املدينة  واختُطفت 

تتوافد على شوارع اإلسكندرية جحافل من مصطافين ال 

قبل  واحد  يوم  في  املتعة  لحظات  يهتمون سوى بخطف 

أن تعود بهم الحافالت إلى بؤس قراهم ومدنهم األقل حظاً 

من املدينة العامرة الخربة، غير مكترثين لسكانها املقيمين 

املوسمي  العراك  إلى  مدينتهم  مخربي  عن  التفتوا  الذين 

العبثي مع الزائرين. انتهى الجنراالت من املدينة فانطلقوا 

يبيعون أراضي الصحاري الشاسعة، محتكرين السواحل 

واطمأن  الفسيحة،  مصر  ربوع  في  والرمال  واملناجم 

سوليدير إلى علو همة أقرانه في اإلسكندرية كي ال يبقى 

لفيروز ما تغنيه هنا أو هناك. انتهت الجنيهات من أيادي 

أحكام  تالحقهم  ينتمون،  حيث  إلى  وعادوا  »الكحاويل«، 

قضائية تدينهم بالسجن. وها هي اإلسكندرية كما علّمت 

املدن جمال العمران تعلمها قبح الخراب في وصفة سهلة: 

استبداد جنرال، وفساد مقاول، وانتهازية كَحول لم يعد 

بعد اليوم مغفَّاًل.

وتجمد  املحروقات  توزيع  توقف  »سامير«  شركة 

على  كالصاعقة  الخبر  نزل  بالبورصة.  أسهمها 

للنفط  وحيدة  مصفاة  البالد  ففي  املغربي.  االقتصاد 

والسيارات  الكهرباء  توليد  الشركات ومحطات  تزود 

الذي  الشرير  الخبر  هو  هذا  بالبنزين..  والشاحنات 

خصصت له الصحافة املغربية حيزا كبيرا رغم تزامنه 

مع موسم االنتخابات البلدية واملحلية. ثم جاء الخبر 

محمد  السعودي  األعمال  رجل  سيتدخل  السعيد: 

املالكة  »كورال«  مجموعة  صاحب  العمودي،  حسين 

اإلفالس  من  إلنقاذها  »سامير«،  من  الكبرى  للنسبة 

الذي يتهددها بسبب مديونيتها املرتفعة التي تتجاوز 

زيادة رأسمال  السعيد  الخبر  3.7 مليار دوالر. يقضي 

الشركة بما يعني زيادة األسهم التي يملكها املستثمر 

األجنبي. عمت السعادة ألن البنزين أهم من االنتخابات.

صحيح،  غير  السعيد  الخبر  أن  اتضح  أيام  بعد 

العام  األمين  قال  االقتصاد.  وريد  من  األزمة  فاقتربت 

لجمعية  موزعي املحروقات، إن »شركة سامير كانت 

الطاقة  إنتاج  محطة  حاجات  ثُلث  تأمين  في  تساهم 

بمدينة  للكهرباء  الوطني  للمكتب  التابعة  الكهربائية 

واحدة  قطرة  على  تتوفر  ال  أنها  تبين  وقد  املحمدية، 

إلى  دفعنا  ما  االستخدام، وهو  لهذا  املوجه  الفيول  من 

أن شركة  التحرك بسرعة«. واستطرد: »لقد اتضح 

سامير ال تحوز على الفيول الصناعي املوجه لقطاعات 

حتى  أو  احتياطي،  أي  على  وال  التحويلية،  الصناعات 

كميات قليلة من وقود الطائرات ووقود البواخر«.

تتزود  التي  البنزين  محطات  في  السيارات  كثرت 

خزاناتهم  مألوا  كثيرون  االحتياط.  باب  من  بالوقود 

أعلنت  البعيدة.  االتجاهات  في  حركتهم  من  وقللوا 

الحكومة عن مخطط مستعجل يؤمّـن حاجات املغرب 

وانطلق  قليال  التوتر  خف  شهر.  ملدة  املحروقات  من 

بتوقيف  للشركة  األحادي  القرار  أدين  تفكير جماعي: 

بيضه  كل  وضع  أنه  إلى  املغرب  تنبه  وفجأة  اإلنتاج. 

في سلة نفط واحدة، وهي مهددة بالتوقف. استغرب 

املعلقون حدوث األزمة عندما انهارت أسعار النفط: هذه 

األزمة ليست بنت السوق. 

معطيات  تروّج  »سَامِير«  املغاربة:  النفطيون  قال 

خمس  منذ  تدفع  لم  فهي  »الهروب«.  من  تمكّنها 

السعوديين  أن  يبدو  بذمتها.  التي  الضرائب  سنوات 

ممارسة  ويريدون  بلدهم  في  الضرائب  يدفعون  ال 

من  املغربية  الحكومة  غيرت  املغرب.  في  نفسه  الشيء 

نبرتها في تعاملها مع ملف الشركة، حيث قال مصدر 

العمودي ضغط بقوة من  املالية أن املستثمر  في وزارة 

أجل عقد لقاء مباشر مع وزراء املالية والطاقة للحصول 

على إعفاءات وتسهيالت حصل على مثلها من حكومات 

أن  الصمت  ظل  في  تخمِّن  الصحف  ولكن  سابقة. 

الحكومة تريد من السعودي دفع ما عليه.  

له  سمح  كيف  امللغومة:  االسئلة  ــدأت  ب هنا 

مطالب  وهناك  املاضي،  عن  جواب  ال  بالتسهيالت؟ 

في  املستخدمين  نقابات  علنا  طالبت  للمستقبل: 

الشركة، وهم أكثر من 1200 شخص، بحماية البالد 

من تصادم الفاعلين االقتصاديين، ونصح املتهامسون 

بالبحث عمن يملك باقي ثلث شركة سامير التي تبعد 

عن العاصمة خمسين كيلومتراً.  

وفي  الجرائد  صفحات  على  الحازمة  األخبار  توالت 

ألي  ترضخ  »لن  اململكة  سلطات  اإللكترونية:   املواقع 

الجمارك  رفضت  وقد  الطاقي«.  بأمنها  يتعلق  ابتزاز 

ميناء  في  النفط  شحنات  بإفراغ  للشركة  السماح 

املصفاة قبل تسديد الديون. 

فالتفسير  لها.  تفسير  ال  ولكن  الوقائع..  هي  هذه   

في  له  جواب  وال  األلسنة  على  يطوف  بسؤال  يرتبط 

األخير؟  الشركة  ثلث  يملك  من  املغربية:  الصحافة 

حسب ويكيبيديا، فهناك شركتان مغربيتان تملكانه. 

واحدة تملك أصغر نسبة - خمسة في املئة - يديرها 

الثالثة  سن  في  دوالر  مليون   270 ثروته  بلغت  شاب 

والعشرين، حسب مجلة فوربيس. لو عرف املغاربة من 

يملك فعال باقي رأسمال الشركة وليس من هو مجرد 

واجهة، لفهموا ما يجري.

»سامير«  فشركة  عفنة.  ابتزاز  رائحة  تشتم 

املتخصصة في تكرير البترول، تمت خصخصتها في 

1997. وهي مُنحت ملستثمر سعودي بأقل من 30 في 

املئة من قيمتها الحقيقية: اشتراها بقرابة 400 مليون 

دوالر، بينما يقدر ثمنها الحقيقي بمليار دوالر، مما فوت 

في  الشركة  بيعت  طائلة.  أمواال  الدولة  خزينة  على 

أيام الغفلة، وآن أوان الدفع في زمن األزمة، مع أن رقم 

معامالت الشركة بلغ ستة مليار دوالر سنة 2013. 

السؤال: ملاذا باعت الدولة شركة تربح؟ 

الشركة  مقر  في  حريق  اندلع   ،2002 نهاية  في 

 2003 وبداية  الحكومة.  تتحرك  ولم  الهلع،  وشاع 

طاقة وسجين  مهندس  وهو  ـ  السرفاتي  ابراهام  قال 

لم تكن في محلها  الشركة  إن خصخصة  ـ  سياسي 

وزير  وهاجم  بالساذج.  الحكومة  قــرار  ووصــف 

الخصخصة حينها، الذي باع الشركة ثم صار مديرا 

وصح  السنوات،  مرت  للوزارة.  مغادرته  بعد  لها  عاما 

تتعرض  الذي  اليوم  وحل  السرفاتي.  أبراهام  تحليل 

الدولة لالبتزاز في عصبها. كانت املؤشرات تتوالى وال 

السعودي  األعمال  ففي 2012 طلب رجل  أحد.  يقرأها 

من وزير املالية التدخل لدى البنوك املغربية لتسليفه. 

كيف تم اكتشاف ذلك فجأة، ومن حماه مذاك وألربع 

سنوات؟ 

حصلت األزمة، بالرغم من أن سعر البنزين مرتفع في 

كل  يشتري  ال  املغرب  أن  من  وبالرغم  املغربي  السوق 

حاجاته النفطية بثمن السوق، بل يحظى بامتياز دفع 

سعر خاص منخفض لدول الخليج التي يتحالف معها 

في السراء والضراء.

املتغير األساسي في املشهد هو أن الحكومة الحالية 

حررت  املشكل.  فظهر  النفطية،  املواد  دعم  ألغت  قد 

فارق  تتحمل  الدولة  خزينة  تعد  ولم  النفط،  سعر 

السعر الذي حرم الشركة من مليارات الدوالرات.. كان 

هذا إنجازا لحكومة بنكيران إلنقاذ ميزانية الدولة. لكن 

لم يُسمع صوت رئيس الوزراء بصدد أزمة »سامير« 

رغم أنه عادة يعلق على أشياء صغيرة.

إلى  السعودي  األعمال  رجل  جاء   2015 صيف  في 

الرباط، وكان يتوقع أن يستقبله الوزراء كالعادة. لم 

سلمان  امللك  ملالقاة  طنجة  إلى  فذهب  أحد،  يستقبله 

ويبدو  موقع »هسبريس«.   العزيز كما نشر  عبد  بن 

امللكي  املحيط  من  مباشرة  قوية  إشــارات  تلقى  أنه 

عليه  املترتبة  ديونه  كل  تسديد  بضرورة  السعودي 

مع مصارف  املالية  املغربية، وتسوية وضعيته  للدولة 

حضور  له  يتأتَ  لم  بعدما  اآلجال..  أقرب  في  املغرب 

مقر  في  سلمان  امللك  ينظمه  الذي  األسبوعي  الغداء 

إقامته بطنجة.

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

العبيد  غناء  هو  النبوي  املديح 

والحَرّاطين ـ األرقـاء السـابقيـن 

يحضـر  هنـا  موريتـانـيـا.  فـي  ـ 

النبي  ويُــقــدَّم  بــالل  الصحابي 

كمالذ. وفي »بألف كلمة« لقطتان 

عن  واإلسكندرية:  ــوان  أس من 

العسكر ومدينتين.

السودانية  الدستورية  املحكمة 

يحدث  ما  شيء  سيفها..  تشرع 

فاملحكمة  الــســودان،  ــة  دول في 

وإرهاب  للسلطة.  قرارات  تنقض 

حــول  عجـاب:  وعجـب  ورُهـاب 

الجديد  اإلرهــاب  قانون  غرائب 

الذي أقرته السلطة املصرية.

إلسرائيل:  االقتصادية  املقاطعة 

سياسيا  االيجابية  الجوانب 

تلغي  ال   BDS لحملة  واقتصاديا 

تعقيـدات التطبيــق حين يصـل 

صـرف  وسـعر  فلسـطين.  أرض 

السوريين،  أنهكت  لعبة  الدوالر 

بينما املصرف املركزي يتخبط.
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إسماعيل اإلسكندراني

باحث في علم االجتماع السياسي ــــ من مصر

خراب اإلسكندرية: جنرال ومقاول وكَحُول

نهلة الشهال

كورنيش اإلسكندرية

في املغرب دلع نفطي ملستثمر شقيق

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

هذه أنظمة حاكمة، في عموم املنطقة، وصلت 

إلى درجة من االستهتار الكامل بالناس واالنفصال 

»املظاهر«  إنقاذ  عن  حتى  فتخلت  املجتمع،  عن 

الــعــام،  بــالــشــأن  الــتــي تــوحــي بانشغالها  املــعــتــادة 

»الــكــذب« عليهم. طمْر  بـــ  مهتمة  وصـــارت غير 

شوارع بيروت بالزبالة كان أفضل تجسيد لهذه 

وفي  املباشِرة.  ورمزيته  بساطته  بسبب  الحالة، 

العراق ومصر وسوريا واليمن والجزائر وتونس 

وسواها.. صار النهب املهول علنيّاً، باسم الدين 

أو باسم األمــن أو من دون اســم . وحين ينفجر 

الناس أو يعترضون، فهم ببساطة يُقتَلون، فردياً 

بالخطف والتعذيب والتصفية، وجماعياً بالقصف 

انفجار 2011 كان تعبيراً  واملجازر. وال حــدود. 

فئاتها  بــكــل  للمجتمعات،  الــعــام  االصـــطـــدام  عــن 

انتقلت  الــذي  الجديد  الطور  بذلك  وشرائحها، 

بحيث  الكاملة،  البرَّانية  طــور  األنظمة،  هــذه  إليه 

من  للغاية  ضيقة  مجموعة  مــع  السلطة  تماهت 

قمعية  لجماعات  املالكين  النهَّابين،  الطفيليين 

بالبزنس  فحسب  املــشــغــولــيــن  وعـــامـــة(،  )خــاصــة 

التعليم  املــجــتــمــع:  يــنــهــار  يــتــداولــونــه، فيما  الـــذي 

والصناعة..  والزراعة  والشغل  والسكن  والصحة 

والقيم والروابط املشتركة.

ــفـــط، فـــعـــائـــداتـــه »شــخــصــيــة«  ــد نـ ــوجـ ــيـــث يـ وحـ

تــتــقــاســمــهــا املــجــمــوعــة الـــحـــاكـــمـــة. كــمــا يــجــري 

التحكم بصفقات االستيراد والتصدير لتقاسمها، 

وبكل املعامالت والخدمات.. وهكذا ال تعود الزبالة 

مثاًل، بل منجم ذهب  بالنظافة  يتعلق  شأناً عاماً 

حصصهم  تعيين  على  علناً  املــتــنــفّــذون  يتقاتل 

مــنــه. ولــو اختلفوا، تــطــوف الــزبــالــة فــي الــشــوارع، 

وال بــأس مــن ذلــك وسيلة لــالبــتــزاز املــتــبــادل. قال 

لهم الناس املفجوعون: أسرقوا ولكن بعقل. في 

العراق بالغ الثراء مثاًل، قالوا لهم أسرقوا في ملف 

الكهرباء ما شئتم، وأبقوا للناس حصة لساعات 

لهم  ال. هم  ولكن  الــيــوم.  في  التغذية  عديدة من 

مــولــداتــهــم الــخــاصــة ومــســتــشــفــيــاتــهــم ومــــدارس 

أبنائهم )لــو أبْــقــوهــم فــي الــبــالد(، وحــتــى السكن 

املسيَّج خارج »القرف«. ليس صدفة أن شعارات 

االنتفاضات كانت تتضمن مطلب الكرامة عالوة 

على الخبز والشغل كحقوق. وأن أبناء الشرائح 

بأنهم  أحسوا  تقليدياً  امليسورة  وحتى  الوسطى 

»مشطوبون« من املعادلة الزاحفة، فاشتركوا في 

العمل،  بالعاطلين عن  بالك  فما  الحراكات،  تلك 

ــدون  املــرمــيــيــن فــي أحــيــاء مــهــمَّــشــة، مــنــســيــة، يــولَ

ويــكــبــرون ولــعــلــهــم ال يــصــلــون إلـــى الــشــيــخــوخــة 

ــأس والـــــــــذل والـــــجـــــوع واألمـــــــــراض  ــ ــيـ ــ بـــســـبـــب الـ

واملخدرات و...

 األكثرية الساحقة هم دون الثالثين في بلداننا. 

واألكثرية الساحقة من تلك األكثرية الساحقة بال 

بصيص أمل بتحسن في أوضاعهم. 

نة_و_ لتبا باب_ا # . ر وف_شو مجتمعات_ال_أ #
 . معاً _ جة لفلّو ا _ و _ ء بال كر # . معاً _ لغميق ا _ ق خند

#للصبر_حدود.



في غياب حركة مقاومة مسلحة قد تشغل إسرائيل أو تقارعها، وبينما 

الدول العربية واإلسالمية املجاورة مشتبكة في حروب طائفية وصراعات 

انعدام  ومع  األخيرة،  أولويتهم  األولى»  «قضيتهم  من  جعلت  إقليمية 

بمحدودية  واإلقرار  التفاوض  من  سنة   25 تختم  قد  سياسية  عملية 

«املقاطعة  حركة  أصبحت  املحتل،  على  الشعبية  السلمية  املقاومة  تأثير 

وسحب االستثمارات وفرض العقوبات» (BDS) تمثل إحدى أبرز األدوات 

املتاحة «للنضال القانوني» والعمل الجماهيري التضامني الدولي املناهض 

القرارات  وتيرة  تزايدت  األخيرة،  السنوات  وفي  اإلسرائيلي.  لالحتالل 

الصادرة عن الجامعات والشركات والهيئات املالية الدولية بتبني حركة 

بعض  وتحققت  عامة،  حمالت  إطار  في  االستثمارات،  وسحب  املقاطعة 

إسرائيلي  املوضوع شأناً لجدل سياسي  من  مما جعل  البارزة  النجاحات 

بأن  الناشطين  لدى  األمل  األولية  االختراقات  هذه  بعثت  كما  داخلي، 

مع  الصراع  لخوض  األساسية  الوسيلة  هي  املقاطعة  حركة  تصعيد 

االستعمار االستيطاني الصهيوني في املحافل الدولية، باإلضافة للمطالب 

املتكررة بتطبيقها على الصعيد امليداني الفلسطيني، كما جرى في الضفة 

الغربية في 2014 في أعقاب الحرب اإلسرائيلية على غزة. 

حتى  انتصارات  من  العاملية  املقاطعة  حركة  أنجزته  ملا  التقدير  ومع 

اآلن، وما يمكن أن تحققه نظرياً في حال توسيعها لتشمل دوًال أوروبية 

املقاطعة  تطبيق  مسألة  فإن  الفلسطينية،  القضية  مع  متعاطفة  وعاملية 

دراسة  من  بدّ  ال  أخرى،  مغازٍ  وله  تماماً  مختلف  شأن  محلياً  االقتصادية 

تداعياتها بشكل جدّي قبل املطالبة بمثل ذلك التصعيد في املواجهة مع 

إسرائيل  عن  االقتصادي  الفصل  تحدّي  عليه  ينطوي  الذي  إسرائيل، 

وبناء اقتصاد منتج فلسطيني، وهذا ما عجزت جميع الحمالت السابقة 

أو  املستهدفة  القطاعات  أو  املبادرة  الجهة  عن  النظر  بغض  إحداثه،  عن 

الحقبة السياسية التي تمّت فيها. 

من ١٩٣٦ الى ٢٠١٥: ماذا تعلّمنا؟

حملة  أن  الفلسطينية  املؤسسية»  الشعبية/  «الذاكرة  تغفل  وربما 

املقاطعة الحالية ليست التجربة األولى التي يلوّح فيها الشعب الفلسطيني 

االقتصادية لوضع حد لالستعمار الصهيوني،  ومناصروه بسالح الحرب 

ربما  املاضية  الجوالت  في  وإبطالها  فشلها  إلى  أدت  التي  األسباب  وأن 

وقبل  اليوم.  اكثر حظاً  للمقاطعة  املبادرة  من  درجة تجعل  إلى  تتغيّر  لم 

الحمالت الشعبية في 2014 التي استهدفت البضائع اإلسرائيلية املصدرة 

وهي  سنوياً)  دوالر  مليارات   3 يفوق  (بمقدار  الغربية  الضفة  أسواق  إلى 

اختفت بعد أشهر قليلة ولم تغير شكل العالقة التجارية الفلسطينية مع 

النطاق ملقاطعة منتوجات  أبرز حملة واسعة  فإنّ  الدولة املحتلة،  اقتصاد 

من  بمبادرة  الفلسطينية  السلطة  أطلقتها  التي  تلك  هي  املستوطنات 

مع  التعامل  يحرِّم  تشريع  خالل  من   ،2009 في  الوطني  االقتصاد  وزير 

اقتصاد املستوطنات، مما نجح بالتقليل من توغل بضائعها في األسواق 

الفلسطينيين  العمال  املبادرة عجزت عن تحريم  الفلسطينية. لكن هذه 

على  املقدرة  عدم  رأسها  على  عديدة  ألسباب  املستوطنات  في  العمل  من 

توفير أماكن عمل ووظائف بديلة ملا يقارب 30 ألف عامل فلسطيني.

الفصائل  خاضت  ــى،  األول االنتفاضة  فعاليات  إطار  في  ذلك،  وقبل 

حمالت  من  العديد   ،1988 من  اعتباراً  الشعبية،  والفئات  الفلسطينية 

البضائع اإلسرائيلية والعمل في إسرائيل واالمتناع عن تسديد  مقاطعة 

أن  إلى  اليومي..  التجاري  واإلضراب  اإلسرائيلية  الضرائبية  املطالب 

أعباء  على تحمل  واملواطنين  االقتصاد  وقدرة  االنتفاضة  زخم  استنفدت 

أو  املنزلي»  البديل من خالل «االقتصاد  املقاطعة وخلق فرص عمل وإنتاج 

«العودة للزراعة»، وخاصة في أعقاب حرب الخليج األولى والعقوبات املالية 

مئات  وتهجير  الفلسطينية  التحرير  منظمة  على  فرضت  التي  العربية 

اآلالف من الفلسطينيين من الخليج وانضمامهم إلى أعداد الباحثين عن 

عمل في السوق الفلسطيني - اإلسرائيلي املشترك. ومع أنّ عمر الحركة 

ولدت  أنّها  أساس  على  عادة  يُحسَب  املعاصرة  الفلسطينية  الوطنية 

الوطنية  النضالية  التجربة  فإن   ،1965 العام  املسلح  الكفاح  انطالقة  مع 

االقتصادي  السالح  وكان  العشرين،  القرن  أوائل  إلى  تمتد  الفلسطينية 

واإلضراب التجاري الشامل من بين األدوات التي وظفت في ثورة 1936-

الدول  جامعة  دخول  مع   1946 في  وتجدّدت  جدوى،  دون  من   ،1939

اليهودي  االقتصاد  بمقاطعة  قرارها  مع  االقتصادية  املعركة  في  العربية 

تجارياً ومالياً. ومع إطالق املقاطعة من قبل الدول العربية، كان على القيادة 

فلسطين  تقسيم  قرار  عشية  الجهد  ذلك  إلى  االنضمام  الفلسطينية 

ووقوع النكبة العام 1948.

«ومضى عهد املجامالت»

ال يهدف الخوض في هذه املراجعة إلى مزيد من دراسة التاريخ االقتصادي 

أو النضالي الفلسطيني، بل ملا تتضمّنها من عبر يبدو أن ناشطي املقاطعة 

وصناع السياسات اليوم ال يُعيرونها ما يجب من اهتمام أو تقدير، على 

افتراضهم أننا في القرن الـ21 الذي يتطلّب حلوًال وأجوبة الئقة بالعصر، 

ذلك،  من  الرغم  وعلى  عهدها.  مضى  تاريخية  بنضاالت  التذكير  وليس 

بعنوان «ومضى عهد  ثالثة مجلدات،  في  مؤخراً  هام صدر  فهناك كتاب 

املجامالت: مذكرات الدكتور حسين فخري الخالدي»، الذي كان عضواً 

في الهيئة العربية العليا منذ قيامها وأول رئيس بلدية منتخَب للقدس إلى 

أن نُفي إلى جزر السيشل مع زمالئه إبّان ثورة 1936. 

ومع أنّه تمّ تسجيل هذه املذكرات العام 1949 بعد سقوط البالد وفي 

أكثر الحقب التاريخية مأساوية، فإنها لم تنشر سوى بعد 65 سنة من 

تجميعها، ألسباب سياسية تمّ شرحها في مقدّمة املذكّرات. ومن بين ما 

يميّز هذه املذكرات أنها بمثابة تأريخ للقضية الفلسطينية بين 1919-

شاركت  التي  الفلسطينية  القيادية  الشخصيات  عاشتها  كما   1949

بجميع مراحلها، وفي مواقع مختلفة، وبالقرب من القائد األعلى الحاج أمين 

«دون مجاملة»  املؤلف من  للدهشة هو استعراض  يدعو  وما  الحسيني. 

(لكن أيضاً من دون تجريح أو تشهير أو تخوين) ألوجه القصور في البناء 

في  فادحة  وألخطاء  حينذاك،  الفلسطيني  السياسي  والنظام  املؤسسي 

األداء النضالي والسياسي والديبلوماسي واالقتصادي الفلسطيني، ومن 

تواطؤ رسمي عربي (وأحياناً فلسطيني) مع املطامع اإلمبريالية البريطانية 

الحذر  املؤلف  تعامل  ليس  جاذبيةً  أكثر  هو  وما  الصهيونية.  واملصالح 

واللبق مع قضايا في غاية الحساسية السياسية والشخصية فحسب، 

بل مدى التشابه بين تقييمه الصريح لتلك الحقبة التاريخية وإخفاقاتها 

مما  بكثير  أسوأ  يعتبر  ربما  الذي  اليوم  الفلسطيني  والوضع  جهة،  من 

كان عليه قبل 65 عاماً، نظراً للدروس التي كان يُفترض استيعابها لكي 

تُحرز القضية الفلسطينية (والوسائل النضالية املستخدمة) تقدّماً بعد 

كل هذه النكبات والنكسات والشهداء والتضحيات.

«أن نشنها حرباً اقتصادية اجتماعية ال هوادة فيها»

عليها  باإلشراف  كلّف  التي  الجهود  تفاصيل  فخري  حسين  يروي 

تجارة  لتنظيم   ،1946 العام  القدس  في  العليا  العربية  الهيئة  قبل  من 

توفير  خالل  من  الجديدة،  العربية  للمقاطعة  مساندة  فلسطينية 

التي  التجارية  القنوات  عن  بديلة  عربية  فلسطينية  وأسواق  منتجات 

الدول  في  األسواق  بعض  بين  البريطاني  االنتداب  فترة  قائمة  كانت 

إلى إطالق حملة مقاطعة  باإلضافة  اليهودية في فلسطين،  العربية وتلك 

االقتصادين  التي كانت تربط  االقتصادية  للعالقات  ــ عربية  فلسطينية 

في  هذا  العربية  الجامعة  قرار  «وكان  فلسطين:  في  واليهودي  العربي 

العربي  الشعب  على  لزاماً  فكان  أجلها،  ومن  الفلسطينية  القضية  صالح 

مهما  السبيل  هذا  في  التضحيات  جميع  أيضاً  يتحمل  أن  الفلسطيني 

املجريات  مفصل  بشكل  املؤلف  ويستعرض  شاقة».  أو  جسيمة  كانت 

املقاطعة  لتفعيل  املبادرة  حول  الفلسطينية  الداخلية  للصراعات  املؤملة 

و  البناء  ومواد  الحمضيات  صناعة  مثل  حساسة  قطاعات  في  املحلية 

أكثر  من  تعتبر  التي  املنزلية)،  واألدوات  (النسيج  املوحدة»  «املنتوجات 

القطاعات التي يسيطر عليها االقتصاد اليهودي، وهي ذات حيوية خاصة 

للعديد من الطبقات الفقيرة والتجارية الغنية الفلسطينية على السواء. 

العربية  القيادة  في  أعضاء  قبل  من  الطعن  يذكرها  التي  األمور  وبين 

رقعة  لتوسيع  العربية  التجارية  الغرف  مع  لها  توصل  التي  بالترتيبات 

املقاطعة، ومحاوالت كبار تجار الحمضيات للحصول على استثناءات عن 

املقاطعة بسبب االعتماد الكبير على شبكات التسويق اليهودية، وشراء 

اليهودية املحظورة وتسويقها على  البضائع  التّجار الجشعين»  «بعض 

«بأضعاف  وبيعها  املقاطعة،  إعالن  قبل  مخازنهم  في  كانت  أنها  أساس 

العرب بمصالح  اليهود»، وكيف «اشتبكت مصالح  أثمانها عند  أضعاف 

اليهود في جميع نواحي الحياة»، ثم اإلدارة غير الدقيقة لنظام شهادات 

املنشأ للحمضيات العربية الذي «سادته الفوضى بعد حين فأصبحت هذه 

وتتسرّب  املصدّرون  فيملؤها  بياض  على  وشماًال  يميناً  تعطى  التصاريح 

لسوء  األمثلة  من  وغيرها  العربية...»،  البالد  إلى  اليهودية  الحمضيات 

التحضير وقلة التخطيط والدراسة وااللتزام النخبوي «اللّين» بخطوط 

وأهداف املقاطعة التي هي «كما هو معروف قضية أخالقية وعقيدة وإيمان 

قبل أن تكون أوامر تصدرها هيئة وطنية فيطيعها الناس... أو تفرضها 

ويختتم  عليها».  القائمين  أخالق  أو  ميزات  كانت  مهما  تفتيشية  أداة 

الـ30  السنوات  التجربة وهو يتحسر على  لتلك  قراءته  حسين فخري 

الضائعة في املواجهة مع الحركة الصهيونية التي لم يتم فيها التمهيد 

للمقاطعة، بينما في 1946 «أردنا القيام بعمل جبار بظرف بضعة أشهر، 

نقيم فيها املصانع لنستقلّ بإنتاج ما نحتاجه ونؤلف الشركات الكبيرة 

فاتنا في مرات عديدة  املرّة كما  القطار هذه  لالستيراد والتصدير، وفاتنا 

سابقة...». 

التضحيات  هذه  كل  من  شيئاً  تعلمنا  هل  محله:  في  السؤال  فيبقى 

مصير  تواجه  لن  اليوم  املقاطعة  بأن  تطمئن  قد  واملواجهات،  والتجارب 

له  يسمح  بوضع  اليوم  الفلسطيني  االقتصاد  هل  نفسه؟  سابقاتها 

بخوض «حربٍ اقتصادية اجتماعية ال هوادة فيها»، كما كان يدعو أمثال 

حسين فخري، لالنفصال عن الهيمنة اإلسرائيلية وكسر الطوق التجاري 

واملالي املفروض و «تشابك مصالح العرب بمصالح اليهود»؟

.. هناك بريق صغير من األمل في اإلحصاءات االقتصادية الفلسطينية: 

(االستخراجية  الفلسطينية  الصناعية  القطاعات  في  األخيرة  التطورات 

املحلي  اإلنتاج  في  حصتها  تراجعت  لطاملا  التي  والطاقة)  والتحويلية 

لكنها  املئة)،  في   20 تفوق  حصتها  كانت  (حين   1994 منذ  اإلجمالي 

عراقيل  من  الوطني  االقتصاد  يواجه  ما  كل  من  وبالرغم  استطاعت، 

في   13 من  حصتها  تزيد  بأن  للدولة،  اإلنمائي  للدور  وغياب  إسرائيلية، 

املئة من الناتج املحلي العام 2010 إلى 16 في املئة العام 2013. وفي شهر 

حزيران 2015، سجل الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي الفلسطيني ارتفاعاً 

بنسبة 8 في املئة عن الشهر السابق (و3 في املئة عن الشهر نفسه من 

2014)، في فروع الصناعة التحويلية أساساً، مما يدلّ على وجود النواة 

الصلبة األولى «لصناعة وطنية» نشطة يمكن للسياسات العامة رعايتها 

وتحفيز نموّها وتوسّعها لكي توفر السند املادي واألساس املتين الذي ال 

بدّ منه بالتوازي لجعل املقاطعة االقتصادية إلسرائيل فعًال وليس كالماً.

وهذه هي البشرى السّارة من فلسطين! 

51.12 في املئة بشهر واحد هو حجم االنخفاض في تداول األسهم والسندات

في الخزينة الجزائرية (12.734 في شهر تموز/يوليو بينما كان 28.734 

في شهر حزيران/يونيو). وحسب تقرير لصندوق النقد العربي،

فإن بورصة الجزائر هي األضعف عربياً. قضيـــــة
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سعر  يتصدع  سوريا،  في  املسلح  الخراب  استدامة  مع 

بأسعار  خاسفة  قيمتها  فتهوي  السورية،  الليرة  صرف 

بإبقائها  سابقاً  السلطة  تباهت  التي  والخدمات  السلع 

مصرف  يطلّ  فيما  للدخول،  العام  باملتوسط  مربوطةً 

سوريا املركزي بحياء من بين فجوجِ واجهته البيضاء في 

ساحة السبع بحرات على ترنّح عملة البالد، يتّهم شططَ 

معادلة العرض والطلب على الدوالر بإكمال املؤامرة الكونية، 

فيطرح في كلّ مرة تطيح بها أسعار السوق بسعر الليرة 

على زبائنه من شركات ومكاتب صيرفة كميةً من القطع 

األجنبي، فال يتحسن معها سعر صرف الليرة سوى أليام، 

ينخفض عشر أو عشرين ليرة، ثم يعاود مسيرة االرتفاع.

املصرف املركزي سمسار بسحنة بيضاء

عن  الدوالر  صرف  سعر  يتجرّأ  لم  الحالي،  العام  خالل 

الهبوط أسفلَ عتبة املئتين وسبعين ليرة. وبدت األشهر 

العامة  فاملستويات  السوريين،  حياة  في  حالكة  املاضية 

ارتفعت مجدداً، ولحقت بسعر  والخدمات  السلع  ألسعار 

الصرف املرتفع الى مستويات قياسيّة جديدة.

مصرف  عاد  الحالي،  العام  من  مايو  أيار/  شهر  مطلع 

يحفظها  التي  الوحيدة  الرقية  تالوة  إلى  املركزي  سوريا 

زبائنه  إلى  دوالر  مليون   200 فباع  املكروبة،  الليرة  على 

جرجروه  الذي  وبالسعر  النظامي،  الصيرفة  سوق  في 

بمدّةٍ  هذا  قبل  الواحد).  للدوالر  سورية  ليرة   275) إليه 

قصيرة، كان قد باع  كمية من القطع األجنبي بسعر 290 

ليرة للدوالر الواحد إثرَ معاودة فاجعةِ تخطّي سعر صرف 

النتيجة  أما  ليرة.   300 عتبة  السوداء  السوق  في  الدوالر 

املضيئة التي تراءت بعد انتهاء حفالت التدخل تلك، فقد 

الواحد  للدوالر  الرسمي  الصرف  سعر  بلوغ  في  تمثّلت 

السوداء  السوق  في  سعره  ينخفض  لم  فيما  ليرة،   260

املركزي  سوريا  مصرف  يرتضي  بذلك  ليرة.   290 عن 

األدوار  القطع، متخلياً عن  لنفسه دور سمسار في سوق 

هذه  ملثلِ  املركزية  املصارف  بها  تحتفظ  التي  املفصلية 

الصرف  سعر  تعويم  على  مرغماً  كان  إن  فهو  املناسبات. 

مراراً، يظهر بوجهٍ أكثر إخفاقاً في مداراةِ تراخيه الفاضح 

في ضبط حدود الصرف. فـ «التعويم املُدار» الذي يتبنّاه 

في  يثمر  لم   (managed floating) املركزي  املصرف 

الليرة، بحيث يتمّ وضع سعر  تقليم تدهور سعر صرف 

فيظلّ  له،  أدنى  أقصى وحد  للصرف وتحديد حد  رسمي 

الحدّ  فإن تجاوز سعر صرفه  الحدين،  بين  معوّماً  الدوالر 

السوق،  في  الدوالر  ليزيد عرض  املركزي  يتدخل  األقصى 

أو يرفع من معدل الفائدة على العملة املحلية فيزيد اإليداع 

للصرف  الرسمي  السعر  جعل  عن  فعوضاً  فيها.  املصرفي 

سوق  لحركة  الجذب  نقطة  هو  املركزي  يحدده  الذي 

القطع، راح املصرف في كلّ مرّةٍ يزيح سعر صرفه الرسمي 

ال  وتلك  السوداء،  السوق  سعر  في  الجذب  نقطة  باتجاه 

تهدأ، تبقى ترتفع، جاعلةً السعر الرسميّ للصرف يلهث 

وراءها بال رحمة. أما القطع األجنبي الذي يهدره املصرف 

التي  الصيرفة  شركات  فإنّ  تدخله،  حفالت  في  املركزي 

فتبيعه  مجدداً  لتدويره  تعودُ  الرسمي  بالسعر  تشتريه 

إلى  ثالثين  بين  ما  يزيد  الذي  السوداء  السوق  بسعر 

أربعين ليرة عن السعر الرسمي.

مداهمة السلطات السورية في شهر أيار/مايو من عام 

األموال»  وتحويل  للصيرفة  «القلعجي  شركة  مقرّ   2013

دوالر،  مليون   50 وقتذاك  حوت  سريّة  غرفة  واكتشافها 

أرقام 20  و500 مليون ليرة معدّة للتحويل الخارجي على 

حساب مصرفي.. تلك املداهمة وغيرها مثلها، لم تلغِ دور 

السوق السوداء في تشويه سعر الصرف. انتهت قضية 

شركة «القلعجي» بغموض الفت، وأخرج القضاء السوري 

واستمرت  واملساءلة،  التوقيف  من  الشركة  أصحاب 

اللعبة في الخارج على أحسن وجه. لكن هل إدارة املصرف 

املركزي لوحدها هي من أوصلت سعر الصرف في سوريا 

إلى ما وصل إليه؟      

الليرة إلى الهاوية

 بين عامي 2011 و2012، انخفضت قيمة الليرة السورية 

من  كعاقبة  ذلك  حدثَ  تقريباً.  املئة  في   34 بلغت  بنسبة 

عواقب تدهور سعر الصرف، ال كانخفاضٍ فعلي في القيمة 

الشرائيّة لليرة. أما التضخم املالي الذي وقع فيه اقتصاد 

فقد  الدوالر،  صرف  سعر  زيادة  مع  باملقارنة  حينها  البالد 

بلغ 52 في املئة. وبين عامي 2012 و2013، جددت الليرة 

في   52 تعدّت  بنسبة  قيمتها  انخفاض  مسيرةَ  السوريّة 

املئة تقريباً. كلّ ذلك تأسس على تدهور عائديّة القطاعات 

اإلنتاجيّة والخدميّة بسبب شيوع االحتراب،ّ إذ، وقبل العام 

2011 كانت نسبة األراضي الزراعيّة تفوق 30 في املئة من 

مساحة البالد، وكانت مساهمة هذا القطاع تعادل 17 في 

الصادرات  قيمة  املحليّ. وتخطت  الناتج  إجمالي  من  املئة 

ووفق  دوالر.  مليارات   8.8 عتبة   2010 عام  السوريّة 

السوري  الوطني  «املركز  تقرير  يقدّمها  التي  املؤشرات 

السياحي تدهورت بنحو  القدوم  فإن حركة  للتنافسية»، 

90 في املئة عمّا كانت عليه في 2010، وتراجعت عائداته 

من 319 مليار ليرة إلى ما دون 4 مليارات ليرة عام 2014. 

املباشرة من 3  األجنبية غير  االستثمارات  قيمة  وتراجعت 

مليارات ليرة عام 2010 حتى بلغت ال شيء في نهاية  العام 

.2014

سوريا  مصرف  احتياطي  فإن  أيضاً،  التقرير  وبحسب 

دوالر  مليار  تقلّص من 19  قد  األجنبي  القطع  املركزي من 

في نهاية عام 2010 إلى ما دون 4 مليارات دوالر في نهاية 

بما  النفطية  اإليرادات  تراجع  إلى  باإلضافة  املاضي.  العام 

قيمته 4 مليارات دوالر كنتيجة النخفاض اإلنتاج من 400 

ألف برميل في اليوم إلى نصف تلك الكميّة، ما أفقد خزينة 

الدولة نحو 25 في املئة من إيراداتها املعهودة.

إيراداتها  في  العجز  السوريّة  الدولة  داوت  فقد  باملقابل 

الروسيّة  امليسّرة،  الخارجيّة  بالقروض  تــارةً  العامة 

السوريّة  البضائع  بمقايضة  أخرى  وتارةً  واإليرانيّة، 

بأخرى. ثم إنّ خطوط االئتمان املفتوحة مع إيران ساهمت 

بتمويل الجزء األكبر من املستوردات السوريّة األساسيّة، 

وأولها القمح، إذ استُورد منه عام 2013 ما قيمته 97 مليار 

ليرة. وبذلك تكون املساعدات النقديّة الخارجيّة قد تركت 

هامشاً آمناً للمركزي أتاح له املضاربة برصيده من العملة 

مليار  بقيمة  قرضاً  مؤخراً  منحت سوريا  فإيران  الصعبة. 

مليار  بقيمة  األول  قرضين،  منحتها  وقبًال  أميركي،  دوالر 

دوالر، والثاني بقيمة 3.6 مليارات دوالر.

جيوب السوريين فارغة 

أكثر ما يوجع السوريين خالل متابعتهم لدراما انخفاض 

السلع  ألسعار  املُهلك  االرتفاع  هو  ليرتهم  صرف  سعر 

لبحوث  السوري  «املركز  لـ  األخير  التقرير  والخدمات. 

انكماش  عن  الوضوح  جليّ  مؤشراً  لنا  يقدّم  السياسات» 

معيشة  ملستوى  مباشر  مقياس  (وهو  الخاص  االستهالك 

األسرة السورية) بنسبة 41.7 في املئة مقارنة بعام 2010. 

عام  املئة  في   11 بنحو  الخاص  االستهالك  انكمش  وقد 

2014 مقارنة مع قيمته في العام 2013، فيما تضافرت عدّة 

عوامل أدّت إلى ارتفاع مؤشر أسعار املواد االستهالكية في 

النصف  خالل  املئة  في   15 بمعدل  ارتفع  إذ   ،2014 العام 

الربع  في  املئة  في   22 ارتفع  ثمّ  املاضي،  العام  من  األول 

والسكر  الخبز  أسعار  ارتفاع  ذلك  وشمل  منه.  األخير 

واملشتقات النفطية. 

سعر صرف الدوالر لعبة أنهكت السوريين

سمير سالمة ـــ فلسطين

فكـــرة

من بينالي البندقية صدر األسبوع املاضي بيان 

دعمهم  فيه  يعلنون  الــعــالــم  مــن  فــنّــانــا  لعشرين 

لــلــحــمــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــقــاطــعــة األكــاديــمــيــة 

والــثــقــافــيــة إلســـرائـــيـــل، ويـــدعـــون فــيــه زمــالءهــم 

االنضمام  إلــى  البينالي  في  املشاركين  الفنانين 

الثقافية  ــداث  واألحـ ــعــارِض  املَ مقاطعة  فــي  إليهم 

التي تمولها دولة إسرائيل. بعد ذلك بأيّام، وفي 

ذكــرى اعــتــداء صيف 2014 على غــزّة، صدر 

املدافعين عن  ناشط من  آخــر عن 1000  بيان 

حقوق ذوي البشرة السوداء في الواليات املتّحدة 

و  «فيرغسون»  مجموعتي  عن  ممثلون  (بينهم 

ويعبّر  الحملة  يدعم  وزن»)،   لها  السود  «حياة 

عن تضامن كبير مع حقوق الشعب الفلسطيني.

هـــذه الــبــيــانــات واملـــواقـــف هـــي جـــزء مـــن حــالــة 

يوم،  بعد  يوماً  التزايد  في  آخــذة  عاملية  تضامن 

«فلوتيال»)،  (أو  «اساطيل»  تأتي مرة على شكل 

ــزّة،  ــكّ الــحــصــار عــن غـ وهـــي مــراكــب تــحــاول فـ

ــم من  ــهــ أو عــلــى شــكــل أنـــــاس يـــقـــدّمـــون أرواحــ

أجــل تحقيق شـــيءٍ مــن الــعــدالــة فــي هــذا العالم 

(راشيل كوري وفيتوريو أريغوني مثًال وسواهما 

عديد). وليس صحيحاً أن ذلك رمزيٌّ فحسب، 

مــلــمــوس، إذ  فــإســرائــيــل تخسر  مــاديــاً وبشكل 

خالل  فيها  الــخــارجــيــة  االســتــثــمــارات  انخفضت 

عام بنسبة 50 في املئة. ولكن لبّ املسألة أن تلك 

القيمة الرمزية واملبدئية تكرس إدانتها بوصفها 

جزءا من نظام (عاملي ) بشع وعدواني يسحق 

كلّ من يعتبرهم «ضعفاء».. بل هو تجسيد حاد 

له.

يظهر ذلك بوضوح في البيان األوّل الذي ربط 

مقاطعة الفنانين املموَّلين من الدّولة اإلسرائيلية 

ــام املـــاضـــي ردّاً  ــعـ بــمــقــاطــعــة بــيــنــالــي ســيــدنــي الـ

 Transfield مـــن شــركــة  تــمــويــًال  تــلــقــيــه  عــلــى 

Holdings التي تساهم بشكل رئيسي في بناء 
أستراليا،  في  اللجوء  لطالبي  إجباريّة  معتقالت 

 Libarate اســم  تحمل  فنّية  مجموعة  وبنضال 

أموال  الفنّ من سطوة  إلى تحرير  Tate تدعو 
ــفــط، خـــاصّـــة فـــي مــتــحــف تــايــت الــبــريــطــانــيّ،  ــنّ ال

وبمجموعة من الفنانين العامليين املنضوين تحت 

اسم «عمّال الخليج»، الذين يشترطون من أجل 

ظبي»،  أبــو   - «غوغنهايم  متحف  مــع  الــتّــعــامــل 

الـــذي يــتــمّ بــنــاؤه حــالــيــا فــي جــزيــرة السعديات 

اإلماراتية، أن يُعطى العاملون في الجزيرة حقّهم 

في األجر املنصف وظروف العمل العادلة.

مع  والــتــضــامــن  الفلسطيني  الــنــضــال  مـــجـــدداً، 

عنوان  والصهيونية،  إسرائيل  بوجه  فلسطين 

ألحرار العالم، وهؤالء ملح األرض!

الــبــيــان الــثــانــي يــتــحــدّث عـــن حــالــة الــتــضــامــن 

وهو  أميركا  وســود  الفلسطينيين  بين  املتبادلة 

ازدادت  هــذه  التضامن  حالة  انّ  بالتذكير  يبدأ 

متبادلة  زيـــارات  وتوّجتها  املــاضــي  الــعــام  كثافة 

بــيــرزيــت  جــامــعــة  مـــن  فلسطينيين  طـــالب  بــيــن 

ونــاشــطــيــن مــدافــعــيــن عــن حــقــوق ذوي البشرة 

السوداء انضووا تحت اسم «حماة الحلم».  بعد 

ذلك يمضي البيان بتعديد الجرائم التي ارتكبتها 

وترتكبها إسرائيل من تهجير، واعتقال، وشنّ 

حروب، ثمّ وفي منتصف البيان تقريباً ترد هذه 

واإلسرائيليون  األميركيون  «املسؤولون  الجملة: 

واإلعالم يجرّمون وجودنا ويصوّرون االعتداءات 

علينا على أنّها حوادث فرديّة ويعتبرون نضالنا 

غير شرعيّ وإرهاباً».

كم هي جميلة هذه الـ «نا».

نضالنا

ربيع مصطفى

املقاطعة االقتصادية إلسرائيل.. كمان وكمان!

رجا الخالدي

متخصّص في التنمية االقتصادية، عمل لدى األمم املتحدة 

بين 1985 - 2013 ومقيم اآلن في فلسطين

أيمن الشوفي

صحافي من سوريا



ــول املحكمة  ــودان.. ويــتــمــحــور حـ ــة الــــســ ــ شـــيء مـــا يــحــدث فـــي دول

الــدســتــوريــة الــتــي أصــــدرت مــنــذ الــعــام املــاضــي ثــاثــة قــــرارات تلفت 

النظر. البداية كانت عندما نقضت تلك املحكمة قرارا لجهاز األمن 

غير  أجـــل  الـــى  »الــتــيــار«  بتعليق صحيفة  الــوطــنــي  واالســتــخــبــارات 

لفترة عامين حتى  املفعول  استمر ساري  الذي  القرار  مسمى، وهو 

نجحت جهود ناشر الصحيفة ورئيس تحريرها، عثمان ميرغني، 

ــتـــوريـــة«، وعـــادت  فـــي الــحــصــول عــلــى حــكــم ملــصــلــحــتــهــا مـــن »الـــدسـ

الصحيفة إلى أيدي القراء منذ العام املاضي.

ومن اإلعالم إلى الفساد: انتصرت »الدستورية« لرقيب في الشرطة 

ثابر على متابعة قضايا الفساد في األروقة العليا للمؤسسة التي يعمل 

بها، مما أدى الى قيام رؤسائه بتوقيفه ونقله للعمل في مناطق نائية، 

ثم محاكمته أمام محكمة داخلية للشرطة قضت بفصله من الخدمة 

وسجنه أربعة أعوام خُفضت إلى عام واحد أكمله. ورغم انه هاجر 

للعمل خارج السودان، إال أنه استمر متابعا قضيته عبر املحامين، ولم 

قضت  التي  الدستورية  املحكمة  الى  األمر  به  أنتهى  حتى  يستسلم 

بالشرطة  بعدم دستورية وجود محاكم خاصة  املاضي  العام  أواخر 

عقوبات  من  املحاكمة  تلك  على  ترتَّب  ما  ببطالن  وبالتالي  ابتداءً، 

سجن وطرد من الخدمة، وأمرت بإرجاعه الى عمله وتعويضه.

ثم جاءت القضية الثالثة عندما أمرت »الدستورية« مؤخرا باعادة 

فتح التحقيق في قضية قتلى مدينة بورتسودان التي تعود الى العام 

النار على متظاهرين فقُتل منهم  2005، حين فتحت قوات من األمن 

القضية  لفلفة  من  السلطات  وتمكنت  آخرون.  وجرح  شخصا   20

يعني  مما  القتلى،  ذوي  مع بعض  إلى تسويات  بالتوصل  البداية،  في 

التسوية  رفضوا  الذين  مع  تعاملت  لكنها  بما حدث.  اعترافا ضمنيا 

أسماء  تحديد  ضرورة  مثل  واإلجرائية،  البيروقراطية  بالحيل 

القضية  أن  أو  ضدهم،  بالغات  فتح  يتم  حتى  النار  بإطالق  املتهمين 

التظاهرات  تلك  قتلى  من  ستة  أهالي  مثابرة  لكن  بالتقادم.  سقطت 

حكما  قاضيها  أصدر  التي  الدستورية  املحكمة  إلى  القضية  أوصلت 

يقول إنّ القتل من الجرائم املطلقة التي يمكن أن تفتح فيها الدعوى 

في أي وقت، حتى إذا كان القاتل والقتيل مجهولين، وواجب الشرطة 

القرار  العدالة، وهو  أمام  املتهمين  الجهد حتى إحضار  والنيابة بذل 

الذي سانده بقية قضاة املحكمة الستة بمن فيهم رئيسها، وقاضية.

التغيير أبعاد 

تتمثل أهمية هذه القرارات في أنها تتحدى عمليات الحصانة التي 

وهو  األمنية،  أجهزتها  على  وخاصة  تصرفاتها،  على  الدولة  تسبغها 

ما يثير تساؤالت عن أبعاد هذا التغيير وإذا ما كان يفتح املجال أمام 

تطورات سياسية. بداية، ينبغي اإلشارة إلى أن دستور 2005 )الذي 

بقيادة  الجنوب  متمردي  مع  الشامل  السالم  اتفاقية  إطار  في  أعد 

الحركة الشعبية لتحرير السودان وبرعاية دولية( هدف، إلى جانب 

وقف الحرب، وضع األسس لتحول ديموقراطي، ومن هنا اإلشارة في 

فيها  بما  للمواطنين،  والدستورية  اإلنسانية  الحقوق  إلى  الدستور 

املحكمة  بينها  ومن  أجهزة،  الوثيقة  تلك  أقامت  كما  التعبير.  حرية 

الدستورية، لتصبح الحارس والقيِّم. أحكام املحكمة نهائية، خاصة 

وال  الواليات  ومجلس  البرملان  ثلثا  تعيينهم  على  يوافق  قضاتها  أن 

لكن  التشريعيين.  الجهازين  من  ذاتها  بالنسبة  إال  عزلهم  يمكن 

ذلك الدستور كان نتيجة صفقة سياسية بين حزب املؤتمر الوطني 

الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية التي تزعمها 

ومن  السياسية.  للحسابات  خاضعة  فهي  صفقة،  وكأي  كير.  سلفا 

ذلك قيام الحركة الشعبية بمقايضة دعمها السياسي لقانون يعطي 

العملية  في  التدخل  وسلطة  االعتقال  مثل  الصالحيات  بعض  األمن 

باالستفتاء  الخاص  القانون  الوطني  املؤتمر  يمرِّر  أن  مقابل  اإلعالمية، 

على حق تقرير املصير لجنوب السودان. وهكذا أتاح القانون لجهاز 

األمن أن يتحرك بحرية رغم الدستور.

فيه  تتحرك  ــذي  ال السياسي  املناخ  طبيعة  إلــى  ذلــك  يشير 

مختلفة  بطريقة  السير  في  مؤخرا  بدأت  وهي  »الدستورية«، 

انسجاما مع تغير األجواء. ففي العام 2013 بدأ البشير بالتخلص من 

شعارات  تحت  »اإلنقاذ«  لنظام  األساسية  القيادات  من  معاونيه  أبرز 

من  يترجل  أن  فكرة  وبرزت  النظام«.  شباب  »تجديد  و  »اإلصالح« 

أمام  املجال  مفسحين  أكثر  أو  الزمن  من  لعقدين  السلطة  في  بقوا 

كوادر جديدة أصغر سنا. وهكذا غادر علي عثمان محمد طه النائب 

الرجل  نافع  علي  نافع  والدكتور  الجمهورية  لرئيس  السابق  األول 

النفط  وزير  الجاز  عوض  والدكتور  الوطني  املؤتمر  حزب  في  األول 

وزير  اللطيف  والسدود وكمال عبد  الكهرباء  وزير  وأسامة عبدالله 

املعادن، وكلهم من األعمدة األساسية للدولة والتنظيم. ثم تمَّ تغيير 

في  األول  املسؤول  كان  الذي  غندور  ابراهيم  الدكتور  مثل  الجدد، 

الحزب وتم نقله وزيرا للخارجية.

وفي  اليدين،  مطلق  حكمه  من  الثالثة  العشرية  البشير  بدأ  وهكذا 

بانقالب  جاء  فالنظام  والدولة.  الحزب  على  كاملة  سيطرة  حالة 

الجبهة  حزب  في  واملدنية  العسكرية  العناصر  نفذته  عسكري 

الثقل  ناحية  من  الثالثة  املرتبة  تحتل  كانت  التي  القومية  اإلسالمية 

لتلك  املهدي  الصادق  تزعم  إبّان   1989-1986 فترة  في  البرملاني 

الجبهة  لقائد  مطلقة  شبه  هيمنة  األولى  العشرية  وشهدت  الفترة. 

اإلسالمية الدكتور حسن الترابي، لكن البشير ورجال الصف الثاني 

مفاصل  في  ليتحكموا  املشهد  صدارة  عن  الترابي  إبعاد  في  نجحوا 

الحياة السياسية خالل فترة العشرية الثانية. ويبدو اآلن أن البشير 

العسكريين  من  ومجموعته  هو  وسيطر  أيضا  هؤالء  إزاحة  في  نجح 

في  صغير  مكتب  في  اإلسالمية  بالحركة  األمر  وانتهى  السلطة،  على 

شارع فرعي في وسط الخرطوم...

فراغ سياسي

على  مؤشر  »الدستورية«  من  األحكام  هذه  مثل  صدور  فهل 

قضية  السابقة؟  الفترات  رموز  بعض  عن  السياسي  الغطاء  رفع 

ملف  بفتح  »الدستورية«  فيها  سمحت  التي  مثاًل  بورتسودان 

أن  يمكن  الزمن،  بمرور  القضية  سقوط  دعاوى  تقبل  ولم  التقاضي 

تطال بعضاً من القيادات األمنية وخاصة منهم من تم اعتقاله لفترة 

التهامه باملشاركة في التخطيط النقالب ضد البشير. وال يعني هذا ان 

الى قضاة »الدستورية« إلصدار األحكام على  هناك توجيهات وردت 

النحو الذي صدرت به، فدستور 2005 الذي ال يزال ساريا يعطيهم 

بدأ  الذين  املواطنين  ملصلحة  الحقوق  من  الكثير  وفيه  الحق،  هذا 

القانونية  الساحة  واتخاذ  السياسي  املشهد  قراءة  في  بعضهم 

ان  أخرى،  ناحية  من  هذا،  يعني  ال  كما  حقوقهم.  الستعادة  مسرحا 

الدولة أصبحت خاضعة لحكم القانون والدستور تلقائيا. ففي مطلع 

السوداني  املؤتمر  حزب  منسوبي  بعض  اعتقال  تم  املاضي،  الشهر 

البالد  أوضاع  بعض  النتقادهم  العام  باإلزعاج  اتهموا  الذين  املعارض 

محكمة  في  القاضي  أمام  عرضهم  وتم  واالقتصادية  السياسية 

العام ال  أم درمان الذي قضى بجلدهم، رغم أن مادة اإلزعاج  جنايات 

دقائق فقط من  العقوبة بعد سبع  تنفيذ  العقوبة. وتم  له هذه  تتيح 

النطق بالحكم، قبل أن يُسمح ملحاميهم باالستئناف، وكأن الرسالة 

كانت بإيقاع اإلذالل بهؤالء املعارضين املشاغبين.

انتقاد  الى  والناشطين  الباحثين  بعض  الحادثة  هذه  ودفعت 

مما  تتخذ  لم  إذ  القانوني،  املجال  في  وأذرعها  السياسية  املعارضة 

أمام  الترافع  عن  االمتناع  مثل  قانونيا،  النظام  ملنازلة  ميداناً  جرى 

العمل،  عن  وقفه  القضاء  رئيس  الى  والطلب  تحديداً،  القاضي  هذا 

ورفع عريضة لسائر منظمات حقوق اإلنسان داخل وخارج السودان 

املمارسات  هذه  مثل  تصبح  أن  أي  سوداء..  قائمة  في  اسمه  لوضع 

عرضة للتحدي واملساءلة املستمرة من قبل املعارضة، وأالّ تنتظر يوم 

تفوز بعضويتها في انتخابات نقابة املحامين التي تشتكي دائما من 

تزويرها وسيطرة العناصر املوالية للسلطة عليها. 

للعديد  البشير  إبعاد  بعد  خاصة  الباد،  تشهدها  التي  التغييرات 

الــــذي تــســيــدوا املشهد  مـــن قـــيـــادات الــصــف األول مـــن اإلســامــيــيــن 

فراغ سياسي  وجود  الى  تشير  املاضيين،  العقدين  السياسي خال 

الــوضــع، ومــع غياب مرجعيات تمتلك برامج  واضــح. وفــي مثل هــذا 

سياسية واضحة، ينفتح الباب أمام مختلف أنواع االتجاهات ويصبح 

في اإلمكان التقيد ببعض القوانين واألسس التي كان يتم تجاهلها 

وان  خاصة  السياسي،  الفراغ  بهذا  اإلحساس  ويــزداد  السابق.  في 

البشير أن يقوم بإبعاد  املعارضة لم تتقدم مللئه، وكأنها تنتظر من 

نفسه وتفكيك نظامه! وفي هذا الهامش من الفراغ السياسي، تَحرَّك 

أن  ويبدو  بحقوقهم.  معني  الدستور  ألن  قضاياهم  وكسبوا  أفــراد 

رفع  قــررت  األقـــل،  على  تحديدا  إليها  املــشــار  القضايا  فــي  السلطة، 

على  حمايتها  إسباغ  وعــدم  حقوقهم  بأخذ  للبعض  والسماح  يدها 

بعض مؤسساتها ومنسوبيها.

قضيـــــة
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مصر: إرهاب ورُهاب وعجب عُجاب..

املحكمة الدستورية السودانية تشهر سيفها

وقبله  الجديد  اإلرهاب  قانون  حد  عند  يقف  األمر  أن  يظن  من 

الهادفة  التدابير  من  كاملة  بطارية  من  بينهما  وما  التظاهر،  قانون 

للقمع والضبط والصالحة إلدامة عمل القضاء، أبْطَل ظنه ما أعقب 

صدور هذا القانون األخير، مما ال يبدو ذا صلة به، ولكنه من طينته. 

من  األرياف  أبناء  بمنع  قراراً  للجامعات  األعلى  املجلس  اتخذ  فقد 

القاهرة املرموقة. وألنها  التسجيل للدراسة في بعض كليات جامعة 

أم الدنيا، فلزوم الشيء مقتضاه يدفع الى تبريرات جميلة ومهندَمة، 

بعد  بنفسها  نفسها  تفضح  القرارات  يجعل  القائم  االبتذال  ولكن 

الحجة  نفسها.  الجملة  في  كلمتين  من  أقل  بعد  أو  يوم  من  أقل 

وخالفه،  وصعايدة  فالحين  من  األرياف،  أبناء  منع  لقرار  الرسمية 

)أمّال؟!  مناطقهم  في  عجل  على  تُفتح  موازية  كليات  تعزيز  هي 

األوائل  منه  استثني  وقد  للعاصمة؟(،  تبعية  وفي  متخلّفة  نسيبها 

مكافأة  بيستحقوا  مش  أمّال؟ّ  متناه:  كرم  على  )كعالمة  األقاليم  من 

على مجهودهم؟(. ثم انزلق الكالم: يوسخون العاصمة ويتسببون 

بمفاقمة أزمة املواصالت فيها، ويأتون وال يعودون الخ.. 

رُهاب

في الذكرى الثانية لفض اعتصامي »رابعة العدوية« و »النهضة«، 

صدر قانون اإلرهاب الجديد، وأبرز ما فيه أنه يعاقب بغرامات عالية 

ملعلومات  نشر  كل  جنية!(  ألف  و500  ألف   200 بين  ما  )تصل 

ال  وحتى  شأن.  أي  في  الدولة  بيانات  مخالفة  الكذب؟  ما  كاذبة. 

قتيال   642 والنهضة  رابعة  في  سقط  إنه  نقول  القانون،  يطالنا 

وحوالي 4000 آالف جريح، بحسب بيان وزارة الصحة املصرية في 

تطابقه  مدى  حول  الجدل  قيمة  بذاته  يلغي  هائل  رقم  وهذا  حينه. 

أعلى من ذلك؟(. وقد اعتبرت منظمة  الواقع )هل عدد الضحايا  مع 

لـ »جريمة ضد اإلنسانية«.  أن هناك شبهة  هيومن رايتس ووتش 

الجماعية  التصفية  وممارسة  الضحايا،  عدد  ضخامة  ليس  واملعيار 

القوانين  أقرّته  الذي  التعريف  وبحسب  وإنما،  فحسب،  عزّل   على 

بسبب  بعينها  جماعة  استُهدفت  أنه  للمجال،  العائدة  الدولية 

الديني. أو  اإلثني  االنتماء  انتماء فكري وسياسي يميزها، فيوازي 

يوجد للقانون الدولي أحكامه ومنطقه، لكن«إحنا مالنا«؟ بل بُرِّرت 

اإلنسانية:  ضد  جريمة  الدولي  القانون  يعتبره  بما  تحديداً  املجزرة 

فاملتعارف عليه مصرياً أنها »مشروعة« طاملا هي محصورة باإلخوان 

يلغي  ألنه  خطير،  منطق  وهذا  وتستهدفهم.  بالذات  املسلمين 

التصور  تصون  ومبدئية،  مشتركة  للحياة،  عامة  قواعد  وجود 

مجتمع  أي  في  عليه  واملتوافَق  املقبول  والسياسي  االجتماعي 

وفصل  القانون  عدل  أصل  وهو  يقال،  كما  االجتماعي«  )»العقد 

القواعد  تلك  عن  عوضاً  االستنساب  ويسيّد  باألمان(،  الشعور 

اليساريين  وغداً  باملطلق،  اإلخوان  )اليوم  املوضوعية،  املبادئ  أو 

»كسر  لـ  والجنوح  الصراع  يفلِّت   وهذا  سواهم..(.   أو  باملطلق 

بقمع  أبداً  يُكتفَ  لم  أنه  والدليل،  االستبداد..  ومعهما  العظم« 

صدور  الواقع(  في  )ورافقه  القمع  هذا  أعقبه  بل  مصر،  في  اإلخوان 

قانون التظاهر الذي لم يكن يستهدف اإلخوان أصاًل. فهؤالء باتوا 

كل  وفي  تماما  استبيحوا  وقد  اعتقالهم،  إلى  يُتجَه  وال  يُقتَلون 

كذلك  وطالت  باخوانيته،  يُشْتبه  من  االستباحة  شملت  بل  مجال، 

ويُطردون  اطمئنان،   بكل  بهم  يُنكل  الذين  االخواني  عائلة  أفراد 

شملت  كما  إليها،  يتقدمون  وظائف  في  يُقبلون  ال  أو  وظائفهم  من 

مصادرة األموال الخ.. وهي أساليب في »االجتثاث« طُبقت في بلدان 

في  أنفسهم  )اإلخــوان  مختلفة  سياسية  تشكيالت  تجاه  أخرى 

سوريا سابقاً، والبعث في العراق والشيوعيون في أكثر من مكان..( 

إشاعة  والى  العسف  انتشار  إلى  أدت  فهي  بكوارث.  فتسببت 

مناخات مريضة ومفْسدة من الوشاية والكيدية واالستقواء بأصغر 

نزاعات عادية..  أمن لتسوية  عنصر 

سوريا  في  بوضوح  البادي  النخران  أن  يظن  فمن  واستطراداً، 

مرتبط  أو  طارئ  حال  هو  معاً،  واملعارضات  السلطة  بُنى  على 

بالظرف السياسي الراهن، وليس بنظام قام منذ عقود على »عادية 

أن  يظن  ومن  خاطئاً.  يكون  االعتباط«..  مع  »التآلف  و  االستثناء« 

املجتمع  وتداعي  الدولة  وانهيار  العراق،  في  َتكشّف  الذي  النخران 

أو  املتكررة والهائلة  الحروب  به  الذي تسببت  اإلنهاك  نتاج  معاً هو 

فعل  أثر  فهناك  ومعهما،  جانبهما  الى  أنه،  يتناسى  املديد،  الحصار 

املجنونة. الديكتاتورية  من  سنواتٍ 

وإرهاب

الثاني  تشرين  في  )املقر  التظاهر«  »قانون  استهدف  مصر،  وفي 

واتسمت  يناير«  »ثورة  في  وُلدت  التي  األجواء   )2013 نوفمبر   /

طال  لذا  وهو  بالحرية.  العميق  وبالشعور  املبادرة،  روح  بانطالق 

منها  سواء  العامة،  القضايا  في  النشطاء  والشابات  الشبان 

منهم  كان  من  وباألخص  بالحريات،  املتعلقة  تلك  أو  االجتماعية 

وسائل  على  حتى  أو  السنوات  تلك  في  امليادين  في  سواء  بارزا 

أو  اليسارية  بانتماءاتهم  املعروفين  من  وهم  االجتماعي،  التواصل 

الحقيقة  في  تدخل  مرعبة،  قضائية  أحكاما  هؤالء  نال  الليبرالية. 

ترخيص«،  »بال  العتصامهم  أو  لتظاهرهم  »القصاص«،  باب  في 

ولكنه  خرطوش،  )يقولون  الحي  للرصاص  الشرطة  إطالق  بات  بل 

باملئات،  فهم  واملخفيون،  املختطَفون  وأما  ومقبواًل.  أمراً شائعا  قاتل( 

 163 أنهم  للجدعان«  »الحرية  مجموعة  )تقول  وشابات  شبانا 

مجهولي  منهم   66 زال  ما   ،2015 ابريل   / نيسان  منذ  شخصا 

الوجود(.  مكان 

وسع  مما  كإرهابية،  اإلخوان  جماعة  تصنيف  جرى  وبالتوازي، 

دائرة اإلرهاب نفسه، وذلك بضم كل أنصار وأتباع هذا التيار إليه، 

وبدفع مجموعات منه ـ أو باندفاعها ـ إلى ممارسات إرهابية أو الى 

االلتحاق بمجموعات إرهابية فعال أو بمجموعات انزلقت هي األخرى 

اإلرهابية. املمارسة  إلى 

يجري  القائمة  الفعلية  املمارسة  في  أنه  وطاملا  كذلك،  األمر  وطاملا 

وفوق  والتوقيف..  والتعذيب  واإلخفاء  واالختطاف  والتصفية  القتل 

ذلك التصفيق ألحكام قضائية تخالف كل قواعد الشرائع الدولية 

واملحلية في الصدد، فعالم قانون جديد؟ وما هي غاية واضعيه منه، 

مثال  بنوده؟  وتفنيد  ومناهضته  حوله  السجال  من  الفائدة  ما  ثم 

في  لإليضاح.  فهي تحمل  التي هي محط جدل كبير، جيد   ،8 املادة 

إلى  تنتمي  ألنها  نافلة  تأكيدات  أو  داخلية  تناقضات  اسطر  بضعة 

املذكورة  املادة  الخطر(.  عند  النفس  عن  الدفاع  )حق  العامة  املبادئ 

»ال  املساءلة:  من  فعلياً  وتعفيهم  العنف  استخدام  للشرطة  تجيز 

إذا استعملوا  القانون  أحكام هذا  القائمون على تنفيذ  يُسأل جنائياً 

أنفسهم من خطر محْدق يوشك  لحماية  أو  واجباتهم،  ألداء  القوة 

استخدامهم  كان  متى  كله  وذلك  األموال،  أو  النفس  على  يقع  أن 

قال  وكما  الخطر«..  لدفع  الكافي  وبالقدر  ضرورياً  الحق  لهذا 

وستطبق  فحسب،  األولى  كلماتها  في  يكمن  فسِرُّها  حقوقيون، 

قطع  في  هي  وظيفتها  لعل  بل  الصالة..«،  تقربوا  »وال  طريقة  على 

من   35 املادة  آخر:  ومثال  أصاًل.  التقاضي  الى  الوصول  على  الطريق 

القانون التي »راعت إلغاء الحبس في قضايا النشر وأصبحت أكثر 

أنها  مالحظاً  املصريين،  الصحافيين  نقيب  قال  ما  على  انضباطا« 

أقرت  بل  اإلعالم،  لردع  كوسيلة  للغاية«  »مرتفعة  غرامة  على  أبقت 

يخص  بما  املؤسسة  وعلى  املحرِّر  على  تقع  التي  العقوبة  ازدواجية 

الواقعة الواحدة، وهو ما يعني غرامة مزدوجة. والطريف )أو املؤلم( 

يناضل  السلطة، فهو  »إيجابي« حيال  النقيب ينطلق من موقف  أن 

من أجل حقه وأقرانه في خوض حصتهم من »الحرب على اإلرهاب«، 

القانون الجديد يعطلهم، وبالتالي يعزز إعالم اإلرهاب  محاججاً بأن 

نفسه بما أن هذا األخير متفلت من قبضة املالحقة القضائية املكبلة!

استفادت السلطة التي قامت بعد 30 يونيو/ 3 يوليو )2013( في 

وتخبطهم  اإلخوان  تفاهة  أواًل  اثنان:  أبرزها  عوامل  عدة  من  مصر 

لنفوذهم  ممارستهم  )منذ  السلطة  في  وجودهم  خالل  وتالعباتهم 

أثناء املجلس العسكري قبيل انتخاب مرسي، ثم خالل رئاسته التي 

ليبيا  أوضاع  في  واملأساوية  املريعة  االنهيارات  وثانياً  لعام(،  امتدت 

وسوريا والعراق والحقا اليمن.. ومشاهد الفوضى الشاملة والبؤس 

)وإنما  مصر  في  العام  الوجدان  تجعل  حقيقية  فزَّاعات  وهذه  العام. 

يقي  قائم  إطار  بأي  التمسك  الى  يميل   ) كذلك  مثال  الجزائر  في 

فعلت  أخرى  اعتبارات  أن  شك  وال  مشابهة.  حالة  إلى  االنحدار  من 

واملجتمع  االقتصاد  في  الجيش  مؤسسة  كامتداد  فعلها،  كذلك 

تمزج  التي  ومقارباته  السيسي  خطاب  وكخصائص  املصريين، 

الوطني.  باالفتخار  الشعور  وتستنفر  املكلومة  الكرامة  برأب  األبوية 

التي  مشاريعه  وكذلك  مداخالته  تسند  التي  الخصائص  وهي 

توصف لدى الغربيين بالـ »فرعونية« )التعبير الدال على الضخامة 

املطلقة، باالستناد لألهرامات إن لم يكن ألشياء أخرى كثيرة(.

ازدراء وتخبط وأسئلة مشروعة

)ومؤخرا  للتظاهر  قوانين  بوجود  املصرية  السلطات  اعتدَّت 

على  تُقْدِم  ال  إنها  للقول  العالم،  بلدان  في كل  اإلرهاب«(  ل«محاربة 

اإلقليمي«  »التوزيع  لـ  نظام  بوجود  تعتد  اليوم  وهي  استثناء. 

التنمية  ضــرورات  من  هو  املتحضرة،  البلدان  كل  في  للتعليم 

إلى  الالمركزية..  وتطبيق  والحَضر،  األرياف  بين  الفوارق  ومكافحة 

على  تعتدي  والتي  البحتة  الشكلية  والبراهين  الحجج  من  بطارية 

لتبرير  أيضا  نفسها  هي  تُستخدم  ولكنها  العلمية.  املقارنة  قواعد 

املشاريع العمالقة التي تنبت بين ليلة وضحاها وتنفذ بال تدقيق في 

الجدوى... وكل ذلك يوحي بوجود طموح مبيت أو ضمني )بالكاد(، 

املفهوم،  فاشية  جانباً  تركنا  فلو  ما.  اجتماعية«  »هندسة  ملمارسة 

إلى  للتنفيذ في مصر، بوجود مشكالت متراكمة  فهل هو أصاًل قابل 

عن  متولدة  ديموغرافية(،  فحسب  وليس  )شاملة  االستعصاء  حد 

واإلهمال  الضيق،  النيل  وادي  في  الفعلية  اإلمكانيات  قلة  من  مزيج 

وتركها  حلها،  عن  أصاًل  االستغناء  عن  كعنوان  لها  والكامل  املديد 

بقدر  تنفيذه  ممكناً  يكن  لم  فلو  اإلذعان...  بثقافة  وتغليفها  لألقدار، 

من التماسك واإلرضاء العام )صحيح انه كان في أملانيا أزمة طاحنة 

ولكن  السلطة،  الى  االشتراكي«  القومي  العمال  »حزب  صعد  حين 

متماسكة،  وإيديولوجيا  هائلة،  صناعية  إمكانيات  أيضا  هناك  كان 

نسخة  بإزاء  نحن  فهل  والعالم..(،  الجيران  تجاه  عدوانية  ونوايا 

كاريكاتورية عن ذلك الطموح؟ والى أين يقود ذلك؟

السر سيد أحمد

كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

2.8 مليار دوالر هي تكلفة تنفيذ مشروع

للسكك الحديدية في األردن. وبحسب وزيرة النقل األردنية،

فمن املُخطّط له أن تربط السكة األردن بكل من السعودية والعراق.

ويبلغ طول الشبكة 942 كيلومتراً.

دار النعيم مبارك ــــ السودان

سالم أنور

حقوقي من مصر
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arabi.assafir.com
املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ اإلصالحات العراقية: نظام املحاصصة إذ يواجه مصيره ـ  مازن الزيدي

ـ في سوريا، دموع األعمى ـ عزيز تبسي

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

هل سيحتاج املواطن اليمني الى »كفيل« كي يستطيع التنقل من منطقة إلى 

أخرى داخل اليمن؟

من  ممنوعون  الشماليين  بأن  ليخبرني  عدن  من  األصدقاء  أحد  بي  اتصل 

دخول عدن إالّ بـ »وساطة«، أو مذكرات تؤكد أنهم يعملون في أشياء »مهمة« 

داخل عدن.

كما تتمّ مراجعة البطاقات في نقاط تفتيش املقاومة في تعز، للتأكّد من لقب 

ومنطقة حامل البطاقة قبل السماح له بالدخول.

هل سأحتاج في يوم من األيام إلى كفيل كي أزور تعز وعدن؟ 

عزل  جزر  إلى  الوطن  لتحويل  أم  املواطنة  دولة  لتأسيس  نسعى  وهل 

طائفي.

الحوثي،  جماعة  مارسته  الذي  واملناطقي  الطائفي  التحريض  ندين  كنّا  إذا 

فاألحرى أن ندين العزل الطائفي واملناطقي الذي تمارسه بعض فصائل املقاومة. 

الحركة  في  األصيل  املواطن  حق  تلغي  أن  لها  يحقّ  ال  األمنية«  »اإلجراءات 

والتنقّل والتملّك في أي مكان.

ونقدنا للمقاومة يجب أن يكون أقسى وأعنف من نقدنا للميليشيا ألن املقاومة 

ال تستطيع أن تنتصر إذا تخلت عن بُعدها الوطني واألخالقي.

من صفحة Hussein alwaday )فايسبوك(

وبوكسات  ومدرعات  خاصة  بقوات  املحاصر  بيتنا  من  نازل  وأنا  حالي  لسان   :1

كتير وعساكر ملهمش عدد، ضباط جيش وشرطة ولواءات، وضباط على أكتافهم 

نجوم كتير )ايه دا يا جدعان، دا أنا طلعت جامد أوي وأنا مش واخد بالي، كل دا 

عشاني أنا(

2: السؤال اللي كان شاغل بالي طول الوقت ومش القي ليه إجابة، هي البلد دي عايزة 

مني ايه!

القوات دي  الدولة بجاللة قدرها تهزّ وتُحرّك كل  ارتكبتها تخلّي  أنا  اللي  الجريمة  ايه 

بكمية السالح اللي كانت معاهم عشان تقبض على شخصي الضعيف! )...(

خواطر كتير بتمرّ على دماغي، مصالح الناس اللي أنا مسؤول عنها وشغلي ومكتبي، أنا 

ليه مسافرتش زي ما كُلّ الناس نصحتني، وليه ضيعت من أيدي عشرات الفُرص للسفر؟ 

أنا ليه كل مرة كان بيكون قدّامي اختار، أفضِّل هنا وال أهرب بجلدي من الخرابة دي، كنت 

أنا صاحي وال بحلم، ودا كابوس هيخلص وينتهي بمجرد ما افتح  بختار أكمل هنا؟ هو 

عيني؟

الليل  دا من  الوقت  في  فيها  أمشى  اللي كنت بحب  للشوارع  متأملة  3: نظرات طويلة 

وهي فاضية من البشر، واللي ممكن اطلب منها تحضر في النيابة وتشهد لي إني عمري ما 

سعيت في شرّ، الشوارع والبيوت اللي يا عالِم هشوفها تاني امتى؟ 

 )...(

من صفحة mokhtar mounir himidah )فايسبوك(

تنقّل املواطن في اليمن عبد العزيز يوسف  من محبسه مدونات

قادر عطية/الجزائر

)...( يعيش عموم الشعب الفلسطيني في حيرة من أمره، وال يعلم حقيقة خطوة الرئيس. فهم فقدوا اليقين 

والثقة بما يقوم به وهو لم يتحدث مرة واحدة بشفافية، والخوض معهم في القضايا الوطنية الكبرى ومصارحة 

الناس في توجهاته. هو عوّدهم على املفاجآت وإطالق التهديدات املستمرة منذ توليه السلطة، وبأنه سيستقيل 

وتعب، وأن املهمة شاقة، وأن حجم الضغوط عليه كبير، لكنه استمر وال يزال مستمرا.

والسؤال: ما هو الهدف من دعوة املجلس الوطني لالنعقاد طاملا لن يكون هناك جديد؟ مع أن الكثيرين يعلمون 

أنه تخلص من عدد من املختلفين معه وهي باملناسبة خالفات شخصية، وهو أيضاً يناور من أجل الضغط على 

إسرائيل والواليات املتحدة األميركية لتحريك العملية السلمية.

يعتقد بعض الفلسطينيين أن استقالة الرئيس ومن معه هي سبب دعوة املجلس الوطني لالنعقاد، إلعادة ترتيب 

واملتمسكة  املتهالكة  السياسية  الطبقة  وبقاء  قدمه  على  القديم  إبقاء  هي  ذلك:  غير  لكنها  الفلسطيني.  البيت 

بمصالحها ومكتسباتها وتشتيت املشتت. فهو لم يدعُ لحوار أو نقاش وطني عام، ولم يُدِرْ سابقاً أي نقاش 

جدي ملراجعة املسيرة املاضية، والبحث في مستقبل القضية واملشروع الوطني واملخاطر والتهديدات التي تحيق 

بالقضية، وتكبدها الخسائر الكبيرة والخطيرة، وما يقوم به االحتالل من سرقة لألرض وتهويد ما تبقى منها )..(

من مدونة »مصطفى ابراهيم« الفلسطينية 

/https://mustaf2.wordpress.com

مهمة الرئيس

2 مليون طن من القمح والدقيق يستهلكها السودان سنويّاً تنتج منها البالد 17 

في املئة فقط. وكانت الحكومة السودانية قد سمحت، األسبوع املاضي باستيراده، 

منهية احتكاراً من قبل ثالث مطاحن في البالد. وشهدت األسعار في السودان ارتفاعاً 

بنسبة 60 في املئة منذ خفض الدعم عن الوقود في أيلول/سبتمبر 2013.

عن 

العسكر 

ومدينتين

الزمن   عبر  املوريتاني  الفضاء  في  رسخت 

من  يجد  ال  الذي  »املستعْبَد«  اإلنسان  تراجيديا 

العنان  مطلقاً  الليل،  في  السَمر  غير  له  متنفس 

النبي  مديح   عليها  يغلب  أغاني  في  لحنجرته 

محمد. الغناء/املديح يتيح هنا وبكل »شرعية«، 

وهو  املكبوتات،  عن  والتنفيس  املعاناة  إفــراغ 

ظلم  من  لهنيهة  ولو  والخالص  للسمو  محاولة 

في  التبتل  لحظات  فتختطف  املــذل،  الواقع 

غائر،  يوم  عناء  بعد  استراحة  السيرة  محراب 

يرعى  »سيده«،  خدمة  العبد  على  فيه  تُفرض 

ويحلب الدواب ويوفر املاء واملأكل. 

املوريتانيون،  العبيد  يمارسه  الذي  املديح  في 

»ألال  يقول:  مثال  كمالذ.  ــالم   اإلس نبي  يظهر 

محمد  محمدُو  أقبر  وأنشوف  أنطوف  يعملني 

أحد  ال  أي  حدو«  حدو  ألال  والشكر  لنبيَ  خاتم 

يستحق املديح غيره.  ويقول مقطع اَخر »حوظ 

يَ  الظواكة،  يا  النبي  حوظ  باماروكو-  النابي 

ملساكة  من  عنو  يعرف  إظوكو  الهي  منكم  اللي 

حوض  أي  يوجد  ال  فوقو«:  ال  ؤ  حوظ  كيفو  ما 

األشياء  فكل  املصطفى،  حوض  يضاهي  للسقي 

دونه. ومن الضروري التذكير بأن النمط الغنائي 

تمجيد  ثقافة  رسّخ  موريتانيا  في  التقليدي 

القبائل وقادتها، فلكل قبيلة ذات شوكة فنانون 

تقليديون يمجدونها ويسطرون بطوالتها، وهو 

مدح  اختاروا  الذين  العبيد  نهج  عن  يختلف  ما 

الرسول فقط.

الحساب،  بيوم  التذكير  املديح  في  ويحضر   

وكذلك، وكثيراً قصة بالل وخصوصاً في مدائح 

املقطع  يقول  السابقين(.  )العبيد  الحرَّاطين 

لذان بصوتك ال تخافو«  ارفع  البالل  التالي »گال 

رباح  بن  بالل  األسود  الصحابي  برفع  تذكيراً 

لتخليص  إشارة  وهي  عبداً،  كان  أن  بعد  لألذان 

شأنهم.  من  والرفع  ونصرتهم  للعبيد  النبي 

وتطبع املديح مسحة صوفية ترنو إلى الخالص 

من االَثام والتنعم في جنان الله. مثال يقول املقطع 

الفردوس  في  وأنا  الجود  مول  يا  وأسمح  »أغفر 

أنعود«. ويصاحب املديح تفاعل حركي يقوم به 

املداحون ومن يقاسمهم شغفهم، يعبر عن رغبة 

واالنعتاق  الحرية  أفق  نحو  التحليق  في  جامحة 

الطبل  كذلك  ويحضر  الــذل،  من  والتخلص 

معطياً للحظة حقها من اإليقاع.

يطبع املديح كسر للنمط الشعري  الحسّاني 

املحلية  اللهجة  هي  )الحسانية  التقليدي 

العربية في موريتانيا(،  الثقافية  ألصحاب الهوية 

باملقامات  حتى  وال  بالقافية  وال  بالوزن  يلتزم  فال 

في  الناشط  محمود   يسلم  ويرى  املوسيقية. 

هناك  أن  بالتراث،  واملهتم  الحراطين  ميثاق 

تجعله  والحراطين  العبيد  ملديح   مميزات 

بالعبيد  الفني  النمط  هذا  ارتبط  »لقد  مختلفاً: 

)الفنانون  إكاون  كثيرة  بمراحل  بعدهم  ويأتي 

الذي  الوقت  ففي  مختلف،  لكنه  التقليديون(، 

يلتزم إكاون بتسلسل املقامات في أداء املديح ال 

السبب  أن  الظن  وأغلب  بذلك،  الحراطين  يلزم 

أنهم ال يعرفون تلك املقامات وهي كانت سماعية 

التي  املجالسة  من  للكثير  تعلمها  ويحتاج  غالباً 

الرعي  في  وقتهم  جل  ألناس  متاحة  تكن  لم 

وخدمة األسياد«، ويعتقد يسلم أن »نمط املديح 

املوريتاني  اإلبداع  من  نوع  وهو  للتبراع،  قريب 

وهو  )مقاطع(،  تفلواتن  ثمانية  من  غالباً  يتكون 

يعشقن،  من  على  السيدات  تقوله  شعبي  شعر 

وألنهن في مجتمع محافظ كن يخفين دوماً من 

النمط نفسه  الحراطون  اعتمد  لقد  القائلة.  هي 

اإلخفاء  لكن  قائل.  له  يُعرف  ال  فأغلبه  املديح،  في 

واضح  مبرر  إيجاد  يصعب  الحراطين  حالة  في 

ولن  نبيه،  يحب  مسلم  مجتمع  في  ألنهم  له 

يكون تحت طائلة املساءلة من يقول فيه شعراً. 

وإنما يمكن إرجاع األمر لفقد الحرية واإلحساس 

بالدونية وعدم االستعداد إلعالن اإلبداع«.

عدم  املوريتانيين  املؤرخين  على  يسلم  ويأخذ 

اهتمامهم باملديح والكتابة عنه ولو نقداً، خاصة 

رصيداً  امتلكوا  »لو  ويقول:  ينقد،  ما  فيه  أن 

املديح  عن  لكتبوا  األخالقية  النزاهة  من  كافياً 

ولو من باب النقد، خصوصاً أن فيه ما يستحق 

وفساد  التاريخية  باألخطاء  مليئاً  لكونه  الغربلة 

أنهم  يبدو  لكن  الوزن.  ناحية  من  منه  الكثير 

قبائلهم  أمجاد  عن  للكتابة  الدائم  ميلهم  آثروا 

يحنّون  الذين  العبيد  لهؤالء  واملالكة  املتمكنة 

ليوم الخالص، ويتعلقون بنبي اإلسالم كمخلص 

الكثير  لهم  ليصحح  كان  أي  يتطوع  ولم  لهم، 

بنت  فاطمة  مقطع  فمثال  التاريخية.  األغالط  من 

لكدة«  أعشر  »أوركك كد  يقول  املصطفى  النبي 

أي  »أمبلحة«،  عن  هنا  املداحون  يتحدث  حيث 

يكن  لم  وهم  املوريتاني،  الريف  من  بدينة  فتاة 

بمقدورهم أن يفكروا أن ابنة محمد عليه السالم 

ستكون أقل حظاً في  لبلوح )التسمين( من بنت 

»عربيهم« )سيدهم( البدينة والتي ترمز للجمال 

يومها«.

»تأهيله«  وإعــادة  املديح  لتطوير  الدعوات  

واألخطاء  اللفظية  االختالالت  من  وتخليصه 

املديح  مجال  في  املشتغلون  يرفضها  اللغوية، 

الحراطين،  لشريحة  املنتمين  املثقفين  وبعض 

اللفظية  االختالالت  تلك  أن  هؤالء  يرى  حيث 

العروضية  والهنات  املوسيقية  واآلالت  واألخطاء 

عن  تعبر  التي  هي  العبيد  مديح  تطبع  التي 

الخصائص االجتماعية والتاريخية لطبقتهم.

واليوم، ال يزال املديح مصدراً لتذكر تراجيديا 

من  مداح  صعد  فكلما  املؤملة.  ــداح«  امل »العبد 

تسرح  »الحرّاطين«،  أو  »العبيد«  شريحة 

وقصص  ــداده  وأج أهله  ماضي  إلى  الذاكرة  

معاناتهم في العبودية، وهو ما جعل بعض النخب 

العبيد  بمعاناة  وثيق  بوثاق  مرتبطاً  املديح  تعتبر 

األخيرة  السنوات  في  بدأت  وقد  والحراطين. 

التراثي، فأطلقت  عدة مبادرات لدعم هذا النمط 

فيها  يتبارى  به،  خاصة  تلفزيونية  مسابقات 

املداحون على طريقة مسابقات الهواة في العالم 

العربي، وكان أبرزها برنامج »املداح« الذي حظي 

بدأ  وقد  املوريتاني،  الجمهور  ومتابعة  باهتمام 

ينظمه  الذي  املدح«،  »ليالي  مهرجان  عام  قبل 

فحسب  الشعبية«.  للفنون  ترانيم  »مركز 

بعض  إحياء  من  كنوع  املهرجان  أتى  املنظمين، 

تراث »العبيد« و »األرقاء السابقين«. وقد نظمت 

وتميزت  رمضان،  شهر  في  العام  هذا  نسخة 

حضور  إلى  باإلضافة  كبير  جماهيري  بحضور 

املوريتانية  الثقافية  الشخصيات  من  الكثير 

تكريم  وتخلله  الديبلوماسية.  الوفود  وكذلك 

أنعشوا  الذين  املوريتانيين  املداحين  من  العديد 

يشكون  املنظمين  لكن  الثالث.  املهرجان  ليالي 

الخاص  وحتى  الرسمي  االحتضان  عدم  من 

تقتصر  ال  واملداحة  املديح  وشجون  للمهرجان. 

أهلهم  معاناة  على  وال  فنهم  في  يقدمون  ما  على 

يشكون  زالوا  ما  فهم  وشريحتهم،  وأجدادهم 

من التهميش.

املديح النبوي

غناء العبيد في موريتانيا

أحمد ولد جدو

كاتب من موريتانيا

نص وتصوير: محمد بدارنة/فلسطين
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بين اسوان 

واالسكندرية 

يتبدل الحراس 

وتمتد ظالل 

القهر فوق 

بيوت الناس. 

بين االسكندرية 

واسوان تبقى 

املراكب 

متأرجحة بين 

موجتين، واحدة 

محقونة باالمل 

وواحدة تغرق 

بنادق العسكر 

ليغتالها الصدأ.
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