
للرباط قلبان يفصل بينهما سور يمتد لعدة كيلومترات ال 

يزيد عرضه عن خمسين سنتمترا وعلوه على أربعة أمتار.. 

املدينة  عن  الحديثة  املدينة  يفصل  سور  عام.  ألف  وعمره 

االتجاهات والقبائل  أبواب تحمل أسماء  العتيقة. في السور 

التي تؤدي إليها. في باطن السوق مدينة قديمة، بها سوق 

املالبس  لبيع  ومحالت  بازارات  فيها  ضيقة  وممرات  شعبي 

والوجبات ومنتجات الصناعة التقليدية. يخفي السور زحاما 

بين  الوداية  قصبة  تظهر  الزحام  وبعد  السكن..  في  فظيعا 

القروسطية  الرباط  تقع  األطلسي.  واملحيط  رقراق  أبي  نهر 

هي  هضبة  على  الوداية  قصبة  تربض  والبحر.  النهر  بين 

امتداد  املحيط على  املدينة  والبحر. تجاور  النهر  لقاء  نقطة 

عشرة كيلومترات.

من يقف في شرفة فندق مقابل السور يحصل على املشهد 

والقناطر  والجسور  والبحر  القصبة  يرى  واحدة.  لقطة  في 

فوق النهر. قناطر تعبرها السيارات والترامواي. وتستخدم 

الكثير من القنوات الفضائية اإلخبارية املوقع الخالب كخلفية 

ملراسليها من الرباط. ال يصدق الكثيرون أن يكون املشهد من 

عاصمة عربية.

املدينة  في  معماري.  وتناقض  زمني  تناقض  السور  يفصل 

القروسطية منازل من طابق أو طابقين على األكثر بينما نجد 

ويمكن  طوابق  عشرة  تتجاوز  عمارات  الحديثة  املدينة  في 

منها رؤية املدينة العتيقة من فوق دفعة واحدة.

بين  البرزخ  وهو  الثاني،  الحسن  وشارع  السور  يترافق 

القديمة  املدينة  لقاء  نقطة  تقع  فيه  واملعاصرة.  األصالة 

والجديدة. عبور الشارع هو االنتقال من فضاء إلى آخر ومن 

سعر إلى آخر. يتبدل سعر األكل على بعد مئة متر. تتعايش 

املطاعم مع جيوب املوظفين كلما تعمقوا في املدينة القديمة. 

في الزحام يقل ثمن الوجبات. يأكل املوظفون في الحي القديم 

الخامس  محمد  شارع  في  الجديد  الحي  ملقاهي  ويرجعون 

للحديث عن املغرب العميق والبعيد بثقة.. وجهل فادح.

وهو  مترا،  ستين  عن  الخامس  محمد  شارع  عرض  يزيد 

بجانب  مفخرة.  صار  كولونيالي  معماري  بطراز  محاط 

ومحطة  السميك  بالحجر  مبني  وبنك  موقر  برملان  الشارع 

عريقة  مدينة  الرباط  معمارية.  تحفة  وهي  رخامية  قطار 

وال  حربا  تعش  لم  مصونة،  مدينة  كثيرة،  منشآت  راكمت 

نرى  الصيانة  من  للمزيد  السنين.  عشرات  منذ  تفجيرات 

في كل مكان ثالثة جنود مسلحين يتجولون، يحملون على 

املدخلين  في  بوليسي  حاجز  وهناك  »حذر«.  شارة  ذراعهم 

األمنية  الرباط  وبيروقراطية  للمدينة.  والجنوبي  الشمالي 

مزهوة حاليا بإنقاذ فرنسا من خلية »سان دوني«.

إدارية في حي  للرباط جاء لقضاء مصلحة  زائر  لكل  بد  ال 

حسان، من زيارة هذا الشارع. من فرط الضغط على منطقة 

حسان شمال الرباط هناك مصالح إدارية في شوارع مغلقة 

أو يمنع وقوف السيارات فيها، ما يحول الحياة إلى جحيم. 

وإحصاء  املدينة  شوارع  في  التجوال  خالل  من   - يتبين 

النظام  البيروقراطية والجيش في  املؤسسات - حجم وزن 

األكثر  املناطق  في  آمنة خاصة  فالرباط مدينة  لذلك  املغربي. 

مبكرا حين  ينامون  ألنهم  إضاءة  أقل  الفقراء  مناطق  إضاءة. 

ال يجدون ما ينفقونه.. اإلنفاق ليال أقسى من اإلنفاق نهارا.

جنوب الرباط، هناك أحياء فيالت فيها خضرة شديدة ممتدة 

هناك  بالحجر.  مكسوة  كالقالع  فيالت  هائلة،  مساحات  على 

ثالثة.  أو  شخصان  يسكنها  متر،  سبعمئة  على  تمتد  فيالت 

ال ينجب األغنياء كثيرا ألنهم يخصصون وقتهم ألنفسهم 

األغنياء في رحابة حقيقية.  أبناء  األطفال. يعيش  بدل رعاية 

يمتد  حيا  يسكنون  شخص  آالف  ثالثة  هناك  النهاية  وفي 

الفيالت  لذا تجد سكونا شديدا بين  على مليون متر مربع. 

)ال يُحتسب الحراس والخدم ضمن السكان ألنه تخصص 

الفيال أو غرفة  لهم جحور لقضاء الليل في كشك قرب باب 

في الطابق تحت األرضي(. يوهم هدوء املكان أالّ شيء يجري 

في الرباط، لكن هنا تتخذ القرارات في مصير مناطق املغرب 

األخرى. 

يمر  حسان  حي  في  اإلداريــة  اإلجــراءات  من  االنتهاء  بعد 

ويتذكر  البرملان  أمام  ويقف  الخامس  محمد  بشارع  الزائر 

ألنهم  الرباط«  »مسلمي  من  الزائر  يشكو  انتخابات.  آخر 

البيروقراطية.  وظيفة  وهذه  اإلجراءات،  في  كثيرا  يدققون 

وتتم السخرية من هؤالء البيروقراطيين بدافع من الغضب 

والحقد الطبقي بأن قمصانهم نظيفة مكوية ولكن جيوبهم 

فارغة وقد أنهكتهم الكمبياالت. 

املغربية بسبب كثرة  املدن  باقي  في  توجد  ال  نغمة  للرباط 

ببال  يخطر  ال  نظيفة،  الشوارع  الدولة.  حضور  مظاهر 

األطفال إلقاء األوساخ بشوارع الرباط ألنها مكنوسة بعناية. 

مدينة  هي  والرباط  حقيقي.  كمديني  الرباط  لساكن  يُنظر 

الشوارع  في  العنق  ربطات  واضعو  يكثر  البيروقراطية، 

واملقاهي. تكثر سيارات الدولة التي تحمل على لوحاتها حرف 

امليم باألحمر »املغرب«. كل سيارة تحمل حرفا أحمر يسميها 

املغاربة سيارة املخزن. هنا يكثر كذلك مرتدو بذالت عسكرية 

مختلفة األلوان من الجيش والشرطة والدرك والحرس امللكي 

وقوات مكافحة الشغب، وهي عماد استقرار الدولة.

املوظفين  آالف  عشرات  هي  الرباطية«  »البيروقراطية 

األقل  على  يتوفرون  والذين  واالمتيازات،  الرتب  بمختلف 

على سكن مجانا وسيارة مجانا وبنزين مجانا وهاتف ذكي 

يليق  الدولة.  ميزانية  أي من  بمكاملات غير محدودة مجانا.. 

وهو  عنقه  وربطة  قميصه  كي  في  يتفنّن  أن  هذا  لديه  بمن 

األلباب  يملكون  ألنهم  األلَبة«  »الناس  من يسمون  في  عضو 

وسطى  طبقة  تشكل  بيروقراطية  في  عضو  وهو  واللب. 

غير مستقلة عن الدولة. يشعر هؤالء الناس األلبة بأن جهاز 

كافية  مناصب  توجد  لحلْبه.  حصرياً..  لهم  ملك  الدولة 

للرجال املهيمنين، حتى أن القصر يعين أشخاصا في مناصب 

وربطة  الفاخرة  السيارة  تناسبهم  فال  حجمهم،  من  أكبر 

العنق الحريرية.

رواية  عن  املقتبس   2012  - كارنينا«  »أنا  فيلم  في  جاء 

والفِالحة هي  البيروقراطية هي روح روسيا  أن  تولستوي - 

رهن  وتضع  موظف  مليون  املغربية  الدولة  تشغِّل  معدتها. 

إن  يقال  العاصمة.  في  نصفها  سيارة  ألف   115 إشارتهم 

تمكّن  هذا  وإلى  ثانية.  امرأة  تزوج  كأنه  سيارة  اشترى  من 

البيروقراطية حسب ماكس فيبر من احتكار املوارد وتوزيعها 

بفضل منظومة يدعمها القانون. يملك »الناس األلبة« اللب 

واأللباب وتبقى القشرة لآلخرين.

وهم يجمعون غالل البيروقراطية. ويزيد فساد البيروقراطية 

من رفاهية الناس األلبة، ويمكن لبعضهم شراء عقار لتأجيره 

على  ولالستجمام  الدخل،  لزيادة  تجاري  مشروع  تمويل  أو 

نادي  مثل  فاخر،  اجتماعي  نادٍ  وزارة  فلكل  الدولة.  حساب 

وزارات التجهيز واملالية. هنا تقدم وجبات ملئة شخص بينما 

هي تكفي مئتي شخص. وقد حضر السوسيولوجي البصاص 

اإلدام  بالصدفة، وعاين كمية  الوجبات  الله!( إحدى  )حفظه 

في الصحون. إدام يفسر كيف أن الكثير من البيروقراطيين 

بالكراسي وبرزت  االلتصاق  قد ضمرت مؤخراتهم من طول 

بطونهم.

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

فريد  »صــوت  املرنيسي  فاطمة 

عن  النساء«،  كل  أصوات  يُسمِع 

األثر.   املتعددة  الراحلة  الباحثة 

عن  كاريكاتير  كلمة  بألف  وفي 

بين  ومــن  اليوم.  العراق  حــال 

عن  ــدة  واح املختارة  املــدونــات 

»االطمئنان الشديد«!

املصـريـة:  الـدولـة  تشــظّي 

»يوليو«،  منذ  ملسارها  قراءة 

طابعها  وصف  في  ومحاولة 

ليـبيا  فـي  السـاعـة  الحـالي. 

وفي  متأخرة..  بطيئة،  معطلة، 

الزاوية الحمرا: عن »الكوارث 

املرحة«. 

فيها  يكمن  التي  األسئلة 

النفط.. الحقيقي، أي الثروة 

تتراجع  وال  تنضب  ال  التـي 

قيمتـها. سـوريـا املكتئبـة، 

ال تنـام: املشـترك في  بـالدٌ 

وبحسب  املناطق  مختلف 

الظروف.

AS-SAFIR Arabic political daily - Thursday December 10,  2015 N° 13242الخميس 10 كانون األول 2015 - املوافق 28 صفر 1437 هـ - العدد 13242

15 1

الرباط جنة البيروقراطيين

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

نهلة الشهال

أسهمت متالزمة التغير املناخي والتطور غير املتوازن في السودان 

إلى تصاعد اإلحساس بالغبن التنموي الذي عبّر عن نفسه في شكل 

انفجارات سياسية واجتماعية وأمنية.

تغييرات املناخ 

شهدت العقود الثالثة املاضية في السودان تطورات خارج السياق املألوف 

والطبيعي، خاصة في الفترة 1984-2014، مثل كارثة السيول والفيضانات 

التي  األمطار  معدالت  بلغت  إذ   ،1988 العام  في  السودان  تاريخ  في  األشهر 

املعدل  يفوق  بما  أي  مليمترات،   210 واحدة  ليلة  في  الخرطوم  على  هطلت 

الى  النيل  مناسيب  عودة  وأيضاً  مليمتراً،  وأربعين  بثالثة  العادي  السنوي 

االرتفاع بعد االنحسار املعهود، وتعرض الريف الجنوبي ملدينة أم درمان إلى 

بعض  تعرض  أو  طويلة،  عقود  منذ  الجافة  املائية  املجاري  إلى  الحياة  عودة 

املناطق في »والية نهر النيل«، في الشمال، إلى عواصف ترابية بالغة القوة، 

وصعود الفاصل املداري إلى شمال وادي حلفا، مما جعل كل أرض السودان 

على  األمطار  هطول  ثم  ومن  الرطبة  الغربية  الجنوبية  الرياح  تأثير  تحت 

ومن  األحمر.  البحر  على  الجبلية  الغربية  الواجهة  وعلى  العتمور  صحراء 

الصحراوي  الزحف  املستدام،  البيئي  البعد  ذات  كذلك،  املناخية  الظواهر 

وادي  وحتى  النيل  نهر  والية  من  النيل  لنهر  الشرقية  الضفة  على  الكثيف 

حلفا قرب الحدود مع مصر، بمعدل خمسة كيلومترات سنوياً، األمر الذي 

املنطقة  ترك  سكاني،  تراجع  وبالتالي  الزراعي  النشاط  في  ضمور  الى  أدّى 

وتحول إلى الضفة الغربية للنيل.

زيادة التصحر والجفاف اللذان ضربا مناطق في غرب السودان عُرفت أنها 

املتاحة  وتلك  الزراعية،  املناطق  على  أثّر سلبياً  الحيوانية،  للثروة  مستودع 

للرعي، وفوق ذلك على الرعاة الرحَّل الذين يشكلون نسبة تقل عن 8 في املئة 

من إجمالي سكان السودان ويملكون ما بين 70 ـ 80  في املئة من ثروة البالد 

الحيوانية التي تقدر بما بين 72 مليوناً إلى 84 مليون رأس من املاشية. كما 

أنّ التوقعات السائدة تقول إن حجم القطيع يتضاعف كل عشرين عاماً، أي 

يتوقع له أن يبلغ 208 ماليين بحلول العام 2031، ثم 400 مليون رأس في 

منتصف هذا القرن، األمر الذي ينذر بوقوع هذه الثروة الحيوانية بين فكي 

كماشة: يجد نفسه محاصراً من جهة الشمال بالصحراء الزاحفة جنوباً، 

ومن جهة الجنوب بالحدود الدولية مع دولة جنوب السودان، مما سيشدد 

الرعاة  بين  واالشتباكات  التوتر  ويزيد  املوجود  النباتي  الغطاء  على  العبء 

واملزارعين بسبب الصراع على ما هو متاح من عشب ومياه.

الوطنية  االستثمارات  إحجام  الى  األمنية  االضطرابات  اندالع  وسيؤدي 

واألجنبية عن الدخول في هذه املناطق التي تعتبر أقاليم الهامش، مما يعزز من 

تفاقم الفجوة بينها وبين املركز بكل ما يرتِّبه ذلك من تبعات سياسية وأمنية 

واقتصادية، خاصة أن الصراع السياسي في السودان تمحور خالل العقود 

التنموي  الغبن  والهامش، بسبب  املركز  بين  العالقة  املنصرمة حول  الثالثة 

املركزية  السلطة  التمرد على  في اشتعال  األقاليم، وأسهم  به  الذي تشعر 

بمختلف السبل. وهو ما تفاقم بسبب استئثار املركز بعائدات عقد الطفرة 

النفطية التي شهدها السودان برغم أنّ الهامش هو مصدر تلك الثروة!

وفي  عامة،  بصورة  متواضعة  السودان  في  البشرية  التنمية  مؤشرات 

أقاليم الهامش بصورة أخص، واتجاه »التواضع« إلى تفاقم بسبب مفعول 

الكماشة ذاك، والصراع املتوقع بين القطاعين الرعوي والزراعي املطري في 

الحالة  على  ذلك  وتداعيات  املياه..  وموارد  املراعي  النحسار  الهامش  أقاليم 

األمنية. والحروب القبلية التي شهدتها مناطق في واليات دارفور وكردفان 

مؤشر على ذلك.

تصحيح املعادلة في مناطق الهامش

السوداني  والتنموي  االقتصادي  الخبير  علي،  محمد  عمر  الدكتور  يرى 

الكارثي  السيناريو  لهذا  التصدي  أن  إقليمية،  مؤسسات  في  عمل  الذي 

قطار  وإطالق  املعادالت  تصحيح  على  قادرة  استراتيجية  وضع  يتطلب 

والقفز  املركز،  في  نظيره  سرعة  تفوق  بسرعة  الهامش  أقاليم  في  التنمية 

التنمية  بجهود  تحيط  التي  التعقيدات  التوجه  هذا  ويفرض  الزمن.  فوق 

التمويل خاصة  املعقد سياسياً، وشح  البالد  إلى وضع  في السودان، إضافة 

إستراتيجية جريئة  اقترح  ولهذا  البلد.  يتحمله  الذي  الخارجي  الدَين  مع 

تعتمد التركيز على الهضاب الجبلية في أقاليم الهامش، التي تتمتع بطقس 

املعروفة  السهلية  السودان  أراضي  مقابل  في  تميزاً  يعطيها  مما  معتدل، 

بطقسها الحار بسبب موقعها املداري ـ القاري، مما يؤثر على اإلنتاج بسبب 

اإلجهاد الحراري.

في  خصبة  زراعية  أراض  لوجود  الهضاب  تلك  اقتصادات  تتعزز  كما 

إمكانية  يوفر  مما  أعلى،  فيها  األمطار  هطول  معدالت  أن  الى  إضافة  ظهرها، 

إلنتاج الكثير من املحاصيل، والسماح بالحصول على كميات هائلة من املياه 

الجبلية  الهضاب  أن معظم  أفضل، خاصة  توظيفها بصورة  يتم  ان  يمكن 

األمطار  لهطول  عالية  بمعدالت  التي تحظى  املناطق  في  توجد  السودان  في 

تتجاوز 600 مليمتر وتصل أحياناً إلى ألف مليمتر، خاصة في قمم الجبال، 

مثل جبل مرّة في دارفور الذي يطلق عليه أحياناً سويسرا أفريقيا.

في  االستراتيجي  والتخطيط  املناخ  تغير  عنوان:  )تحت  الدراسة  قامت 

السودان: رؤى حول آفاق التنمية في أقاليم الهامش، وتغطي 379 صفحة( 

بعضها  تحديد  إلى  وتوصلت  املقترحة،  واملرتفعات  للهضاب  مسح  بعملية 

ليكون التركيز عليها، وهي هضبة درديب في شرق السودان بمساحة تبلغ 

2750 كيلومتراً مربعاً، تظللها الغيوم والسحب في فصلي الخريف والشتاء 

كما توجد بها مصادر للمياه السطحية واملوسمية. الهضبة الثانية املقترحة 

تقع في املناقل في والية الجزيرة في وسط السودان، وهي أقل ارتفاعاً لكنها 

تعلو على سهلي الجزيرة وكنانة، وتمتد على مساحة تقدر بحوالي 5 آالف 

كيلومتر مربع، كما أنّ معدالت هطول األمطار فيها تتراوح بين 300 ــ 400 

األزرق في جنوب  النيل  في والية  االنقسنا  الثالثة هي جبال  املنطقة  مليمتر. 

شرق البالد، وتقدر مساحتها بحوالي 1300 كيلومتر مربع وارتفاعها نحو 

 800 تفوق  عالية  أمطار  بمعدالت  تحظى  كما  البحر،  سطح  فوق  قدم  ألف 

فدان. وهناك  مليون  إلى  زراعية شاسعة تصل  مناطق  بها  مليمتر وتحيط 

مربع،  كيلومتر  ألف   78 بمساحة  الجنوب  في  النوبة  جبال  منطقة  أيضاً 

إلى  فيها  وتتوفر  مليمتر،   800 ــ    600 بين  فيها  األمطار  معدالت  وتتراوح 

ويمكن  الحيوانية.  والثروة  الخصبة  الزراعية  األراضي  املياه،  وفرة  جانب 

تقسيم املنطقة إلى جزءين: هضبة رشاد وتقع في حضن سلسلة من الجبال 

سلسلتان  بها  وتحيط  العالية  القمم  بعض  تتخللها  وجنوباً  شمااًل  تمتد 

جبليتان شرقاً وغرباً. واملنطقة الثانية هي التي تضم قريتي هيبان وكاودا 

على هضبتين ترتفعان عن سطح البحر بنحو ألف متر. ثم تأتي منطقة جبل 

مرّة التي تتمتع بمناخ يشبه مناخ البحر األبيض املتوسط في بعض أجزائها 

في أعلى الهضبة، وتتدرج مع تدرج الطقس إلى مناخ الـ »سافانا« )مناطق 

عشبية( الغنية وشبه الغنية وشبه الصحراوية، وذلك على امتداد سلسلة 

جبال مرّة شمااًل وجنوباً بطول 115 كيلومتراً، وأفقياً بطول 45 كيلومتراً، أي 

بمساحة تزيد على 5 آالف كيلومتر مربع، تتمدد شمااًل وجنوباً لتتحول الى 

هضبة متدرجة االنحدار.

»القفز فوق الزمن«

لتسريع عامل الزمن وتخطي املتاعب التقليدية والبيروقراطية لالستثمار 

الوضع  استقرار  وعدم  املقاطعة  من ظروف  إليها  وما يضاف  السودان،  في 

السياسي واألمني، تطرح الدراسة قيام مناطق اقتصادية خاصة تنطلق من 

مفهوم »السيادة املستعارة«، تماماً مثلما حدث مع هونغ كونغ والدور الذي 

لعبته بالنسبة لالقتصاد الصيني برغم الخالفات السياسية واإليديولوجية 

بين الصين وبريطانيا. وبسبب تعظيم قيمتها االستراتيجية، تصبح هذه 

الهضاب منطلقاً لصناعات غذائية تستهدف العالم العربي الذي يعاني من 

فجوة وصل حجمها إلى أكثر من 76 مليار دوالر في العام 2012، وهي مرشحة 

لالتساع مع الزيادة السكانية وتغير أنماط الغذاء. »السيادة املستعارة« تلك 

أراض  وفي  السودان،  مساحة  من  املئة  في   1.6 يساوي  بما  فقط  ستتعلق 

حال،  أي  على  مناطق  وهي  السكان،  قليل  وبعضها  البشر  من  خال  بعضها 

وفي الظروف الراهنة، ال تتوفر إمكانية لتطويرها في املستقبل القريب، حيث 

بالسلطة  استأثرت  معينة  ومناطق  مدن  حول  تاريخياً  التنمية  تمحورت 

والثروة، لتصبح عنصر جذب وعبء في الوقت ذاته على االقتصاد الوطني. 

ولهذا أصبح من الضروري التفكير في صيغة تنموية بالنسبة لتلك األقاليم، 

هذه  على  السودانية  السيادة  إعارة  على  الفكرة  وتقوم  الزمن.  بها  تسابق 

املناطق املقترحة، إلى الدول الخليجية الثرية، وفق اتفاق قانوني ألجل متفق 

عليه موثق ومودع لدى األمم املتحدة، وهو ما يمكن أن يمثل عنصر جذب في 

سوق املنافسة الدولية الستقطاب االستثمارات الخليجية. وتركز الدراسة 

على ضرورة القبول الشعبي بالفكرة واتخاذ قرارات بشأنها من قبل األجهزة 

القائمة، وكذلك تعويض املتأثرين من السكان بصورة عادلة.

النقطة األولى التي تلفت النظر في هذا الطرح الذي يبحث عن حلول، وفيه 

جرأة وخيال مطلوبين في أحوالنا )وشبه معدومين!(، تتمثل في إمكانية القيام 

الحروب  عنه  تعبّر  حاد  سياسي  وصراع  انقسام  ظل  في  هذه  مثل  بخطوة 

األهلية املنتشرة في البالد. ولهذا فأي خطوة من هذا النوع تتطلب قدراً من 

االستقرار السياسي والوفاق الوطني بما يمكن أن يوفر حداً من االستمرارية 

شرعيته،  كانت  مهما  نظام،  أي  يملك  هل  ثم  عليه.  للبناء  والديمومة 

أجيال  حقوق  عن  والتخلي  أخرى،  دول  ملصلحة  السيادة  عن  التخلي  حق 

السيادة  التخلي عن  الفكرة تقوم على  املستقبل؟  مقيمة وأخرى ستأتي في 

السودانية على هذه األراضي بدون »مقابل« واضح، وذلك على افتراض أن 

تنطلق قاطرة التنمية في هذه املناطق لتسحب معها بقية أنحاء البالد، وهو 

التي  االتفاقيات  عبر  الواقع سواء  إلى  لنقله  عملٍ كثير  الى  يحتاج  افتراض 

ستُبرم وفوق ذلك حول كيفية تنفيذه ومتابعته.

 واألهم من ذلك كله، هي نوعية املشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها، 

الهموم  يراعي  الذي  اإلنمائي  للتطور  قاطرة  فعال  ستصبح  كانت  وإذا 

العامة، االجتماعية والبيئية على السواء وضمانات عدم تحوله إلى مجرد 

فوق  »يقفز«  لكنه  ومربح،  بالتأكيد  عمالق  رأسمالي،  استثماري  مشروع 

البلد نفسه. 

راشد دياب ــــ السودان

فكرة للنقاش 

السودان: التخلي عن سيادة محدودة من أجل التنمية؟

السر سيد أحمد

كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

انحطاط السياسة!

ما انحطاط السياسة؟ أن يُغلِّب السياسيون، أفراداً وأحزاباً، مصالحهم على أي شأن آخر. 

فقط؟ بل أن تسيطر عليهم بالدة فكرية وشعورية تَحُول دون إحساسهم بالواقع، وتدفعهم 

إلى اإلمعان في ما ألِفوه، وتُعْجِزهم عن معرفة املطلوب، وتُطْفِئ خيالهم السياسي، وتسهل 

املعتَبَر  لهم الكذب على غيرهم، واألهــم على أنفسهم.. هل للسياسة وجه آخر غير هــذا، 

عادياً بل وتعريفياً لها، وسواه وهمٌ أو شِعرٌ أو بالهة. ال تفعل الثورة املضادة التي أعقبت 

انتفاضات 2011 في منطقتنا غير تعزيز هذا اليقين املنتشِر.

وهو حال العالم كله أو يكاد، وآخر مظاهره صعود اليمين الفرنسي شبه الفاشي إلى رأس 

االنتخابات الجهوية في دورتها األولى األحد الفائت، بما يفوق توقعاتها هي نفسها، وذلك 

كردٍّ على األزمات املعيشية واالجتماعية وعلى الخوف من إرهاب »اآلخرين«.. نجاح منسلٌّ 

من إفالس الليبراليين واليساريين الذين فقدوا كل مبادرة وكل تصوّر، وراحوا يتنافسون 

أو  عليهم..  يزايدون  ال  ويتبنّون خطابهم، حينما  أنفسهم،  الفاشيين  برنامج  تطبيق  على 

األسبوع  زارهــا  التي  إسرائيل  مع  جــداً،  »اليساري«  اليوناني  الرئيس  تسيبراس،  انسجام 

الفائت ووقع معها اتفاقيات شاملة، وتباهى بـ »املعركة املشتركة ضد األصولية اإلسالمية«، 

ولم يلتفت بكلمة إلى الشعب الفلسطيني املكافح وحدَه في ظل إطباق الرداءة هذا، والذي 

كان عدد شهدائه قد تجاوز املئة في شهرين.. في الوقت عينه الذي كان الرئيس الفرنسي 

إعــادة  في  ســوريــا،  قبالة شواطئ  ترابض  طــائــرات  حاملة  على ظهر  يتبختر  االشتراكي 

بائسة )»Remake«( ملا قام به بوش في زمانه، ولكن مع الحفاظ على »األناقة« الفرنسية، أي 

بالبذلة املدنية وبال يافطات هوليوودية مبتذلة خلفه كما فعل صاحبه.

على الرغم من ذلك، شعاعات الضوء موجودة، يجسّدها شباب ومَن بقوا شباباً رغم السن 

التي حُكم  التشريعي،  الفلسطينية والنائبة في املجلس  املناضلة  والتجارب، كخالدة جرّار، 

عليها من يومين بالسجن في إسرائيل لـ15 شهراً بتهم خالصتها أنها »ضد االحتالل«، 

الباحث والصحافي املصري اسماعيل االسكندراني  أو كزميلنا  فرفعت أصفادها ضاحكة؛ 

السلطة،  الوقائع خالفت روايــة  ما زال معتقاًل ويتعرّض لالستجواب، ألن روايته عن  الــذي 

الواقع،  في  معه..  العالم  من  كبار  مفكرين  تضامن  ويتعاظم  الرعناء،  التهم  بصبر  فيفنّد 

هناك عدد ال يُحصى من املقاوِمين، أفراداً وجماعات، في بالدنا وفي العالم كله، بخصوص 

فلسطين وبخصوص كل أنواع الظلم األخرى، بخصوص عالم بات مهدّداً فعاًل ووجودياً 

بسبب السياسات املتّبعة. وهم يحملون الجواب.



ينهض السوريون كلّ يوم منقسمين حول سبب خراب 

شحيحة  بهداياتٍ  أوّله  في  النهار  ضوء  يمدّهم  بالدهم، 

التي يقفون عليها، تجعلهم  الضفة  تضيء لهم صوابيّة 

األخرى.  الضفة  مكوّنات  األقل،  على  أيديولوجياً  يزيلون، 

العاثرة،  يصير «اآلخر» جزءا من خصومتهم مع حياتهم 

وأحياناً يصير كما لو أنه السبب في بالئهم. السوريون 

من  نصيبهم  حول  أيضاً  منقسمون  بالدهم  في  الباقون 

لهم،  تحددها  الجغرافيا  اليومي،  واملوت  الدمار  حصص 

الخوف  خمائر  من  مقتنياتهم  في  تبايناً  يعيشون  وبذلك 

سيرتهم  الحرب  تدوّن  حين  والرهاب،  واالكتئاب  والقلق 

النفسيّة كمعتقلين في جوفها مدّة خمس سنوات.

مطر دمشق من «الهاون»

تسير الرؤوس تحت سماء دمشق على حافة قلقها، أو 

تصير في لجّة القلق كلما تسرّبت من ثقوبِ خوفها قذيفة 

مقربة  على  تنفجر  قد  أو  الرأس،  على  تسقط  قد  هاون 

ال يمكن تجزئته  ال ينقسم، موتٌ  القدمين. وهذا هلعٌ  من 

«جيش  نوايا  تحسّس  من  ضير  وال  الحالتين،  كلتا  في 

في  إما  يفيد  فهذا  مزاجه كلّ صباح،  اإلسالم» واستطالع 

إلى  املنزل  مغادرة  قبل  عنانها  إطالق  في  أو  املخاوف،  لجمِ 

الشارع. «جيش اإلسالم» يرسل مطره الخفيف من قذائف 

املارة  حظوظ  فوق  لتهطل  واألخرى،  الفينة  بين  الهاون 

وتختبرها. الخوف من تعثّر الرأس بقذيفة هاون يتكاثر في 

األحياء القريبة من الغوطة الشرقية، املعقل الرئيسي لذاك 

والقصاع،  الغسانة،  مثل  فخمة  أحياء  وأغلبها  التنظيم، 

وشارع  التحرير،  ساحة  ومحيط  والزبلطاني،  والتجارة، 

بغداد، ودمشق القديمة.

يحضر القلق من سقوط قذيفة هاون في أيّ وقت، وفي 

يوميات  من  جانباً  يصير  لكنه  متفاوتة،  بنسبٍ  مكان،  أيّ 

يندمل تحت بشرة  يغيب،  أحياناً  العاصمة.  في  القاطنين 

الواعي  السلوك  منظومة  تلحظه  فال  الروتينيّة،  الحياة 

قذيفة  تسقط  حال  يقينيّة  بكثافةٍ  يحضر  وأحياناً  للفرد، 

هاون واحدة. الكثيرون أصيبوا «بفوبيا الهاون»، فصاروا 

اآلخر  والبعض  يعبرونها،  فال  املكشوفة  األماكن  يتفادون 

إنذار  كجرس  ضروري  لكنه  الشدّة،  متفاوت  قلقاً  يعيش 

في  وقوعه  احتمال  يُغفِل  لئال  متحفّزاً  الكائن  يُبقي  داخلي 

شرك املوت.

«الرقة»: الخوف من جبهتين   

من  السوريّة  الرقة  في  القاطنين  عقول  القلق  يالقي 

طلعات  ومن  األرض،  على  «داعش»  تنظيم  من  طريقين، 

طيران «التحالف الدولي»، والطيران الروسي في السماء. 

كأنهم  يوم،  كلّ  جلودهم  بين  من  قلقهم  يَنْسِلُون 

يقتلعون أطراف شظيّة ال تفارق لحمهم. يصف من يعيش 

الرهاب  درجة  إلى  حيناً  يصل  «املرضي»،  بـ  القلق  هناك 

من األصوات املباغتة، األصوات املرتفعة غير املتوقعة، تلك 

التي تناسلت من يوميات القصف الجوي وبطش تنظيم 

أيّة لحظة،  الدولة اإلسالمية. باتوا كمن ينتظر املوت في 

أو  إال باعتياده،  وال سبيل لتبديد مكونات الخوف عندهم 

سواهم،  من  أكثر  يتأثرون  هناك  األطفال  البالد.  بمغادرة 

األكبر سناً يصطحبهم  الالإرادي،  التبول  بعضهم  يالزم 

األرق، فيبقون يقظين في أغلب لياليهم، فيما تزداد حاالت 

االكتئاب لديهم. حياتهم ال تتحسّن، ال عزاء يجنونه من 

العقاقير الطبية التي تحثّ هرمون «السيروتونين» ليعمل 

عمله، فيدخلهم في حضن النوم الحلو، لم يعودوا هانئين 

في حياتهم، وال يهمهم تصنيف درجة كآبتهم أو درجة 

الدواء.  النفسي وال على سلّم  العالج  قلقهم، ال على سلّم 

ينتظرون معجزة، أو أن تكون حياتهم تلك مجرّد كابوسٍ 

عمره ليلة واحدة، وسببه عشاءٌ ثقيل.

الحياة تحت البراميل املتفجرة

من  السماء،  من  وإدلب  حلب  أرياف  على  الخراب  ينزل 

النظام  براميل محشوةّ بموادٍ متفجّرة تسقطها طائرات 

املسلحة.  املعارضة  عليها  تسيطر  التي  األريــاف  على 

ليسوا  أيضاً،  قلقهم  في  عالقون  هناك  الباقون  املدنيون 

أقل أرقاً من سواهم في مناطقٍ أخرى تخضع لفعل الدمار 

اليومي، الطيران الروسي صار شريكاً جديداً في تخصيب 

هناك  من  الحياة  صورة  لتبدو  قسوته،  وتعميم  قلقهم 

قاتمة، مشدودةً إلى رواق املوت الخلفي.

الذين يعيشون في ذاك الريف يَحسَبون أن الحرب قد 

مناطقهم  قارنوا  إن  الدمار،  من  األكبر  بالحصة  خصّتهم 

أرقٍ  من  يستتبعه  وما  بقلقهم  يستهينون  ال  بغيرها. 

املرض  ضفّة  إلى  بعد  تصل  لم  وإن  حتى  وكآبة  مضنٍ 

وعدم  القرآنية،  باألدعية  التوتر  يطببون  لكنهم  النفسي، 

االثنين  يوم  يصومون  الكثيرون  الصالة،  عن  اإلنقطاع 

املهدئات  إلى  يلجؤون  منهم  والقليلون  اسبوع،  كلّ  من 

سيطرة  إلى  بمعظمها  تخضع  األرياف  تلك  املنومات.  أو 

تمثالن  قوّتان  وهما  الفتح»،  «جيش  و  النصرة»  «جبهة 

الكلّي  الترياق  هو  والدين  املتطرفة،  السنّية  الراديكاليّة 

للحياة، وتصير معه األدوية النفسيّة واملهدئات البسيطة 

من فئة «البنزوديازيبين» املستخدمة في عالج األرق ترميزاً 

بنفاذ  اإليمان  قلّة  على  وداللةً  يُطاق،  ال  بشريٍّ  لضعفٍ 

بصيرة الله في قضائه وقدره.

رُهاب الحواجز، ثنائية االعتقال والتجنيد

الصدئة،  البراميل  حيث  إلى  القلق  يسيل  أن  يحدث 

الحواجز  هي  تلك  ملوّنة.  خراسانيّة  كتلٌ  تُجاورها  التي 

األمنيّة والعسكريّة في سوريا، وعلى املطلوبين إلى الفروع 

لذا  بها.  املرور  تفادي  اإلجباري  التجنيد  إلى  أو  األمنيّة 

الجغرافيا  عليهم  تنغلق  تواجدهم،  أماكن  في  ينعزلون 

بإحكام، ثم يتدبر القلق صوغ حياتهم من جديد. أغلبهم 

يعيش في مناطق سيطرة النظام حيث تعميم املوت بفعل 

كبير  حياتهم  يوميات  من  نفورهم  لكن  أقل،  القصف  آلة 

الشائعة،  واملهدئات  باملنومات  بعضهم  يتعلّق  اآلخر.  هو 

وتلك ازدادت نسبة مبيعاتها في السنوات الثالث املاضية 

بحسب ما يؤكده بعض الصيادلة. املصابون باألرق قصير 

األمد الناجم عن مشكلة انفعالية مستمرة، وهو يبقى عادةً 

لبضعة أسابيع، غالباً ما يعالجون باملنومات الشائعة، مثل 

مركبات الباربيتيورات وهي عبارة عن مشتقات من حمض 

في  الصيادلة  بعض  هيدرات.  والكلورال  الباربتيوريك 

لكن  النظام يصرفونها بال وصفات طبيّة،  أماكن سيطرة 

مهدئة  أدوية  ويقترحون  ذلك،  فعل  يتجنّبون  أغلبهم 

تكون مادتها الفعّالة نباتيّة املنشأ. عدد من األطباء يقولون 

الناس،  بين  شيوعاً  أكثر  صار  النوم  في  االضطراب  بأن 

االكتئاب.  مظاهر  كأحد  كثيرة  حاالتٍ  في  ويشخّصونه 

األميتريبتيلين  من  مخففة  جرعاتٍ  يصفون  وبالعموم 

لعالجه، ويصرّون على أن املعالجة يجب أن تتم بأقل جرعة 

تُؤخذ ألقصر مدّة زمنية ممكنة. وأحياناً يصفون مضادات 

لكن  الشديد،  القلق  حاالت  بعض  من  للتداوي  الذهان 

بجرعاتٍ مخففة، كما يصفون بعض مضادات االكتئاب، أو 

قد يقترحون جملة من صنوف البنزوديازيبينات لتخفيف 

أعراض القلق الشديد املترافق مع األرق املستمر.

مبرراً  صار  الدوائية  الصنوف  تلك  على  االرتماء  ولعلَّ 

من  مركّبة  اقتصاديّة  أزمة  داخل  ــ  الخوف  على  ــ  أكثر 

ارتفاع األسعار املستمر، وازدياد نسبة البطالة. فالعاجزون 

عن تحسين دخولهم أو مغادرة البالد، سرعان ما يمرضون 

على مهل، وبال انتباهٍ منهم. تؤرّقهم حياتهم املثقوبة من 

أسفلها، ال شيء يتجمع على سطحها سوى القلق، وهم 

يعومون بخفّةٍ إلى جواره، فيصيرون جزءا منه.    

من  نتعجب  أن   - الخليج  في   - لنا  يحق  مدى  أي  إلى  أعرف  ال 

انهيارها،  من  وضوحاً:  أكثر  بشكل  أو  النفط،  أسعار  تراجع  عواقب 

وانهيار تمثالت وردية ال مكان لها إال في أدمغتنا التي أصابتها التُخمة 

ال  سعيد،  إدوارد  بتعبير  والتي،  الذهنية»  «البطالة  و  االستهالكية، 

تنتهي بنا إال إلى «تضاؤل» في الطموحات الفكرية، وتراجع في الخيال 

الباحث عن بدائل آمنة ومستدامة. 

مقامرات  من  أنفسنا  تحرير  أجل  من  بحق  ونناضل  نجتهد  أتُرانا 

شركات النفط الدولية وشبكاتها االحتكارية، أم أننا ال نكترث ألي فكرة 

ما دامت آخر قطرة نفط لم تبارح جوف أراضينا؟

أليست البدائل مُخيفة ومُرعبة ألنظمة حكم أدمنت التحكم واعتادت 

السيطرة؟ بدائل كاقتصاد املعرفة والطاقة البديلة، رُغم وفرتها، وهي 

نُذُر استقالل لإلنسان، وتحرر من االستغالل والرهن املركزي.

ألسنا متواطئين جماعياً، عن قصد أو عن تغافل، أو حتى عن ركون 

مواجهة  وتأجيل  الزمن،  حرق  عن  الشخصية،  السالمة  ألجل  مُفرط 

األسباب الجذرية لهذه العواقب؟ أيكفي أن نعفي أنفسنا من كل ذلك 

بأن  ونسمح  هناك.  كالمية  وتشنجات  هنا،  عاطفية  فَورات  ببعض 

تقوم الفئة ذاتها التي تسببت في اإلشكال باقتراح حلول تسطيحية، 

تُخدّر االهتياج، وتطمئن الجيوب. ثم نركن لذلك وننام. لمَ العجب، 

وأسئلة الدولة، والثروة، والفرد لم تكن يوماً مطروحة ال على املستوى 

الوجودي، وال املركزي، وال الضروري في حياتنا؟

بمقدورها  مستقلة  كذات  وجوده  قيمة  يُدرك  هل  الفرد:  هذا   ÷

من  واضح  موقف  واتخاذ  واالعتراض،  والقبول،  والتفاعل،  التفكير، 

الطبقات السلطوية والعصبويات املحيطة به؟ 

بنفسه  التعريف  في  وراغب  على،  قادر  عندنا  الفرد  هل  وبالتالي 

كذات مستقلة. ثم هل يستطيع/ يُطيق مُمارسة استحقاقات رابطة 

املواطنة؟  كرابطة  والطائفة،  واملذهب  والنسب  والعرق  الدم  فوق 

ويراه،  به،  يشعر  وزن  ذات  قيمة  تُشكّل  لديه  الوطنية  الجماعة  هل 

ويلمسه، على ميزان املساواة والكفاءة؟ مضاف لذلك كله: سؤال وعي 

الفرد بامتالك ثروته الوطنية. هل يحس هذا الفرد بأنه مستقل، واثق 

بنفسه، ثري بقدراته املُنتجة؟ أم أنّه شخص تابع، موظف، ال حيلة له، 

فقير، وال يملك شيئاً، في مقابل «حكومته» التي تملك كل شيء؟

هنا  و«الجميع»  للجميع؟  مُلكاً  أليست  دامت طبيعية،  ما  الثروة:   ÷

تشمل أهل اليوم وأهل الغد كذلك.

السياسية  املعادلة  في  فرق  من  أحدثه  وما  النفط،  اكتشاف  منذ 

واالجتماعية واالقتصادية في املنطقة، أنعتبره ملكنا بوضوح، أم هو مُلك 

الحكومة كما تقوله لنا ذواكرنا العاكسة للتكوين الجمعي؟ هل ثمة 

للثروة»  العادل  «التوزيع  امليدان ألطروحة  على  وزن شعبي  ذات  قيمة 

ومؤسسته؟  الفرد  للحاكم  ملكاً  يزل  وما  النفط،  يكُن  ألم  بالدنا؟  في 

وسيلة،  وبكل  شيء،  كل  في  (الحاكمة)  املؤسسة  تلك  تتطور  ألم 

تبحث  لكي  ال  وأفقياً،  رأسياً  وتتمدد  والنوعي،  الكمي  املستوى  على 

لإلنسان عن خيارات أوسع للعيش بثقة، وال لتستثمر في العقول التي 

العاملة  األمم  بقية  تُبدع معرفة وعلماً وثقافة حُرة تجدلُه بمساهمات 

واملشتغلة على رفاه اإلنسانية..  بل لتُطوِّر قدراتها وتُراقب وتتنصت 

في  الجماعة  اإلنسان  ولتحاصر  الفرد،  اإلنسان  خصوصيات  على 

فضاءات مجاله العام؟

بشر  بين  اجتماعي  تعاقد  كنتيجة  تنشأ  أن  يُفترض  أال  الدولة:   ÷

يُفوِّضون بإرادتهم الحرة فرداً أو جماعة لتدير شؤونهم العامة دون 

التدخل في حرياتهم الشخصية؟

رعوية؟  أمنية،  تنفيذية،  مؤسسة  في  لدينا  الدولة  تُختزل  ألم 

للناس  يحق  ال  مُرعباً  جهازاً  «الدولة»  املدعو  الجهاز  هذا  يُصبِح  ألم 

السلطة من  ألم تتمكن  التفكير في تطويره.  وال  نقده،  محاسبته، وال 

الحقوق  وباتت  فضًال،  الواجب  فغدا  الناس،  لدى  الفهم  معايير  قلب 

زيادات تتكرم بها السلطة على «رعاياها»؟

من أين جاء خطاب املَنّ الذي يتبعه أذى إذاً؟ من يُروج له، ومن يشتغل 

عليه، ومن ينشغل به ليل نهار. من يقوم بزيادة  كثافة خطاب كهذا 

حقوق  توفير  بضرورة  سلطاتهم  الناس  أولئك  من  (قلة)  ذكّر  كلما 

عن  متحدثاً  لست  وهنا  بكفاءة؟  أدائها  وتحسين  األساسية  الجميع 

السلطة  وعواصف  التوتر  تُثير  أصبحت  ومدنية،  سياسية  حقوق 

الحقوق  بالتحديد  أعني  بل  واألمنية،  اإلعالمية  أجهزتها  وأعاصير 

وصحة  وسكن  وعمل  تعليم  من  والثقافية،  واالقتصادية  االجتماعية 

وكالم. ليس «توفَّر» الحقوق هنا، بل «توافرها»، أي اتساعها ووفرتها.

الوالء  كفالة  بداعي  الدنيا،  حدودها  في  اإلنتاجية  الدائرة  عطّل  من 

اآلمن على حساب تناقضات التفاعل الضامن؟ العامل البسيط الكادح 

في باب البحرين، والذي لم يكن يكترث ألي قرار سياسي يعقده أحد 

شيوخ تلك املنطقة، أين اختفى اآلن؟ مالك السفينة الكويتي الذي كان  

يحرص على استيعاب صراعات دول عظمى في محيط كبير كاملحيط 

الهندي ليجنِّب البضائع التي يحملها مركبه، هل يستطيع اليوم فهم 

ما يجري من صراع للعصبويات الصغيرة داخل إمارته؟ املزارع العُماني 

الذي كان يزرع محاصيله ويُصدّرها للهند والبصرة وسواحل أفريقيا، 

ويعقد صفقاته في ما وراء البحار واملحيطات دون أن يُلقي كثير اهتمام 

بأحوال حكومته املركزية، هل له وجود وأثر في راهن الحياة اليومية؟

العالقة بين الناس اليوم في املنطقة ال تتصف بالعفوية وال بالطبيعية. 

وبالتالي  قيمتك،  ماهيتك،  تحدد  التي  هي  السلطوية  املصالح  شبكة 

شكل املسار الذي سيمشيه كل فرد في محيطه االجتماعي وتفاعالته 

اإلنسانية.

والراعي  الكويتي،  والتاجر  البحريني،  والحداد  العُماني،  الصياد  ابن 

الخيارات  في  وال  الفرص،  في  متساوون  بأنهم  يشعرون  ال  السعودي 

السياسية  السلطة  من  وقرب  حظوة  ألهلهم  الذين  نظرائهم  مع 

وشركائها في املؤسسة الدينية واالجتماعية واألمنية. 

الصحية  الخدمات  يتيمة.  فيه  الجودة  لكن  الدولة،  تكفله  التعليم 

وبالتالي  الحال.  واقع  عن  بعيدة  تنفيذها  أمانة  لكن  الدولة،  توفرها 

للناس جميعاً،  تُبسط  أن  املفترض  من  كان  التي  الخدمات  فإن جميع 

وباملستوى والجودة نفسها، كالتعليم والطِبابة والرعاية االجتماعية.. 

كل ذلك لن يتوفر بالدرجة ذاتها، وإن توفرت فلن تكون لهم في الوقت 

ذاته.

في  املنطقة،  في  الفرد  يمارسه  كان  الذي  االقتصادي  االستقالل 

شكله البدائي على األقل، من خالل املهن البسيطة التي تعتبر رأسماًال 

رغم  فيها،  العاملة  الطبقات  من  ونابعاً  األرض،  من  ومتجذراً  حقيقياً 

فعلياً  (وهي  الدولة  تملُّك  سبيل  في  عنه  التنازل  تم  عوائده،  ضآلة 

الحكومة). جميع عناصر اإلنتاج تم تركّزها وتشغيلها واحتكارها من 

قِبَل الحكومة. ذهب الناس للمدارس واملعاهد الفنية والجامعات وأنهوا 

وانتظروا  والخارج)  الداخل  (في  املختلفة  التعليمية  مستوياتهم 

وال  متجددة،  وغير  منتجة،  غير  وظائف  في  توظيفهم  «مكرمات» 

تشكل قيمة مضافة، من الحكومة أيضاً. الكل ينتظر رواتب الحكومة، 

الجميع يشتغل عند الحكومة. لذلك ال يحق ألحد أن يُشْغل الحكومة 

وال أنْ يُزعجها.

للثروة،  هائلة  تراكمات  النفط  وفّر  الصورة:  من  اآلخر  الجانب 

تضخمت على إثرها فجوة اإلنفاق (بين املخطط له والفعلي)، صُرفت 

مبدعة.  غير  طبقات  وعلى  منتجة،  غير  قطاعات  على  طائلة  أموالٌ 

بدورها  أنتجت  حكومية،  «برجوازية»  إلى  وبسرعة  أدى  ذلك  كل 

اقتصاد «رأسمالية املحاسيب» القائم على الزواج املُقدّس بين التُّجار 

واملسؤولين في الحكومة، املتستر على املحاباة والفساد. هذا النوع من 

االقتصاد نسل مع مرور الزمن أُسراً مركزية مُخْلصة بعضها لبعض، 

أن  الجميع  الناس وحددت خياراتهم. هي من ينتظر  احتكرت معاش 

توفر فرص العمل، هي من ترعى املشروعات الصغيرة وهي من تسحقها 

إنْ أرادت، هي من تتحكم باألجور، وهي من تستخدم مؤسسات الدولة 

لتُشّرع القوانين والنظم التي تحفظ مصالحها ألقصى مُدَد.

بنية  في  بنيوي هيكلي:  الخلل  بأن  أوًال  ذواتنا،  أمام  االعتراف،  علينا 

ومن  عنه.  وسكتنا  إليه،  سرنا  الذي  والسياسي  االجتماعي  النظام 

واملركزية  التبعية  على  تشييده  تم  الذي  االقتصادي  الهيكل  في  ثم 

وأُحادية القرار، حتى اللحظة على األقل.

وقبل البحث عن حلول ال تُحتَرم، وال تُقدّر، وتذهب مع رياح الوفورات 

املالية ونشوة زيادة املضاربات على األسعار التي ال سند لها على الواقع، 

األوجب أن نتعلّم كيف نحفر في (وعن) الخلل بإشاعة ثقافة األسئلة: 

أسئلة القيمة، وأسئلة اإلنتاج، وأسئلة اإلنسان.

في األسئلة وحدها يكمن «النفط» الحقيقي، ال في عوائده املُتبخّرة.

اليوم  في  املياه  من  لتر 

الواحد  الفرد  يستهلكها 

الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في 

العالم. فــي  األعــلــى  االستهالك  وهــو 

216 الـخمــيــــــس

سؤدد النائب ــــ العراق «مصارعة الثروة»

حسّان مناصرة - األردن

سعيد سلطان الهاشمي

 باحث من عُمان

1600

قضيـــــة

في األسئلة يَكْمُن النفط

الخميس 10 كانون األول 2015 ـ العدد 13242

Thursday December 10, 2015

سوريا املكتئبة، بالدٌ ال تنام

أيمن الشوفي

 صحافي من سوريا



محاولـة وصــف

3الـخمــيــــــس 17

مليار دوالر تعويضات قضت بها محكمة تحكيم دولية على مصر لشركة 

الهجمات  بسبب  الغاز  إمدادات  وقف  عن  تعويضاً  إسرائيل«  »كهرباء 

املتكررة على أنابيبه في سيناء منذ عام 2012. وكانت إمدادات الغاز الطبيعي املصري 

عام 2011. للغاز حتى  اإلسرائيلي  االستهالك  من  املئة  في   40 نحو  إلسرائيل تشكل 

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

1.76

ــة الـــرخـــوة«، »دولــــة مــلــوك الــطــوائــف«..  ــة الــضــعــيــفــة«، »الـــدولـ »الـــدولـ

أخيراً من  ما طرأ  لفهم  مصطلحات استخدمت سعياً لوصف وربما 

تحوالت على الدولة املصرية. 

في ما مضى

االستحواذ  في  الفائت  القرن  من  الستينيات  في  يوليو«  »دولة  نجحت 

ما  وكل  العنف  وآلة  القمع  وأدوات  واإليديولوجيا،  اإلنتاج،  أدوات  على 

يتعلق باألمن، الوجدان، التخطيط )من التوظيف إلى اإلسكان(، األجساد، 

الرموز، الشعارات، الخطاب، والثقافة. وبالخالصة، ما يسمى احتكار القرار 

قومي  مشروع  ظل  في  قوتها  تضاعفت  وآنذاك،  عليه.  الكاملة  والسيادة 

ضخم وقصة كبرى تتمحور حول االستقالل والسيادة والقومية العربية. 

جهازيها  داخل  الجمهور  من  قدر  أكبر  استيعاب  الدولة  تلك  وحاولت 

بشريحة  جديدة  وسطى  طبقة  حينها  وتشكلت  واألمني،  البيروقراطي 

أمنوقراطية واسعة أثرت من عالقتها باألمن أو من عملها به.

كان »االتحاد القومي« أول محاولة من عبد الناصر لبناء تنظيم سياسي 

للدولة ضمَّ كل السكان طبقاً لدستور 1958. ثم تحول »االتحاد القومي« 

إلى »االتحاد االشتراكي« و »منظمة الشباب«، وكان كال التنظيمين هما 

سبيل الحراك االجتماعي والترقي في مصر. وفي الفترة حتى 1958، نجح 

بشكل  األمنية  األجهزة  بناء  إعادة  في  الدين  محيي  وزكريا  الناصر  عبد 

أكثر قوة وتماسكاً وسيطرة على املجتمع مما عرف بـ »القلم السياسي« 

الحقل  وتحول  ذلك.  تحقيق  عن  اإلنكليز  عجز  فقد  االستعمار،  عهد  في 

الهيمنة  إلى  الدولة، بل  الشديدة عن بقية أجهزة  إلى االستقاللية  األمني 

عليها وعلى املجتمع. وألسباب عديدة، كانت »الداخلية« هي األقل حظاً في 

هذه الكتلة األمنية املهيمنة، فهي ظلت موصومة بعبء تبعيتها لالستعمار 

الحاكم  من  وقرباً  قوة  أكثر  أجهزة  ظهرت  أنه  بسبب  كما  اإلنكليزي، 

أن  استدعى  ما  اإلقليمي،  مصر  دور  توسع  وبسبب  الجديدة،  والنخبة 

تعود املهمة األكبر إلى جهاز »املخابرات العامة« )بقيادة صالح نصر الحقاً(، 

وهي تولت حماية »النظام الجمهوري« من أعدائه في الداخل والخارج. 

من  كبير  جانب  على  هيمنتها  في  املصرية  الداخلية  دور  انحصر  وهكذا 

الحلم  بدأ  ما  سرعان  ولكن  الشُرطي.  والعمل  اليومية  البيروقراطية 

كبيرا  خلال  ثمة  أن  واضحاً  بدا   1965 عام  فبحلول  يضطرب.  الناصري 

وعطبا كثيرا في الداخل. وبدت ماكينة الدولة الجديدة عاجزة عن تحمل 

اليمن، ولحقتها  البيروقراطية الضخمة واملترهلة، ثم جاءت هزيمة  هذه 

الهزيمة الكبرى في 1967، وظهر أن الدولة كآلة حرب وسيطرة اجتماعية 

عاجزة عن خوض معركتها املركزية ضد العدو األول في تل أبيب. سقط 

آلة كبيرة سيمضي قدماً لعقود  إال أن ما أفرزه من  مشروع »دولة يوليو« 

طويلة. لم تكن مصادفة أن يُشرَع في بناء كل من »معهد أمناء الشرطة« 

و »األمن املركزي« في 1968، بعد سنة واحدة من الهزيمة. كانت هذه هي 

الفعلية للهزيمة وتدشيناً ملرحلة جديدة في الحكم من خالل  االستجابة 

نفسه،  العام  في  الطالب  مع  املواجهات  أولى  ووقعت  الشُرطي.  الضبط 

ومذاك لم يكف األمن املركزي عن الظهور املتكرر في امليادين.

محاوالت  من  وحتى  بل  الداخلية  الصراعات  من  الفترة  تلك  تَخلُ  لم 

االنقالب العسكري، إال أنها ظلت داخل الدولة ولم تتحول لصراعات قادرة 

على االستحواذ على أجهزة بأكملها أو تكوين حلفاء من قوى اجتماعية 

من  األخير  العقد  في  عما حدث  بالكلية  وهو مختلف  الدولة.  خارج جهاز 

عالقة  في  األهم  الصيغة  كانت  املطاف،  نهاية  وفي  مبارك.  حسني  حكم 

واألمن  االجتماعية  العدالة  هي  الناصر  عبد  عهد  في  باملجتمع  الدولة 

االجتماعي في مقابل الحرية.

املؤسسات واملسؤولية

ظلت الدولة محتفظة بطابعها املؤسسي وجملة املسؤوليات املركزية، 

الخدمات  هذه  تقدم  استمرت  أنها  أي  واألمن،  والصحة  التعليم  مثل 

تقدمها  سلعة  إلى  تحويلها  دون  املباشرة،  مؤسساتها  عبر  للمجتمع 

ترهل  ومع  لوكالء.  املهمات  هذه  إسناد  ودون  املحتمل،  للزبون  الدولة 

الدولة، تراخت قبضتها في فرض القانون وبدأت مؤسساتها في االنزالق 

نحو مزيد من عدم الكفاءة بل أحياناً من الغياب. جاء االنفتاح االقتصادي 

مع  أخرى،  مرة  واملجتمع  الدولة  بين  العالقة  تشكيل  ليعيد   1976 في 

املجال  غلق  األمنية،  األجهزة  وغلبة  )هيمنة  يوليو«  »دولة  على  الحفاظ 

العداء للتنظيم، الطابع الذكوري مضافاً  العام، حظر السياسة كقاعدة، 

املعرفي(،  اإلنتاج  أدوات  على  والسيطرة  االستحواذ  صريحة،  رجعية  إليه 

ولكن بال »مشروع«، وهذه املرة بمسؤوليات أقل، وبمزيد من عدم الكفاءة، 

وتفشي الفساد في كل ركن من أركانها وعلى كل املستويات، من املوظف 

الحياة  تستقيم  وال  نفسه  إنتاج  يعيد  وبنيوي  هيكلي  فساد  الوزير:  إلى 

اليومية بدونه. األخطر في األمر أن حقبة االنفتاح شهدت تحوالت جذرية 

فتبدلت  املعنوية،  ذلك  وبعد  املادية  معامله  تغيير  الى  أدت  املجتمع  داخل 

أهمية اإلنتاج ومحاولة إيجاد إنتاج وطني ملصلحة التركيز على التجارة. 

جديدة،  دولية  تحالفات  وإلى  جديدة،  طبقات  صعود  إلى  ذلك  وأدى 

حياة  إيقاع  الى  باإلضافة  سبقها،  عما  بالكلية  مختلفة  استهالك  وأنماط 

السياسي  الخطاب  من  اختفت  حيث  مختلفة،  سياسية  ولغة  وخطاب 

مفردات ومفاهيم التحرر الوطني، املعركة، الصراع مع القوى اإلمبريالية، 

التقشف.. ملصلحة أحالم الرخاء واالستقرار واالستثمار.

خصخصة األمن

إحدى أخطر املراحل في حقبة االنفتاح هي الشروع في خصخصة جزء 

الدولة  من األمن وتقديم هذه الخدمة بطابع مؤسسي خارج عن أجهزة 

املتوقع حدوث مثل هذا األمر في ظل توسع شركات  الرسمية. كان من 

االستيراد والتصدير، وبعض التوسع العقاري، وازدهار أنماط جديدة من 

التجارة وتوسعها. إال أن أول شركة أمن خاصة جاءت بطلب من الواليات 

املتحدة األميركية لتأمين سفارتها بالقاهرة، خاصة بعد التظاهرات املعادية 

التفاقية السالم مع إسرائيل. وتأسست شركة »كير سيرفيس« في 1979، 

أي بعد عامين من انتفاضة 1977 وعام على اتفاقية كامب دافيد 1978. 

هذا يثير سؤال السيادة، حيث يُعتبَر التأمين أمراً مركزياً من اختصاص 

الدولة. إال أن التدقيق في هذه املسألة يستدعي استدراكات، فقد شهدت 

كما  الخاصة،  األمن  شركات  ظهور  العشرين  القرن  بدايات  منذ  إنكلترا 

تقوم »بالك ووتر« بتأمين العديد من املؤسسات األميركية، ولم ينتقص 

الدولة  استجابة  كيفية  إذاً  هو  املوضوع  الدول.  تلك  سيادة  من  ذلك 

املصرية لهذا التغيير، فهي أصرت على إعادة إنتاج وتوزيع دورها بشكل 

العقود  في  كثيراً  سيتكرر  نسق  إلى  ستتحول  آلية  واستحدثت  جديد، 

الالحقة. أنشأت السلطة إذاً شركة »كير سيرفيس«، واشترطت أن يكون 

مجلس اإلدارة من أعضاء مصريين وأجانب. وكان األعضاء املصريون هم 

بعدها  الذي سيصبح  اإلدارة،  رئيس مجلس  عمارة  ابراهيم  عادل  اللواء 

التجارية  بالغرفة  والبيئة  الحراسة  شركات  شعبة  رئيس  اآلن(  )وحتى 

في القاهرة، أسامة أحمد زكي )عضو منتدب(  وعمرو أحمد زكي )عضو 

رئيس  الحميد  أحمد زكي عبد  أركان حرب  اللواء  أبناء  اإلدارة(،  مجلس 

شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  املسلحة  بالقوات  واإلدارة  التنظيم  هيئة 

»كير سيرفيس« سابقا ورئيس االتحاد املصري للغرف السياحية سابقا. 

القوات املسلحة، أصحاب رتب عالية،  وكما هو واضح، فهؤالء رجال من 

املؤسسات  هذه  على  السيطرة  أواًل  عدة:  أمورا  وهذا يضمن  أبناؤهم.  أو 

الجهات  هذه  يلزم  عمل  بروتوكول  ضمان  الجيش،  من  رجال  خالل  من 

التنسيق مع األجهزة السيادية )أي الجيش واملخابرات العامة والحربية( 

ومع الداخلية، تحويل هذه املؤسسات إلى مكافآت نهاية خدمة للضباط 

في  يحدث  ملا  جداً  شبيه  أمر  وهذا  وأقاربهم.  الحكم  نظام  من  املقربين 

القضائية،  املنظومة  داخل  التوريث  وتيرة  زيادة  مع  وخاصة  القضاء، 

حيث تتم مكافأة املستشارين بالتعيين في الشركات االقتصادية واملالية 

وضباط  املتقاعدين  الضباط  إدخال  أيضاً  اآللية  هذه  وتضمن  الكبرى. 

الشرطة )وخاصة من فرعي أمن الدولة واملباحث العامة( إلى هذه املاكينة 

الجديدة التي نشأت من التالقي بين الدولة والقوى الخارجية ورأس املال. 

إنها  اآللية حيث  يقاوم هذه  وال  يمانع  ال  اآلخر  املال هو  فرأس  املقابل  وفي 

كما  والفاسدة،  املعقدة  البيروقراطية  عقبة  لتجاوز  األساسية  ضمانته 

املجال  هذا  في  التقنية  األمور  من  العديد  إلدارة  الضباط  إلى  يحتاج  أنه 

واالستفادة من خبراتهم الشرطية أو في عقد ما يلزم من صفقات للمعدات 

مع الجيش.       

عدة  في  االتجاه  هذا  وفق  الدولة  توسعت  الثمانينيات،  نهاية  بحلول 

مجاالت، فأصبح هناك مصانع وشركات وتوكيالت عاملية ومحلية وعربية 

و »موالت« تسوّق ضخمة وفق هذه األسس من »الشراكة«. وهو ما أوجد 

فرصة لم تكن موجودة من قبل لقيام  الدولة بتفكيك نفسها في حيز ما، 

والتشظي في مساحات أخرى عبر رجالها، وفرض نسق من التعاون. كما 

أن األمر تحول أيضاً إلى بيزنس مربح للقضاة والضباط ورجال التجارة 

واألعمال املقربين من السلطة، سواء بحكم النسب أو الوالء. وفي 1988، 

سيرفس«(  )»كوين  والصيانة«  للخدمات  النصر  »شركة  الجيش  أنشأ 

لتنافس هي األخرى في السوق. 

القادمون من التسعينيات

مع  تحقق  »الخاص«  األمني  للمجال  املتجاوز  النسق  هذا  ازدهار  أن  إال 

اشتداد النيوليبرالية مطلع األلفية الثالثة، وتحديداً بعد توسع البنوك، 

وتفريخ املدن الجديدة مثل »التجمع الخامس« و »السادس من أكتوبر«، 

وانتعاش »العاشر من رمضان«.

من هي القوى القادمة من التسعينيات والصاعدة اآلن؟ ظهر جمال مبارك 

كنجم في عالم السياسة وكالوريث املرتقب، وكانت الداخلية املصرية 

»معركة  من  بنصر  لتوّها  الخارجة  وهي  شخصياً،  مبارك  إلى  األقرب 

املجموعات  أجرته  ما  )بفضل  عقدين  عن  يزيد  ما  استمرت  اإلرهاب« 

اإلسالمية التي قتلت السادات وحملت السالح مما عرف كـ »مراجعات«، 

هذا  وشهد  كذلك(.  املجموعات  هذه  خاليا  من  العديد  سحق  وبفضل 

النيوليبرالية  والقوى  ورجاله  مبارك  وجمال  الداخلية  يد  إطالق  العقد 

على كل املجتمع. خاصة أن الضغوط الخارجية، متمثلة في مطالبة كل 

الدوليين والواليات املتحدة بتطبيق ما عرف  النقد  البنك وصندوق  من 

التسعينيات  في  الخصخصة  عمليات  واشتداد  الهيكلي«،  »التكيّف  بـ 

استفاد  قد  اآلخر  الجيش هو  بأن  ال شك  األعمال.  لرجال  األرض  مهدت 

على املستوى املادي من هذه التحوالت. إال أن سؤال الحكم والسيطرة 

يبقى هو األمر املركزي في بلد مثل مصر ما زالت الدولة فيه تتحكم بآلية 

توزيع الثروة، وما زالت هي ماكينة الهيمنة األولى في البالد.  

بنية  في  كبيرة  تحوالت   2010 إلى   2000 من  العشر  السنوات  حملت 

البيروقراطية  بين  مكتوماً  صراعاً  وشهدت  واملجتمع،  املصرية  الدولة 

من  والداخلية  والنيوليبرالية  مبارك  ورجال  جهة،  من  والجيش  القديمة 

الجهة األخرى. وانتهى األمر باالنفجار الكبير في 2011. حينها انكشفت 

بعض مالمح الصراع داخل بنية الحكم في مصر، والتصدع، إال أننا حتى 

هذه اللحظة ال نعلم إال القليل. 

نجحت  هل  اإلجابة:  على  عصي  وإن  مطروحاً  األساسي  السؤال  يبقى 

الدولة في إعادة توزيع أدوارها من خالل هذه النسق من التفكك والتشظي 

إلى مجاالت أخرى وبأدوات االختراق و/أو املزاحمة، خاصة ألن هذه الدولة 

أعلنت بوضوح عن رغبتها في التخلي عن مسؤولياتها وأدوارها املركزية 

انزالق  في  استمرار  سوى  ليس  يجري  الذي  هذا  أن  أم  املجتمع.  تجاه 

في  قدرتها  فقدت  بعدما  خاصة  الكاملين،  والتفكك  التحلل  نحو  الدولة 

التنشئة/التربية والضبط االجتماعي واإليديولوجي لألفراد؟  

علي الرجال

باحث في علم االجتماع السياسي متخصص في الدراسات األمنية، من مصر

تشظي الدولة املصرية

نرمين همام ــــ مصر

الساعة في ليبيا خارجة عن مسارها
كوب  لشرب  وقتا  املواطن  يجد  فبالكاد  وبطيئة،   األوقــات  متالحقة 

الكوب بكميات  في  والتي تسكب  املركز جدا  القهوة  )نوع من  »املكياطة« 

اإليطاليين  آثار  من  القهوة  تحضير  في  طريقة  يبدو  ما  على  وهي  قليلة، 

مفتوحا  مقهى  وجد  إن   )mocha( الكلمة  وأصل  ليبيا،  استعمروا  الذين 

وقهوة الصباح إن وجدت أنبوبة الغاز، ليدخل في ازدحام الشوارع املنسية 

ما  ليدرك  منقضاً  الظهر  إليه  يأتي  حتى  اإلسفلتية،  الطرق  من  والخالية 

يمكن تداركه في البحث في املصارف البنكية عن سلفة، أو سحب على 

طوابير  في  أو  والبنزين،  املخابز  طابور  في  الوقوف  أو  »أحمر«،  رصيد 

املستشفيات وانتظار األدوية املنتهية الصالحية والعيادات، ملعاينة هبوط 

وارتفاع الضغط أو تعاطي الجرعات الكيماوية.

بانتظار  السيارات  تراكم  من  وقوفا  تتململ  وأنت  العصر  سيدركك 

الشعور  يعتريك  نفسه  الوقت  وفي  املطبات،  وعبور  الضوئية  اإلشارات 

غير  وكأنها  يتجاوزها  من  أكثر  وما  اإلشارات  تلك  تجاوز  من  باالستياء 

موجودة. حينها ستشعر حقا بأن املواطن محتاج إلعادة تربية قبل التعليم 

املوقوف حتى إشعار آخر في حرب عشواء عصفت باملباني التعليمية.

برمته كان  الحديث  أن  لتدرك  الغداء  العائلة على وجبة  مع  ستجتمع 

األرقام  عن  األخبار  آخر  وتقصي  املخجلة  والسياسة  الحرب  أحوال  عن 

بها  املعترف  الحكومة  مستجدات  آخر  وعن  املنهوبة  للمبالغ  الخيالية 

والحكومة املسلوبة النائمة في غيبوبة وعن آخر محاولة لالغتياالت ألنها 

أصبحت البديل لسجون وهمية، فكل من يقول ال، ستنصب بعدها بأربع 

التعزية ويرثى بقصائد شعرية  متأخرة!(، خيام  )معطلة  وعشرين ساعة 

عن أعماله البطولية وربما الوهمية. للحظة ستقوم من وجبة الغداء وأنت 

الفضائية  القنوات  حموضة  فيه  ستالحقك  شديد  هضم  بعسر  مصاب 

آلخر النهار.

سيأخذك بعض من الفضول لتفتح صفحتك الفيسبوكية وتبدأ بتتبع 

للشتات،  وتسعى  والضغينة  الحقد  تبث  صفحات  في  املستجدات  آخر 

وتشاهد صوراً وصفات األكل، وتتبع همسات العاشقين والهائمين على 

الدردشات، وعروض الفساتين والسيارات.. وكأنهم لم يدركوا أننا في 

وطن يعاني من تدمير بنيته االجتماعية، وفي طريقه الندثار النسل.. يعاني 

فيه العنوسة رجال ونساء من دون استثناء، فالكل ينتظر خاتم الخطوبة 

معطلة  )فالساعة  مكانه  في  ليقف  الفاتحة  سورة  من  آيات  سبع  وقراءة 

متأخرة وبطيئة(، حتى يستلم مفتاح شقة رسمها فى مخيلته الثالثينية 

وحلمه بإقامة مشروع يكفل به دخال يحفظ آدميته، بعد أن يخرج الدستور 

للنور وقبل أن يرزق بطفل ويحرج من ملء استمارة التعريف ماذا تعمل؟ 

ما وظيفتك في الحياة؟ سيخجل حينها ألن الساعة بطيئة ومعطلة، وهو 

لم يدرك ذلك إال في آخر املطاف.

التعليم في ليبيا يتكئ على عكاز الجهل املائل، فمدارسها فتحت أبوابها 

الركام.  تفوق  البشرية  والخسارة  تُحسم،  لم  حرب  جراء  للنازحين 

املهملة،  األحذية  فيها  تكومت  ومقاعد  ملنامة  تحولت  دراسية  فصول 

وسبورة انقلبت لتوقيع الذكريات، وقاعات للمحاضرات الجامعية أكلتها 

ألسنة النيران وما عاد للتعليم طعم وشهوة.

ليبيا.  غزوا  الذين  امللل  كل  من  املتطرفين  لحى  في  الحشرات  تعشش 

بالسواد  املبهجة  األلوان  استبدلوا  الدين،  ستار  تحت  تباعا  دخلوها 

في  النار  وأشعلوا  القوت  منافذ  وسدوا  الطرق  سير  وغيروا  األعظم، 

الحصيد، وعاثوا قتال وقطعا للرؤوس تحت الفتة الحد املستعار.

ال  ساكنيها،  من  خالية  الشوارع  لتصبح  أسداله  يرخي  الليل  ويبدأ 

يسمع فيها إال طلقات رصاص وقذائف، وبعدد أكوام القمامة املكتظة في 

كل شارع، فثمة من يجوب فيها هاويا للسرقة والقتل، متعاطياً للمخدرات، 

»فالليل والليل كثر خيره لقيته حنون وخير لي من غيره« )أغنية للمغنية 

الليبية أسماء سليم(. 

تتيقن وأنت في طريقك لترمي رأسك على وسادتك بأن الساعة في ليبيا 

ترى  ال  حتى  وألم  بقوة  عينيك  ستغمض  حينها  بطيئة،  متأخرة  معطلة 

عقاربها البشعة املوحشة.

أحالم البدري

كاتبة ومدونة من ليبيا

كوارث مرحة

جرى تفجير ملهى ليلي في قلب القاهرة. قُذفت فيه زجاجات 

املولوتوف واحترق ومات عشرون شخصاً. صحا سكان القاهرة 

على الخبر، مصمصوا شفاههم حزناً على املوتى، وامتألوا رعباً 

من اآلتي. داعش في قلب القاهرة، قال سكان القاهرة.

حرقوا  فمن  مبهجة.  أخــبــاراً  حملت  املفاجئة  الــســاعــات  ولــكــن 

امللهى الليلي لم يكونوا من داعش. وإنما كانا شابين تم طردهما 

من امللهى فعادا لالنتقام. وفجأة تبدل رعب القاهرة مرحاً. جلس 

سكان القاهرة على القهوة وتبادلوا النكات حول الشابين. كان 

القاهرة طرباً  املوضوع مرحاً بشكل غير عــادي. ورقــص سكان 

وهم يغنون: »ليس هناك داعش، ليس هناك داعش«.

وللحظة بدا أن كابوس داعش قد انزاح، لوال أنه أثناء االحتفاالت 

انتحر شخص غرقاً في النيل، وكان اسمه صليب. سمع سكان 

القاهرة عن هذا الحادث فارتعبوا مرة أخرى وجروا إلى بيوتهم. 

وهم يصرخون، الحرب األهلية بدأت، الحرب األهلية بدأت.

ترك  فاملنتحر  أيضاً،  أنباء ســارة  التالية حملت  الساعات  ولكن 

رسالة يقول فيها إنه ضاق بالحياة بسبب زوجته وطلباتها التي 

ال تنتهي. فرك سكان القاهرة أعينهم ونظروا واحداً إلى اآلخر، 

يعني الحرب األهلية لم تبدأ بعد؟ وبدأت البهجة تتسلل لقلوبهم 

واحداً بعد اآلخر، وبدأوا يتسللون واحداً وراء اآلخر إلى الشوارع 

مرة أخرى ملعاودة االحتفال، مع مجموعة كبيرة من النكات حول 

النساء التي سوّدت حياة الرجال.

وأثناء ما كانوا ينكّتون، مر شخص عليهم بمدفع رشاش وقتل 

مــنــهــم مــئــتــيــن وخــمــســيــن شــخــصــاً. ولــكــن 

هذه  بالجرأة  تحلوا  كانوا  القاهرة  سكان 

املـــرة، فــجــروا وراءه وأمــســكــوه مــن ياقة قميصه وهــم يصرخون، 

إرهــابــي، إرهــابــي! والتفت إليهم الشخص وصــرخ، »أنــا مجنون، 

بـــدأت تتعالى  ثــم  أنــا مــجــنــون«. ونــظــروا لبعضهم  العظيم  والــلــه 

فعله،  رد  ليروا  له  وبـــدأوا يصنعون وجــوهــاً مضحكة  ضحكاتهم 

وطلبوا منه أن يحكي لهم عدداً من املواقف الطريفة التي تعرض 

لــهــا فــي حــيــاتــه بــوصــفــه مــجــنــونــاً، وأخـــذ يحكي وهـــم يكركعون 

بالضحك. 

وهكذا تم إنقاذ االحتفال القاهري، وعاد سكان القاهرة جميعاً 

لبيوتهم مطمئنين على مستقبلهم وشاعرين باألمان.
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املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ في حضرة الشيخ إمام ـ رندا شعث

ـ في سوريا: مجلس أولياء األمور والدور املفقود ـ موسى بيطار 

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

وملا عرفت أن مصر كلها على بعضها فيها لجنة واحدة بس »لألمن النووي« وإجراءات 

السالمة، مكونه من 30 عضو بيمثلوا 30 وزارة آخر اجتماع ليهم كان سنة 1981، وآخر 

تجربة عملية عملوها كانت في معمل كلية العلوم جامعة الزقازيق. وكانت الدورة عبارة 

حدوث  بعد  واحترافية  سليمة  بطريقة  اإلشعاعات  من  الواقي  القناع  ترتدي  »كيف  عن 

االنفجار«. أيون بعد حدوث االنفجار. فأنا الحقيقة إطمنت جدا على مستقبل البلد دي.

سجون  بناء  بصدد  الدولة  خالص،  إن  بيقول  الداخلية  وزير  مساعد  إن  عرفت  وملا 

جديدة لتخفيف تكدس املساجين. اطمئنيت جدا على مستقبل الشباب ومبادرة الرئيس 

إلحتوائهم.

وبعدين عرفت إن تم  فض مظاهرات حملة املاجستير والدكتوراه إللي بيطالبوا بشغل. 

على  جدا  إطمئنيت  عسكريا،  هيتحاكم  بعضهم  إن  اتجاه  وفي  منهم   80 على  وقبضوا 

مستقبل العلم والعلماء.

ليها دعما  مايوه فوشيا من 3 قطع. ونشرت 12 صورة  مادلين طبر بقى. لبست  مدام 

للسياحة وترويجا للبوتوكس ودكتور الشد إللي وصّلها للفورة دي. فاطمئن قلبي على 

السياحة.

املهم انا عايز أقولكم إن محمد محي عامل ألبوم جديد ومسميه »الخوف من إللي جاي«

من صفحة Mahmoud Mohamed Hegazy )فايسبوك(

ونقابييه  ومحلليه  )بخبرائه  لإلعالم  األساسيتان  الوظيفتان  تتمثل  إرهابية،  عملية  كل  بعد 

األمنيين وقطّاع طرق املواطنة( في ما يلي:

1 ـ تخفيف الضغط على »نداء تونس« ومنع مساءلته عن أدائه الكارثي سياسيا واقتصاديا 
وأمنيا، وهو ما يستدعي بالضرورة شيطنة ملرحلة الترويكا )وكأن تاريخ تونس يبدأ منها أو كأن 

الثورة قامت ضد »النهضة« ال ضد صانع الصناديق واملرتزقة(، ويستدعي هذا األمر مزيدا من 

التطبيع مع املنظومة القديمة عبر السعي الدؤوب إلى تبييض رموزها والتحسر على »منطقها« 

والدعوة إلى الوحدة الوطنية ملحاربة اإلرهاب، لكن مع إقصاء اإلسالميين واستهدافهم بدون أي 

تمييز.

٢ ـ  تقليص حظوظ »النهضة« من االستفادة من انشقاقات »النداء« على املدى القريب )تقليص 

)تقليص  املتوسط  واملدى  املرتقبة(  الوزارية  التحويرات  بعد  الحقائب  من  املزيد  في  حظوظها 

حظوظها في االنتخابات البلدية ومنع أي تفكير في قوائم مشتركة بينها وبين »النداء«( واملدى 

االستحقاقات  تلك  والرئاسية،  التشريعية  االنتخابات  في  مرشيحها  حظوظ  )تقليص  البعيد 

االنتخابية التي يتحكم فيها عزرائيل أساساً ومن بعده االستثمار السياسي في »الخطر اإلرهابي« 

الحقيقي أو املتخيل(.

من صفحة عادل بن عبد الله )فايسبوك(

نعم إنها السخرية أو أتشَوعِير حسب تعبيرك،  إذا كان تعليقك على منشور يتعلق بمساعدة 

قارتنا  قادة  كان  وإذا  دولة،   52 حوالي  كاملة  لقارة  بل  لدولة،  وليس  إفريقيا  لقارة  الصين  دولة 

إفريقيا  قارة  كانت  إذا  السخرية  إنها  نعم  املساعدة،  يطلبون  دولة  برئيس  ليجتمعوا  يطيرون 

والثروة  والغاز  والنفط  الكريمة  الحجارة  وأنواع  والذهب  املاس  من  العالم  ثروات  أهم  تمتلك 

السمكية والحيوانية والحديد... قارة تمتلك كل هذه الثورات وحلم شبابها الهجرة إلى القارات 

األخرى، بل نشاهدهم يموتون في القوارب وعلى شواطئ البحر.  نعم إنها السخرية إذا كانت 

وسائل إعالمنا الرسمية وحكوماتنا تستبشر بسبب انضمامها إلى قوائم الدول األكثر فقراً في 

موريتانيا  دولة  أن  كيف  يستغرب  التسعينيات  في  اليابانية  الحكومة  في  عضو  كان  إذا  العالم، 

في  سمكها  نتناول  لدولة  كيف  ويقول:  مساعدات  اليابان  لها  ستقدم  التي  الدول  الئحة  ضمن 

إذا  السخرية  إنها  نعم  للمساعدة.  بحاجة  تكون  أن  طوكيو  في  هنا  اليومية  الرئيسية  وجباتنا 

الساخرة  واملسرحيات  الكاريكاتير  مثل  الساخرة  الفنية  واألعمال  الساخرة  الصحافة  بأن  علمت 

أكثر إزعاجاً للحكومات في العالم من الصحافة العادية.

من صفحة Ahmedou Ould Ahmed )فايسبوك(

ما هي أهم وظائف اإلعالم في تناوله للخطر اإلرهابي؟اطمئنان شديد

السخرية

مدونات

سعاد مردم بك / سوريا

العقود  من   G4S لشركة  سنوية  عوائد  دوالر  مليون 

إسرائيل  تزود  الشركة  املتحدة.  األمم  مع  املوقعة 

بمعدات تُستخدم في تعذيب األسرى الفلسطينيين. وقد طالبت 

200 منظمة فلسطينية ودولية األمم املتحدة بوقف التعامل معها.

فاطمة  املغربية  واملثقفة  الباحثة  ودعتنا  أيام  منذ 

حرصت  املرض  مع  معاناة  بعد  عاماً،   75 عن  املرنيسي 

رأت  العريقة،  فاس  مدينة  عمق  في  بها.  أحد  يعلم  أال 

فاطمة النور في وسط ارستقراطي محافظ، شكل خزانا 

موضوعا  تختار  وجعلها  وخيالها،  ذاكرتها  أثث  لها، 

مركزيا ألبحاثها في ما بعد: قضية املرأة، والعالقات بين 

الجنسين في مجتمع تقليدي قائم على تقسيم جنسي 

لألدوار والفضاءات.

املغربيات  النساء  أولــى  بين  من  املرنيسي  كانت 

البحث  غمار  خضن  الالئي  األصابع  على  املعدودات 

العلمي واألكاديمي في مجال السوسيولوجيا، فحصلت 

سنة 1974على شهادة الدكتوراه من جامعة أميركية. 

ابتدأت رحلتها العلمية أوال بالعاصمة الفرنسية لتنتقل 

الذي يمكن اعتباره في حد  األمر  أميركا،  إلى  في ما بعد 

ذاته عنوان شجاعة وقوة نادرتين حينها وسط النساء. 

على تحوالت  عناوين  التنقل،  العلمية،  الرحلة  السفر، 

أصبحت  التي  املكانة  في  ــرت  وأث املجتمع  مست 

سمحت  اللواتي  أولئك  رائدات،  هن  تحتلها.  النساء 

باقتحام  الخاصة  وشروطهن  العامة  ظروفهن  لهن 

فاطمة  طموحاتهن.  تحقيق  إلى  والسعي  »املجهول« 

االشتغال  في  نجحت  لكونها  فقط  تتميز  لم  املرنيسي 

لكونها  بل  املجتمع،  صميم  في  قضايا  على  األكاديمي 

إذاً  املرأة  نموذجا.  ذاتها  هي  تجسد  أن  استطاعت 

شكل  الباحثة  لفاطمة  وكموضوع  اهتمام  كمركز 

امتدادا طبيعيا لفاطمة املرأة. 

نشرت سنة 1982 أطروحتها  باسم مستعار )فاطنة 

اإلسالمي«،  الالوعي  في  »املرأة  وبعنوان  الصباح(  أيت 

والتحقت كأستاذة في كلية اآلداب بالرباط، وانخرطت 

في مشروع فكري كانت حصيلته ما يزيد عن عشرين 

كتابا، ترجم البعض منها إلى 25 لغة.  

هي واملشروع الفكري النسائي

تنقلت املرنيسي بين أبحاث ذات طابع سوسيولوجي 

وأعمال  املثال(،  سبيل  على  الغرب«  )»نساء  ميداني 

اتخذت الطابع السردي )»املغرب من خالل حكي نسائه« 

أجنحة  على  )»نساء  بيوغرافية  ونصوص   ،)1983

الثرات  على  فيها  اشتغلت  أعمال  إلى   )1998 الحلم« 

 ،)1987 والنساء«  النبي  السياسي:  )»الحريم  الديني 

)»سلطانات  التاريخية  املنهجية  لها  وظفت  وأخرى 

 .)1990 اإلسالم«  في  دولة  رئيسات  نساء  منسيات: 

الوطن  لحدود  اسمها  تجاوز  من  مكنتها  حصيلة 

يستحضر  اسمها  وصار  الجوائز.  عليه  واستحقت 

املغرب أينما لُفظ.

التي اختارها املجتمع  املكانة  إلى فهم وتحليل  سعت 

طريقتها  فكانت  حولها،  املعرفة  اكتساب  والى  للمرأة، 

املغربيات،  للنساء  أفضل  وضع  أجل  من  للنضال 

عربيات وأمازيغيات، ولكل من يعشن في سياقات عربية 

وإسالمية، وللنساء عموماً. 

عددا  املمكنة،  األشكال  وبكل  بقوة،  ودعمت  ساندت 

في  ساهمت  بل  املغربية،  النسائية  الحركة  وجوه  من 

التي  الشابة  الوجوه  من  به  يستهان  ال  عدد  تكوين 

اختارت السوسيولوجيا لالستفادة من تأطير املرنيسي، 

فوجهت عددا منهن إلى اختيار موضوع املرأة في األعمال 

من  الكثير  أطّرت  آنذاك.  نادرة  كانت  التي  امليدانية 

بحوث الدكتوراه بغية اإلسهام في تفكيك بينة الهيمنة 

الذكورية في املجتمع املغربي، والوقوف عند تعقيدها.

الحركة  ضخ  في  الفضل  كذلك  للمرنيسي  كان 

أطرتهن،  ممن  الشابات  من  بعدد  املغربية  النسائية 

ونوعا.  كما  الحركة  هذه  صفوف  إغناء  في  فساهمن 

هذه  نشأة  بداية  في  نوعية  إسهامات  لها  كانت  كما 

الحركة في مطلع الثمانينيات من القرن املاضي. فشكّل 

حضورها دعما معنويا وفكريا قويا ألولى مكونات الحركة 

النسائية، إذ لم تبخل، ولم تدخر جهدا في تقديم كل 

املساعدة، سواء تلك املتعلقة بتأسيس ونشر جريدة »8 

مارس« في تشرين الثاني/ نوفمبر 1983، أو بالحضور 

»الجمعية  كـ  النسائية   الجمعيات  أولى  جانب  إلى 

الديموقراطية لنساء املغرب« )حزيران /يونيو 1985(. 

كما كانت وراء تأسيس أول مركز لالستماع واإلرشاد 

 1995 في  العنف  ضحايا  للنساء  والقانوني  النفسي 

بمدينة الدار البيضاء. 

ظلت  واملتنوعة،  املتعددة  العلمية  انشغاالتها  رغم 

طرحتها  التي  للقضايا  باهتمام  تنصت  املرنيسي 

مع كل طروحاتها  إيجابياً  وتتفاعل  النسائية  الحركة 

من  الحركة  هذه  تواجهه  كانت  ملا  منتبهة  وظلت 

مقاومة  ومن  املحافظين،  طرف  من  شرسة  معارضة 

على  تضفي  كانت  التي  السياسية  التيارات  طرف  من 

معارضتها طابعا دينيا. وهو ما حدا بها إلى اقتحام عالم 

الثرات الديني، بإرادة قوية وبمنهجية علمية، وبهدف 

واضح: توفير املعرفة حول تراث ظلت قراءته ملدة طويلة 

حكراً على الرجال، وظلت منهجية التعامل معه حبيسة 

لهم،  مجااًل  هؤالء  يريده  كان  الذي  الفقهي  التخصص 

نازعين الشرعية على كل من يغامر بالخوض في ثناياه.

الجدل الصاخب حول إصالح مدونة األحوال  في ظل 

»الحريم  املرنيسي  فاطمة  لكتاب  كان  الشخصية، 

تنوير  وفي  الطريق  إنارة  في  مهم  دور  السياسي«، 

وأساسي،  جوهري  أمر  إبراز  من  تمكنت  ألنها  العقول، 

الذكورية  الهيمنة  لشرعنة  الدين  بتوظيف  يتعلق 

ولم  النساء.  التمييز ضد  القدسية على  وإضفاء طابع 

من  بفرنسا  البداية  في  نُشر  الذي  الكتاب  منع  يكن 

الدخول إلى املغرب من قبيل الصدفة. فطرْق باب مجال 

وبمنهجية  امرأة،  طرف  من  عديدة  لسنين  مغلقا  ظل 

ما  وهو  وخطيراً،  خطراً  شأناً  كان  وموضوعية،  علمية 

أهمية  بذكائها  التقطت  التي  املرنيسي  شجاعة  يؤكد 

مساهمتها العلمية في مرحلة تاريخية فاصلة. 

في  جرأة  يقل  ال  بآخر  الكتاب  هذا  استتبعت  وهي 

الهدف  فيه، »سلطانات منسيات«،  الذي نشر  السياق 

في  الحاكمات  النساء  من  بعدد  من جهة  التعريف  منه 

تاريخ اإلسالم، ونفض الغبار عن ذاكرة كان هناك حرص 

على طمسها، واملساعدة من جهة أخرى من خالل نماذج 

والفكر  الذكورية  الهيمنة  قوة  إبراز  في  حية  تاريخية 

أجل  من  واألدوات  الوسائل  كل  استعمال  في  األبوي 

يُسمح  التي  تلك  خارج  أدوار  لعب  عن  النساء  إقصاء 

بها، األدوار غير املعترف بقيمتها والتي يتم إنجازها بين 

أربعة جدران بعيدا عن النظر. تقديم تلك النماذج من 

النساء الحاكمات، هو أسلوب ذكي للتأكيد أن النساء 

»ال  النبوي  الحديث  وأن  ودين،  عقل  ناقصات  لسن 

امرأة« يتطلب وضعه في سياقه  أمرهم  يفلح قوم ولّوا 

التاريخي وظرفه، كما هو شأن كل األحاديث. منهجية 

الذي  البعد  من  وإخراجه  الديني  الثرات  ألنسنة  ذكية 

كان يحرص على تجميده، بإطالقه، إبعاداً له عن التفاعل 

اإلنساني الواقعي والتاريخي.

املثقفة في املدينة

مجال  ــي  ف كباحثة  املرنيسي  فاطمة  ظلت 

جعلها  ما  وهو  بامليدان،  مهووسة  السوسيولوجيا 

قوافل  تنظيم  على  لإلشراف  وقتها  من  جزءا  تكرس 

حيث  املدنية«،  »القوافل  العميق:  املغرب  إلى  لالنتقال 

تسمح  ال  الالئي  النساء  من  عدد  مع  اللقاء  يتم  كان 

لهن ظروفهن االجتماعية واالقتصادية بمغادرة قراهن. 

نساء لم تسمح لهن شروطهن باكتساب املعرفة فعبّرن 

بأسلوب مختلف، بملكات وقدرات غير القلم والكتابة، 

ليخلدن مسار حياتهن من خالل الرسم على »الزرابي« 

إرث  على  للحفاظ  ينسجنها  التي  والسجاد(  )البسط 

النسائية  الذاكرة  عمق  في  بجذوره  ضارب  ثقافي 

لهؤالء  الدعم  تقديم  إلى  املرنيسي  سعت  املغربية. 

النساء من خالل التعريف بإبداعهن، ولضمان فرص بيع 

منتجاتهن وربح قوتهن اليومي مقابل املجهودات التي 

يبذلنها، خصوصا أنهن كن مقصيات من التسويق.

وأشرفت كذلك على عدد من ورشات الكتابة بهاجس 

ومن  الناس  من  عدد  ذاكرة  الذاكرة..  على  الحفاظ 

كتابة  في  يفكروا  لم  ممن  مختلفة  حقول  في  الفاعلين 

من  عدد  ونشر  إنتاج  النتيجة  فكانت  تجاربهم/ن. 

الكتب التي تحكي تجارب حياتية بل ونضالية مختلفة 

ملن كان لهم/ن إسهام في بناء مغرب ما بعد االستقالل 

تقاليد  من  باالنتقال  الطريقة  بهذه  وساهمت   .)1956(

الوعي  شديدة  كانت  التي  هي  الكتابي،  إلى  الشفوي 

بأهمية الحفاظ على الذاكرة ونقلها إلى األجيال املقبلة.

فاطمة املرنيسي: صوت فريد يُسمِع أصوات كل النساء

لطيفة البوحسيني

 أستاذة جامعية مختصة بقضايا النساء، من املغرب
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