
كثيراً  يوحِّد«  املشترك  »العدو  أن  نظرية  تنطبق  ال 

على الوضع العراقي، فالتهديد الذي مثّله صعود تنظيم 

داعش وسيطرته على عدة مدن عراقية، بل ومحاولته 

تهديد عاصمة البلد، بغداد، وعاصمة إقليم كردستان، 

أربيل، في اوج اندفاعه العام املاضي، لم يؤد إلى تحول 

وإلى  البالد،  شؤون  إدارة  لكيفية  االستراتيجي  باملعنى 

قدر كافٍ من التضامن خلف رؤية موحدة وعلى أساس 

القاعدة التقليدية القديمة التي تفترض ان »الوحدة هي 

مصدر قوة«. 

فبالرغم من حجم الصدمة التي خلّفها صعود داعش، 

خارج  جدّياً  تهديداً  يمثل  يعد  لم  التنظيم  هذا  أن  إالّ 

فاستراتيجية  فعاًل.  عليها  سيطر  التي  املناطق  حدود 

االحتواء التي مورست ضده أسهمت في إفقاده الزخم 

الذي أمّن انتصاراته السابقة، كما أن طبيعة تركيبته 

جغرافي  نطاق  أسير  بالضرورة  تجعله  وإيديولوجيته 

محدود يمثله »الفضاء السني« في العراق. بهذا املعنى، 

صار داعش وعلى نحو كبير »مشكلة سنية«، بسبب 

وصياغة  عراقية  كمشكلة  إظهاره  عن  العميق  العجز 

سردية وطنية عراقية مقبولة تؤطّر املواجهة معه. 

صراعات جديدة 

ككيان  العراق  تقويض  عملية  ذروة  داعش  مثّل 

يعمل  أن  ضده  املقابل  الهجوم  بإمكان  وكان  وكفكرة، 

ضرورة  باعتباره  وكفكرة  ككيان  العراق  استعادة  على 

من ضرورات املواجهة. لكن ذلك لم يحصل خارج دائرة 

عجز  بسبب  مرة  االستعراضي،  السياسي  الخطاب 

الحزبية  املصالح  فوق  التعالي  عن  السياسية  النخب 

الالعبين  تنافس  األمد، وتارة بسبب  واألهداف قصيرة 

كما   - العراقي  الفراغ  في  وجدوا  الذين  الخارجيين 

السوري - فضاءً مناسباً لتفريغ فوائض قوتهم بحثاً 

عراقية  استراتيجية  تظهر  لم  النفوذ.  من  مزيد  عن 

أو دولية تقوم على استعادة وحدة املجتمع السياسي 

العراقي كسبيل ــ ربما هو األقل كلفة ــ للخروج من 

الجزء  هذا  في  الكولونيالية  بعد  ما  الدولة  تفكك  مأزق 

وريثاً  يجد  ال  انه  األساسية  مشكلته  تفكك  عاملنا،  من 

عن  الناتجة  اإلشكاليات  لحل  ومؤهاًل  للحياة  قاباًل 

تراكمات الحكم السيئ وتراث اإلقصاء لعقود طويلة. 

ال يبقى عندها سوى الفراغ الذي سمح باألصل لشيء 

التشرذمات  أنواع  لكل  ويسمح  بالتمدد  داعش  مثل 

التي  التنظيمية  االجتماعية  أنماطها  بابتداع  املحلية 

عبّرت عنها مؤخراً صدامات العشائر بل وقيام عشيرة 

جنوبية باستعراض عسكري! 

وألنّ الصراع مع داعش لم ينتج استجابة موحدة، بل 

تنافساً آخر حول من تعرض لظلم أكبر وقاتل بحرص 

السياسة  فيها  تدار  التي  الطبيعة  فإنّ  الــخ..،  أكثر 

ومهام الحكم لم تخضع لتغيير كبير. األهم من ذلك، 

أنّ تراجع العوائد النفطية املصحوب بتزايد الشكاوى 

السكانية وتنامي السخط لدى قطاعات شبابية تزداد 

إلى  يدفع  أفضل،  ملستقبل  أفق  غياب  بسبب  اتّساعاً 

مزيد من »تفتت املفتت«، حيث تتصاعد الصراعات على 

مستويين، األول بين مراكز القوى املهيمنة التي تتنافس 

حول املوارد وهي تصبح أكثر ندرة، والثاني بينها وبين 

ـ  االحتجاجي  الفعل  وراء  تتعبأ  اجتماعية  قطاعات 

السلمي أو العنيف ـ في التعبير عن مطالبها. 

منذ  انطلقت  التي  االحتجاجات  في  رأينا ذلك يحدث 

تموز/يوليو املاضي في املناطق الشيعية، وفي تلك التي 

مدينة  في  وتحديداً  كردستان،  في  الشهر  هذا  بدأت 

االقتصادية  واألزمة  داعش  مع  فالصراع  السليمانيّة. 

القديمة وبدآ يصنعان فراغات  التوازنات  خلخال بعض 

تبحث عمن يمألها. 

التنافس الشيعي ـ الشيعي

فتح الصراع مع داعش الباب أمام محاولة إعادة بناء 

بثالثة  سابقاً  تتحدد  كانت  التي  الشيعية  التوازنات 

االنتخابي،  والوزن  األرض،  على  القوة  رئيسية:  عوامل 

قوات  ظهور  الدولة.  أجهزة  في  األتباع  شبكة  وحجم 

الحشد الشعبي خلق عاماًل رابعاً هو مدى االنخراط في 

الصراع مع داعش والقدرة على توظيف ذلك في كسب 

تسابقت  لذلك  أكبر.  وسياسية  اجتماعية  شرعية 

جميع القوى الرئيسية على إحياء تشكيالتها املسلحة 

منها  سعياً  العسكرية  التعبئة  مزاج  في  والدخول 

فإن  النهاية،  في  لكن  الشديد.  التنافس  هذا  في  للفوز 

وخطوط  أفضل  عسكري  استعداد  لديها  التي  القوى 

وعصائب  بدر  منظمة  مثل  تطوّراً،  أكثر  وإمداد  دعم 

القوى  بوصفها  برزت  الله،  حزب  وكتائب  الحق  أهل 

البروز  هذا  واستثمرت  الشعبي،  الحشد  في  القائدة 

التوازنات  وتعديل  السياسي  رأسمالها  تعزيز  ملحاولة 

القائمة لصالحها. أدّى ذلك إلى ظهور استقطاب بين 

ضمنت  أنّها  تشعر  التي  وتلك  جهة،  من  القوى  هذه 

الرّاهنة،  الحكومة  تشكيل  صفقة  في  أكثر  مصالحها 

وتشعر بالتهديد من أن يكون تحوّل التوازنات في غير 

صالحها. وهو تحديداً موقف التيار الصدري واملجلس 

اإلسالمي األعلى وجناح العبادي في حزب الدعوة. 

جديداً  بعداً  اكتسب  ما  سرعان  االستقطاب  هذا 

بعد اندالع حركة االحتجاج املطالِبة بإصالحات، فبينما 

تأكيد  أنّه  على  االحتجاج  إظهار  الحشد  قوى  حاولت 

إلى  السياسية،  الخريطة  بتعديل  شعبية  رغبة  على 

حد املطالبة بنظام رئاسي واإلعالن عن »حشد مدني«، 

لتقوية  االحتجاج  توظيف  حاولت  األخرى  القوى  فإنّ 

الحكومة الحالية وتوجيه اإلصالحات نحو نزع مخالب 

رئيس الوزراء السابق، نوري املالكي، املتحالف مع بدر 

داخل  لدولة  يؤسس  باعتباره  والكتائب،  والعصائب 

الدولة ويعرقل املضي قدماً. من هنا بدأت خطة اإلصالح 

رئيس  نواب  وبقية  املالكي  تنحية  عن  العبادي  بإعالن 

يقودها  التي  التحقيقية،  اللجنة  وافراج  الجمهورية، 

نائب صدري في البرملان،عن تقريرها املتعلّق بالتحقيق 

املالكي ويحمله جزءاً  يدين  والذي  املوصل  في سقوط 

كبيراً من املسؤولية. 

بدأ االستقطاب يأخذ بعداً إضافياً مع تنامي التنافس 

وتبني  العراقية،  الساحة  في  األميركي   - اإليراني 

إطار  في  العراقية  الساحة  يُدرج  ملنظور  اإليرانيين 

الساحة  أيضا  يشمل  الذي  األوسع  اإلقليمي  الصراع 

صيغة  تبني  إلى  األميركيون  سعى  بينما  السورية، 

العراق أواًل، وإنضاج حل عراقي للصراع مع داعش يقوم 

أساساً على تأسيس قوة سنية شبه مستقلة ومرتبطة 

ـ  ولتكون  داعــش،  انسحاب  بعد  الفراغ  لتمأل  بهم 

العمق  إلى  اإليراني  النفوذ  امتداد  أمام  حاجزاً  ـ  ضمناً 

السني. وجد العبادي نفسه بين ضغطين متعارضين، 

النافذة  امليليشيات  الرئيسية  أداته  إيراني  أحدهما 

األميركي،  بالدور  بعمق  ويشكك  الشعبي،  الحشد  في 

وضغط أميركي أداته األساسية املساعدات والعمليات 

النفوذ  األميركي، فضاًل عن  الجوي  العسكرية والغطاء 

العبادي،  حاول  املتحدة.  للواليات  املهيمن  الدولي 

بين  واملوازنة  املناورة  قبل،  من  املالكي  سلفه  فعل  كما 

الوسط  من  العصا  مسك  على  قدرته  لكن  الطرفين، 

قد تتراجع إنْ تصاعد هذا االستقطاب، أو إنْ قرر كل 

طرف أن يتصرف بمفرده وبمعزل عما تريده أو ال تريده 

حكومة العبادي. 

ال يُحتمل أن يختفي قريباً االستقطاب املحلي، املرتبط 

مزيد  الى  يقود  قد  لكنه  خارجي،  الستقطاب  واملرهون 

التشكيالت  نفوذ  ونمو  الدولة  ملؤسسات  التفكيك  من 

العبادي  يجد  بينما  لإلدارة،  اإلقطاعي  والنمط  املوازية 

نفسه غير قادر على بلورة سياسة واضحة ومتجانسة، 

وال على تنفيذ ما وعد به من إصالحات. وحينها سيكون 

هو ضحية تنامي الصراع الشيعي - الشيعي الذي بدأ، 

شكل  أيضاً  يأخذ  سابقة،  تاريخية  صراعات  في  كما 

املرشد  يقودها  واحدة حركية  بين مرجعيتين،  تنافس 

في  الديني  الفعل  بموضعة  والراغبة  إيران،  في  األعلى 

محافِظة،  والثانية  واسعة،  سياسية  إيديولوجيا  إطار 

الفضاء  بحفظ  الراغبة  السيستاني،  مرجعية  وتمثلها 

الخاص للمجال الديني وعدم أدلجته أكثر.

التنافس الكردي ـ الكردي 

ملدة خمسة أشهر، لم يتسلم الكثير من موظفي إقليم 

اإلقليم  حكومة  إخفاق  أدّى  حيث  رواتبهم،  كردستان 

اإلدارة  حول  اتفاق  الى  بالتوصل  االتحادية  والحكومة 

املشتركة لعوائد النفط وما يدين به كل طرف للطرف 

اآلخر، إلى الحد من املوارد التي يحصل عليها اإلقليم. 

وأمام ضغط االلتزامات املتنامية لالقليم تجاه الشركات 

األجنبية، ووجود ما يقرب من املليون نازح عراقي و240 

شبكات  تستقطعه  ما  ومع  فيه،  سوري  الجئ  ألف 

اإلقليم  يجد  املــوارد،  من  والعائلية  الحزبية  الفساد 

نفسه، وبسرعة تفوق سرعة الحكومة االتحادية، أمام 

أزمة اقتصادية خطيرة. 

مع  فالحرب  أيضاً.  السياسي  باطنها  لألزمة  أنّ  غير 

جغرافيته  بتوسيع  كردستان  إلقليم  سمحت  داعش 

املوصل  من  الكردية  األجزاء  معظم  على  وبات يسيطر 

تغيير  أيضاً  ذلك  ويعني  كركوك،  محافظة  عن  فضاًل 

ألن  الكردية،  الجغرافيا  داخل  الحزبية  التوازنات 

حزب  نفوذ  مناطق  من  هي  بالنفط  الغنية  كركوك 

االتحاد الوطني الكردستاني وليس حزب رئيس اإلقليم، 

الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتركز نفوذه في 

أربيل ودهوك، مع وجود منافس ثالث أصغر هو حركة 

غوران )التغيير( الصاعدة التي باتت السليمانية معقلها 

الرئيسي. 

الدستورية  الوالية  نهاية  مع  األزمة  هذه  تفاقمت 

بديلة  صفقة  إلى  الوصول  في  والفشل  للبارزاني 

بتحسين  الصّاعدة  األطراف  رغبة  تشبع  واضحة 

وضعها في ميزان القوى، وهو ما قاد تدريجياً إلى أزمة 

السياسية  للتسوية  سريع  تفكّك  وإلى  دستورية 

أربيل.  في  السلطة  شراكة  على  القائمة  الفوقية 

السخط  من  االقتصادية  ــاع  األوض زادت  وبينما 

الشعبي وأدّت إلى اندالع موجة االحتجاجات، خصوصاً 

في السليمانية، ووصلت أحيانا إلى مستوى مهاجمة 

الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  مقرات  وحرق 

إما  خيارين:  أمام  نفسها  تجد  الرئيسية  القوى  فإنّ 

إعادة  إلى صفقة سياسية بديلة يجري بها  التوصل 

توزيع السلطة، أو إلى تقسيم فعلي ملناطق النفوذ بين 

املوحدة  كردستان  حلم  يتحوّل  بحيث  القوى  تلك 

املستقلة الذي تعكز عليه الحزب الحاكم في خطابه 

السياسي، إلى تفتت جديد في داخل اإلقليم. 

االستقطاب  فإنّ  الشيعية،  الحالة  في  وكما  بالطبع، 

الداخلي،  االنقسام  تعميق  في  دوراً  يلعب  الخارجي 

على  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  راهن  فبينما 

إلى  النفط  تصدير  حد  إلى  الغرب  مع  قوية  عالقات 

إسرائيل، واالعتماد كثيراً على أنقرة كراعٍ إقليمي، ظل 

االتحاد الوطني الكردستاني صديقاً مقرباً إليران، وبدا 

يجعل  مما  إيران،  من  أيضا  اقتربت  غوران  حركة  أن 

الصراع  في  مؤثراً  عاماًل  الخارجي  األجندات  صراع  من 

الداخلي. 

أن  للمُفتت، يؤكد  املتواصل  التفتت  فإنّ  النهاية،  في 

مشكلة العراق املركزية ليست وجود هويات غير قابلة 

للتعايش مع بعضها، كما يحاول أنصار نظرية »األحقاد 

القديمة« أن يروجوا له، بل وجود أنماط فاسدة وغير 

فاعلة لإلدارة والحكم، وفجوة كبيرة بين سلوك النخب 

وحاجات املجتمع، وغياب القنوات املناسبة إلدارة وردم 

هذه الفجوة التي غالباً ما يتم ملؤها بالخطاب الغرائزي 

والبحث عن أكباش فداء كوسيلة سهلة للتملص من 

املسؤولية. 

حلل وناقش وفسّر ما يلي:

لرئاسة  مرشحا  تقدم  لم  املفككة  الحكومية  األغلبية 

في  وذلك  ـ  للبرملان  الثانية  الغرفة   - املستشارين  مجلس 

بالعرض   2011 دستور  لتنزيل  انتخابي  مسلسل  ختام 

البطيء. املعارضة تقدم مرشحين وتربح الرئاسة يوم -12 

هناك  ألن  الحكومة  من  تماسكا  أكثر  املعارضة   .2015 ـ   10

بيضها  تضع  ال  لكنها  الحكومي  االئتالف  في  تشارك  أحزابا 

أن  مفترضة  املعارضة،  مع  رجال  تضع  بل  واحدة،  سلة  في 

أخالقيا،  اإلسالميون  يقودها  التي  والحكومة  دائمة،  املعارضة 

دستورية  معجزة  وهذه  ظرفية.  اقتصادياً،  والليبراليون 

مغربية. املعجزة الثانية هي أنه في املغرب يمكن للغرفة الثانية 

املنتخَبة مباشرة  األولى  الغرفة  املنبثقة عن  الحكومة  إسقاط 

من الشعب الذي لم يحل بعد مشاكل السكن واألكل. 

املنتخبة  الثانية  الغرفة  بحذف  تتزايد  املطالب  كانت 

في  راسخون  أي  كبار  ناخبون  وفيها  مباشرة،  غير  بطريقة 

عنها  يدافعون  مصالح  ولديهم  والسياسة،  األعمال  عالم 

األولى  الغرفة  في  بأنيابهم. وهم حين يخسرون كراسيهم 

الثانية. وبفعل هذا اإلصرار على  الغرفة  يعودون في كراسي 

الفوز، كثر تبادل االتهامات بشراء األصوات، فشعار الالعبين 

هو »كلْ ووكِّل«، و«ادهن له حلقه ينسى من خلَقه«، وال يكون 

الدهن إال بالزبدة. مما يؤكد أن املرحلة الفموية مستمرة في 

السياسة. 

ولغزارة رضاعة هؤالء الكبار، تم تقليص عدد أعضاء الفرق 

البرملانية من اثني عشر إلى ستة كما في كرة القدم املصغرة، 

االمتيازات.  من  لالستفادة  الفرق  رؤساء  تكثير  والهدف 

النخبة  فطام  ويصعب  عادة  العام  املال  رضاعة  صارت  لقد 

السياسية منها. وتعتبر االنتخابات فرصة لرضاعة الناخبين 

الرضاعة  ومدمنو  بالكراسي.  شبقية  بعالقة  املصابين  الكبار 

يكفي  لذا  عليه..  يخافون  ما  يملكون  ألنهم  للسلطة  أفضل 

الحكومة  ضد  ليصوتوا  الثانية  الغرفة  بكبار  هاتفي  اتصال 

امللعونة في حالة  الضرورة. 

املشهد  في  الثانية  الغرفة  وصمدت  املطالب  تبددت  لهذا 

السياسي. واضعو الدستور الجديد كانوا يدركون الحاجة 

إلخ  بشفافية  ديموقراطيا  دستوريا  املشهد  لضبط  إليها 

إلخ.. والخالصة هي أنه حتى لو ربح حزب العدالة والتنمية 

بإمكانه  يكون  فلن   2016 في  التشريعية  االنتخابات  في 

اللعبة، ولله الحمد. هكذا ستجري االنتخابات  تغيير قواعد 

األفالم  في  كما  سعيدة  والنهاية  سليمة  الحسبة  وستكون 

أقل.  بكلفة  أي  مغامرة،  دون  ديموقراطية  إنها  الهندية. 

يبقى الصولجان بيد الدولة العميقة وليس في قاع صناديق 

االقتراع.

بعقالنية  الالعبون  يهتم  ال  املغربي،  السياسي  املشهد  في   

التفسير ومنطقيته، ما يهمهم هو االستقرار السياسي للبالد. 

لكن في املشهد التعليمي، وفي ما يسمى تنزيل التدابير ذات 

األولوية إلصالح املدرسة، هناك إصرار على أن تكون املدرسة 

املغربية عقالنية، تؤهل الكفاءات البشرية، وتعمل حسب بالغ 

وزارة التعليم على »تخليق املدرسة ونشر النزاهة وتجسيد 

واالرتقاء  للجميع،  الفرص، والجودة  اإلنصاف وتكافؤ  مبادئ 

الفردي واملجتمعي« إلخ إلخ... 

لنرَ كيف يتم تنزيل التدابير ذات األولوية؟ 

في حزيران/ يونيو - أي نهاية املوسم الدراسي املاضي ـ 

وعد مدير املناهج بوزارة التعليم بتنزيل منهج جديد يطور 

املنهاج التعليمي مع االحتفاظ بكل اإليجابيات والوقوف على 

من  املغربي  التلميذ  يتمكن  حتى  وتصحيحها،  الهفوات  كل 

اكتساب أدوات التعلم عبر إتقان الكتابة والقراءة وأساليب 

املنطق. 

ما محتوى التجربة التي ستعمم؟ 

العرض  توسيع  وتحسين  األساسي،  التعلم  من  التمكن 

األربع  للسنوات  جديدة  تعلم  مسارات  سنّ  مع  املدرسي 

بين  االنتقال  عتبات  وضبط  االبتدائي،  التعليم  من  األولى 

صرح  )لإلشارة،  األجنبية  اللغات  من  التمكن  شرط  األسالك 

وزير التعليم انه غير متمكن من العربية(، ودمج التعليم العام 

والتكوين املهني وتخليق املدرسة.

ووعد املدير أن يبدأ التنزيل في مدارس نموذجية تمثل 10 

في  التجربة.  تعميم  قبل  التعليمية  املؤسسات  من  املئة  في 

تشرين االول/ أكتوبر، تدهور البرنامج وقال املدير إن نسبة 

التنزيل تقلصت إلى 2 في املئة من املدارس. 

لم يتوقع املدير التغيير على مدى ثالثة أشهر، ويريد تقديم 

البطيء  العرض  بهذا  القادمة.  سنة  عشرة  للخمس  تصور 

تغير  وإذا  سنة.  خمسين  في  الهدف  بلوغ  سيتم  للتنزيل، 

لإلشارة،  جديد.  من  ونبدأ  الطاولة  سنمسح  التعليم،  وزير 

عرف قطاع التعليم أكثر من خمسة وثالثين وزيرا في ستين 

سنة منذ االستقالل.

هذا عن عدم االستقرار في قيادة التعليم. الجديد اآلن هو 

أن التعليم املغربي يقاد من غرفتين: وزارة التعليم واملجلس 

األعلى للتعليم. شُرع في إصالح التعليم وفقا لوثيقة »امليثاق 

الوطني للتربية والتكوين« سنة 2001، وبعد خمس سنوات 

تصليح  في  والشروع  للتعليم  األعلى  املجلس  تشكيل  تمّ 

اإلصالح في 2006. وفي تشرين االول/ أكتوبر 2015، أعلن 

للرؤية  االستشرافية  التوجهات  عن  للتعليم  األعلى  املجلس 

املغرب  في  زادت  بين 2015 و2030.  لإلصالح  اإلستراتيجية 

حين   .2030 حتى  تصل  التي  املخططات  هذه  مثل  مؤخرا 

املحاسبة  تصير  سنوات،  خمس  عن  املخططات  عمر  يزيد 

الحارقة  األسئلة  تهريب  هي  النتيجة  أن  ويبدو  فضفاضة، 

نحو املستقبل.

بينما ترتبك الوزارة في تدبير توقعات ثالثة أشهر مع هامش 

خطأ كبير )إثنين بدل عشرة في املئة(،  ويحلم املجلس األعلى 

للتعليم بعام 2030 حيث يطغى صوت الغارفين في اللحظة، 

أي النقابات وأرباب التعليم الخصوصي والنقابات التعليمية.

وتقويض  التعليم  جودة  بضرب  الحكومة  تتهم  النقابات 

املدرسين  ندرة  معالجة  بسبب  العمومية  املدرسة  أسس 

من  كثير  في  الدراسية.  الحجرات  في  االكتظاظ  بزيادة 

الذين  واملوظفين  املدرسين  تعويض  يتم  لم  الثانويات، 

الدراسية  الفصول  انتقل عدد تالميذ  أو ماتوا، وقد  تقاعدوا 

من أربعين تلميذا إلى خمسين.

بامتيازات  الخصوصي  التعليم  أرباب  يطالب  جهتهم  من 

يشعرون  املدرسي.  والنقل  والضرائب  التراخيص  في 

ملوظفيه  يرخّص  أن  التعليم  وزير  من  ويريدون  بأهميتهم 

ليعملوا لديهم. وقد كتب األرباب طلبهم املوجه للوزير بلغة 

غير تجارية بل بلغة الجمعيات الخيرية التي تناضل لتقديم 

قدرة  من  الواثقين  التالميذ  وآباء  واملجتمع  للوزير  العون 

التعليم الخصوصي على األداء التربوي.

 في املشهد التعليمي الحالي، خلص الباحث محمد الناجي 

إلى أن املدرسة املغربية اليوم تعمق الفوارق االجتماعية بدل أن 

تقلصها. قال والي بنك املغرب إن هذا التعليم الحالي ال يالئم 

دولة صاعدة. وقد »قرّر« رئيس الوزراء عبد اإلله بنكيران في 

منتصف تشرين االول/ اكتوبر أن »كل املحاوالت لحد اآلن 

فشلت في إصالح التعليم«. وما العمل؟

مجموعة  عن  يدها  الدولة  ترفع  لكي  الوقت  »حان  أجاب: 

يجب  فال  والتعليم،  الصحة  مثل  الخدماتية،  القطاعات  من 

على  دورها  يقتصر  أن  ينبغي  بل  على كل شيء،  أن تشرف 

منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في اإلشراف على هذه 

الخدمات«.

شكرا للقطاع الراغب الخاص حفظه الله. من جهته نصح 

صندوق النقد الحكومة بتقليص التوظيف لتتمكن من دفع 

الديون. هكذا كثر التفكير في النقود فارتفعت أصوات تطالب 

الكلفة.  تقليص  السر:  كلمة  التعليم.  على  اإلنفاق  بترشيد 

االنتخابي  املسلسل  لتمويل  املال  نقص  من  أحد  يشتكِ  لم 

الطويل. لكن حين يتعلق األمر بتعليم الشعب فال بد من املال 

والوقت واإلرادة وهذه غير متوفرة. يوجد فائض النية فقط. 

التعليم  إلصالح  صادقة  نية  تحقق  كيف  وناقش:  حلل 

بصفر دوالر؟

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

تونـــــس: هـــــل عليــنــا 

أن »نتـصـــالح« أيـــاً كـــان 

الثمـن، وهـل املسـتقبـل هـو.. 

كلمة«:  »بألـف  وفـي  املاضي؟ 

وهـل  #االسكندرية_بتغـرق. 
يُرسَل املوريتانيون كمحاربين 

إلى اليمن؟

في  املثليين  زواج  قُــنِّــن  حين 

أزمـاتـنـا  انكشـفـت  أميــركـا.. 

األول من بحث  الجزء  الجنسية. 

وتمثيلية  املوضـوع.  في  متعـدد 

النساء في مراكز القرار السياسي 

عن  الحمرا«،  »الزاوية  و  بالغرب. 

تمثيل روح الشعب!

»الجـزائـر: اللغـات وهسـتيـريـا 

العربيـة  فهـنـاك  الهــويـات«.. 

املحكيـــة  واألخـرى  الفصـــحى 

هـل  واألمازيغيـة.  والفرنـسـية 

وفـي  تناحـري؟  حقـا  التناقـض 

الســعودية، »انتقـام الحريـم«.. 

واملالمة تقع عليهن على كل حال.
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حارث حسن

باحث من العراق

تفتيت املفتّت في العراق

كريم ريسان ــــ العراق

معجزات مغربية

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

نهلة الشهال

برافو!

وفيما تطوف اإلسكندرية في هذه األيام، 

فترتفع املياه إلى أكثر من ثالثة أمتار في 

بــعــض أنــحــائــهــا، ويـــمـــوت الـــنـــاس غــرقــاً 

وصعقاً، وتنقطع الكهرباء عن عشرات 

القرى حولها.. يستقيل املحافظ! بينما ال 

لو حدث  الوزير  وال  املحافظ  ال  يستقيل 

الشيء نفسه في لبنان مثاًل )وهو كثيراً 

ــعـــراق مـــثـــاًل، وهــو  مـــا يـــحـــدث(، وال فـــي الـ

كــذلــك كــثــيــراً مـــا يـــحـــدث. فـــي الــبــلــديــن 

على  املحتجّون  وهم  »املتآمِرون«،  يُتّهَم 

الــذي جعل األمطار هذه  الوضع املــزري 

األيام تجرف أطنان الزبالة املتراكمة في 

شـــوارع سويسرا الــشــرق، وعــلــى سطح 

مياه خليج جونيه الذي يُضاهي بجماله 

الكوت دازور.

ــقــتَــل املــحــتــجــون. هكذا   فــي الـــعـــراق، يُ

وببساطة.

في جدة، عاصمة السعودية االقتصادية 

 2009( دوري  بـــشـــكـــل  ــرق  ــغــ تــ ــي  ــتــ ــ ال

ما  ــر..(،  ــتـ يـــسـ ــه  ــلـ والـ و2014،  و2011 

يؤدي إلى سقوط مئات الضحايا، وطبعاً 

بكاملها  أحياء  ودمــار  الكهرباء  انقطاع 

تُسمّى في ما بعد »منكوبة«، بل وانتشار 

الحيوانات وبقائها  األوبئة بسبب نفوق 

ــبـــاب تُــــــردّ إلــــى مـــزاج  فـــي املــــيــــاه.. فـــاألسـ

الــطــبــيــعــة وســــوء املـــوقـــع أســفــل هــضــاب 

فـــازوا بعقود مشاريع  مَــن  وجــبــال. وأمـــا 

الصرف، فقد اتكلوا على رمال الصحراء 

البــتــالع األمـــطـــار، مــا يسمح لــهــم بوضع 

)أو  للمشاريع  مــرصــودة  ريــال  مليار   38

معظمها( في جيوبهم بعد تقاسمها مع 

املــســؤولــيــن. واملــتّــهــمــون حــصــلــوا مــؤخــراً 

على البراءة.   

فـــي مـــصـــر، يـــدعـــو الــرئــيــس الــحــكــومــة 

إلى اجتماع طارئ لنقاش »حالة األنواء 

الجوية« وفق الصحف. ال بأس أن تُحَمَّل 

املتعاقبة.  السلطات  أوســـاخ  وزر  السماء 

مفاجِئة  نيازك  تماماً  ليس  املطر  أن  ولــو 

أن ســبــب كــارثــة  ولـــو  األرض،  تــضــرب 

اإلســكــنــدريــة هــو انــســداد املــجــاري التي 

نُــفِّــذت بشكل مخالف  لــم تُــصَــنْ أو التي 

لدفتر الشروط، وللمنطق.. هنا على األقل 

ما زالت هناك بعض التقاليد الدولتية، أو 

»سعيد  محقٌ  هو  كم  املؤسسية.  فلنقل 

أبــي النحس املــتــشــائِــل«: هــنــاك دائــمــاً ما 

ومَن هو أسوأ. أليست األمور نسبية؟ 

.. وهـــو مــا كـــان أكـــده وزيـــر الداخلية 

الــلــبــنــانــيــة خــــالل الــصــيــف فـــي رده على 

»املتظاهرين  قمع  على  الــعــام  االحــتــجــاج 

ضــد تــراكــم الــزبــالــة«: انــظــروا حولكم، 

نــحــن مـــا زلـــنـــا أرحـــــم مـــن ســـائـــر حــكــام 

وال  اآلالف  يُقتل  لم  هنا  املنطقة. صحيح. 

سُجنوا وال اختفوا. هنا ال براميل متفجرة 

الــرؤوس، وال  وال اغتياالت. هنا ال تُقطع 

يــوجــد صلب وال جــلــد.. وهــنــاك »تُــقــبَــل« 

استقالة املحافظ.. بجَدّ!!



االنضمام  إلى  للفرنكوفونية  الدولية  املنظمة  دعوات  بعد  تغوِها  لم  الجزائر 

ثانية  رسمية  لغة  بمكانة  أشبه  هي  مكانةً  تحتلّ  فيها  الفرنسية  أن  إال  إليها، 

إلى جانب العربية. فبرغم أن وضعَها القانوني غير مقنّن البتة، إال أنها لغةُ جزء 

االقتصادي  والقطاعين  واإلعالم  التعليمي  والسلك  اإلدارة  من  به  يستهان  ال 

البالد  تشريعات  من  جزءٌ  ـ  الهين  بالشيء  ليس  ما  ـ  بها  ويصاغ  بل  واملالي. 

بتاريخ   ،05 ـ   91 القانون  يكون  أن  )ليس مستبعداً  العربية  إلى  ترجمته  قبل 

16 كانون الثاني/ يناير 1991، الذي أقرّ »تعميم استخدام اللغة العربية«، قد 

كُتب بـ »اللغة األجنبية« قبل نقله إلى العربية!(.

وبدورها، تعرف العربية الفصحى، بشكليها الكالسيكي والحديث، انتشاراً ال 

يُقارن أبداً بما كانت عليه خالل عقد الستينيات، حين كانت حكراً على نخبة 

صغيرة من »املتعلمين«. فهي اليوم لغةٌ التدريس الحصْريةُ في التعليم العام 

الناطقة  اإلعالم  وما شعبيةُ وسائل  الجامعية.  الدراسات  من  وفي قسم كبير 

بالعربية سوى دليل على أنها ليست »لغة ميتة« كما درج البعض على القول 

هازئين بها، ولو كلّفهم ذلك تصنُّعَ الدفاع عن مطلب تعميم استعمال اللغة 

الدارجة. 

وضروريٌ هنا أن نفتح قوسين بشأن الخطابات عن »تهميش« الدارجة، وأقلّ 

ما يقال عنها أنها مطبوعةٌ بطابع املبالغة واملغاالة. صحيحٌ أن ال أحد - اللهم إال 

علماء األلسنيات ـ  يَعدُّ الدارجة لغةً بأتمّ معنى الكلمة، غير أنّها، في أشكالها 

رائجةُ  الشفهية«،  املثقفين  »عربية  االختصاص  أهل  يسميه  بما  الشبيهة 

والسينما  واملسرح  واإلنترنت  والتلفزيونية  اإلذاعية  البرامج  في  االستخدام 

السياسية  واملناظرات  املكتوب  واألدب  الصحافية  والرسومات  واألغنية 

وجلسات املحاكم واإلدارة.. بل إنها باتت لغةً مكتوبة في اإلعالنات، وهو مجالٌ 

ال يستبعد أن تكون فيه بصدد زحزحة الفصحى عن موقعها. لقد كان هدف 

الفرنسية  استبدال  والثمانينيات  السبعينيات  عقدي  خالل  التعريب  سياسة 

بالعربية الفصحى. والقول إنها رمت إلى القضاء على الدارجة هو إلقاءٌ للكالم 

على عواهنه ال غير: ألم يكن مهندس هذه السياسة، الرئيس هواري بومدين، 

يتحدث الدارجةَ من دون أية عقدة نقص؟ 

تعطل الترجمة يعمق الهوة

تفتح هذه االزدواجية اللغوية شبه الرسمية بين العربية والفرنسية املجال 

لصالت ثقافية مع املشرق، هي استمرارٌ لتقليد عمره آالف السنين، وألخرى غيرِ 

منقطعة مع فرنسا أيضاً، لكنها لم تسفر في الجزائر نفسها عن أيّ تواصل 

فكلّ  الفرنكوفونية،  واالنتلجنسيا  بالعربية  الناطقة  االنتلجنسيا  بين  حقيقي 

واحدة منهما مرابطةٌ في قلعتها ال تبرحها بزعم أنها مهددةٌ محاصرة.

ويتجلىّ الطابع الهامشي لتواصل هاتين »األنتلجنسيتيْن« أول ما يتجلّى في 

كون معظم أعضائهما أحاديّي اللغة، ال يُحْسنون سوى العربية أو الفرنسية، أي 

بعبارة أخرى، في انحصار إتقان اللغتين في فئة قليلة هي أشبه بجسرٍ متهالك 

يحسنون  الفرنكوفونيين  املثقفين  من  قلةٌ  يلتقيان.  ال  متوازيين  عاملين  بين 

العربية الفصحى املوصوفةَ في أحيان كثيرة عبثاً بـ »اللغة الصعبة«. كذلك، 

قلةٌ من املبدعين بالعربية يحسنون الفرنسية، برغم أن انتشارها الواسع في 

البالد يسهّل نسبيا إتقانها. نتيجة كلِّ هذا فإن صالتِ املبدعين الجزائريين 

من  بمواطنيهم  صالتهم  من  أوطدُ  الفرنسيين  بنظرائهم  الفرنكوفونيين 

األوساط  إلى  أقرب  بالعربية  فاملبدعون  صحيح،  والعكس  بالعربية،  املبدعين 

الثقافية في القاهرة وبيروت منهم إلى نظرائهم الفرنكوفونيين في بلدهم. 

فغالبيةُ  الفنية،  امليادين  بعض  في  محظورة  شبه  لغةٌ  العربيةً  أن  ويالحظ 

الفنانين الرسامين، مثال، فرنكوفونيون، والفرنسيةُ هي لغةُ التدريس الوحيدة 

في كلية الفنون الجميلة. وفي املقابل، اتحّاد الكتاب هيئةٌ معرّبة بامتياز منذ أن 

»أعيد تأسيسه« في 1974 بما جعله فرعاً من فروع الحزب الواحد آنذاك، جبهة 

التحرير الوطني. وليس تقسيم املجال الثقافي على هذا األساس اللغوي سوى 

ترجمة لتقسيم مختلف مجاالت الحياة العامة بين املعربين والفرنكوفونيين. 

فـ»املعربون« يسيطرون على التعليم العام وجزء من اإلدارة ووسائل اإلعالم )ال 

الجامعي  التعليم  على  يهيمنون  و»الفرنكوفونيون«  منها(،  الجماهيرية  سيما 

العلمي وقطاعي االقتصاد واملالية، فضاًل عن بعض وسائل اإلعالم بالغة التأثير 

)وبعضها حكومي(. 

اللغوية  باألحقاد  يعبأ  ال  أن تشكل بوتقةَ جيل جديد  للمدرسة  وكان يمكن 

لسابقيه، لكن، لألسف، نظام الجزائر املستقلة املدرسي أقلّ نجاحاً فيما يخص 

»املدرسةَ  االستعمارية  الحقبة  إبان  يُسمى  كان  مما  اللغة  املزدوج  التعليم 

عن  بؤساً  اليوم  األجنبية  اللغات  تعليم  حال  يقلّ  وال  اإلسالمية«.   - الفرنكو 

بالعربية في  العلمية، ممن درسوا  الفروع  ما يجعل طالبَ  العربية،  حال تعليم 

أطوار التعليم العام، مضطرّين عند بلوغهم الجامعة إلى »التفرنس« في أسوأ 

الظروف »البيداغوجية« املمكنة.

وال يساعد غياب حركة ترجمة حقيقية على كسر الحواجز بين األنتلجنسيا 

املعربة و األنتلجنسيا الفرنكوفونية. فأمنيةُ املفكر الجزائري مصطفى األشرف 

أن يرى«مجهوداً مزدوجاً للترجمة من الفرنسية إلى العربية ومن العربية إلى 

تزال نشاطاً هامشياً.  ال  األدبية مثاًل  الترجمة  أمنية.  الفرنسية« ظلت محضَ 

فبصرف النظر عن جيل »الرواد« )كاتب ياسين، محمد ديب...(، ممن نُقلت 

أولى أعمالهم إلى العربية بمبادرة من دور نشر مشرقية، ال يُقدَّم إلى الجزائريين 

ممن يقرأون بالعربية سوى قلة من األدباء الذين يكتبون بالفرنسية. كذلك، 

يكتبون  الذين  األدباء  من  صغيرة  فئة  أعمال  سوى  الفرنسية  إلى  تُترجم  ال 

حقيقياً  فرنكوفونياً  جمهوراً  لهم  تضمن  ال  تُرجمت  إن  حتى  وهي  ـ  بالعربية 

الزاوي فيستبدلوا  أمين  أن يحذوا حذو  إليه سوى  للوصول  أمامهم  وال حلّ 

العربية بالفرنسية لغةً للكتابة.

جدار من الخوف

وتعدّ أُحاديةُ اللغة لدى النخبة املعربة والنخبة الفرنكفونية رمزاً بليغاً لجدار 

الخوف الفاصل بينهما وهو، للمفارقة، جدارٌ لم يكن إبّان الحقبة االستعمارية 

املسلمين  العلماء  جمعية  حتى  الحقبة،  تلك  ففي  اليوم.  الشاهق  علوِّه  بمثل 

العمودي..(،  األمين  اللغة )محمد  مثالٌ الزدواجية  كان من بين مثقفيها من هم 

ويكتبون بالفرنسية ويصدرون بها الصحف. 

يكون  أن  الخشية  أشدّ  التقليدية  الفرنكوفونية  األنتلجنتسيا  وتخشى 

الثقافي  التراثً  جديدة،  فتوحات  ركام  تحت  يطمس،  دينياً  تعريباً  التعريب 

أكثر  في  والحداثة  للديموقراطية  صنواً  يُصوَّر  تراثٌ  وهو  الفرنكوفوني، 

أشكالهما نقاء. ويخلط قسمٌ من هذه اإلنتلجانسيا بين العربية الفصحى ولغةِ 

أن  يجهل  أحد  فال  االستغراب.  حقاً  يثير  أمر  وهو  السلفية،  والوعيد  التهديد 

العربية، على امتداد تاريخها العريق، كانت لغة شعراء »ماجنين« كأبي نواس، 

مثلما كانت لغة الفقهاء املتزمتين. ولو كانت حقاً »لغة مقدسة« ملا استطاعت 

نقل اإلرث الفلسفي اليوناني إلى أوروبا الغربية.

والستحالة نفي وجودها نفياً تاماً، يُقلّل بعض املثقفين الفرنكوفونيين من أهميّة 

روابط الجزائر باملشرق، فتراهم يتغنون بـ »هوية متوسطية« )نسبة إلى البحر 

وواليات  والواحات  العليا  الهضاب  سكانُ  هل  )تُرى،  غائمة  املتوسط(  األبيض 

»التراث  بالدفاع عن  يتذرّعون  تراهم  »متوسطيون«؟(. كذلك  الجنوب  أقصى 

الشعبي« في رفضهم للثقافة العربية الكالسيكية، مع أن من يقوم بالبحث في 

مجال هذا التراث هم باألساس جامعيّون معربون. 

وينم هذا التغني بانتماء الجزائر »املتوسطي« عن الخوف من ذوبان الجزائر 

في بحر كيان عربي واسع، إذ ينظر بعض الفرنكوفونيين إلى املشرق باعتباره 

خطراً محدقاً »بأصالتها« العربية ـ األمازيغية. والحقيقة أن مردَّ ممانعة الدولة 

املصرية  الضغوط  ليست  واالنتشار  التطور  من  األمازيغية  اللغات  تمكين  في 

البعث  العراقية، بل هو تقصير »جزائري« صرف: في 1970، تحت حكم  وال 

انتظرت  بينما  العراق،  لكردستان  رسمية  لغة  بالكردية  اعتُرف  الرهيب، 

األمازيغيةُ في الجزائر 2002 كي تُرفع إلى مصاف »لغة وطنية« وهو مصاف 

شكلي ال غير.

ألن  أواًل،  لسببين.  خيالياً  أكبر  عربي  كيان  في  الجزائر  ذوبان  احتمال  ويبدو 

تعد  لم  وهي  الحقيقي،  العرب  الحكام  هاجس  يوماً  تكن  لم  العربية«  »الوحدة 

حتى مطلب الشعوب التي أدركت أن وظيفةَ أيديولوجية »العروبة« هي إضفاء 

الشرعية على واقع عبوديتها. ثانياً، ألن الشعور القومي الجزائري شعور صلب 

متين يغذيه معين ال ينضب من مالحم كفاح الجزائريين ضد االستعمار. وخالفاً 

الناصر  ألسطورة رائجة، لم تكن بالدنا يوماً واليةً مصرية يسيّرها جمال عبد 

أنها  بال: صحيحٌ  بن  أحمد  »العروبي«  يتزعمها  وال حتى حين كان  القاهرة،  من 

من  إطار  في  وسوريا  مصر  جانب  إلى  و1973   1967 بين  عسكرياً  تجندت 

في  قرارها  باستقاللية  متمسكةً  الدوام  على  ظلت  لكنها  االمبريالية،  مناهضة 

عالقاتها بدول املنطقة العربية.

من جهتها، تنظر االنتلجنسيا املعربة إلى اللغة العربية ككيان واحد متجانس 

الحقبة  تراث  تمثيل  أروع  نظرها  في  يمثّله  كيانٍ  سبيال،  التعدد  إليه  يعرف  ال 

إلى خصومها ممن يبتسر  األدبية الكالسيكية. وهي بذلك تُهدي سالحاً ثميناً 

معتقدُهم شبه ـ األلسني العربيةَ الفصحى، فيراها »لغة شعر« جمالُها محتمل 

الجزائر  »تتفرنس«  أن  من  مذعورةٌ  األنتلجنسيا  هذه  أكيدة.  جدواها  وعدم 

استعمال  انتشار  روعها كون  من  وال يهدئ  فيها،  العربية  دابر  فيُقطع  مجدداً 

هذه اللغة بعد نصف قرن من االستقالل وصل مستوى غير مسبوق في تاريخ 

املنطقة املغاربية يجعل اندثارها فكرة خيالية حقاً.

الذي  الفرنكوفونية حصان طروادة  أن  التقليدية  املعربة  األنتلجنسيا  وتزعم 

سيُعيد االستعمار إلى البالد، وهي بذلك تنظر إليها ككتلة واحدة ال تنوع فيها. 

حتى كاتب ياسين، برغم أنه، من دون منازع، ناهَض االستعمار قبل االستقالل 

وبعده، ولم ينج من أحكامها القاسية ال لشيء سوى قوله إن »الفرنسية غنيمة 

حرب«. ويبدو أن ال أمل ألي كاتب فرنكفوني في نيل رضاها، أللهم إال إذا تحول 

إلى مالك حداد آخر وردّدَ من دون توقف أن الفرنسية »منفاه«. فمالك حداد في 

رأيها هو الفرنكوفوني الوطني الوحيد، وهي تحيط »صمته« األدبي ـ أي ما يُزعم 

أنه توقفه عن الكتابة بالفرنسية ـ بهالة من األسطورة. ومن شأن دراسة متأنية 

ملسيرته أن تُرينا أوجه شبه كثيرة بينه وبين كاتب ياسين )أليس هو القائل 

إن الفرنسية كانت بالنسبة لجيله »أداة تحرر يُحسب لها ألف حساب«؟( وأن 

تبرز لنا أنه ـ عكس صاحب »نجمة« و»األسالف يزدادون ضراوة« الذي انتقل 

إلى  الوصول  إلى  يوماً  يسعَ  لم   ` شعبه  من  تقرّباً  الدارجة  باللغة  الكتابة  إلى 

أنه  صحيحٌ  أخرى«.  بمشقات  املهموم  الفالح  »املثالي..  قارئه  يسميه  كان  من 

لم ينشر، بعد االستقالل، أية رواية بالفرنسية، لكن هذه اللغة ظلت لغة عمله 

الوحيدة في الصحافة.

اللغات كهويات

اآلخر عالقات  بالبعض  اللغات بعضها  قاعدة كون عالقات  الجزائر  تُخالف  وال 

النبرة  ذات  االجتماعية  األلسنيات  مصطلحات  بعض  عليها  تشهد  صدامية 

الحربية )»حرب اللغات«، »الصراع اللغوي« وغيرها..(. ذلك أن اللغات فيها، كما 

ال توافق ممكن بينها:  إليها كأنْ  يُنظر  في بلدان مأزومة أخرى، حوامل هويات 

هوية إثنية )األمازيغية(، هوية إثنيةـ  دينية )العربيةـ  اإلسالمية(، هوية اجتماعية 

)الفرنسية(.. وما أبعدنا هنا عن الهوية كما عرّفها كلود ليفي ستراوس، »بؤرة 

افتراضية ال مناص من الرجوع إليها لتفسير بعض األمور من دون أن يكون لها 

أي وجود فعلي«. 

اعتراضاً على عمليات ومشاريع  الهويات جموداً كونُها تشكلت  ويزيد هذه 

األمازيغية  تهميش  إليها:  وترمز  عنها  تعبِّر  التي  اللغات  استهدفت  تهميش 

طرف  من  بالفشل،  باء  الذي  الفرنسية،  تهميش  ومشروع  العربية،  ملصلحة 

في  أولى  أجنبية  كلغة  باإلنكليزية  التسعينيات  في  استبدالها  )نذكر  العربية 

الصفوف االبتدائية(، وأخيراً، تهميش العربية من طرف الفرنسية تحت الحكم 

صياغة  استمرار  إشارة  أبلغ  ذلك  إلى  يشير  كما  اليوم،  وحتى  االستعماري 

العربية. قد يثير هذا  إلى  »اللغة األجنبية« قبل ترجمتها  بـ  الرسمية  الجريدة 

كما  أخرى،  قبل  من  لغة  تهميش  لكن  التعجب،  العربية  تهميش  عن  الحديث 

رسمي  موقف  »نتاج  ليس  مارسيليزي،  باتيست  جان  الفرنسي  األلسني  يقول 

فحسب«، ويمكن أن يكون »نتاج كل أصناف العوامل السياسية واالقتصادية، 

ومنها ثقل التاريخ«.

وما انفكت هيمنة الفرنسية على العربية، وهي اللغة الرسمية، تغذي استياء 

قطاعات واسعة من املجتمع، وهي بعض ما يفسِّر نجاح التيار اإلسالمي النسبيّ 

وهي  ولغوية كثيرة،  واجتماعية  اقتصادية  أمل  مباشر عن خيبات  غير  كتعبير 

العربية التي تستخدمها وسائل اإلعالم  اللغة  هيمنةٌ تتجلى حتى في »نوعية« 

الجزائرية. ففصحاها ليست بفصحى، إذ إنها تزخر بالبنى النحوية الفرنسية 

التي انتقلت إليها عن طريق الترجمة. ومن املضحك أن نرى صحفاً تدّعي حمل 

مشعل »األصالة« تكتب بعربية هي ثمرةٌ هجينة من ثمار الترجمة الحرفية من 

»لغة املستعمر« )ولكنه ضحكٌ كالبكاء(.

مسؤولية املبدعين الشباب

العربية  ترقية  إلى  تصبو  أن  سوى  رشيدة  لغوية  سياسة  أية  يسعْ  وال 

الحسبان،  املدرسية في  قبل  ما  التالميذ  أخذ مكتسبات  الفصحى، يحدوها همّ 

الخ(.  )املفردات،  املحكية  واللغات  اللغة  هذه  بين  الشبه  أوجه  استغالل  يعني  ما 

ويجب أن تُولى األفضلية في تدريس اللغة واآلداب العربية للمحتويات الحديثة 

واملعاصرة، ال أن يسيطر عليه، كما هو الحال اليوم، املتن األدبي الجاهلي وما قبل 

الحديث. ويتعيّن أال يُنظر أبداً إلى العربية باعتبارها »لغة القرآن«، فالفضل في 

كونها واحدةً من لغات منظمة األمم املتحدة يعود إلى ما بذله مثقفون مسيحيون 

كُثُر من جهود لعصرنتها.

وينبغي أن ترمي أية سياسة لغوية رشيدة إلى إنقاذ وتطوير اللغات األمازيغية، 

وهي في الواقع اللغات املضطهدة الوحيدة في بالدنا، فتعليمها يتم بشكل تنقصه 

فوضوي.  بشكل  لهجاتها  وتوحيد  تقنينها  عمليتا  تجري  فيما  االحترافية، 

إلى علماء ألسنيات اجتماعية أكفاء، ستسفران حتما عن كارثة:  وما لم تولَيا 

خلق »أمازيغية موحدّة« اصطناعية، ال تعترف بها أية مجموعة من املجموعات 

األمازيغية. كذلك، ال بدّ من توضيح وضع الفرنسية القانوني )على سبيل املثال 

جعلها رسمياً لغة تدريس املواد العلمية في الجامعة تفادياً للنشاز اللغوي الحالي 

وما يلحقه من ضرر بنوعية التكوين(.

في  ملموس  تغيير  دون  من  اللغوية  مشاكلنا  حلّ  نحو  التقدم  ويستحيل 

صفوف النخب الفرنكفونية واملعربة. داخل هذه النخب مبدعون شباب يمشون، 

فالعربية، في  لغوية وثقافية حقيقية.  أو خيالء، على درب توفيّقية  تباه  من دون 

نظرهم، ليست ال لغة األئمة الجهلة وال السياسيين الفاسدين، إنما هي لغة حية 

»لغةَ  ليست  إليهم  بالنسبة  العربية  أن  وكما  املشرق.  مع  الجزائر  تتقاسمها 

هؤالء  يكون  أن  يُستبعد  ال  املستعمِر«.  »لغةَ  ليست  فالفرنسية كذلك  القرآن«، 

املبدعون هم أغلبية النخب الثقافية واألدبية، لكن ال سلطة رمزية لهم داخلها، 

خوض  عدمَ  يفضّلون  تراهم  ذلك،  من  وأدهى  يُسمع،  يكاد  ال  خافت  فصوتُهم 

املجادالت اللغوية ـ الثقافية التي تعيش الجزائر على وقعها، برغم أن تموضعهم 

الرجعية بكل  ال تخدم سوى  التي  الهويات هذه  فيها قد يضع حداً لهستيريا 

تالوينها.

ترجمة: هيفاء زعيتر

شهيداً فلسطينيا منذ بدء الهبة الشعبية قبل شهر، بينهم 14 طفاًل، 

بينما بلغ عدد املصابين 7100 بينهم  جرحى  بالرصاص الحي أو املطاطي 

خالل املواجهات، وحاالت اختناق نتيجة استنشاق الغاز املسيل للدموع. وتعتقل 

األوّل/أكتوبر. تشرين  بداية  منذ  اليوم  في  فلسطينياً   44 معدّله  ما  إسرائيل 
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تخيل لو أن رجال سعوديا قرر أن يقطع 

أن  تخيل  زوجته.  تصرفات  حول  شكه 

الرجل قرر أن يلعب على الوتر الحساس 

هذه  في  البشرية  الكائنات  تخافه  الذي 

الزوجة  تخيل  بالفضيحة.  ففكر  البالد، 

بسائقها  تتحرش  سيارتها  في  جالسة 

تسجل  مثبتة  كاميرا  أن  تدري  أن  دون 

وهو  املرأة  زوج  تخيل  تحركاتها.  كل 

يشاهد الشريط ويقرر رفعه على وسائط 

سيعاقب  كان  هل  االجتماعي.  التواصل 

وتحرش  خيانة  من  قضيته  وتتحول 

لحياة  انتهاك  إلى قضية  بالشرف  ومس 

شخصية قائمة على العفن. 

البتة،  منطقيا  ليس  تخيلناه  ما  أصال 

فالزوج لن يصبر على زوجته حتى يقبض 

تكفي قصاصات  املشهود.  بالجرم  عليها 

من الورق تحمل أرقاما في محفظتها حتى 

يقتلها دون عناء وأمام أعين الناس وأعين 

أطفالها، ويسلم نفسه للشرطة من دون 

به  قام  ما  أن  فباعتقاده  له جفن.  أن يرف 

هو حماية للشرف والعرض املعلق بأذيال 

عباءة سوداء تكنس أخطاءه وتخبئها من 

دون أن تجرؤ على النظر إلى األعلى.

تلقت املرأة انتقادات واسعة على هاشتاغ 

»#سعودية تفضح زوجها الخائن«. وبدال 

زوجها  التي كشفت  الضحية  من نصرة 

العاملة  بالخادمة  وقحة  تحرش  حالة  في 

حفلة  إلى  القضية  تحولت  منزلها،  في 

واتهام  املفضوح  الرجل  مع  تضامن 

والتشهير  سمعته  إلى  باإلساءة  زوجته 

به. فقد كان من األجدى لها التستر على 

هذه املعصية والصبر من أجل العيال. 

قرروا  السعودية  في  الحقوقيون  حتى 

عقوبة  إنزال  يقتضي  املرأة  فعلته  ما  أن 

بها تتضمن السجن مع غرامة تصل إلى 

500 ألف ريال.

فيها  تقوم  التي  ــى  األول املــرة  ليست 

باستخدام  بالسعودية   الــنــســاء 

حاالت  لفضح  املــصــوّرة  الفيديوهات 

التحرش  ففيديو  خيانة.  أو  تحرش 

في  كورنيشها  على  جدة  مدينة  بفتاتي 

انتهت  أثار ضجة كبيرة  العيد  أيام  ثاني 

املسؤول  أمرهما  ولي  مع  الفتاتين  باتهام 

على  الشباب  بتحريض  تصرفاتهما  عن 

كان  والجسدي.  اللفظي  التحرش  فعل 

حول  لشبان  تجمهرا  يظهر  الفيديو 

فتاتين على كورنيش مدينة جدة، ليظهر 

على  كاملة  الحقيقة  يكشف  آخر  فيديو 

الفتاتين  أن  ويبين  السعوديين،  رأي 

التلويح  بعد  املسؤولية  كامل  تتحمالن 

على  وتحفيزهم  لهم  واالبتسام  للفتية 

كانت  وقبلها  لفظيا.  بهما  التحرش 

مجمع  في  الجماعي  التحرش  حادثة 

الفيديو  وانتشر  التجاري،  الظهران 

الفتيات  وحُمِّلت  املتحرشين  على  وقبض 

حكم  تنفيذ  وقبل  جرى،  ما  مسؤولية 

إطالق  تم  الفتيان..  بحق  الصادر  الجلد 

سراحهم بكفالة، وأقفلت القضية. 

رغم تكرار حوادث التحرش في اململكة، 

شبكة  على  الفيديوهات  تسرب  وتكرار 

على  االفتراضي  العالم  وفوران  اإلنترنت، 

باللوم  وملقٍ  ومعارض  مؤيد  بين  تويتر 

التحرش  يبقى  األنثوي،  العنصر  على 

وانتشارها  بتمددها  معترف  غير  ظاهرة 

على مظاهر الحياة السعودية. من تحرش 

حتى  أو  باألسواق  بالنساء  أو  بالخادمات 

بسالسة،  املتحرش  ينجو  باألطفال. 

صاحب  أو  سوي  غير  إنه  القول  يكفي 

القضية  تنتهي  حتى  عقلية  اضطرابات 

ويغلق امللف.

تحمل املرأة السعودية هاتفها كسالح. 

في  حقها  القتناص  تستخدمه  أن  تحاول 

القانون  يجد  دوما  لكن  األشياء،  أبسط 

املحاوالت.  إلفشال  طريقه  الفضفاض 

ناشرها  على  تنقلب  ما  غالبا  فالتوثيقات 

التشهير  يعاقب  ــذي  ال القانون  عبر 

اإللكتروني باألشخاص. وتتحول القضية 

واقعة  إلى  بالضحية  تحرش  حادثة  من 

ملعاقبتها واالقتصاص منها. 

في  تحرش  حــاالت  أي  لتفادي  وربما 

في  ستجرى  التي  البلدية  االنتخابات 

حذرت   ،2015 ديسمبر  االول/  كانون 

يخضنها  اللواتي  النساء  الحكومة 

مغبة  من  وانتخابا،  ترشحا  األولى  للمرة 

االختالط بالذكور. وصدر القرار بمنعهن 

بـ  وبتغريمهن  الرجال  مع  االختالط  من 

تصرفات  حدثت  حال  في  ريال  آالف   10

املحافظ،  السعودي  املجتمع  يقبلها  ال 

والتسويق  ذكور  ناخبين  مع  كالحديث 

لبرنامجهن االنتخابي مباشرة أمام قاعدة 

من الذكور في اململكة.

تخنقهن،  نساءها،  تعاقب  البالد  هذه 

تفتح لهن بابا لتسد ألف باب. تحملهن 

أن تصدِّقهن:  ترفض  الخراب،  مسؤولية 

هنَّ  واالغتصاب  سببه،  هنَّ  فالتحرش 

الرجل  سببه.  هنَّ  املعاملة  وسوء  سببه، 

زلة،  عنه  تصدر  أن  يمكن  ال  السعودي 

تحميه قوانين األرض والسماء. هو بريء 

لو  حتى  بريء  الجريمة،  ارتكب  لو  حتى 

املسؤولية  املرأة  ستحمل  الفاحشة.  أتى 

كاملة عنه. هي دوما املدرِكة وهو املريض 

التجاوزات  عنه  تسقط  الــذي  نفسيا 

واالنتهاكات. 

نورة بنت عفش

باحثة اجتماعية من السعودية



تمثيلية  من  والرفع  الشخصية  األحوال  مدونة  إصالح 

القضايا  احتال صدارة  السياسي  القرار  مراكز  في  النساء 

حقوق  عن  الدفاع  لحركة  أساسية  رهانات  شكلت  التي 

كان  وإذا  األخيرة.  الثالثة  العقود  خالل  املغرب  في  النساء 

مهمة  داللة  ذات  خطوة  شكل  قد  األسرة  مدونة  إصالح 

االول/اكتوبر  تشرين  في  عنه  اإلعالن  لحظة  وكبيرة 

ترخي  ظلت  القرار  مراكز  في  التمثيل  قضية  فإن   ،2003

وبالخصوص  املواقع  مختلف  من  الفاعلين  على  بظاللها 

املحاوالت  بعض  من  بالرغم  إذ  السياسي.  الفاعل  منهم 

االقتناع  أن  يبدو  التقدم،  من  نوع  تحقيق  إلى  الهادفة 

دون  تحول  ومطبات  عراقيل  تواجهه  تزال  ال  بها  العميق 

ذي  تغيير  إلحداث  والضروري  الالزم  التراكم  تحقيق 

معنى، أي تحقيق خطوات في اتجاه املناصفة بين النساء 

دستور  في  صراحة  عليها  التنصيص  تم  كما  والرجال، 

البالد لسنة 2011. وللتذكير، فإن إصالح الدستور املشار 

الحركة  سياق  وفي  العربي  الربيع  سياق  في  تمَّ  إليه، 

حيث  فبراير«،   20 »حركة  عليها  أطلق  التي  االحتجاجية 

تم استقبال املذكرات املطلبية، بما فيها مذكرات الحركة 

على  دستوريا  التنصيص  ضرورة  أكدت  التي  النسائية 

مبدأ املناصفة وعدم التمييز ضد النساء.

تقدم ولكن..

من املوضوعية اإلقرار بما سجله املغرب من تقدم في 

املؤسسات  في  وحضورهن  النساء  تمثيلية  موضوع 

التمثيلية، الوطنية منها واملحلية. إال أنه ال بد باملقابل 

عناصر  من  »التقدم«  بهذا  يحيط  ما  تسجيل  من 

فقد  به.  املحيطة  العراقيل  بل  حدوده  بامللموس  تبين 

املؤسسات  عن  مغيبات  طويلة،  ملدة  النساء،  ظلت 

البرملان  يفتح  لم  حيث  باملغرب،  التمثيلية  السياسية 

أبوابه في وجههن إال سنة 1993 بمناسبة االنتخابات 

مقابل  فقط.  امرأتين  بانتخاب  وذلك  التشريعية، 

املحلية  الجماعات  في  النساء  تمثيلية  بقيت  ذلك، 

التي  االنتخابات  في  باملئة   0.56 عند  نسبتها  تراوح 

النسب فرصة  تم تنظيمها سنة 2003. شكلت هذه 

ملكونات الحركة النسائية لالنخراط في حملة ترافعية 

بقصد تجاوز هذا الوضع املرفوض »أخالقيا« ومعنويا، 

ومرفوض كذلك سياسيا على حد تعبير تلك الحركة، 

النسبي  السياسي  االنفتاح  بداية  سياق  في  خصوصا 

الذي عرفته البالد.

مكنت الحملة الترافعية الواسعة التي قادتها مكونات 

من  الثلث«،  »حركة  وخصوصا  النسائية،  الحركة 

الذي  املوضوع  هذا  حول  العمومي  النقاش  توسيع 

إصالح  عارضت  التي  املكونات  حتى  فيه  انخرطت 

مدونة األسرة، حيث رأت فيه نساء الحركة اإلسالمية 

لفرض  فرصة  الخصوص(  على  والتنمية«  )»العدالة 

أصواتها، وهو ما مكّن من تحقيق مكتسبات تمثلت في 

للرفع  آليات  واعتماد  )الحصة(  للكوتا  القانوني  اإلقرار 

من نسبة تمثيلية النساء، سواء على املستوى املحلي 

تم  هكذا،  بغرفتيه(.  )البرملان  الوطني  أو  )الجماعات( 

تسجيل ارتفاع نسبة النساء في االنتخابات البرملانية 

األخيرة )2011( التي قاربت 17 في املئة  )60 برملانية( 

بعدما لم تتجاوز النسبة قرابة 11 في املئة في انتخابات 

سنة 2007 )34 برملانية(. وانتقلت النسبة في املجالس 

الجماعية من 12.5 في املئة في انتخابات 2009  )3465 

الجماعية  االنتخابات  في  املئة  في   21.2 إلى  منتخبة( 

األخيرة التي جرت في  4 أيلول/سبتمبر 2015 )6673 

منتخبة(.

ماذا عن الحضور القيادي؟

ومن املالحظ أن هذا التقدم النسبي من الناحية العددية، 

مواقع  في  النساء  وجود  مستوى  على  صدى  له  يكن  لم 

ما  وهو  ومقاطعات.  وجماعات  جهات  كرئيسات  القرار 

يؤكد الغياب شبه التام للنساء في الترشح لهذه املناصب، 

التعرف  بغية  ميدانية  دراسات  إنجاز  يتطلب  الذي  األمر 

الوضع.  إلى هذا  أدت  التي  العوامل واألسباب  على طبيعة 

وفي انتظار ذلك، يمكن اإلشارة إلى بعض املالحظات التي 

يمكن إجمالها وصياغتها كأسئلة على الشكل التالي:

- هل الغياب شبه املطلق للنساء في رئاسة الجماعات 

األحزاب  طرف  من  لهن  تغييب  بالضرورة  هو  والجهات 

حاصل  تحصيل  النهاية  في  هو  أم  السياسية،  والهيئات 

لواقع »قصور« ذاتي للنساء أنفسهن؟ أي بمعنى آخر، هل 

يتعلق األمر بمنع وإقصاء النساء من الترشيح من طرف 

ال  بالذات  هن  أم  إليها  ينتمين  التي  السياسية  الهيئات 

هذه  مثل  احتالل  إمكانية  بعد  أنفسهن  في  يستأنسن 

املواقع ويتوجسن منها؟

- إذا كان األمر كذلك، أال يجب التفكير في وضع ما يلزم 

وتشجيع  الثقة  واكتساب  والتأطير  للتحفيز  آليات  من 

النساء على خوض غمار املسؤوليات؟

- إذا كان التنصيص القانوني على رفع تمثيلية النساء 

التفكير  يمكن  أال  عدديا،  أكله  أعطى  قد  القرار  مراكز  في 

في بلورة نصوص قانونية إضافية واضحة ودقيقة، وغير 

قابلة للتأويل بشكل يناقض مبدأ املناصفة، نصوص تلزم 

الهيئات الحزبية والسياسية بترشيح النساء ليس فقط 

للحضور كعضوات في املجالس بل لشغل مواقع الرئاسة 

فيها؟

التغيير،  إحداث  أجل  من  ضروريا  القانون  كان  إذا   -

شأنها  من  أخرى  وإجراءات  تدابير  في  التفكير  يمكن  أال 

إبان  القانون  أن  خصوصا  الحزبية،  اآلليات  على  التأثير 

فعاليته بالشكل الذي جعل هذه األحزاب مضطرة لترشيح 

النساء، إذ لوال ذلك ما كان التقدم العددي، على محدوديته، 

ليحصل؟

قامت  قد  النسائية  واملنظمات  الجمعيات  كانت  إذا   -

النسبي  التطور  إحداث  أجل  من  به  يستهان  ال  بدور 

يتجاوزها  اليوم  األمر  إن  القول  يمكن  أال  حاليا،  الحاصل 

ويسائل األحزاب بل يضعها وجها لوجه مع مسؤوليتها 

في قضية أصبح واضحا أنها متورطة تورطا كبيرا في ما 

يعترضها من إعاقات؟

الكفاءات  أن  إلى  التنبيه  النهاية  في  يمكن  أال  ثم   -

في  إرادياً،  تختار،  املجاالت  مختلف  في  املغربية  النسائية 

بمركزة  املتسم  العام  السياسي  والسياق  الوضع  ظل 

وهو  االنتخابية،  املنافسة  مواقع  عن  االبتعاد  السلطات، 

ما يجعل األحزاب تبرر عدم تقديم النساء بغياب الكفاءة 

لديهن؟

اقتحام  على  النساء  تشجيع  إن  القول  يمكن  أال   -

مع  بالضرورة  يتساوق  واالنتخابية  السياسية  املنافسة 

وال  كقضية  النساء  تستحضر  سياسية  مشاريع  وجود 

في  أو تحصر حضورهن  في هويتهن كجنس  تختزلهن 

الكم والعدد، على الرغم من أهميته؟

دقيقة  معرفة  عنها  اإلجابة  تتطلب  أسئلة  جملة  هي 

املغربي  املجتمع  يعرفها  التي  للتحوالت  امللموس  بالواقع 

للنساء وحضورهن  السياسية  املشاركة  وتعرفها قضية 

عمقه  في  يعكس  الذي  الحضور  وهو  القرار،  مراكز  في 

املكانة التي أصبحت تحتلها النساء في مختلف املجاالت، 

العقلية الذكورية ال زالت تصمد وتقاوم  حتى وإن كانت 

الرجال  ومنافسة  السلطة  نحو  النساء   »زحف«  إمكانية 

على مراكز القرار، بالرمزية التي يكتسيها هذا األمر في ظل 

النظام الذكوري األبوي القائم على التراتبية.

الهوس  انتباه  الجنس  بقضايا  املتعلقة  األخبار  تسترعي  أن  غريباً  ليس 

العربي به، فيتحول قرار املحكمة األمريكية العليا بإلزام الواليات الخمسين 

التواصل  مواقع  على  مشتعلة  جدلية  قضية  إلى  املثليين،  زواج  بتقنين 

املجتمع  حال  هو  كما  جنسياً  مأزوم  مجتمع  في  اإللكترونية  االجتماعي 

اإلسالميين  ألوساط  مفهوم  إزعاج  مصدر  ذلك  كان  فإن  مثاًل.  املصري 

واملحافظين دينياً واجتماعياً، فإن التناقض األبرز كان لدى التقدميين الذين 

قبل بضعة  آيسلندا  في  باستفتاء شعبي  املثليين  زواج  لتقنين  يكترثوا  لم 

شهور، لكنهم انجرفوا مع موجة »قوس قزح« األمريكية التي حسمها فارق 

صوت واحد في هيئة املحكمة املكونة من تسعة قضاة، قبل بضعة أسابيع. 

أي أنه بالتزامن مع انشغال املحافظين بالدفاع عن القيم الدينية والثقافية 

التحرش  فيه  املعاش في مجتمع يتفشى  بالواقع  الصلة  الظاهرية، مقطوع 

والعنف الجنسي والدعارة، فإن زاعمي االنحياز للنضال الجماهيري تركوا 

ـ  الجنسية  والحريات  الحقوق  قضايا  فيها  بما  ـ  مجتمعاتهم  أولويات 

وانصرفوا إلى االحتفاء بخطوة يرونها تقدمية، وإن أتت من رأس الدولة )ال 

من الجماهير( في عاصمة اإلمبريالية الجديدة.

حَوَل املحافظين عن أزمة الجنس

اللبنانيات  باملتظاهرات  اإللكتروني  الجنسي  التحرش  من  موجة  اندلعت 

مالسنات  ووقعت  ريحتكم«(  )»طلعت  النفايات  تكدس  ضد  الحراك  في 

استنكروا  الذين  املصريين  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  من  أقلّية  بين 

املزاح،  ذاك  دافعوا عن »خفة ظل«  أكثرية ممن  املشين وبين  السلوك  هذا 

السوريات وبين نظيراتهن  الالجئات  بين  األنثوية  املقارنة  بلغ درجة  الذي 

اللبنانيات املرتقبات! 

قصص  لنشر  إلكترونية  حملة  الحقوقيين  أحد  دشّن  موازٍ،  سياق  وفي 

تحت  الهوية،  مخفاة  رسائل  في  الضحايا  ترويها  كما  الجنسي  التحرش 

لينكشف  تتوالى،  بالصدمات  وإذا  #ال_عذر_ملتحرش.  )هاشتاغ(  وسم 

طبقة  بين  تفرِّق  لم  التي  الضحايا  قصص  أمام  بطبعه«  »املتدين  املجتمع 

وال  وأخرى،  دينية  طائفة  بين  وال  وحضر،  ريف  بين  وال  وأخرى،  اجتماعية 

بين عائالت متدينة وأخرى علمانية، وال بين عرب ونوبيين، وال بين بالغات 

في  أو  املنزل  في  أو  املواصالت  في  أو  الشارع  في  بين تحرش  وال  وقاصرات، 

أماكن  أو في  العمل  أو في  أو في املدرسة والجامعة  الكنيسة  أو في  املسجد 

مفتوحة أو مغلقة. 

في أيام قليلة، هي عمر تلك الحملة االرتجالية، تهاوت كل األعذار والحجج، 

وغرباء،  وجيران  أقارب  وعزّاباً،  متزوجين  األعمار،  جميع  من  باملعتدين  فإذا 

معلمين ومحفظي قرآن وأطباء ورؤساء عمل وزمالء ومرؤوسين، ذكوراً من 

ذوي امليول الجنسية املغايرة وإناثاً من ذوات امليول الجنسية املثلية. وإضافة 

املنشورة من  القصص  لم تخل  البالغات،  اإلناث  املتوقعات من  الضحايا  إلى 

من  باألطفال  الجنسي  التحرش  في  شائعة  واجتماعية  أخالقية  كوارث 

على  االجتماعي  التواطؤ  عن  فضاًل  بالذكور،  اإلناث  وتحرش  الجنسين، 

الضحية والتماهي مع املعتدي أو إعذاره.

وسط هذا املستنقع، يغوص املحافظون حتى آذانهم في أوحال مجتمعاتهم 

كما يدور املتعامون عن الفيل حوله في الغرفة. وعوضاً عن مواجهة مشكالتهم، 

على  الجنسية  الحريات  أوضاع  حول  والجدال  للعراك  ينصرفون  بهم  إذا 

املتوسط. وال يجد  البحر  الغربية من املحيط األطلسي وفي شمال  الناحية 

بعضهم غضاضة في ذم القصور التشريعي الذي جعل القضاء يحكم ببراءة 

مجموعة من الشباب دُمّرت حياتهم بسبب حلقة تلفزيونية قدمتها مذيعة 

محرّضة ومتعاونة مع أجهزة األمن، اتهمتهم فيها بممارسة الجنس املثلي 

الجماعي والتجاري في حمام شعبي. اللطيف أن تأييدهم لـ«مذيعة الحمام« 

والناس«  »القاهرة  قناة  مع  ضمنياً  تضامناً  تطلّب  للفضائل  حراستها  في 

إلمبراطور  اململوكة   – نفسها  الفضائية  وهي  املهزلة،  هذه  عرضت  التي 

اإلعالنات طارق نور عرّاب دعاية آل مبارك – التي انتهكت خصوصية بعض 

الشخصيات العامة، وأذاعت مكاملاتهم الشخصية على املأل بهدف اغتيالهم 

املحافظين  رقاب  ترى  أن  ومأساوي  بائس  هو  فكم  النظام.  لصالح  املعنوي 

تحت بيادة العسكر، حقيقةً أو مجازاً، ثم ال يشغلهم سوى حماية الفضيلة 

العسكري  النظام  أن  املفارقة  واملحيطات.  البحار  عبر  واالجتماعية  الدينية 

الزائف  األخالقي  الوصائي  الخطاب  هذا  مثل  يستخدم  القمعي  البوليسي 

الثوار واملعارضين، والهيمنة على أجساد املدنيين. وأبسط مثال  في وصم 

الفتاح  التي اعترف املشير عبد  العذرية للمتظاهرات  على ذلك هو كشوف 

السيسي، مدير املخابرات الحربية آنذاك، بإجرائها في 2011، وهو اإلجراء 

ذاته الذي صار منذ عدة سنوات ضمن الفحوصات الروتينية على فتحات 

شرج الذكور قبيل تجنيدهم إجبارياً.

التقدميون وسوسيولوجيا الجنس:

اغتراب ونخبوية 

ال يحتاج األمر كثيراً من التعمق في الجدل النظري التقليدي بين اليساريين 

الحقوق  لقضايا  رئيسيين  منظوريْن  هناك  أن  ندرك  كي  والليبراليين 

يسمى  ما  تفكير  على  الغالب  املعرفي  الثقافي  املنظور  هو  األول  والحريات: 

والحكومات  املختلفة  ومنظماتها  املتحدة  األمم  كهيئة  الدولي،  باملجتمع 

الصراع  منظور  هو  والثاني  اإلنسان،  وحقوق  للديمقراطية  الراعية  الغربية 

في  الحكومية.  غير  الحقوقية  الحركة  لدى  السائد  السياسي  االجتماعي 

دبلوماسيين  من  األنيقة،  الرسمية  املالبس  ذوو  يرى  الليبرالي،  املنظور 

أزمة الديمقراطية والحقوق والحريات تكمن في النصوص  وتكنوقراط، أن 

األقل  املجتمعات  ثقافة  وفي  ناحية،  من  التنفيذية  واإلجراءات  التشريعية 

منظور  في  أما  أخرى.  ناحية  من  وتوجيه،  توعية  إلى  تحتاج  التي  تحضراً، 

مع  جماهيري  صراع  قضية  والحريات  الحقوق  فإن  االجتماعية،  الحركات 

السلطة باألساس، وال يمكن أن تتقدم حالتها إال بقدرٍ من تمكين الجماهير 

التقدميين  عالقة  فما  املتنوعة.  النضال  مسارات  عبر  حقوقها  النتزاع 

املصريين، الذين انخرط أغلبهم في حراك مناهض للعوملة واإلمبريالية قبل 

عقد واحد، بجني املجتمع األمريكي ثمرة نضال قطاع منه امتد ألربعين سنة؟ 

وهل ينطبق عليهم القول الشعبي الدارج بتباهي الصلعاء بشعر ابنة أختها؟

ارتبطت قضايا املثليين في أمريكا بالثورة الجنسية املندلعة في الستينيات 

وما تالها من تمييز واضح وعنيف بين املتحررين من القيم املحافظة من ذوي 

امليول الجنسية املغايرة وبين أقرانهم من ذوي امليول املثلية. شنت السلطة، 

الليلية  تجمعهم  ألماكن  مداهمة  حمالت  القمعي،  الشرطي  بجهازها  ممثلة 

وكرامتهم،  أجسادهم  وانتهكت  فاعتقلتهم،  بهم،  الخاصة  البارات  في 

ولفقت لهم التهم، ونبذهم املجتمع وحاربهم، وتطوع متطرفون بالعدوان 

البدني عليهم بدوافع دينية، فقُتل منهم كثير وانتحر منهم كثير، وطُردوا 

في  املدنية  الحقوق  حركة  كانت  الوقت،  ذلك  وفي  وبيوتهم.  أعمالهم  من 

صعودها الذي بلغ ذروته بإلغاء التمييز العنصري واللوني ضد األمريكيين 

التمييز  تحظر  وقانونية  دستورية  بصيغة  تم  ما  وهو  أفريقي،  أصل  من 

اإلعالن  مسيرات  أولى  بدأت  ثم  أساس.  أي  على  األمريكيين  املواطنين  بين 

منتصف  في  بسيطة  بأعداد  بها،  واالفتخار  املثلية،  الجنسية  الهوية  عن 

السبعينيات قبل أن تتحول إلى احتفاالت مليونية في السنوات األخيرة. 

تحالفات  وعقدوا  حراكهم،  آليات  املثليون  طوّر  عقود،  أربعة  مدار  على 

جنسياً  املتحولين  مع  واندمجوا  واألقليات،  النسوية  الحركة  مع  نضالية 

لتلك  األولى  بالحروف  مشتهرة  حركتهم  فصارت  املزدوجة،  امليول  وذوي 

الفئات األربعة )LGBT(. صنعوا خطاباً وأدبيات خاصة بهم، وأنتجوا اآلالف 

والفاعليات  والصحافية  والفنية  األدبية  واألعمال  األكاديمية  الدراسات  من 

الحقوق  من  واسعة  مساحات   – غيرهم  مع  ـ  فانتزعوا  الجماهيرية، 

في  ونجحوا  بهم،  الخاصة  والحريات  الحقوق  وكذلك  العامة،  والحريات 

من  تملق  موضع  إلى  والشعبويين  املحافظين  لرماية  هدف  من  التحول 

الشخصيات العامة، الحريصة على جماهيريتها، والسياسيين الراغبين في 

أصوات الديمقراطيين والليبراليين، وأشار إليهم الرئيس أوباما في خطاب 

رهاب  )أو  “الهوموفوبيا”  وصارت   ،2013 مطلع  الثانية  لفترته  تنصيبه 

املثليين( وصمة يتبرأ منها الحريصون على احترام التنوع. وفي ختام هذه 

املسيرة، وبعد نجاحهم في تقنين زواجهم في عدة واليات، أرادوا أن يتوّجوا 

للزوجين،  الضريبي  التخفيض  مزايا  من  باالستفادة  الطويل  الدرب  هذا 

تسهيل  عن  فضاًل  أحدهما،  وفاة  حالة  في  املالي  توارثهم  تقنين  وكذلك 

إجراءات تبني األطفال.. أي أن القضية املرفوعة في املحكمة العليا لم يكن لها 

مغزى جنسي بقدر ما كانت رغبة في إتمام املساواة االقتصادية واالجتماعية 

بين أزواج املثليين وبين األسر “التقليدية”.

الحقوق  وحركة  أوروبا  في  الجنسية  الثورة  تزامنت  حيث  مصر،  في  أما 

املدنية في أمريكا مع هزيمة حزيران /يونيو 1967 وتداعياتها، والتي انشغل 

مجتمعها في السبعينيات بما بعد حرب تشرين أول/ أكتوبر 1973، وتوجه 

إلى إسرائيل، واتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السالم، ثم اغتياله  السادات 

مبارك  استبداد  ثم  اإلرهابية،  الجماعات  مع  والحرب  الثمانينيات  مطلع 

ومشروع التوريث والخصخصة وسياسات اإلفقار واإلذالل والقمع وتكميم 

هي  فما  والخاص..  العام  املجالين  وانتهاك  الهمس  على  والرقابة  األفواه 

أولويات املثليين، بل األغلبية من املغايرين، في حقوقهم الجنسية؟ وما الذي 

بألوان  فيسبوك  موقع  على  صورهم  لتلوين  والتقدميين  الليبراليين  يدفع 

الطيف ابتهاجاً لشأن أمريكي أو أوروبي، في حين أن الزوج املصري يتردد في 

توديع زوجته في املطار أو محطة القطار بالعناق والتقبيل من فرط الوصاية 

األخالقية السائدة، سلطوياً ومجتمعياً على حد السواء؟

فجأة، تحول مناهضو العوملة واإلمبريالية إلى مواطنين عامليين يشاركون 

زمالءهم املثليين انتصارهم في واليات الجنوب األمريكي املحافظ، في الوقت 

ذاته الذي لم يبذلوا فيه جهداً يذكر ملواجهة ختان اإلناث في جنوب مصر، 

األخالقية  الوصاية  مناهضة  األقل  على  أو  الزوجي،  االغتصاب  مكافحة  أو 

السلطوية واملجتمعية على املساحات الخاصة للمواطنين. الالفت أن نشطاء 

املثليين في مصر لم يشاركوا في األجواء االحتفالية التضامنية مع املستجد 

التشريعي األمريكي، لكن الذين فعلوا ذلك كانوا من املغايرين جنسياً الذين 

أرادوا إثبات تسامحهم مع املختلف عنهم في امليول الجنسية. فإذا بالنزعة 

النخبوية تنكشف لدى مثقفين وكوادر غير مكترثين بأولويات مجتمعهم، 

والنضال  التغيير  معارك  وعن  عنه  املنشغلين  الجماهيري،  بقبولهم  وال 

العابر  التعبير عن تسامحهم  بمظاهر  الجماهير  تلك  أجندة  على  الحقوقي 

للقارات. 

املأزومة  الجنس  مشكلة  مع  جادة  ملواجهة  أفقاً  هناك  أن  يبدو  ال  هكذا، 

مقموعة،  مجتمعات  على  مقدوراً  التيه  يبدو  بل  العربي،  والعالم  مصر  في 

املحلّقين  الحضاري  الثقافي  الصراع  مهاويس  من  أغلبية  حراكها  يتنازع 

بأوحال  الصلة  منبتّين  املختلفة،  املرجعيات  ونصوص  القيم  سماء  في 

الواقع ومستنقعاته، في مقابل أقلية من ليبراليين وتقدميين لم يتخلوا عن 

نخبويتهم ولم يثبتوا جدية في االنطالق في النضال االجتماعي كما تريده 

جماهير مجتمعاتهم وتحتاجه، ال كما يتمنونه هم.

قضيـــــة
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قنَّنوا زواج املثليين في أميركا.. فانكشفت أزماتنا الجنسية

إسماعيل اإلسكندراني

باحث في علم االجتماع السياسي ــــــ من مصر

مليار دوالر ثمن 4 سفن حربية ستبيعها شركة لوكهيد مارتن األميركية 

للصواريخ  مضادة  دفاع  منظومة  الشركة  ستبيع  كما  للسعودية، 

الباليستية لقطر، في الوقت الذي اشترت فيه مصر حاملتي طائرات عامودية من نوع ميسترال 

الفرنسية واتفقت مع روسيا على تجهيزها باملعدات والطائرات بصفقة قيمتها مليار دوالر!!

باسم مجدي - مصر

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

تمثيلية النساء في مراكز القرار السياسي باملغرب

استفتاء على شعبية القائد

ثلثي  باستثناء  معه،  جميعاً  كانوا  الذين  املهول،  شعبه  بجموع  محمياً  القائد  وقــف 

الشعب. 

ولكن ثلثي الشعب ليسوا من الشعب، هم أقلية حقيرة. أما ثلث الشعب املتبقي فكان 

هو الشعب الحقيقي. هذا ما قالته الصحف ونشرات األخبار، هم روح الشعب. توقفوا 

عن اإليمان باألرقام وآمنوا بروح الشعب.

ولكن لو كان ثلث الشعب هو روح مصر، فهناك مشكلة حقيقية في تعريف مصر، ألن 

هذا الثلث ظل يتصرف بحماقة شديدة، لدرجة أن البعض ظل يتسرب منه وينضم 

للثلثين اآلخرين، على األقل يتعاطف معهما، ولم يلحظ أحد هذا إال في وقت متأخر.

بالتدريج أصبحت هناك مشكلة حقيقية في تعريف »ما هو الثلث«، هل هذا حقيقي 

أن هذا هو الثلث؟ أخــذت مكاتب اإلحصاء إجــازة ألنها وجــدت املهمة أصعب من أن 

تقوم بها. وفي يوم تسرب فيديو لوزير اإلحصاء في بيته، ألنه توقف عن الذهاب ملكتبه 

منذ شهور طويلة، وأعلن أن الثلث لم يعد ثلثاً، وإنما هو ربع اآلن، ويتم تجريف ليصل 

للخُمس قريباً. ولكن هذا ال يعني شيئاً، ألن هذا الربع، أو حتى لنقل، هذا الخُمس، هو 

من يمثل روح الشعب. هو األشد إيماناً وصالبة، وال نعتمد إال عليه في معركتنا الخالدة.

التفاؤل،  اإلحــصــاء كــان شديد  أن وزيــر  بــأيــام اتضح  بعدها 

ألن ثمة انتخابات أجريت في البلد، وكان محورها هو شعبية 

القائد، ولم يحضرها سوى خمسين ألف شخص، وهو ما يمثل واحداً على مئة وستين. 

توقف الناس عن حساب النسبة، وجلسوا في بيوتهم جميعاً ليروا عن ماذا ستسفر 

األحداث. 

غزيرة،  بأمطار  السماء  هطلت  الختامية،  اللمسة  يضع  أن  للقدر  بــد  ال  كــان  وهنا 

البيوت، ومــات عدد كبير من  البلد كلها وأغرقت  أنحاء  الغزارة، جرت في  شديدة 

الناس، ومنهم ناس، كما هي العادة، كانوا من ضمن الثلث الذي لم يعد ثلثاً، وناس 

من ضمن الثلثين. الكوارث الطبيعية ال تميّز بين الناس بحسب انتماءاتهم السياسية. 

سحبت األمطار معها أيضاً الخمسين ألفاً، وعشرات اآلالف غيرهم.

وهنا بقي القائد وحيداً. ظهر على التلفزيون وقال إنه حتى لو كان هو الوحيد الذي 

زال يمثل روح  ما  الــذي  الوحيد  ألنــه هو  تبقى من بين مؤيديه، فهذا ال يعني شيئاً، 

الشعب، وقال احمدوا الله أني لم أغرق في األمطار. وصفّق القائد لنفسه وصفّر لنفسه 

وخرج مسرعاً من القاعة للبيت ليكتب مقالة في حب نفسه.

11.25

لطيفة البوحسيني

أستاذة جامعية مختصة بقضايا النساء، من املغرب
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حـلـــــم.. 

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

ـ الحرب في املخيّلة الشعبيّة للسوريين ـ أيمن الشوفي

ـ مقتنيات مي زيادة في املزاد العلني ـ رندة شعث

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

هنالك أمر ما يتم إعداده في الخفاء، هنالك أمر ما يتم من أجله استفزاز الرأي العام أو إشغاله، وإشعال 

الفتن، واضطراب األمن، وتمييع الساحة السياسية، وتأزيم الواقع. هل يكون لألمر عالقة بتعديل الدستور 

مثال؟ أم هو إشغال الناس عن الواقع الصحي وارتفاع الفقر في ظل نظام أثرى مقربوه وقادته بسرعة 

عالقة  له  مثاًل؟ هل  النقالب عسكري  تمهيداً  ربما  أمنية وسلطوية،  أجنحة  له عالقة بصراع  البرق؟ هل 

بتجاذبات اقليمية، أو تصفية حسابات بين هذه الجهات وبين نظام لم يفِ لبعضها ببعض التعهدات، 

وتالعب ببعضها؟ هل هو تغطية على العجز املالي الحاد والتأزم االقتصادي وبيع بعض املؤسسات، وعلى 

الفساد املستشري خاصة في وسط الرئيس ومقربيه؟ هل له عالقة باالستعداد لدخول حرب في اليمن 

وإرسال مئات الجنود إلى الجحيم؟ هل هو تبرير لحملة قمع مقبلة من أجل التكميم وضمان بقاء الجنرال 

عزيز على رأس السلطة، كما يشاء إلى متى يشاء، أو ضمان تمرير البديل الذي يرسمه هو ومقرّبوه؟

في  العمومية  املكاتب  أو  افديرك،  في  البيوت  بحرق  تعلق  سواء  يحصل  ما  كل  يجمع  من  أن  األكيد 

الزويرات، أو اعتقاالت الشباب، وتسريب فيديو بيرام في معتقله، أو الجرائم األمنية، خاصة جريمة عرفات 

األخيرة والتي يبدو أنه يتم توجيهها من جريمة اغتصاب إلى صراع عرقي، مَن يجمع كل هذا يالحظ أن 

األمر ليس طبيعياً وليس على ما يرام.

يجب على جميع الحكماء والعقالء أن يفكروا في األمر ويتداركوا الواقع قبل االنهيار.

 # بلد_ينزف 

من صفحة محمد االمين سيدي مولود )فايسبوك(

بطبرق،  الليبي  البرملان  أعضاء  لبعض  بيان  تُلي  مباشرة،  الهواء  وعلى  اليوم،  ليبيا  قناة  في 

حيث ظهرت صورتهم مصطفين ملدة خمس دقائق من دون أن يعرفوا أنهم على الهواء، وكان 

اللغط بينهم مثيراً للضحك والشفقة، حيث كان يدور الحديث عن أهمية البيان التاريخي، 

البعض يحث املخرج بعصبية على اإلسراع ألن  وعن األجر الذي سينوبهم من ورائه، بينما 

ليبيا  على  أشفقتُ  اللغط.  اشتد  كلما  النبي  على  الصالة  إلى  يدعو  وبعضهم  ثمين،  الوقت 

البرملان  أعضاء  البيان من ضمن  على  املوقعين  أيدي هؤالء  بين  الذي يضع مصيره  وشعبها 

املتشددين.

التأييد  برقيات  تالوة  وطريقة  ونبرة  بلغة  الصخيرات  حوار  ملخرجات  الرافض  البيان  تُلي 

لقائد ثورة الفاتح بعد اختتام املؤتمرات الشعبية لجلساتها، بيان ثورجي مكتوب بلغة ركيكة 

وإقصائية، من دون التفكير في أي بديل لهذا الرفض الذي يبدو ال بديل له حتى اآلن سوى 

حرب مستعرة وموت يومي لشبابنا وتعجيل بوصول بالدنا إلى مرحلة الدولة الفاشلة. 

خرجت من هذا املشهد املزري بكون هؤالء املوقعين املستعجلين والذين تظهر عالمات النهم 

على وجوههم، ال يريدون شيئاً، وال طموح لهم سوى تمديد فترة البرملان وبالتالي تمديد فترة 

وشعبها  ليبيا  ولتذهب  ثمين.  لهم  بالنسبة  الوقت  ألن  األخرى،  وامليزات  الضخمة  املرتبات 

التعيس إلى الجحيم.

من صفحة سالم العوكلي )فايسبوك(

انتخابات  بعد كل  التي نشهدها في كل تشكيل جديد لحكومة جديدة  املناصب  عملية شراء 

هزيلة، والتي تشتمل على املؤسسات املدنية والعسكرية كافة، إنّما هي جزء من صفقات تجريها 

مافيات دولية تنصب لنفسها أفراداً من عصاباتها في مفاصل الدولة العراقية لكي تسهل لها عملية 

سرقة أموال وثروات العراق بالشكل الذي تشرعن له هذه العصابات تحت بنود الصرف املعروفة 

للناس، من مفردات امليزانية السنوية وما تتضمنه من مشاريع خدمية واستثمارية ونفطية ورواتب 

ومخصصات وغيرها.. وهذا  جزء من السر الذي يكمن خلف بلوغ أرصدة األحزاب والشخصيات 

العربية واألجنبية خالل اثنتي  املتنفذة أكثر من 700 مليار دوالر في املصارف   ) )العربية والكردية 

عشرة سنة مضت واملبلغ قابل للزيادة، عدا األموال غير املنقولة التي ال تتوفر على ما يبدو أية قائمة 

حساب بها، وعدا كذلك األموال التي تصرف على اإلرهاب الذي ينخر جسد العراق يوميا.. حتى 

عراقية وتحت مسميات  بأموال  تزهق  إنما  البريئة  العراقية  االرواح  أن  تماما  اآلن  متأكدين  صرنا 

علم  بذلك  الجميع  وسيعلم  العراقي  الشعب  إبادة  غير  منها  الهدف  ليس  كاذبة  ووطنية  دينية 

اليقين عندما ترتدي كل البيوت العراقية السواد.

من صفحة أ.د.حسن الخزرجي )فايسبوك(

أيّها املوريتانيون فكّروا بهدوء! برملانيون نهمون في ليبيا

شراء املناصب.. في العراق

مدونات

بشار الحروب/ فلسطين

أيلول/  24 في  وقع  الذي  التدافع  ضحايا  عدد 

وفق  الحج،  موسم  خــالل  منى  في  سبتمبر 

الرسمية  األرقام  زالت  ما  بينما  برس،  أسوشييتد  أجرته  تعداد 

السعودية تشير إلى أن عدد الضحايا هو 769 قتيال و934 جريحاً.

من  متابعتُها  سياسية  مرحلة  الثورة  بعد  ما  تونِس  تعيش 

األهمية بمكان، مرحلة تدور فيها رحى صراعٍ مستترٍ على تحديد 

قانون  مشروع  الجارية.  للثورة  الحقّ  واملعنى  املصالحة  آليات 

»املصالحة االقتصادية« الذي يدافع عنه حزب نداء تونس فيما 

يستهدف   - نسبي  بفتورٍ  وإنْ   - التونسي  الشارع  يرفضه 

إسقاطَ املتابعة القضائية عن االشخاص الذين أثروا تحت حكم 

سداد  مقابل  فساد...(  )احتيال،  شرعية  غير  بصورةٍ  علي  بن 

جزء من املبالغ التي حصلوا عليها، والنقاش حوله يُميط اللثام 

عن واقع صعوبة بروز نماذج حكم جديدة في تونس.

سياسة  زاويــة  حجر  السلطة،  نظر  في  هو،  القانون  هذا 

مسبق  شرطٌ  خطابها،  في  االقتصادية،  فاملصالحة  جديدة. 

النمو  إلى  باالقتصاد  والرجوع  الثورية«  »الفترة  صفحة  لطيّ 

والحركية. ويأمل حكّام تونس، وهم يجابهون وضعا اقتصادياً 

بالغ التدهور، إعادة ضخّ الرساميل في دورة االقتصاد بواسطة 

املصالحة االقتصادية، لكنهم يأملون أيضا ما يمكن أن نسمّيه 

إلى  إلعادتهم  القديم  النظام  من  وجوه  صورة  »ترميم«  حرفيا 

املشهد السياسي.

السبسي و »النظر إلى املستقبل«

قايد  الباجي  قال  الفرنسية،  »لوموند«  لجريدة  حديث  في 

السبسي: »من مصلحة تونس أن تنظر إلى املستقبل أكثرَ من 

نظرِها إلى املاضي لكي تخرج من الورطة التي هي فيها منذ أربع 

أو خمس سنوات«. قد يبدو موقف الرئيس هذا مطبوعا بطابع 

ماضويين،  أناسا  للثورة  الوفاء  مناصري  يصور  فهو  املفارقة: 

وفي  وشُيِّئ.  بل  تحجر  الثوريّ  األعلى  املثل  أن  إلى  ويذهب 

القديم  للنظام  بعث  محض  خصومه  يراه  ما  يصوّر  املقابل، 

مشروعاً مستقبلياً.

ويلحّ خطاب الرئيس على وجود قطيعة بين »قبل« و »بعد«، 

نكوص  في  سببا  كانت  ذاتَها  الثورة  أن  إلى  تلميحا  يبدو  ما 

أن  أكيدٌ  األخيرة.  الشهور  في  كثيرا  راج  كالم  وهو  االقتصاد، 

السياقَ الثوري لم يكن مواتياً للنمو االقتصادي، لكن ضروريّ 

أيضا أن نالحظ أن تباطؤ االقتصاد التونسي هو في الوقت نفس 

كانت   2009 فمنذ  ونتيجتُها.  علي  بن  على  االنتفاضة  سببُ 

العاملية  األزمة  تأثيرات  تكابد  تونس  أن  تثبت  املؤشرات  بعض 

عليها )مثال: الصادرات لم تمثل في 2009 سوى 3 في املئة من 

 .)2007 في  املئة  في   6 نسبة  مقابل  اإلجمالي  الداخلي  الناتج 

عن  املوروث  التنمية  نموذج  استهالك  أن  الواضح  من  كذلك، 

»اإلصالح  لـ  الدولي  النقد  صندوق  برامح  وتنفيذ  االستقالل 

الهيكلي« بدأت آثارُهما االجتماعية في الظهور قبل التمرد على 

حكم بن علي، بل هناك ما يدلّ على أن انحالل الرابط االجتماعي 

أوائل  منذ  بادِيين  كانا  الحظوظ  تساوي  مبدأ  عن  والتراجع 

الوطنية  السوق  بتكييفها  املعوملة،  فالسياساتُ  الثمانينيات. 

كبرى  إلحدى  املباشِر  املبعث  هي  كانت  ومعاييرَها،  يتالءم  بما 

»انتفاضة  وهي  املستقلة  تونس  شهدتها  التي  االنتفاضات 

الخبز« سنة 1984.

وإن كان ال مناص من تحديد »قبل« و«بعد«، فينبغي إدراجُهما 

الذي ترسم  املنعطف  إلى  النظر  ينبغي  مثلما  أطول،  زمانية  في 

املتعدّدة  األزمات  على  إجابة  بداية  بوصفه  اليوم  معاملَه  الثورة 

ففيما  بعينه.  واقتصادي  اجتماعي  نموذج  اطِّراح  عن  الناجمة 

القطاعات،  عديد  من  الدولة  انسحبت  ترتفع،  األسعار  كانت 

إخضاع  عواقب  على  كشاهد  املثال،  سبيل  على  هنا،  ونذكر 

التعليم لقواعد الليبرالية، ازدياد عدد املسجلين في املؤسسات 

 45 تجاوزت  بنسبة  و1994   1989 بين  الخاصة  التعليمية 

املستشفيات وغيرَها من  فيما يخص  ذلك  وقِسْ على  املئة.  في 

عمومية  خدمات  األيام  من  مضى  فيما  كانت  التي  الخدمات 

في  شرعت  السبعينيات،  في  زادت  أن  فبعد  األجور،  أما  صرف. 

االنخفاض. وساهمت كلّ  الثمانينات بل وفي  الركود بدءا من 

الفقر،  وتفشّي  الوسطى  الطبقة  وزن  تقليص  في  العوامل  هذه 

وبصورة عامة في إيهان النسيج االجتماعي.

لقد تم تسليط الضوء منذ مدة طويلة على كلفة »املعجزة« 

التونسية اجتماعيا، وال داعي إلى العودة إليها. ما يتعين اليوم 

بفترة  الوضع  هذا  ربط  بها  يمكن  التي  الطريقة  هو  فهمُه 

املصالحة  بناء  على  العزم  ويبدو  الديمقراطية«.  إلى  »االنتقال 

على أساس من »عودة املياه إلى مجاريها« سياسياَ واقتصادياَ 

شكاًل من أشكال التحايل السياسي هو أقرب إلى خدع الحواة، 

أن  يجب  ملا  املصالحة  قانون  مشروع  في  ذكر  ال  أنْ  خاصة 

تُصرف فيه املبالغ املزمع استعادتُها. وقد يفسّر خلوّ النقاشات 

النموذج  عن  تساؤل  أي  من  الديمقراطية«  إلى  »االنتقال  عن 

االقتصادي الواجب اختياره ـ وهو شيء الفت للنظر - قد يفسِّر 

أقصى  أحزاب  )باستثناء  الواسع  السياسية  األحزاب  توافق 

اليسار( على مشروع قانون املصالحة االقتصادية.

عن »الخروج« من الفترة االنتقالية

إلحاحها  االنتقالية  الفترة  عن  الخطابات  مميّزات  باقي  ومن 

الفترة.  هذه  من  »الخروج«  واجب  على  بآخر،  أو  بشكل  كلّها، 

بالـ  نعتها  في  السبسي  حذو  يحذو  ال  الجميع  أنّ  صحيح 

تشييؤها  يتم  الثورية  الفترة  أن  أيضا  صحيح  لكن  »املأزق«، 

لتصبح أداة حكم على الحراك السياسي، وفي الوقت ذاته يُنظر 

إليها كعمل من عوامل الفوضى.

الدول  املاضي  في  حدت  قد  األمن  ضمان  مهمة  كانت  وإذا 

حديثة االستقالل إلى أن تتحول إلى دول رفاه تحيط مواطنيها 

بشامل عنايتها، فهي تتبلور اليوم، اختزاال، في مهمة مكافحة 

لحماية  االستعجالي  الطابع  أن  والنتيجة  اإلرهابي.  التهديد 

»أهداف الثورة« أصبح يُرْجَع إلى الخشية من األخطار املحدقة 

يحتمل  ال  أمرا  الثورية  املطالب  تحقيق  كون  إلى  ال  بالبالد 

التأخير.

وعززت االغتياالت السياسية، وما تالها من هجمات استهدفت 

  26 في  وسوسة   2015 مارس  آذار/   18 في  )باردو  السيّاح 

حزيران/ يونيو 2015( صالبة هذا املكوِّن من مكونات الخطاب 

السياسي. وقد تخللت مناقشة »مشروع قانون األمن الداخلي« 

باألمن«،  الحريات  »مبادلة  إمكانية  مرارا  إبانها  طُرحت  التي 

»حوادث دورية« إرهابية، ما سرَّع املوافقة عليه وتمريرَه في جوّ 

فيه  رأى  وقد  التوتر.  ويطبعُه  داهمة  أخطار  شبح  عليه  يخيم 

باملقارنة  الخلف حتى  إلى  اإلنسان نكوصا  املدافعون عن حقوق 

بسابقه الذي كان سارياً إبان عهد بن علي.

التصالح على أي أساس؟

»الشعب  املركزيّ،  العربية  االنتفاضات  شعار  يُعد  أن  ويمكن 

يحدث  فيما  للتفكير  انطالق  نقطة  النظام«،  إسقاط  يريد 

الشعب«  »عودة  عن  كثيرا  التساؤل  جرى  اليوم.  تونس  في 

القديم«.  »النظام  تعريف  عن  التساؤل  ندر  بينما  وسيادته 

»جمهوري«  )نظام  الجديد«  الحكم  »نظام  عبارةَ  أن  والحال 

يرسخ دعامتَه دستور يؤكّد على الحقوق األساسية املضمونة 

كل  تستنفذ  ال  عبارة  أخرى(  حقوقا  إليها  ويضيف  بل  سابقاً 

أشكال  من  بالعربية شكال  تعني  وهي  »النظام«،  محتوى كلمة 

الحكم التسلطي وطائفة من أنماط الحكم تتراوح بين الفساد 

حكوميةٍ  مناصب  وراء  واللهاث  بالزبونية  مرورا  واملحسوبية، 

نافذة، يطلق عليها باللغة العربية الدارجة لفظ »الكراسي«.

مناقشة  االقتصادية  الخيارات  تناقش  لم  آخر،  صعيد  وعلى 

»خبز  يهتف  الشعب  كان  عندما   ،2011-2010 في  عميقة. 

فيما  املركزي  الكرامة  مفهوم  مستحضرا  ال«  علي  بن  وماء، 

يشبه ترجيع صدى االضطرابات التي طبعت بطابعها منتصف 

الحقوق  من  حرمانه  إلى  بذلك  يشير  يكن  لم  الثمانينيات، 

السياسية فحسب. كان بالتأكيد يشير أيضا إلى حرمانه من 

الحقوق االجتماعية وحقوق اإلنسان حرمانا مأتاه نظام سياسي 

التونسي  االقتصاد  »تطبيع«  في  بجذوره  يضرب  واقتصادي 

هيكله  وتعديل  الليبرالية  للقواعد  إخضاعِه  أخرى،  بعبارة  )أي، 

بما يتوافق ومتطلبات السوق العاملية(.

اإلقليمي  والسياقين  يتالءم  بما  هذا  الثورة  شقّ  ويُتناول 

الترويكا  خلفت  التي  االنتقالية  الحكومة  رأينا  لذا  والدولي. 

بأنها  تونس  تصف  التكنوقراط«  »حكومة  اســم  تحت 

»االستثمار  إلى  بأسره  العالم  داعية  ديمقراطية«  »ستارت-آب 

ميدانا  الديمقراطية  الثورة  عادت  ما  وهكذا،  الديمقراطية«.  في 

تصاغ فيه بدائل القتصاد البالد وأضحت، بالعكس، حجّة إضافية 

يُحتجّ بها ملفاقمة تبعية البالد لدائنيها وللمستثمرين األجانب. 

ورغم  إليها،  أُنصت  مطالبها  أن  فرغم  االجتماعية  النضاالت  أما 

أن حال البعض تحسن شيئا ما، فال يزال يُنظر إليها كعائقٍ في 

سبيل ممارسة عالم األعمال نشاطه بشكل سليم، بل وكعاملٍ 

حضور  يكف  ولم  الوطنية.  الوحدة  أواصر  انقطاع  عوامل  من 

النقابية الكبير في الحياة السياسية لجعل اإلصالحات  الهيئات 

االجتماعية محور التغيير، فاالتحاد العام التونسي للشغل، على ما 

له من قوّة، ميّال إلى تنويع درجة انغماسه في املعترك السياسي، 

لعب  يفضّل  القائمة،  األزمات  خضمّ  في  كثيرة،  أحيان  في  وهو 

البحتة.  النقابية  مسؤوليته  تحمّل  على  سياسي  كحكم  دوره 

وهو دور كافأته عليه جائزة نوبل للسالم.

تونس: هل علينا أن »نتصالح« أيّا كان الثمن؟

ليلى دخلي

باحثة مختصة في التأريخ االجتماعي، من تونس تعمل في 

CNRS ،املركز الوطني للبحوث العلمية«، فرنسا«

2121

ــار كـــانـــت غــزيــرة  األمــــطــ

فـــــي اإلســــكــــنــــدريــــة يــــوم 

ــن  ــريــ ــشــ تــ  25 األحـــــــــــــد 

لم  لكنّها  األول/أكتوبر، 

ــيـــر، فقد  تــكــن أمـــطـــار خـ

قـــنـــوات  ــداد  ــ ــســ ــ انــ أدّى 

ــاه الـــتـــي لم  ــيـ تــصــريــف املـ

ــا قــبــل  ــتــــهــ ــانــ ــيــ تــــجــــر صــ

حلول الشتاء إلى حدوث 

فــيــضــانــات. هـــذا مــعــتــاد.. 

لكنّ  طبعاً.  عاديّاً  وليس 

األســـــــى األكــــبــــر هــــو أنّ 

ــاص لـــقـــوا  ــ ــخـ ــ ــبـــعـــة أشـ سـ

حـــتـــفـــهـــم، أربــــعــــة مــنــهــم 

تــــوفــــوا نــتــيــجــة صــعــقــات 

األمــر  تبعات  كهربائية. 

حــتــى اآلن هـــي اســتــقــالــة 

مهامه  وتسليم  املــحــافــظ 

لنائبه!

29 تشرين األول 2015 ـ العدد 13207

Thursday October 29, 2015

#االسكندرية_بتغرق

من اإلنترنت

ترجمه عن الفرنسية: ياسين تماللي
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