
زُرع  الذي  الحقل  األمّيين  األعيان  أحد  أحفاد  باع 

فيه الشعير لعشرات السنين. تم البيع بثمن جيد 

في  الحقل.  بجانب  طريقاً  الحكومة  شقت  أن  بعد 

فوق  مدينيان  مستثمران  بنى  أشهر  ستة  ظرف 

الفالح  صار  دجاج.  ومزرعة  زيتون  معصرة  الحقل 

بوّاباً  الشعير  حقل  بجوار  الفول  يزرع  كان  الذي 

للمعصرة وصارت زوجته التي كانت تعجن له بائعة 

خبز وشاي لزبائن املعصرة الذين ينتظرون دورهم. 

هكذا صار للرجل وزوجته دخل ثابت غير مرتبط 

شهري  أجر  على  يحصل  الرجل  صار  بالطقس. 

يجلب  لم  متغيرة.  مبالغ  على  تحصل  وزوجته 

ولسنوات  أنه  مع  ملعاونتهما،  أقاربهما  املستثمران 

على  بناء  التشغيل  مشاكل  مواجهة  تمت  طويلة 

سيسرقني،  جلبته  عامل  »أيّ  تقول  غريبة  قاعدة 

حاليا  عمي«.  ابن  أو  أخي  يسرقني  أن  يستحسن 

وقد  العمل  ورب  العامل  بين  الدم  صلة  تتراجع 

تعاقدية جافة.  التحول يفرض عالقات  تزول. وهذا 

ترك  فالحا  العامل  يكون  الجفاف حين  هذا  ويشتد 

إلى  فالحياً  مزدهرة  غير  منطقة  من  وانتقل  حقله 

منطقة تنتج الكثير بفضل تربة خصبة وسقي قوي 

ورأسمال يدير األرض والبشر. في ظل زيادة اإلنتاج 

تساهم  هكذا  يتمردوا.  ولن  الفالحون  يجوع  لن 

املغربي،  السياسي  االستثناء  صناعة  في  الفالحة 

إليه.  الوصول  ويسهل  عينه  باملكان  األكل  فتوفر 

وهذا يقلل البؤس والتمرد. الجديد في هذا املشهد 

سيصبحون  ألنهم  سينقرضون  الفالحين  أن  هو 

بروليتاريا ريفية. 

الذي  الحمار  وال يجرّها  بالكهرباء  املعصرة  تعمل 

مزرعة  صاحب  استأجر  بعدها  بالشعير.  يتعشى 

الفول  ـ حقل  الرباط  ـ وهو بيروقراطي في  الدجاج 

وسيّجه وزرع فيه الفراولة التي تُحوّل ملربى. هكذا 

انتهت الفالحة ما قبل الصناعية.

صار الرجل وزوجته عاملين بعد أن رحل أوالدهما 

الحقل،  في  املمتدة تصمد  العائلة  للمدينة. وحدها 

ويصعب على عائلة نووية أن تستمر في حقل بوري. 

يساهم تماسك العائلة في االقتصاد الزراعي، حينها 

تكون األسرة هي نفسها القوة العاملة ويكون الحقل 

التقليدية  الريفية  األسرة  تستأجر  وحين  مربحا. 

عمااًل من خارجها تفلس ألنها تفتقر للتمويل وملعرفة 

أساليب وتقنيات الزراعات املوجهة للتصنيع. 

تشتيت  أو  الحرث  لوقف  الورَثة  صراع  ويؤدي 

الذي  ـ  البيروقراطي  يأتي  ما  وغالبا  األرض.  قطعة 

على  ويتنقل  ويأكل  يسكن  ألنه  لبداً  مااًل  جمع 

حساب الدولة ـ لشراء األرض املتنازع عليها. 

بوادي  في  بكثافة  التركيبي  املشهد  هذا  يتكرر 

الجنوب  في  أما  الغربي.  الشمال  في  حاليا  املغرب 

البيوض  بمرض  املصابة  النخالت  فتجتث  الشرقي 

ويزرع بدلها بطيخ ويقطين على رمل دافئ يُسقى 

بالتقطير فيصل بطيخ الجنوب لألسواق قبل بطيخ 

الشمال.

أو  الغلة باستمرار متوسطة  تأتي  بفضل السقي 

الحرث  البورية:  الفالحة  عن  املغاربة  يقول  كثيفة. 

حاليا  املواسم.  حسب  )الصابة(  والغلة  عام  كل 

كان  كلما  أنه  الفالحون  ويعتقد  غاضبة،  الطبيعة 

الشتاء أبرد كان الصيف أشد حرارة. صار الطقس 

عدوا للفالحين، فبفضل التكنولوجيا لم يعد الفالح 

يقبل عبث الطبيعة.

صار املقاول العقالني ينتج رغم الطقس. بين العامين 

2008 و2014 ارتفع إنتاج اللحوم من 400 إلى 500 

مليون طن. ارتفع عدد األغنام من 16.5 مليون رأس 

األبقار من 2.5 مليون  إلى 19.5 مليوناً، وارتفع عدد 

رأس إلى 3.3 مليون رأس. وقد حقق املغرب االكتفاء 

يبدأ  والحليب:  واللحم  والبيض  الدجاج  من  الذاتي 

استقالل الفرد واستقالل الدولة من املعدة.

أن  بعد  قريبا  الفالحي  التحول  مشهد  سيتقوى 

تُنهي الحكومة تعبيد 17 ألف كيلومتر من الطرق 

في البوادي والقرى. كل طريق يفتح باباً للمصابين 

القطاع  ألن  مزارع،  وإنشاء  للشراء  األرض  بجوع 

املقاول  يشجع  وهذا  الضرائب.  من  معفى  الفِالحي 

ليطبق  األرض  فيحوز  واملعرفة،  املال  يملك  الذي 

عليها معارفه الزراعية. لكن الفالح الجديد ال يأكل 

مما يزرع، وال يبيع محصوله فورا، بل يستطيع أن 

ينتظر حتى ظهور الثمن الذي يناسبه.

سيصدَّر.  ما  زراعة  على  الكبار  املقاولون  يركز 

وماليين  فالتصدير  واملوقع.  الوسائل  ولديهم 

السياح سنويا وتزايد السكان يزيد من الطلب على 

الوسائل  ما يؤكل. ولتوفير املطلوب، يجب تطوير 

الفِالحية لتحقيق منتوج أكبر كل عام أكثر من العام 

السابق. حاليا سوق اآلالت الفالحية ينتعش، الطرق 

املعبدة تربط مناطق كثيرة باملوانئ واملدن.. فالسوق 

األوروبية قريبة، لذا تزداد املساحات املزروعة.

اجتماعية  عالقات  التجارية  الزراعة  وتفرض 

وسياسية جديدة. صار العمال الزراعيون يحظون 

بشكل  العمل  فرضوا  أجرهم.  زاد  كبير.  باحترام 

متصل حتى الرابعة عصراً وانتهى عهد العمل من 

النساء  عدد  تزايد  غروبها.  إلى  الشمس  شروق 

املنحنيات.. لذلك ال تزيد البطالة في الريف عن أربع 

في املئة.

لجوع األرض نتيجتان، األولى هي تطوير الزراعة 

بمنطق تجاري. والثانية هي تضاعف ثمنها إلى ما ال 

نهاية في البوادي، وهذا يصيب أصحابها بالغرور. 

الفالحين  على  الديون  تثقل  حين  فرصة،  هذا  وفي 

يجدون أن بيع األرض الغالية مفيد، يدفعون الديون 

قاعدة  ويصيرون  املدينة  في  بيوتا  ويشترون 

الرأسمال  يُولّد  هكذا  جديد.  مكان  في  انتخابية 

أبعاد  لها  ديموغرافية  حركة  الريف  يدخل  الذي 

في  البلدية  االنتخابات  لنتائج  وبالنظر  سياسية. 

الدوائر  لتقطيع  سيكون   ،2015 سبتمبر  أيلول/ 

البرملانية  االنتخابات  في  كبيرة  أهمية  االنتخابية 

كثيرة  بوادٍ  ستُلحق   .2016 سبتمبر  أيلول/  في 

باملدن ليحقِّق تصويت الفالحين التوازن. وفي كل 

انتخابات ال بد من تقطيع جديد.

املغرب،  في  الضرائب  من  معفى  الفالحي  القطاع 

صوتوا  الذين  الفالحين  برضا  معنية  والدولة 

االنتخابات  في  السلطة  من  املقربة  لألحزاب 

من  صندوقا  العميقة  الدولة  وضعت  وقد  البلدية. 

وتقرر  للفالحين،  موجهة  دوالر  مليارات  خمسة 

هو  الــوزراء  رئيس  وليس  الفالحة  وزير  يكون  أن 

القصر  ممثل  وهو  الفالحة،  وزير  بالصرف.  اآلمر 

مهولة،  تدبيرية  بقدرات  له  مشهود  الحكومة،  في 

له  يشِر  ولم  للحكومة  دخوله  قبل  ملياردير  وهو 

منطقة  في  خصومه  قبل  من  حتى  بالفساد.  أحد 

الناخبين.  على  بالسيطرة  يتهمونه  الذين  آغادير 

والخضوع.  بالطمع  الناخبين  اتهام  األفضل  من 

وسيصرف الوزير املليارات في مناطق ريفية. 

ما هي عالقة الفالح بالسلطة؟

 يُحكى أن أحد قيادات وزارة الداخلية خرج يوما 

إلى السوق األسبوعي في أحد األرياف مع مساعده، 

»اجمع  للفالح  فقال  صندوق  من  تناثر  تفاحا  فلمح 

هذا التفاح«، وصحح الفالح للقائد بأن هذه طماطم 

نهر  القائد  مساعد  لكن  تفاحاً،  وليست  خضراء 

الفالح »قال لك اجمع التفاح يعني اجمع التفاح«. 

الشرطي  تصحيح   2016 فالح  يقبل  أن  مشكوك 

املرافق للقائد. لم يعد الفالح مغفاًل، صار يميز بمفرده 

بين التفاح والطماطم.

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

تسير  مصر  في  النفايات  إدارة 

كبـرى  مشـكلـة  التـيار:  عكـس 

هـذا  لبـنان  تحـركات  أعــادت 

الصيـف ضـد تراكـم النفـايـات 

من  مختارة  ومدونات  إحياءها. 

إضافية  ونصوص  والعراق،  مصر 

تنشر خالل األسبوع.

املريض«  »الرجل  تركة  العراق: 

الحضور  »طبيعة«  عن  الجديد؟ 

التركي في البـالد. وبغـداد أخرى 

يصنعها املعدمون: املدن الجديدة 

العشوائيـة. و»الزاويـة الحمـرا« 

العقرب  سجن  شائعات  على  ترد 

املرعب في مصر.

مأساة توثيق عالم زائل: الصراع 

وجعـل  عاملـنـا  لتوثـيـق  اليـومي 

الزمنية،  القيمة  مكتمل  املاضي 

مثـال مجموعات املصـور السوري 

وعن  سركيسيان.  هراير  األرمني 

في  ومنتخَبات  منتخِبات  النساء 
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الرأسمال يقوم بتحديث الريف

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

نهلة الشهال

ملوضوع  التطرق  بعدم  )أوبك(  للنفط  املصدرة  األقطار  منظمة  قرار 

األخير  اجتماعها  في  قرارها«،  ـ  »ال  األمر  واقع  في  أو،  اإلنتاجي،  السقف 

مطلع الشهر الجاري، وجّه رسالة واضحة للسوق أنّ املنظمة نفضت 

للدول  املجال متاحا  للتأثير، وبالتالي أصبح  يدها عملياً من أي محاولة 

األعضاء أن تنتج ما تشاء وبكل ما يعنيه ذلك من انعكاس على األسعار 

أقل مستوى سعري  للبرميل، وهو  ما دون 40 دوالرا  إلى  التي تراجعت 

خالل السبع سنوات املنصرمة.

ال  بأنه  عاما   33 متأخرا  جاء  اعتراف  وكأنها  تبدو  هذه  األوبك  خطوة 

يمكنها التحكم في األسعار عن طريق السيطرة على اإلنتاج. ففي العام 

1982، اعتمدت املنظمة ألول مرة نظام السقف اإلنتاجي وهو 16 مليون 

بتخصيص  قامت  الضبط،  من  وملزيد  التالي،  العام  وفي  يوميا،  برميل 

عليه.  متفق  سعري  معدل  بتحقيق  يسمح  بما  عضو  دولة  لكل  حصة 

لكن ذلك الترتيب قام على أساس تخصيص الحصة األكبر للسعودية 

لتصبح املنتج املرجِّح الذي يرتفع بإنتاجه ويخفضه وفق حاجة السوق 

بحصصها  األعضاء  الدول  التزام  عدم  املستهدف.  السعر  لتحقيق 

املعتمدة، وتدفق اإلمدادات من خارج أوبك، دفع بالسعودية إلى التخلي 

عن لعب هذا الدور بصورة رسمية، ولو أنّ املنظمة ككل ظلت ملتزمة 

في  السقف  هذا  ظل   2011 العام  ومنذ  الورق.  على  إنتاجي..  بسقف 

حدود 30 مليون برميل، ولو أنّ اإلنتاج الفعلي تجاوز هذا السقف بأكثر 

من مليون ونصف املليون برميل يوميا. 

بالقمة  مقارنة  البرميل  سعر  في  الكبير  التراجع  من  الرغم  وعلى 

اتباع  إلى  املنظمة  دفعت  الرياض  أنّ  إالّ  دوالرا،   115 وهي  وصلها  التي 

عن  الدفاع  من  بدال  السوق،  في  نصيبها  على  الحفاظ  استراتيجية 

به  تقوم  إنتاجي  خفض  أي  ألن  خاسرة،  عملية  أنها  ترى  التي  األسعار 

أوبك سيتم التعويض عنه من قبل املنتجين اآلخرين من خارج املنظمة. 

وقد لخص وزير النفط السعودي خطته بالقول إنّه مستعد للمشاركة 

في أي خفض إنتاجي متى التزم املنتجون اآلخرون من داخل وخارج أوبك 

بالخفض كذلك. وفي غياب مثل هذا االلتزام، فمن األفضل للمنظمة أن 

دوالرا،   20 إلى  البرميل  سعر  تراجع  ولو  حتى  اإلنتاج  ضخ  في  تستمر 

وذلك للحفاظ على نصيبها في السوق كما أنّ تراجع األسعار سيساعد 

على نمو الطلب.

نجاح جزئي

التنفيذي  للرئيس  فوفقاً  جزئيا.  أهدافها  حققت  اإلستراتيجية  هذه 

هذا  حقق  النفط  على  الطلب  فإن  الفرنسية،  النفطية  توتال  لشركة 

العام أعلى زيادة له في عشر سنوات، وهي 1.7 مليون برميل يوميا، األمر 

الذي جعل هناك فائضا في حدود املليون برميل، ولو أن وضع األسعار ال 

يزال مقلقا، وسيستمر كذلك حتى النصف الثاني من العام املقبل على 

األقل، عندما يتوقع حدوث تحسن سعري بسبب التراجع الذي يمكن 

ليل  يبدو  وهكذا  الصخري.  النفط  من  األميركي  اإلنتاج  له  يتعرض  أن 

بما  كلّهم  املنتجين  على  ذلك  يعنيه  ما  بكل  طويال،  املنخفضة  األسعار 

فيهم الدول الخليجية الست التي تتمتع بأوضاع مالية أفضل مقارنة 

بغيرها، لكنها تظل عرضة للتأثر بسبب املكانة املحورية للنفط وعائداته 

على اقتصادياتها وموازناتها، ولكونها تسيطر على نحو 30 في املئة من 

االحتياطيات النفطية العاملية وتقوم بثلث اإلنتاج العاملي.

فاالقتصادات الخليجية شهدت تراجعا في معدالت نموها هذا العام بلغ 

2.3 في املئة، مقابل متوسط نمو بلغ 5.8 في املئة خالل أكثر من عشر 

سنوات متواصلة بين العامين 2000 و2011.

أخرى.  إلى  دولة  من  يختلف  ومواجهتها  املشكلة  حجم  أنّ  على 

فالبحرين وعُمان مثال يحتاجان أن يكون سعر برميل النفط 100 دوالر 

ليتمكنا من تقديم ميزانية متوازنة، والسعودية تحتاجه بحدود 97.5 

وقلة  الغاز  من  الضخمة  ثروتها  ورغم  قطر،  وحتى  للبرميل.  دوالرا 

سكانها، إال أنها تحتاج لسعر 55 دوالرا للبرميل، وهذا ما دفعها لتجميد 

في  العالم  بكأس  املرتبطة  تلك  )عدا  املشروعات  من  العديد  وقف  أو 

2022(. وهكذا فاملوازنات الخليجية التي سيتم اإلعالن عنها ابتداء من 

مطلع العام املقبل ستتميز بفجوة واضحة بين اإليرادات واملصروفات، 

كما قد تشهد خفضا عاما في اإلنفاق. ووفقا لبعض األرقام التي نشرها 

قاموا  وقطر  وعمان  البحرين  في  رصفائه  فإنّ  املركزي،  الكويت  بنك 

بترتيبات لالقتراض من السوق املحلية بمبالغ وصلت إلى 29 مليار دوالر 

حجم  يبلغ  أن  فيتوقع  السعودية  أما  العام.  هذا  من  االول  النصف  في 

مسعى  في  وذلك  العام،  هذا  بنهاية  دوالر  مليار   27 املحلي  اقتراضها 

الناتج  من حجم  املئة  في   20 بلغ  الذي  امليزانية  في  العجز  مع  للتعامل 

املحلي اإلجمالي، وكذلك اللجوء إلى احتياطاتها املالية لسد ذلك العجز. 

وفي مواجهة تراجع اإليرادات تعتبر اإلمارات من أولى الدول الخليجية 

وفرض ضريبة  ما،  الدعم بصورة  رفع  مفهوم  إعمال  الى  اتجهت  التي 

على املبيعات.

العين على السعودية

املنطقة،  في  اقتصاد  أكبر  صاحبة  ألنها  السعودية  على  األنظار  تتركز 

وهي التي دفعت بإصرار في اتجاه االستمرار في اإلنتاج العالي رغم هبوط 

األسعار. ثم إن وضع السوق النفطية املستقبلي ال يزال غير مطمئن، ألن 

تأثير االستمرار في ضخ اإلنتاج لم يُسهم حتى اآلن في إضعاف اإلمدادات 

من خارج أوبك بالحجم املطلوب. ووفقا للتقرير الشهري عن حالة السوق 

الذي أصدرته املنظمة في العاشر من الشهر الجاري، فإن اإلمدادات من 

املقبل،  العام  يوميا  برميل  ألف   380 بنحو  تراجعا  ستشهد  أوبك  خارج 

برميل  مليون   30.8 حدود  في  سيكون  أوبك  نفط  على  الطلب  أنّ  على 

يوميا، علماً أنّه، ووفقا للتقرير، فإن حجم اإلمدادات من الدول األعضاء في 

املنظمة بلغ الشهر املاضي 31.7 مليون برميل يوميا.

على  الرهان  استراتيجية  حول  األسئلة  من  الكثير  الوضع  هذا  يثير 

عودة السوق النفطية إلى سابق عهدها وارتفاع األسعار مرة أخرى. ومن 

املصادفات أنه في اليوم نفسه الذي صدر فيه تقرير أوبك، قامت شركة 

مقترحة  إصالحات  عن  تقرير  بنشر  »ماكينزي«  األميركية  االستشارات 

اعتزام  عن  التسريبات  تتالت  األمر،  واقع  وفي  السعودي.  لالقتصاد 

السعودية القيام بإجراءات اقتصادية كبرى )ما ذكرته صحيفة »الدايلي 

تلغراف« البريطانية عن اطّالعها على وثيقة ترسم مالمح هذه التغييرات، 

العهد  ولي  بولي  لقائه  عن  فريدمان  توماس  األميركي  الكاتب  ذكره  وما 

الذي حدّثه عن خططه إلعادة تأهيل اقتصاد بالده بعيدا عن االعتماد على 

النفط وعائداته والدفع باتجاه إقامة الحكومة االلكترونية وممارسة قدر 

محددة  ببرامج  الحكومية  والهيئات  الوزارات  والزام  الشفافية  من  اكبر 

لتنجز في أوقات معلومة، كما حملت بعض وسائل االعالم املحلية أخباراً 

عن هذه التغييرات املتوقعة(.

بها  استعين  التي  الشركات  من  »ماكينزي«  االستشارات  وشركة 

أن  السعودية  على  إن  قالت  وقد  االقتصادي،  التغيير  هذا  برامج  لوضع 

لم  إذا  املقبلة  عاما  عشر  الخمسة  خالل  أكبر  تدهور  لتجنب  تسارع، 

أضعاف  بثالثة  العمل  سوق  في  املتاحة  الوظائف  مضاعفة  من  تتمكن 

لتجنب ارتفاع نسبة البطالة وتدهور دخل األسرة وارتفاع حجم الدين 

ولتجنب  اإلجمالي.  املحلي  الناتج  حجم  من  املئة  في   140 إلى  الحكومي 

هذا الوضع تقترح دراسة »ماكينزي« استثمار أربعة تريليون دوالر في 

برامج للتدريب ومواجهة قضية البطالة وخفض نسبتها إلى 7 في املئة، 

األمور على حالها، وكذلك زيادة  إذا تركت  املئة  أن تبلغ 22 في  بدال من 

في  واالستثمار  املئة،  في   70 الى  املئة  في   10 من  النفطية  غير  اإليرادات 

مجاالت التعدين والبتروكيماويات والصحة واإلنشاءات وتجارة التجزئة 

والسياحة. وكل هذا يقتضي قيام الحكومة بتغيير جذري في عملها من 

مولِّد مباشِر لإليرادات عبر النفط، إلى مسهِّل الستثمارات القطاع الخاص.

على أنّه، وبانتظار كل ذلك، فسيظل القطاع النفطي يلعب دوراً محورياً 

في سياسة واقتصاد السعودية. وحالة عدم الوضوح ال تزال تحيط بهذا 

القطاع على الرغم من القيام ببعض الخطوات، مثل إلغاء املجلس األعلى 

ألرامكو  بمجلس  عنه  واالستعاضة  عادة،  امللك  يترأسه  الذي  للبترول 

)يترأسه ولي ولي العهد(. ومن القضايا التي تطل برأسها كذلك سؤال 

من يحل محل وزير النفط الحالي الذي بلغ الثمانين، وهل يذهب املنصب 

اللجوء  سيتم  أم  الحالي،  الوزير  نائب  العزيز،  عبد  األمير  امللك  ابن  إلى 

العائلة  خارج  من  شخص  نصيب  من  الوزارة  وجعل  القديم  الخيار  إلى 

املالكة؟ ثم هل تُفْصل أرامكو عن الوزارة لتعمل بصورة تجارية ومهنية 

بعيداً عن حسابات أوبك والسياسة، وهل تتم توسعة الوزارة من الناحية 

األخرى لتضم الصناعات البتروكيماوية والكهرباء التي بلغ استهالكها 

ألف ملحطات توليد تحت  إليها 400  ألف برميل يضاف  النفط 900  من 

املتجدد بخصوص قضية دعم  القديم  السؤال  ما يطرح  اإلنشاء، وهذا 

املحروقات ومقدار إمكانية  استمرار »دولة الرعاية« في تقديم كل أشكال 

الدعم الحكومي للقطاعات ولحياة األفراد السعوديين.

في  ذاك  »ماكينزي«  تقرير  قدم  الذي  ويتزل  جوناثان  سئل  وعندما 

مؤتمر صحافي، عن التبعات السياسية لرفع الدعم، أجاب أن هناك حاجة 

إلى »عقد اجتماعي« جديد وضمان وجود املزيد من الشفافية واملساءلة، 

وهو ما يدفع بقضايا النفط املتشعبة بأبعادها الفنية إلى ساحة السياسة 

الداخلية بما هي بنية السلطة وطبيعة عالقتها مع مجتمعها.. 

إيتيل عدنان  ـــــ لبنان ـــــ »حقول البترول »

النفط: تراجعات سِعْرية، خيارات سياسية

السر سيد أحمد

كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

حامد عويس ــــ مصر

العِزّة باإلثم

كــانــت أشــهــر قليلة مــن الــحــرب الـــدائـــرة فــي الــيــمــن كافية 

إللحاق دمار هائل بالبالد. املشهد سوريالي، فهناك 20 مليون 

ــف هــم الــســكــان كــلــهــم، أي أربــعــة  ـــ26 ونــيّ يمني مــن أصـــل الــ

أخماسهم، واقعون في عوز غذائي ومائي جدّي وخطير )لو 

تركنا جانباً الصحة والتعليم(، وال يمكنهم تدبُّر أمورهم من 

أصبحوا  ماليين  و6  إلــيــهــم،  عاجلة  مــســاعــدات  وصـــول  دون 

مهدَّدين باملجاعة واألوبئة القاتلة، و2 مليون تمّ تهجيرهم من 

منازلهم، و6 آالف قتيل و26 ألف جريح. وهناك خراب لحق 

التاريخ  في  وضــارب  العالم  أعجوبات  من  وبعضه  بالعمران، 

البلد فقير جــداً أصــاًل، ومترامي األطــراف،  تُــعــوَّض.  وقيمته ال 

وموضع أطماع إقليمية ألسباب عدة منها وَهَنه، ومنها توسطه 

إلــخ..، وهو  مكاناً جيو استراتيجياً خطيراً، أو بنيته وإمكاناته 

مختَرَق بصراعات مناطقية وقبلية ومذهبية شتى وصلت إلى 

حد الحروب املتكررة جنوباً وشمااًل، وإلى تبني »القاعدة« من 

قبل مجموعات من أبنائه متنوعة النوازع واألسباب، وينتشر 

فيه السالح تقليدياً فتتجاوز أعداد البنادق بأضعاف أعداد كل 

السكان، وقد حكَمه مستبدّ فاسدٌ وبطانته لعقود متوالية.. في 

ضوء كل هذا ستصعب مللمة أحواله لو استقرت حالة االقتتال 

املوقف  املراهنة على قدرته على حسم  وأمعن كل طرف في 

بلغ  أنه مستحيل، مهما  ما يعرف كل عاقل  ــــ وهو  ملصلحته 

الجميع  أخــذت  املعارك، ومهما  والفرّ في  القصف والكرّ  حجم 

العزة باإلثم.

مفاوضات عُمان منذ أشهر قليلة، ثم املفاوضات الحالية في 

مدينة بال السويسرية، وقبلهما مفاوضات جنيف، قد ال تكفي 

للتوصل إلى اتفاق سياسي بعد كل الخراب والقتل والثارات 

والتشنّجات. وتجارب الحروب األهلية التي غالباً ما تُحتضن 

إقليمياً تؤكد ذلك، وقد وقع بين جولة مسقط والجولة الحالية 

ذلك،  من  الرغم  وعلى  ولكن،  املفاوضات عنف مضاعَف.  من 

فال موقفَ جديرٌ سوى ذاك الذي يدعو إلى إنجاح املفاوضات 

والـــخـــروج بــأســرع وقـــت ممكن مــن الــحــرب والــعــنــف املــســلّــح، 

الــــدورة الحالية  املــتــحــدة، راعــيــة  ــم  واملــبــاشــرة بــمــا تسمّيه األمـ

»إجــراءات بناء الثقة، أي احترام وقف النار وإطالق املعتقلين 

اإلنسانية«.  للمساعدات  اآلمــنــة  املــمــرات  وفتح  الطرفين  لــدى 

وقد  الجمر،  أحــرّ من  اليمنيون على  ينتظرها  األخــيــرة  وهــذه 

والبحرية  البرية  قوافلها  انــطــالق  وأمــاكــن  أحجامها،  أعلنت 

خالل أيام، عسى ذلك يشجّع املتفاوضين.. أو يُحرجهم.



املوت،  ومع  املاضي  مع  التعايش  تعلّم  األحياء  »على 

لكن  املوتى،  أشباح  مع  الحديث  أبجديّة  يتعلّموا  وأن 

ليس بالنيابة عنهم أو باسمهم، هذا إن كانوا يرغبون 

فــي الــوصــول إلــى مــا يقترب مــن العدالة فــي املستقبل 

املستحيل«. 

»أطياف ماركس«، جاك دريدا

ثمّة انطباع متّفق عليه ضمنيّاً بتمحور مهمّة املصورين 

الفوتوغرافيين حول توثيق عالم زائل. فالصور التي نراها 

القرن  اليوم، من منتصف  الدهشة  ونتداولها بشيء من 

التاسع عشر وحتى اللحظة اآلنيّة التي يتم فيها التقاط 

إلى تذكار لهذا  الوقت، تتحوّل مباشرة  الصورة في هذا 

تلتقطه  لم  ما  أن  استطراداً،  القول  يمكن  حتّى  املاضي. 

الكاميرات منذ اختراع التصوير الفوتوغرافي إلى اآلن هو 

ماضٍ لم تكتمل قيمته الزمنيّة.

سركيسيان  هراير  الفوتوغرافي  املصوّر  أعمال  تنطلق 

من هذا املاضي، حتى تبدو أنّها تعيش فيه. وما ننظر إليه 

من  مواضيعه  تبدو  ـ  مكتمل  ماضٍ  هو  بالنتيجة  ونتلقّاه، 

فرط اكتماله وكأنّها تسعى ملحاكاة الحاضر النّاقص.

فأثناء معرضه الفرديّ الذي أقيم في دارة الفنون بعمّان، 

حيث أعمل، العام 2013، اخترعنا، هراير وأنا، لعبة البحث 

عن أشخاص في عمله »ساحات اإلعدام«. كان من املفترض 

أن تخلو صور العمل من حضور بشريّ مباشر، ليسيطر 

ذلك اإلحساس الغامض بتخيّل أشباح من أعدموا في هذه 

ففي  العمليّات.  تلك  شهدت  التي  والجماهير  السّاحات 

املبكّر، كان  املدرسة بسوريا في الصباح  طريقه من وإلى 

السّاحات  تلك  في  متروكة  املعدَمين  جثّث  هراير يشاهد 

املتدليّة  وألسنها  أعينها  بجحوظ  فجراً  إعدامها  بعد 

األعوام مصوّراً هذه  ليعود بعد عشرات  أطرافها.  وذبول 

الساحات في نفس توقيت اإلعدامات.

منحتنا تلك اللعبة آنذاك زاوية جديدة لتفحّص الصّور 

للزمن  جديدة  حساسيّة  من  آتٍ  األوّل  مستويين:  على 

ولوحات  السّاحات  جمود  بين  باملفارقة  فيها  نستغرق 

اإلعالنات واألشجار واملحال التجاريّة املغلقة، وبين سيولة 

أزمنة:  ثالثة  في  الصّور  استغراق  عن  تنتج  التي  الزّمن 

واملاضَويّ  الصّور،  فيه  التقطت  الذي  واملاضي  الحاضر، 

اآلتي  الثاني  واملستوى  إليه.  تشير  الذي   »Pastness«

أركيولوجي-  إلى  ما يتحوّل  من تفحّص تقني- سرعان 

ملَشاهد نعرف أنّها اختفت أو في طريقها للزوال إثر الحرب 

الدائرة في سوريا. إذ يقترب هذا العمل من اعتباره توثيقاً 

مستقبليّاً لهذه املناطق، خاصّة أنّه أنجز العام 2008، أي 

قبل بداية الحرب بثالثة أعوام.

اإلعدام«  »ساحات  عمل  يخترق  سياسيّة،  نيّة  فبدون 

اآلن،  سوريا  من  اآلتية  الفوتوغرافيّة  الصور  قيم  جميع 

أبداً، بينما لن  أنّها لم تكن موجودة  مستعيداً بلداً يبدو 

خدش  وعندما  املستقبل.  في  األرجح  على  موجودة  تكون 

زائر للمعرض صورة لحافظ األسد تظهر في قوس شيّد 

على مدخل مخيّم اليرموك، لم يتردّد هراير باإلبقاء على 

هذه الصورة التي تم تخريبها رغم إتالفه للصور األخرى. 

عليه،  والحفاظ  به  القبول  ثم:  التخريب،  العمليّة:  فهذه 

تكشف بالضّبط عن استمرار العمل الفنّي في صيرورته 

عنها  تنتج  التي  الطريقة  عن  تكشف  وبالتالي  الزمنيّة، 

باملاضي  العضوي  ارتباطها  عبر  الفنيّة  هراير  أعمال 

الشّخصي للفنّان.

هذا ما يتجلّى في عمل آخر: »أبي وأنا/ مركز سركيسيان 

إرثه  توثيق  إلى  أخرى  مرّة  هراير  يعود  للتصوير«، حيث 

الخاص من خالل محاولة استكمال املاضي. فبعد انتشار 

الكاميرات الرقميّة وآالت طباعة الصّور املصغّرة التي يمكن 

التصوير  استوديوهات  تجارة  بدأت  املنازل،  في  اقتناؤها 

النهاية،  في  معظمها  زوال  إلى  النهاية  في  أدّى  ما  تخبو، 

ومنها »مركز سركيسيان للتصوير«. أسّس والد هراير 

تحميض  مختبر  أوّل  على  ليحتوي   1979 العام  املركز 

أفالم ملوّنة في سوريا، مستكماًل تاريخاً طوياًل لألرمن منذ 

هجرتهم  إبّان  ومصر  الشّام  بالد  في  للتصوير  إدخالهم 

إلى املنطقة في أوائل القرن العشرين، حتى يضطّر إلغالقه 

في العام 2010 لتراجع اإلقبال عليه. 

كان قرار هراير بالهجرة من بلده في العام 2008 لدراسة 

التصوير في هولندا، ومن ثَم إقامته في أوروبا حتّى اآلن، 

يعني أيضاً تخلّيه عن الدّور املعدّ له في املركز، إذ كان من 

املفترض أن يستلم إدارته بعد تقاعد والده. ولدى اتّخاذ 

املركز  ليصوّر  زياراته  آخر  في  هراير  عاد  القرار،  الوالد 

الذي تعلّم الحرفة وعمل فيه ملدّة 12 عاماً حتّى رحيله. 

التوثيق  يتم  حيث  األوّل  قسمين:  إلى  العمل  يقسم 

األدنى  الحد  ال تثير  بشكل حرفيّ وألغراض تبدو وكأنّها 

املؤقتّة،  بخلفيّاتها  التصوير  غرفة  فمن  عاطفة.  أيّ  من 

ومختبر التحميض، إلى مجرّد صور مللفّات مكدّسة وآالت 

تركت  أنّها  يبدو  وصور  الضوئي،  والتعديل  التحميض 

في لحظتها األخيرة قبل قصّ أطرافها وتهييئها للزبون. 

أخلي  )أو  النّاس  من  تخلو  التي  الصور  أن  درجة  إلى 

تحمل  املرّة(،  هذه  هراير  يد  عن  خارج  بقرار  الناس  منها 

سابقاً  زمناً  يرثي  الذي  التذكاري  النّصب  خصائص 

العمل  مأساة  أن  هنا  الفرق  لكن  فيه.  عاشوا  من  ويقدّر 

التي تتسلّل بملل من غياب الضوء الطبيعي، واستبداله 

باإلضاءة االصطناعيّة، تأتي من فكرة أنّه معلّق في املاضي، 

سالباً القدرة على القبض، أو حتّى الشعور به. فعلى الرغم 

من التلميح البعيد إلى العصر الصناعي املتأخّر في مقارنة 

بين غرف املركز الباردة واملناجم السّحيقة، إالّ أن الشّعور 

أيّ  على  يطغى  بالزّمن  لإلحساس  الشخصيّة  بالخسارة 

تلميحات أخرى.

يوثّق  أوضح.  بشكل  الثاني  القسم  في  يتحقّق  ما  هذا 

هذا القسم آخر جلسة تصوير في املركز، إذ طلب هراير 

من والده تصويره، متموضعاً أمام كاميرته بنفس األوضاع 

التي جلس فيها والده أمام الكاميرا في شبابه، مستعرضاً 

هذين الجيلين في ثنائيّة تقليديّة: املعلّم/ التلميذ، األب/ 

االبن، األبيض واألسود/ امللوّن. ويتجاوز ذلك إلى مفارقات 

بالخسارة،  اإليقان  األمل/  احتماالت  أعمق:  مستوى  على 

واألناقة/  وابنه،  األب  من  كل  نظرة  في  التبرّم  الجديّة/ 

الكاميرا،  أمام  شبابه  في  الوالد  يتأنّق  فبينما  االستهتار. 

دمشق  في  املربحة  الجديدة  تجارته  باحتماالت  محمّاًل 

نهاية السبعينيّات، يقف هراير ذاباًل وذاوياً في خسارته، 

مكبّاًل بخسارة والده، متعمّداً أن يظهر في الصورة بجرح 

على رقبته من الواضح أنّه من أثر الحالقة.

ليس من املفترض أن يمثّل هذا العمل شيئاً إالّ »الخوف 

عنه.  حديثه  في  ذاته  الفنّان  يشير  كما  الخسارة«  من 

بانعدام  العميق  الوعي  إظهار  إلى  ذلك  يتجاوز  لكنّه 

العالم  عن  البحث  ففي  الخسارة.  لهذه  الزمني  السياق 

الجديد الذي يُخلق في عدسة الكاميرا، يفشل التصوير 

يقول  كما   - القديم  العالم  استعادة  في  الفوتوغرافيّ 

والتر بينجامين. التصوير الفوتوغرافيّ، في النهاية، حالة 

التصوير  إتاحة  ورغم  والتسجيل.  الفقد  من  مستمرّة 

الحديثة  الهواتف  عبر  للماليين  اليوميّ  لالستهالك 

والتطبيقات الجاهزة، إالّ أنّه في النهاية، »مشروع مأساويّ 

سوزان  تقوله  ملا  بسيط  تحريف  في  ـ  دونكيخوتيّ« 

سونتاغ.

فهراير ليس الوالد، لكنّه يحمل نفس املأساة: إذ يقترب 

عصر  لوحات  تأويالت  من  هراير  رقبة  في  الجرح  تأويل 

الباروك، حيث ال تُترك أيّ عالمة أو ضربة فرشاة هناك عبثاً، 

بل كإشارات نفسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة. 

وعمل »أبي وأنا/ مركز سركيسيان للتصوير« ال يحتفي 

بحرفة زائلة بقدر ما يعمّق خسارتها. والنّظر إلى الصور 

الشخصيّة لألب وابنه يشبه النّظر إلى مرآة ال تعكس، بل 

يمكننا الرؤية من خاللها.

»إنشاء«  آخرين:  عملين  في  املربكة  املأساة  هذه  تتعمّق 

يتجاوز  حين   ،)2014( املنزل«  إلى  »الحنين  و   ،)2010(

بالسياق  التالعب  محاواًل  ليتدخّل  كموثّق،  دوره  الفنّان 

ففي  املاضي.  وكعادته:  الحال،  بطبيعة  هنا،  وهو  الزّمني. 

إلى  »إنشاء«، أعاد هراير تشييد منازل من مخيّلته تعود 

قرية جدّه في األناضول بشرق تركيّا، والتي هجرها أهلها 

فقط  معتمداً   ،1915 العام  األرمن  مجزرة  إبّان  إلى سوريا 

الباهتة  الصّور  بعض  وعلى  سمعها،  التي  القصص  على 

أن هراير لم يلتقِ بجدّه،  املفارقة هنا  التي نقلها أسالفه. 

ولم يزر قريته أبداً. ولعل ما قام به هنا هو محاولة إقامة 

عليه  االستيالء  خالل  من  املاضي  العالم  مع  جديدة  عالقة 

التخيّل  كان  إذا  أنّه  بمعنى  الفوتوغرافيّ.  التصوير  عبر 

الجهل  قائمة على  يعقد عالقة  باملستقبل بديهيّاً  املرتبط 

بالعالم، فإن تخيّل املاضي قائمٌ على املعرفة. لكن السؤال 

هنا: ماذا لو كانت هذه املعرفة مسلوبة؟ ففي العام نفسه 

الذي أنجز فيه »إنشاء«، يبحث هراير ضمن إقامة فنيّة في 

إسطنبول عن الكتب والوثائق املتعلّقة بمجزرة األرمن في 

املكتبات العامة. وما أن يسمع أمناء املكتبات باسمه، الذي 

يمنعوه  حتّى  عنها،  التغافل  يمكن  ال  أرمنيّة  يحمل سمة  

أنّها تحتوي على  الفنّان  معيّنة« شكّ  »أقسام  من دخول 

تاريخه القوميّ، وربّما »املعرفة«. ليسمح له بتصوير هذه 

.»story I« األرفف من بعيد فقط في عمل

مجرّد  من  ألبعد  املنزل«  إلى  »الحنين  في  هراير  يذهب 

سركيسيان  هراير  احتل  عامين،  فقبل  املاضي.  تخيّل 

مستودعاً في دارة الفنون بعمّان لينجز عماًل جديداً: حمل 

صورة ملبنى سكنيّ بيده، وطلب من مهندسة بناء نموذج 

مصغّر بتفاصيله الدقيقة كما هو عليه اآلن: فزجاج النوافذ 

من  وبناؤه  قماش،  الشرفات  وستائر  زجاج،  النموذج  في 

حجر بناء تسنده قضبان معدنيّة. وعند اكتمال النموذج، 

لكنّ  الخسارة هدمه«.  »من  أنّه  على  واتفقنا  أمامه،  وقفنا 

العام 2008،  األولى  املبنى في هجرته  هراير كان قد هدم 

آخرين. وهذا  بيد  يُهدم  أن  قبل  بيده  أخرى  مرّة  ليهدمه 

أيلول/ سبتمبر 2015، حين  فعاًل، في  أن يحصل  ما كاد 

انفجرت قذيفة هاون في حديقة املبنى ذاته، لكن، لحسن 

الحظّ، من دون أن يحقّق ذلك مخاوف هراير.

في مقابلة له أثناء معرضه في Tate بلندن، يقول هراير 

أن  البداية  في  »ظننتُ  اإلعــدام«:  »ساحات  عمل  حول 

التصوير الفوتوغرافي محاولة ملساعدتي في محو وتعزيز 

فكرة أن تلك األجساد غير موجودة اآلن. لكنّه لم ينجح، 

ألنّني أستمرّ برؤيتها هناك«.

الفنّان نفسه  إذاً أن من إحدى إحاالت  الغريب  ليس من 

فيلم  هو  توثيقه  يحاول  الذي  الزائل  للعالم  املفضّلة 

باتريسيو  التشيلي  للمخرج  الضوء«  إلى  »الحنين 

من  مجموعة  بحث  مفارقة  عن  يتحدّث  حيث  غوزمان، 

يشتبه  الذين  وأقربائهنّ  أوالدهنّ  عظام  آثار  عن  النّساء 

أنّهم أعدموا جماعيّاً وتم دفنهم في صحراء أتاكاما،  في 

بينما تحتل تيليسكوبات عمالقة الصحراء ذاتها لوضوح 

في  البشريّة  ماضي  عن  بحثها  في  الشديد  سمائها 

الفضاء  علماء  أحد  يشرح  املقابالت،  إحدى  في  الفضاء. 

أدوار  وبين  دوره  بين  التشابه  الصحراء  في  املقيمين 

يصله  ما  في  بالبحث  يقوم  بحسبه،  فهو،  النّساء،  تلك 

عبر التيليسكوب من أضواء وإشارات لنجوم ماتت لكنّنا 

نستطيع رؤية ماضيها لبعدها الهائل، والنّساء تبحث في 

املاضي كما يفعل. لكن الفرق الوحيد، كما يقول، أن عمله 

بحث  يحتّم  بينما  املاضي،  في  االنغماس  أي   - يؤرّقه  ال 

النساء عن ماضٍ ال يجدونه تأرقهنّ.

عن  يبحثن  نسوةٍ  إلنجاز  أقرب  هراير  أعمال  تبدو  قد 

الشخصيّ،  تاريخهن  عن  واسعة  صحراء  في  ماضيهن 

من إنجاز علماء فضاء يبحثون في فضاء واسع عن تاريخ 

الجماليّ  املستوى  تكبّل  التي  القسوة  فرغم  البشريّة. 

من  بامتياز، متحرّرة  أعمال شخصيّة  أنّها  إالّ  الصور،  في 

عبء املعرفة. لكنّ األعمال ال تتجاهل هذه الثنائيّة، بل ربّما 

تؤكّدها، وتعزّز فكرة الصراع اليومي الذي يكاد أن يكون 

القسوة  أن  تثبت  وربّما  الزّائل.  عاملنا  لتوثيق  تاريخيّاً 

والرّحمة آتيتان من الجهة ذاتها التي تلمع كنجمة ميّتة 

ال نزال نستطيع رؤيتها.

أبو  محمود  املصري  الصحافي  املصوّر  قضاها  يوماً 

زيد )شوكان( في السجن قبل أن يُعرَض على املحكمة 

الصحافيين  نقابة  في  الحريات  هيئة  رئيس  وبحسب  مرّة،  ألوّل 

هناك 32 صحافياً على األقل معتقلون في السجون املصرية حالياً.
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فكـــرة

ــهــا  ــوم كــلّ ــ ــيـ ــ ــات الـ ــ ــاعـ ــ ــا نـــقـــضـــي سـ ــ ــنّـ ــ »كـ

ــزيــن فـــي حـــجـــرة. املـــرحـــاض كــان  ــجَ مــحــتَ

داخـــل الــحــجــرة أيــضــاً. كــان عــددنــا 45«. 

ــرات  ــذه الــجــمــلــة لــيــســت آتـــيـــة مـــن مـــذكّـ هــ

معتقَل ســابــق، بــل هــي شــهــادة شـــابٍّ من 

أرض الصومال كان مصاباً بمرض عقليّ 

فأرغمه أهله على دخول أحد »املصحّات«. 

يفترض أنّ هذه املصحّات هي البديل عن 

الــشــيــوخ والــرقــي وعــن الــتــشــرد أو العيش 

يمكّنها  ما  املعرفة  تملك من  ال  عــائــاتٍ  مع 

مــن الــتــعــامــل مــع أبــنــائــهــا الــذيــن تــدهــورت 

الظروف  حالهم  وتفاقم  العقلية،  صحتهم 

ــة  االجــتــمــاعــيــة الــقــاســيــة والــــحــــروب األهــلــيّ

املتاحقة التي يظهر أن املقاتلين فيها هم 

لكنّ بديل  العقلي.  للمرض  األكثر عرضة 

املصحة ليس أفضل أبداً.

يــشــيــر تـــقـــريـــر مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــاملــيــة 

عقلياً  املرضى  معاملة  حول  مؤخراً  الصادر 

طبيبين  هـــنـــاك  أنّ  إلــــى  صــومــالــيــانــد  فـــي 

الـــدولـــة غير  )أو  اإلقــلــيــم  فــي  فــقــط  نفسيين 

الــذي يبلغ عدد سكانه  املعترف بها دولياً( 

املعاملة  يفسّر  قــد  هــذا  نسمة.  مليون   3.5

الــســيــئــة فــي أغــلــب »املـــصـــحّـــات« الحكومية 

من  املرضى  معظم  يدخلها  التي  والخاصة 

دون إرادتــهــم، ويُــضــربــون فيها ويُــهــانــون 

عند رفضهم تناول األدوية التي تعطى لهم 

دون أن يقدّم لهم تشخيص لحالتهم، هذا 

داخل  وقتهم  يمضون  على كونهم  عــاوة 

الحجرات مقيّدين بساسل حديدية!

انهيار  املاضي  القرن  تسعينيات  شهدت 

الــقــطــاع الــصــحــي فـــي صــومــالــيــانــد نتيجة 

مقتل أو فرار كثيرٍ من العاملين فيه ودمار 

ما  وهـــذا  الــصــحــيــة،  واملـــراكـــز  املستشفيات 

القطاع على  األكبر في هذا  االعتماد  جعل 

املــســاعــدات مــن منظمات دولــيــة، خاصة أنّ 

من  أكثر  تخصّص  ال  صومالياند  حكومة 

4 في املئة من ميزانياتها السنوية للصحّة. 

الصحة  ومنظمة  الحكومة  هذه  بين  االتفاق 

العاملية على االلتفات إلى أمر الصحة النفسية 

سيكون صعب التنفيذ وإن كان ملحّاً جداً، 

املصحات  داخـــل  مــن  املقبلة  الــصــور  إنّ  إذ 

الــحــالــيــة مــؤملــة. هـــذه صـــور أشــخــاصٍ تلتف 

الساسل حول أرجلهم وهم مستلقون على 

فرش مقرفة في حجرات تأكلها الرطوبة. 

عــنــوان تــقــريــر منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة هو 

»مقيّدون كأنهم سجناء«. وبعيداً عن كون 

هكذا،  أصـــًا  يُــعــامــلــوا  أن  يجب  ال  السجناء 

إلى  مــن يصل  إنّ  بالقول  نــفــرّق  أنّ  فيجب 

مــرحــلــة يــحــتــاج فــيــهــا إلـــى مــصــحٍّ عــقــلــي هو 

الهشاشة، وهو  أقصى درجــات  بلغ  إنسانٌ 

ــات الــرعــايــة  لــهــذا بــحــاجــة إلـــى أقــصــى درجــ

واالحتضان، وليس العكس.

العالج بالضرب!

ربيع مصطفى

ما الذي يهم السعوديين؟
قالت اململكة إن األمر إنجاز، أن تنتخب النساء ويترشحن، 

ويدخلن  والقطيف،  واإلحساء  مكة  في  سعوديات  تفوز  أن 

السعودي  اإلنجاز  عن  الجميع  يتحدث  البلدي.  العمل 

تكون  أن  الحقيقة هو  في  اإلنجاز  لكن  التاريخ،  الذي دخل 

بممارسة  للنساء  سمح  العالم  في  بلد  آخر  السعودية 

حقهن الطبيعي في اختيار ممثلين عنهن. 

كان يوما عاديا كأي يوم آخر  في اململكة، لم يتخلَّ الناسُ 

أنهن  صحيح  عذريتَهن،  النساءُ  تفقد  ولم  دينهم،  عن 

تصورن كثيرا وهن يُسقطن الورقة في صندوق االقتراع، 

عباءة  ارتدين  ما  إذا  يتصورن  السعوديات،  طبع  هذا  لكن 

ملونة، وإذا ما فكرن بقيادة السيارة، وإذا ما تناولن قهوتهن 

الصباحية. 

لها  التي يسوّق  البلدية  االنتخابات  اإلقبال على  يكن  لم 

منذ أشهر عديدة بوصفها الفاصل بين الصمت والصوت، 

السعوديين  تحفيز  في  اإلعالنية  اللوحات  تؤثر  ولم  قويّاً. 

 18 إلى  االقتراع  سن  تخفيض  من  بالرغم  املشاركة  على 

سيجلب  مفصليا  حدثا  االنتخابية  العملية  واعتبار  عاماً 

الكثير من التغييرات. لكن السعوديين يؤمنون بمحدودية 

االنتخابات، وبغياب قدرتها على إحداث أي خرق في النظام 

الحاكم في اململكة، وعلى فقدانها لصالحيات يمكن أن تؤثر 

السكن  كأزمة  البالد،  مواطنو  منها  يعاني  التي  األزمات  في 

مثاًل.

للمرة  ويترشحن  ينتخبن  اللواتي  النساء  بين  حتى 

األولى، عُدَّ  اإلقبال ضعيفا. تحدث مراسلون عن ناخب كل 

نصف ساعة يدخل مركز االقتراع ليدلو بصوته، تحدثوا 

تلك  باألخص  مقترعين  من  خالية  شبه  مراكز  عن  أيضا 

املخصصة للرجال، على الرغم من تقدم ما يزيد عن خمسة 

آالف مرشح مقابل 978 امرأة دخلت السباق االنتخابي. 

بحسب   التاريخ  يدخلن  النساء  كانت  الذي  اليوم  وفي 

كمنتخبات  اقــتــراع  عملية  أول  ويسجّلن  اململكة، 

الكتاب  معرض  يغزون  املحتسبين  بعض  كان  ومرشحات، 

شعرية  أمسية  إلى  بالضبط  ويتجهون  جدة،  في  الدولي 

مدروس  الهجوم  قصيدة.  سعودية  شاعرة  فيها  تتلو 

أراد املطاوعان إحداث جلبة، صرخ  إلفشال األمسية، حيث 

صوت  تسمعوا  أن  هذا  »أيرضيكم  الحضور  في  أحدهم 

أمام  تقفي  أن  بنتي  يا  »عيب  القاعة؟«،  في  يصدح  فتنة 

وأخرج  يرضينا.  نعم  صاعقا:  الجواب  وكان  الرجال«،  

املنظمون املناصحين خارج القاعة!

تحمل  لوحات  بتمزيق  شبان  قام  االنتخابات،  قبل  حتى 

حريم  عندنا  »ما  عبارات:  تــرداد  مع  مرشحات  أسماء 

صرّحت  امرأة  على  الفيديو  هذا  أثر  ربما  يترشحون«. 

لكنها  بمقعد..  إمرأة  تفوز  لو  تتمنى  بأنها  اإلعالم  لوسائل 

 - أخرى  امرأة  وفازت  املرأة  أمنية  تحققت  رجال.  انتخبت 

 - االقتراع  مركز  إلى  ليوصلها  بسائقها  استعانت  كانت 

بمقعد بلدي عن دائرة مكة. 

»برستيج«  إلى  النساء  تحوّل  من  يبقى  الخوف  لكن 

اجتماعي تحتاجه اململكة إلثبات اعتدالها، تماما مثلما حدث 

يوم دخلت النساء مجلس الشورى، حيث حرص الجميع 

ال  التي  املجتمع  قواعد  سيطرة  تحت  إلبقائهن  وتكاتفوا 

تُخرق، كمنع االختالط مثال. 

العديد  النساء  واجهت  األخيرة،  االنتخابات  في  وحتى 

من العوائق، كفرض غرامة مالية في حال ثبتت مخالفتهن 

لقوانين الفصل بين الجنسين في اململكة. عُزلت املرشحات 

وحُصر تأثيرهن على فئة ينتمين إليها  بمباركة من الهيئة 

النساء  ينتخبن  بالنساء  املعادلة   لخصت  التي  الدينية 

والرجال للرجال. 

بعيد،  من  الساحة  على  يجري  ما  السعوديون  يراقب 

يزهدون  فرق.  ال  هاتف،  أو  إلكتروني  جهاز  خلف  من  ربما 

يزهد  انتخابات.  وال  حرب  ال  الدائرة.  باألحداث  باالهتمام 

السعوديون بأخبار بالدهم، ال يسألون ملاذا تتزايد الرؤوس 

تتوقف عمليات عسكرية تجفف  ال  وملاذا  بالحبال،  العالقة 

منابع األموال..

تويتر.  على  بوسم  أو  الفضائح  بعالم  ينشغلون  قد 

وأما  قضية،  أي  في  معارض  أو  مؤيد  موقف  إبداء  يهمهم 

الفعل فمؤجل. 

نورة بنت عفش

باحثة اجتماعية من السعودية
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خاطئة.  املرتفعات  تلك  على  التي رسمت  »الــحــدود 

في الحقيقة إنّها حدود املنطقة التي توجد فيها حقول 

الــحــدود،  تلك  مــن رســمــوا  هــم  الجيولوجيون  الــنــفــط. 

فجعلوا تركيا تبدأ حيث تنتهي تلك الحدود«.

سليمان ديميريل

 )رئيس تركيا للفترة 1993 / 2000( 

قوى  عدة  أو  قوة  توجد  أن  بد  ال  فــراغ،  يوجد  حيث 

شيء  كل  قبل  هو  تفككها  أو  الدول  نشوء  مللئه.  تسعى 

املتقن  الفيبري  تعريفها  )في  فالدولة  جيوسياسي.  حدث 

»السلطة التي تحتكر العنف الشرعي في إقليم معين«(، 

تؤثر من خالل موقعها وتوجهاتها على مجمل نظام القوة 

إعادة  يعني  انهيارها  او  الدولة  تلك  في منطقتها. وغياب 

تشكيل نظام القوة بكل ما يثيره ذلك من تنافس وتصادم 

وتسويات، وأحياناً.. تغيير للخرائط. 

أزمة بَعْشيقة 

إلى  جنودها  تركيا  أرسلت  ملاذا  نفهم  أن  يمكننا  هكذا 

منطقة بَعْشيقة العراقية. فمرحلة ملء الفراغ تقترب كلما 

تصاعد زخم الحرب على »داعش«. وحيث لم يعد خافياً 

أن جزءاً مهماً من قوة هذا التنظيم يكمن في حقيقة أنه ال 

»أعدائها«،  وهي تستمد  العدو رقم واحد ألي من  يمثل 

بعض مصادر قوتها في كونها تفض االشتباك بين القوى 

املتصارعة على ملء الفراغ في مناطق الصراع في العراق 

وسوريا.  

وبينما تزداد هشاشة دولة كالعراق بحيث ال تعود قادرة 

على »احتكار العنف الشرعي في إقليمها«، فإنّ الطامحين 

مركزية  سلطات  لديهم  زالت  ما  الذين  قوة،  األكثر 

لتقاسم  متماسكة ومصالح محددة، سيسعون  وجيوش 

تركتها. وفي ذاكرة األتراك - وخصوصاً إسالميّيهم - 

أنّ الدولة العثمانية كانت قبل قرن من الزمان هي »الرجل 

املريض« الذي تقاسم اآلخرون تركته، وظهرت من تلك 

التركة دول جديدة كالعراق وسوريا.

العراقي خطاباً  الوزراء  إلقاء رئيس   قبل يوم واحد من 

مليئاً بالشعارات والكالم الرومانسي عن السيادة ووحدة 

الشعب والتنديد باالنتهاكات التركية لألراضي العراقية، 

يشجب  النجيفي،  أسامة  الجمهورية،  رئيس  نائب  كان 

في حوار لصحيفة سعودية، السياسة الخارجية العراقية 

وموقفها »املستغرب« من تواجد القوات التركية في شمال 

منذ  طلبت  العراقية  الحكومة  بأن  النجيفي  أكد  العراق. 

أكثر من عام املساعدة التركية، والعبادي يقول إنّ العراق 

قوات  إدخال  أخرى  دولة  أي  أو  تركيا  أبداً من  لم يطلب 

برية. وفي هذا التناقض الصارخ بين مسؤولين كبيرين 

في »الدولة العراقية« تتجسد هشاشتها، وتتأكد حقيقة 

أنها اآلن »رجل املنطقة املريض«.

شكوى ديميريل

بعد الحرب العاملية األولى، فرض الحلفاء »معاهدة سيفْر« 

بعد  تعديلها  والتي جرى  املهزومة،  العثمانية  الدولة  على 

بين  كمال  مصطفى  حققها  التي  العسكرية  االنتصارات 

التي  عامي 1919 و 1922، لتستبدل بـ »معاهدة لوزان« 

باستثناء  الحالية،  تركيا  حدود  ضوئها  في  تشكلت 

بريطانيا،  مع  املفاوضات  وخالل  العراق.  مع  الحدود 

املوصل،  إقليم  عن  التخلي  التركية  الحكومة  رفضت 

مبررة ذلك برغبة سكان املنطقة التي يتواجد فيها الكثير 

من الناطقين بالتركية، وبسبب خزينها النفطي املكتشَف 

لتركيا. أصرت  بالنسبة  ممر تجاري مهم  وألنها  حديثاً، 

أن  أرادت  ألنها  بالعراق  اإلقليم  إلحاق  على  بريطانيا 

السيطرة  من  مزيداً  تضمن  وأن  نفوذها،  دائرة  توسع 

املنطقة، وأن تستفيد من كون غالبية سكانها  على نفط 

للغالبية  السكاني  الثقل  ملوازنة  السنّة،  هم من املسلمين 

الشيعية املتأثرة حينها برجال الدين املعارضين لالحتالل 

بالتخلي  تركيا  قبلت  التوتر،  من  فترة  وبعد  البريطاني. 

السياسة  اعتبارات  أنها وبفعل  املوصل، برغم  إقليم  عن 

الداخلية، ظلت تفترض ارتباطاً إدارياً شكلياً معه، وأفردت 

من  الثمانينيات  حتى  التركية،  امليزانية  في  رمزياً  باباً  له 

القرن املاضي. 

تداعب  الفكرة  عادت  تحديداً،  املرحلة  تلك  في  ولكن 

على  سيطرته  صدام  نظام  فقد  حينما  التركي  الذهن 

الحدود الشمالية بسبب التمرد الكردي، فأقدم على توقيع 

اتّفاقات مع تركيا تسمح لها بعبور الحدود ملالحقة مقاتلي 

القرن  من  التسعينيات  وفي  الكردستاني.  العمال  حزب 

النظام،  سلطة  عن  كردستان  إقليم  خرج  حينما  الفائت، 

كان آالف الجنود األتراك يعبرون الحدود بشكل روتيني 

التصريحات  أكثر  أحد  وفي  الكرد.  املتمردين  ملحاربة 

ديميريل،  سليمان  سابق،  تركي  رئيس  أعلن  مباشرة، 

جزءاً  كانت  كما  تركيا،  من  جزءاً  املوصل  بقيت  لو  بأنه 

من الدولة العثمانية، ملا حدثت كل املشاكل التي نواجهها 

اليوم، ويقصد الحرب مع حزب العمال الكردستاني. 

تراجع ديميريل عن تلك التصريحات الحقاً. وهكذا فعل 

الظروف  أنّ  فكما  مرة،  كل  في  األتراك  املسؤولين  أغلب 

الدولية واإلقليمية لم تكن تسمح بتحقيق الحلم الكردي 

بإنشاء دولة قومية، فإنّها ما كانت لتسمح بتغيير جذري 

بالخرائط، مع وجود قوى إقليمية ستستفزها أي محاولة 

النوع، وقوى دولية ال تريد تحواًل جيو ـ سياسياً  من هذا 

إلى  دوماً  تتطلع  كانت  تركيا  أن  عن  فضاًل  الثقل،  بهذا 

الجنوب، حتى جاء  على  عينها  تكن  ولم  ـ  أوروبا  ـ  غربها 

أردوغان.

العراقي،  بالوضع  يتعلقان  سببان  أيضاً  هناك  كان   

فكردستان لم تكن بعد صديقة حميمة لألتراك، بل كان 

وبالتالي  عالقاتهما،  يشكل  الذي  هو  التاريخي  العداء 

إلى  أعمق  ما كانوا سيتساهلون مع دخول تركي  فإنّهم 

األراضي العراقية. كما أن املوصل لم تكن مدينة هامشية، 

العربي وسيطرته  القومي  التيار  بل أصبحت منذ صعود 

قوة  مصادر  من  واحدة  العراق،  في  السلطة  مقاليد  على 

عدد  بأكبر  العراقي  الجيش  رفدت  التي  واملنطقة  النظام 

املختلطة  العربية  القومية  النزعة  شكّلت  ضباطه.  من 

بما  املوصل،  في  الغالبية  هوية  سنية،  إسالمية  بنزعة 

جعلها غير ميالة إلى تركيا ذات النزعتين القومية التركية 

والعلمانية.

تركيا األردوغانية والرجل املريض

الكردي متوجساً  املوقف  أردوغان، ظل  بدايات عهد  في 

من األتراك، في وقت كانت القوى اإلسالمية الشيعية تجد 

وتحتفي  اإلسالمي  أردوغان  حزب  مع  املشتركات  بعض 

بالخطاب »غير الطائفي« له )كما أنه لم يكن هناك توترٌ 

بين اإليرانيين واألتراك قبل الحرب األهلية السورية(. في 

عام 2006، أضحت زيارة ابراهيم الجعفري، رئيس وزراء 

الجمهورية  رئيس  إذن  بدون  تركيا  إلى  األسبق،  العراق 

العراقية وقتها، جالل الطالباني وهو كردي، وبدون معرفة 

التحالف الكردستاني، هي السبب املعلن إلصرار التحالف 

على عدم التجديد له. 

بانتقال  األخيرة  السنوات  في  تدريجياً  األمور  ستتغير 

بالشرق  االهتمام  إلى  أوروبا  على  التركيز  من  أردوغان 

داخلياً،  الكرد  مع  للمصالحة  مشروعاً  وببدئه  األوسط، 

وخلق شبكات تحالف إقليمية. حصل تقارب غير مسبوق 

شراكة  إلى  تدريجياً  تطور  كردستان  إقليم  حكومة  مع 

على  تشرف  التركية  الشركات  باتت  حيث  اقتصادية، 

معظم املشاريع في اإلقليم بما في ذلك بناء خط األنابيب 

خط  بناء  على  تعمل  وهي  لإلقليم،  املستقل  شبه  النفطي 

عليه  اعتمادهم  أن  األتراك  يعتقد  الذي  الغاز  بنقل  خاص 

والوفاء بحاجتهم إليه من لدى قوى منافسة، مثل روسيا 

وإيران، هو نقطة ضعف ينبغي تجاوزها.

الطبقة  داخــل  حلفاء  صناعة  في  تركيا  ونجحت   

وعائلة  اإلسالمي  الحزب  في  تحديداً  السنّية،  السياسية 

النجيفي التي كان أحد أفرادها محافظاً للمدينة منذ العام 

2009. ولعب ذلك التقارب دوراً في تحويل عالقة النجيفي 

األطراف  لتكتشف  الصّداقة،  إلى  العداء  من  بكردستان 

مصلحة  املوصل،  ومحافظ  وكردستان  تركيا  الثالثة، 

على  ويعمل  بغداد،  ضعف  يستثمر  تحالف  في  مشتركة 

ــ  العراقي  املحور  ينافس  تركي  ــ  عراقي  محور  صناعة 

إقليمياً  عمقاً  ويعطي  التركية  املصالح  يضمن  اإليراني، 

الكردستاني الحاكم في كردستان  الديموقراطي  للحزب 

أصاًل  نشأ  )الذي  اإلسالمي  الحزب  النجيفي/  وملجموعة 

كفرع عراقي لإلخوان املسلمين(. كان الفتاً عند انسحاب 

أسامة النجيفي وحلفائه من الجلسة األولى ملجلس النوّاب 

العراقي التي انعقدت بعد تشكيل حكومة املالكي الثانية، أن 

داوود أوغلو، الذي كان وزير الخارجية التركي حينذاك، 

األتراك  البرملان.  إلى  العودة  منه  وطلب  النجيفي  هاتف 

أن  يجب  الذي  الثالث  )»الباترون«(  املرجع  أنهم  اعتبروا 

يؤخذ رأيه في العراق إلى جانب الواليات املتحدة وإيران.

عادت الطموحات التركية بشكل جديد، أساسه تحويل 

بها  خاصة  نفوذ  منطقة  إلى  واملوصل  العراق  كردستان 

حُرمت  التي  الطاقة  مصادر  بعض  لها  توفر  عالقة  عبر 

بأن  لها  السابق للحدود، وتسمح  الترسيم  منها بسبب 

تركة  في  وشريكاً  العراقي،  الشأن  في  آخراً  العباً  تغدو 

يستغرب  وهو  مرة،  أردوغان  قاله  ما  هذا  املريض.  الرجل 

يقبلون  »ملاذا  التركي:  للدور  العراقية  الحكومة  رفض 

واليوم،  بتركيا؟«.  يقبلون  وال  املتحدة  والواليات  بإيران 

إيران في  املدعومة من  حيث تنجح قوى الحشد الشعبي 

تحويل نفسها إلى ذراع عسكري شبه مستقل عن الدولة، 

ولديه خياراته السياسية الخاصة ونفوذه الذي يمتد من 

محافظة صالح الدين إلى البصرة، وطموحه للسيطرة على 

إدارة  املتحدة  الواليات  وتتولى  منها،  يتبقى  ما  أو  الدولة 

أردوغان  يحاول  العراق،  غرب  ومناطق  األنبار  في  املعركة 

التذكير بأن لتركيا حصة في تركة الرجل املريض.

االستفتاء غير املنجز

في  املوصل،  حول  البريطاني  ـ  التركي  التوتر  زمن  في 

باستفتاء سكان  األتراك  املاضي، طالب  القرن  عشرينيات 

للعراق.  أو االنضمام  البقاء كجزء من تركيا  املوصل على 

جرى  لو  سيحدث  الذي  ما  أبداً.  االستفتاء  هذا  يجر  لم 

االستفتاء اليوم، في املدينة التي جرَّبت حكم داعش وحيث 

ألقى البغدادي خطبته الشهيرة؟

مثل  نتيجة  تكون  أن  يمكن  بما  أن يجزم  يمكن ألحد  ال 

ثاني  أن تغدو  ليتنبأ  لم يكن  أحداً  أن  هذا االستفتاء، كما 

كبرى املدن العراقية وواحدة من أهم الحواضر التاريخية 

املتطرفين  من  عصابة  قبضة  تحت  األوسط،  الشرق  في 

الدينيين والطائفيين في القرن الحادي والعشرين.

املوصليّون،  يريده  أن  يمكن  ما  تحديد  عن  العجز  في 

تتجلى معضلة العراق اليوم، كبلد بال هوية واضحة، وبال 

خيارات محسومة.. كرجل مريض غادرته الروح منذ زمن.

حارث حسن

باحث من العراق

العراق: تركة الرجل املريض

هناء مال الله - العراق

بغداد أخرى يصنعها املعْدَمون
الناس  يَصفن  أثيرة.  مالمح  لبغداد  تعد  لم 

غير  مدينتهم  تاريخ  يكشفها  التي  بالصور 

البعيد وهم يخمِّنون أو يؤشِّرون، مرتبكين، إلى 

هذه السّاحة أو تلك، إلى هذا املَعَلم أو ذاك، بعد 

تحلم  كانت  التي  العاصمة  في  الكثير  تغيّر  أن 

دولٌ بأن تكون على شاكلتها. هكذا، يفرش أهل 

بغداد تاريخ مدينتهم. يستعيدون الكلمات التي 

الجَميع  ويعرف  بحقِّها،  مشهورون  أناس  قالها 

أنّها صارت »خرابة كبيرة«. لم تحفظ ماضيها 

وعمارتها،  ومؤسّساتها  وأبنيتها  وشوارعها 

اليوم  بغداد  بتاريخها.  يليق  حاضراً  تبنِ  ولم 

والعيش فيها صعب ويتطلّب  هي مدينة قاسية 

جالدة ال تحتمل نواحاً على أطالل وخرائب، فيما 

خانقة  سكن  أزمة  وسط  أنفسهم  الناس  يجد 

الخراب  استثمار  على  قدرة  ابتكار  إلى  تدفعهم 

للبناء على أنقاضه.. أو إلى جانبه أو من مخلّفاته.  

العيش واملللّ  وبشطارة وحنكة من خبر مرارة 

عمّي  ابنْا  أسّس  وإهمالها،  الحكومات  فساد  من 

ما يشبه مدينتين جديدتين داخل بغداد، حالهم 

بهذا حال »شطّار« كثر أسّسوا مُدناً أخرى على 

التي  وهي  أحياناً،  ومركزها  األم  املدينة  تخوم 

أوّاًل:  كان  أحمد  والشبّان.  الشيبة  غالءها  يلفظ 

من اصدقائه  ماليّة  مبالغ  واستدان  باع سيّارته 

قطعة  ويشتري  دوالر  آالف   10 ليجمع  وعائلته 

بغداد.  شرق  جنوب  النهروان  منطقة  في  أرض 

فاقت  التي  اإليجار  بمبالغ  ذرعاً  ضاق  قد  كان 

البسيط  وبناؤه  فكرته  احتمالها.  على  قدرته 

العائلة  أبناء  شهيّة  أثار  ما  سرعان  هناك  ملنزله 

الجميع،  يعرف  الجميع  حذوه.  فحذوا  اآلخرين 

يحلّون  السنّ  كبار  الرجال  من  عدد  وثمّة 

الخالفات بينهم. كَوّنوا ما يشبه اإلمارة.. لحقه 

عباس. اشترى أيضاً أرضاً وبنى عليها منزاًل في 

منطقة جسر ديالى وكوّن هو اآلخر إمارته بعد أن 

جلب آخرين من العشيرة ليسكنوا هناك. 

عشوائيات 

املناطق  من  وسواها  ديالى  وجسر  النهروان 

مناطق  كانت  الشاكلة  هذه  على  املتأسّسة 

واليوم  العاصمة،  أطــراف  على  نائية  زراعية 

يجري فيها إعمار املنازل ليل نهار. منازل صغيرة 

تُبنى، وطُرقات غير معبّدة تشقّ، ومدارس بعيدة 

إليها.  للوصول  اآلسنة  املياه  في  األطفال  يمخر 

أراضٍ  على  أقيمت  التي  الجديدة  املُدن  هذي 

وفي  السكن.  في  الشبّان  حلم  تحقّق  زراعيّة 

»العشوائيات«،  بـ  رسمياً  املعروفة  املدن  هذه 

الصغيرة  األعمال  بناء  املنازل  جانب  إلى  يترتّب 

املواد  بيع  ودكاكين  الخضار  بيع  محال  مثل 

الغذائية ومحال تصليح السيارات. مُدن تكتفي 

العشائر،  تديره  فيها  الحكم  أن  حتّى  بنفسها، 

األعراف  هو  فالقانون  ولذا  شرطة.  مراكز  وال 

والسنن العشائرية. وبعد أن غابت املستشفيات 

العراقي  )االسم  املُضمِّد  أخذ  واملستوصفات، 

إال في ما يتعلّق  يُدير الشؤون الطبيّة  للمُمرِّض( 

تستعيد  والقابلة  الكبرى،  الجراحية  بالعمليات 

أمهاتهم  أرحام  من  أطفااًل  تسحب  وهي  زهوَها 

محرّكات  أحَد  ليصبحوا  الحياة،  إلى  وتقذفهم 

النمو السكّاني الذي يبلغ 3.5 في املئة سنويّاً.

بالنار  املنصور  جعفر  أبو  رسَمها  التي  بغداد 

ميالدية،   762 العام  دائري  شكل  على  والقطن 

طهران  بعد  الغربيّة  آسيا  في  املدن  أكبر  وثاني 

)تبلغ مساحتها 4.555 كيلومتراً مربّعاً(، صارت 

دونما  ويوسّعونها  يخطّطونها  للسكّان،  تركاً 

أيّة حِسابات للمستقبل أو اعتبار للماضي.

 )1984 ــ   1958( أربعة  عقود  مــدى  على 

العراق  حكم  على  املتعاقبة  الحكومات  استعانت 

أجل  من  كُبرى  مديني  تطوير  شركات  بأربع 

تحسّباً  توسيعها  على  والعمل  بغداد،  تخطيط 

أن  إال  باطّراد.  املتزايد  نفوسها  عدد  الستيعاب 

الوضع السياسي الذي ظلّ يتخبّط، عالوة على 

الواحدة  وصارت  تنفيذها،  دون  حال  الحروب، 

من هذه الخطط تلغي األخرى مثلما يلغي النظام 

إلى  األمر  القديم، حتى وصل  الجديد  السياسي 

الفوضى.

وهكذا حدت الفوضى بنحو مليون و600 ألف 

على  تتوزّع  عشوائيات  في  العيش  إلى  شخص 

127 منطقة، وفقاً ملحافظة بغداد. هؤالء يشكلون 

فإلى  التوالي.  على  بغداد  تلفظه  سكانياً  فائضاً 

جانب زيادة عدد الوالدات في بغداد، فإن الوافدين 

مع  سنوات  الثماني  حرب  أثناء  السيّما  إليها، 

لحقها  وما  الثانية  الخليج  ثَم حرب  ومن  إيران، 

من  سكانها  تعداد  رفع  اقتصادية،  عقوبات  من 

2.2 مليون نسمة في العام 1970 إلى 5.5 ماليين 

 / نيسان  في  بغداد  احتالل  وبعد   .1997 العام 

ابريل 2003، عاد العدد ليصبح عام 2007 نحو 

بغداد  أن  يُضاف  هذا  كل  إلى  نسمة.  ماليين   8

للعراق،  واالقتصادي  السياسي  املركز  كونها 

في  املعدَمين  أولئك  شهيّة  تثير  فتئت  ما  فهي 

باتت  الذين  والجنوبيّة،  الشماليّة  املحافظات 

أراضيهم بوراً بسبّب شحّ املياه، بالهجرة إليها 

الذي  الجوع  شرّ  تقيهم  أعمال  على  للحصول 

حلّ بمدنهم ونواحيهم. 

سماسرة

والحال هذه، إنّ فشل الحكومات املتعاقبة على 

يقتصر  ال  اآلن  وحتّى  بغداد  احتالل  منذ  الحكم 

للمدينة،  حضَري  وتنظيم  تخطيط  إرساء  على 

تحصل  ال  التي  العشوائيات  هذه  إلى  ويمتد  بل 

إلى  وتفتقر  الحكومية  الخدمات  من  أي  على 

)إال وفق صفقات  التحتيّة  البنى  األدنى من  الحدّ 

االنتخابات(،  بمواسم  األحيان  بعض  في  زبائنية 

خطوط  مدّ  إلى  سكانها،  يضطرّ  الذي  األمر 

بجهود  الطّرق  بعض  وتعبيد  والكهرباء  املياه 

املناطق  هذه  محيط  في  نشأت  كما  شخصيّة. 

األخرى  الصناعات  وبعض  اآلجر  صناعة  معامل 

الضرر  يرون  ال  السكّان  أن  بيد  للبيئة،  امللوَّثة 

هذه  من  عليهم  العائدة  الفوائد  مقابل  ذلك  في 

 40 نحو  لعائالت  رزق  مصادر  تمثّل  إذ  املعامل، 

في املئة من الرجال كعمّال فيها، وهناك أيضاً 40 

العاملين  الكَسَبة  العشوائيات من  املئة رجال  في 

في  يعملون  املئة  في  و10  الصغيرة،  املهن  في 

الفالحة، وال يبدو مستغرباً أن يقدّر عدد العاملين 

املئة فقط،  في املؤسسات الحكومية بنحو 5 في 

لكونها تتطلّب شهادات جامعيّة.

ملن  »األرض  منطق  وفق  هذا  كل  يجري  وال 

خالل  وتكبر  تشبّ  التي  املناطق  فهذه  يزرعها«، 

من  عدد  ملكيّتها  خلف  يقف  قليلة  سنوات 

السماسرة املتعاونين مع أحزاب السلطة. بعض 

ويتمّ  الدولة  إلى  ملكيّتها  تعود  األراضي  هذه 

تأجيرها إلى تجّار بغرض الزارعة، إال أن صفقات 

أما  وتقسيمها.  عليها  البناء  تُجيز  املؤجرين  مع 

أدّى  ملزارعين قدماء  بعضها اآلخر فتعود ملكيته 

عدم حصولهم على حصص مائية للري وانتفاء 

تشريع  بسبب  الزراعة  إلى  أساساً  الحاجة 

يعدِّلوا  أن  إلى  املستوردة،  للخضار  الحدود 

أراضيهم بمشاريع أجدى،  خططهم واستثمار 

البلديّات  من  بعضهم  بمهندسين  فاستعانوا 

ليخطّطوا  خارجها  من  اآلخر  وبعضهم  املحليّة 

األرض ويقسمّوها على مساحات بين 100 و200 

متر ويبيعوها إلى من يشبه عباس وأحمد.

إلى  باالنتقال  الجميع  إقناع  يحاول  عبّاس 

أكثر  من  تقترب  أنّها  على  يصرّ  إذ  »مدينته«، 

عن  يتحدّث  يظلّ  الــذي  هو  تحضّراً.  ــدن  املُ

تجعل  طرق  شقِّ  في  املستقبليّة  سكّانها  خطّط 

عن  فضاًل  العاصمة،  مركز  إلى  أقرب  وصولهم 

حصوله على وعودٍ من سياسيين بتحويل الفئة 

التخطيطية لألرض من »زراعية« إلى »سكنية«، 

ما يرفع أسعار املنازل هناك كما حصل في بعض 

املناطق أثناء االنتخابات البرملانيّة املاضية.

إلى  باالنتقال  إقناعي  يحاول  وهو  أخبره  كنت 

بيئة  تشكّل  أن  يمكن  ال  املناطق  هذه  بأن  هناك، 

عشوائي،  تخطيطها  ألن  املستقبل  في  حضرية 

يكونوا  لم  إذا  واحد  طائفي  لون  من  وسكّانها 

الخدمات  ضعف  إلى  إضافة  واحدة،  عشيرة  من 

وتلوّث البيئة. إال أنّه سارع إلى سؤالي: ماذا عن 

الكرادة؟ ماذا عن الدورة؟ وحتّى املنصور! ما كان 

منطقته  بين  ما  املقارنة  بهذه  عبّاس  عليه  يدلل 

هذه  حتى  اصطباغ  هو  الفخمة،  األخيرة  وهذه 

بسمة طائفية واحدة، سنيّة أو شيعية، باإلضافة 

إلى درجات جعلتها  أن الخدمات فيها تدّنت  إلى 

تقترب من بعض املناطق العشوائية التي أسسها 

وتحولت  بغالبيتها  متهالكة  فباتت  سكّانها، 

منازلها إلى مخازن للتجّار ومكاتب للشركات.

هذه  »أصحاب«  يُجمع  لألطراف.  املستقبل 

شراء  املرء  يستطيع  التي  وحدها  وهي  املدن. 

 30 من  أكثر  يُكلِّف  ال  قد  متر  بمئة  فيها  منزل 

محال،  ال  قادمة  فهي  الخدمات  أما  دوالر.  ألف 

أهلها  وألن  التوالي،  على  تتسع  املدن  هذه  ألن 

الحكومة  حاولت  لو  الدنيا  »يخربون«  سـ 

فإن  ذلك،  من  أكثر  بل  هدمها.  أو  بها  املساس 

سنوات  أربع  كل  تأتي  التي  االنتخابات  مواسم 

ال تمثّل للمعْدَمين سوى مناسبة للمساومة على 

اإلنارة  وأعمدة  الشوارع  تعبيد  مقابل  أصواتهم 

وبناء املدارس واملستوصفات. األصوات غالية في 

وأهلها  مجتمعها  ومستقبل  املدينة  لكن  بغداد، 

أرخص مما يتخيّل املرء.

عمر الجفّال

 كاتب صحافي من العراق

رداً على شائعات سجن العقرب

في مؤتمر صحافي لشرح ما أثير مؤخراً حول سجن العقرب، 

قـــال املــتــحــدث اإلعــامــي بــاســم ســجــن الــعــقــرب إن الــســجــن يعد 

واحــة لألمن واالستقرار، وإنــه يستغرب جــداً ما يثار يومياً حول 

الصعوبات التي يعانيها السجناء في سجن العقرب. 

املابس  بــإدخــال  السجناء  ذوي  بعض  ملطالبات  إشـــارة  وفــي 

الشتوية لذويهم هناك، قال إنه ال يجد هذا الطلب معقواًل، خاصة 

أن جو مصر معتدل، وأن املابس الشتوية غالباً ما تحوي بطانات 

سميكة يمكن إخفاء بعض القنابل النووية الصغيرة فيها. وهذا 

فلماذا  لاستحمام،  املياه  فكرة تسخين  أيضاً على  ينطبق  األمــر 

يريد السجناء تسخين املياه لوال أنهم ينوون استغال السخانات 

لــلــبــاد، مثل سَلْق  الــقــومــي  بــاألمــن  أغـــراض تمس  فــي  الكهربية 

رجال الشرطة وحماة البلد داخلها، وهذا واحد من استخدامات 

متعددة ممكنة. قال هذا ونظر للحضور نظرة انتصار. 

أمـــا بــخــصــوص حــفــات الـــضـــرب الــيــومــيــة الــتــي يــتــعــرض لها 

العقرب  سجن  باسم  اإلعــامــي  املتحدث  تــنــاول  فقد  املساجين، 

العاملية على مصر، وأكد أن مصر صحيح تمر بظروف  املؤامرة 

أبــداً، ورداً على ســؤال حــول شهادات  صعبة ولكنها لن تركع 

بعض املساجين التي تفيد بتعرضهم لاغتصاب هناك، قال إن 

هــذا الــكــام غير صحيح خــاصــة أن مصر مــذكــورة فــي الــقــرآن، 

وأخرج كتاب التاريخ املقرر على الصف األول اإلعدادي للتدليل 

على هذا.

أما السؤال األخير فقد كان حول أشخاص بعينهم توفوا في 

سجن الــعــقــرب، فــرد املــتــحــدث اإلعــامــي 

قـــائـــًا إن هــــذا الـــكـــام غــيــر صــحــيــح، ألن 

أنه ليس هناك سجن في مصر باسم سجن  أثبتت  التحقيقات 

الــعــقــرب، وأن هـــذه شــائــعــة أثـــارهـــا أعــــداء الــوطــن مــن اإلخــــوان 

وحماس وحزب الله وغيرهم. وابتسم ابتسامة مرتبكة، وأضاف 

بعض  تنتابني  بصراحة  »وأحــيــانــاً  للحضور:  إنسانية  لفتة  فــي 

العقرب غير  أفكر بما أن سجن  الخواطر، وأنا سهران بالليل، 

موجود، فأنا أيضاً، كمتحدث إعامي باسم سجن العقرب، غير 

قــادر على كل شيء.  الله  إن  أقــول  النهاية  مــوجــود. ولكني في 

سبحان الله«. وهنا رفع أحد الحضور يده للسؤال فعبس بشدة 

وقال: شكراً. املؤتمر انتهى. 
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املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ ما وراء النص في ورشة املدرسة والتطرف ـ محمد بنعزيز

ـ هدنة ليلية غير معلنة: عندما ينام املتحاربون بحلب ـ موسى بيطار

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

أعتقد أن املقصود من كل ده )قضية محاكمة الكاتب أحمد ناجي بسبب فصل من 

املدبلجة،  الياباني  األنيمشين  أفالم  زي  بنتكلم فصحى  إننا  إقرار  نكتب  أن  روايته( 

جامد،  إيدها  مسك  لو  بتيجي  العيال  بس  براه،  أو  الجواز  جوه  سكس  ومابنعملش 

ومابنقولش  تناسلية،  أعضاء  ماعندناش  وإن  بتحصلش،  ما  حاجة  السكس  وإن 

صور  في  هيطلعوا  ظهروا  ولو  مِثلي  أو  ملحد  فينا  وماحدش  املهذبة،  الكلمات  غير 

مخبيين عنيهم، أو مكسورين عشان هما مش حقيقيين، ومش موجودين في الكتاب،  

نحرقهم  وبنحاول  بهائيين  ومافيش  مسيحيين  ومافيش  مرات،  خمس  وبنصلي 

وننكر وجودهم وما نسلمش عليهم وما ناكلش من أكلهم، ومش هيعملوا كنايس 

أو نكتبهم »بدون« في البطاقة عشان الصورة األساسية تطلع صح زي ما اتخيلناها.

وما فيش تعذيب، وما فيش اختفاء قسري، ما فيش إخوان، ما فيش نيابة وشرطة 

مش فاسدين أو أغبيا، ما فيش كتب غير سالح التلميذ، وما فيش ناس ما بتحبش 

السياحة،  العالم دمر  العالم، وإن  أبهرت  السويس  قناة  أهالوية، وإن  أو مش  الكورة 

ال  ناس  فيه  إن  يقول  أو  الغطا  هيشد  حد  هادينا،..وأي  ربنا  بس  فينا  السياحة  وإن 

تلتزم باملواصفات القياسية للكائن املصري الفرعوني الشامخ واإلسالمي الدامغ وابن 

العسكر القارح وإننا مش موجودين أصال.

من صفحة  Ahmad El Fakharany )فايسبوك(

بعيداً عن االندفاع في الهجوم على قرار وزير العدل بخصوص جواز البنات من أجانب عواجيز أو تأييده. دي 

شوية حقائق: 

÷ ممنوع يتجاوز فارق السن بين الزوج األجنبي والزوجة املصرية 25 سنة، وفقاً للقانون 103 لسنة 1976.

÷ القانون نفسه أجاز التغاضي عن شرط فرق السن ده، بموجب قرار من وزير العدل أو من يفوضه.

÷ إلزام راغب الزواج األجنبي بإبرام شهادات استثمار باسم الزوجة املصرية. أمر قائم من زمان جداً، وكان 

بقيمة 40 ألف جنيه.

÷ وزراء العدل السابقين في آخر 15 سنة كانوا بيرفضوا املوافقة على حاالت زواج أجنبي من مصرية يكبرها 

بأكتر من 25 سنة.

وبيرفع  االستثمار  فئة ومصدر شهادات  بيحدد  فقط:  بيعمل حاجتين  الزند  أحمد  الحالي  العدل  وزير  قرار   ÷

أجانب عواجيز ملصريات  تزويج  على  املوافقة  إلى  يتجه  الزند  إن  واضح  ألف جنيه.   50 إلى   ألف   40 من  قيمتها 

تصغرهم بأكثر من 25 عاماً. زيادة املبلغ من 40 ألف إلى 50 ألف شغل تهريج فعاًل. لو بنتكلم في دور تشريعي 

ـ  ـ واملنتشرة في قرى معدمة بين أسر معدمة  العرب  لألثرياء  البنات  البرملان في مواجهة ظاهرة تزويج  أو  للدولة 

فيجب تعديل القانون بتخفيض فارق السن املسموح بيه. السماح بوجود استثناء لقاعدة السن يحكمه شخص 

واحد هو وزير العدل، أمر فاسد. القانون بيقول 18 سنة أقل سن لزواج البنت. لو ثري عربي بينه وبين املصرية 

24 سنة و11 شهر و29 يوم هيتجوزها عادي بدون شهادات استثمار وال ضمان لحقوقها، غير اللي هيدفعه ألهلها. 

من صفحة Mostafa Eid Negm )فايسبوك(

املوصلي  لعثمان  العراق والشام )داعش( دمرت تمثااًل  الدولة اإلسالمية في  أن  ذكرت »رويترز« 

في املوصل بعد احتاللها املدينة في 2014/6/10. واكتفت »رويترز« بالقول إن صاحب التمثال 

هو موسيقي وملحن عراقي من القرن التاسع عشر. وقد نُشر هذا الخبر املقتضب جداً في بعض 

الصحف العربية من دون أي إيضاح أو شرح أو إضافة، كأن عثمان املوصلي مجرد مغن عابر من 

املغنين املجهولين، بينما يعد لدى عارفي فضله أحد أهم عباقرة الغناء العربي في املئة سنة األخيرة، 

فهو أستاذ سيد درويش وعبده الحامولي وكامل الخلعي وأبو خليل القباني، وواضع أشهر وأجمل 

األلحان العربية التي ما برحت شديدة الحضور في القرن الحادي والعشرين. وهكذا، بعد أن وجه 

»داعش« إهانة إلى الثقافة العربية بتدميره تمثال املال عثمان املوصلي، شاركت الصحافة العربية 

بإهانة إضافية حين أهملت، جراء الجهل بالطبع، أهمية هذه الشخصية الفذة.

من صفحة Ashraf El Chouli )فايسبوك(

الزواج من كبار السن في مصرمحاكمة الخيال

من هو عثمان املوصلي

الذي دمرت داعش تمثاله

مدونات

أحمد لورديري/املغرب

لتركيا  تقديمها  األوروبي  اإلتحاد  يعتزم  مساعدات  دوالر  مليار 

إلى  تدفّقهم  من  الحد  بهدف  السوريين  الالجئين  على  لتنفقها 

أوروبا. وبعد االتفاق على هذه املساعدات، قامت السلطات التركية باحتجاز 

تركيا. من  اليونان  إلى  العبور  وشك  على  كانوا  الجئ   1300 من  أكثر 

سجلت مدينة فاس املغربية تجربة رائدة في استثمار 

توليد  في  وظف  طبيعي  غاز  إلنتاج  املنزلية  النفايات 

احتياجات  من  املئة  في   30 يقارب  ما  ليسد  الكهرباء، 

إلينا  زُف  الذي  الحدث  أن  املسؤولون  أعرب  املدينة. وقد 

منذ بضعة شهور كان وليد شراكة بين القطاعين العام 

النفايات  التعامل مع  فيه  الذي صار  الوقت  والخاص. في 

ـ عاملياً ـ يعتمد مبدأ »االستثمار« فيها وليس فقط عبء 

بخفيف  تتعثر  املصريين  أقدام  زالت  ما  منها،  التخلص 

املنتشرة في  املقالب  الهواء مبعثِراً  التي يحملها  النفايات 

شوارع البالد، بينما أيديهم تحار بين كتم األنوف وهش 

إدارة  في  جلياً  تعذراً  املصرية  السياسات  تعاني  الذباب. 

بالتراكم  أو  بالحرق  أغلبها  ينتهي  لذلك  النفايات،  ملف 

أعادت  ربما  العشوائية.  واملناطق  العامة  الشوارع  في 

القمامة  ملف  مؤخراً  املشهودة  اللبنانية  االحتجاجات 

املتابعين بإعادة النظر وتقييم  لصدارة املشهد، وألهمت 

الحال. 

ويساهم رفع الوعي بالطبع بدور هام  في إعادة رسم 

مالمح األزمة. والحق.. إن حملة توعية مطولة بخصوص 

تعوز  املخلفات  مع  القويم  والتعامل  البيئة  على  املحافظة 

املصريين على وجه العموم، وال يقتصر األمر على األميين 

املجتمع.  فئات  وأغنى  ألعلى  يمتد  ربما  بل  والبسطاء 

في  مقبولة  أنماطاً  ترسخ  السائدة  املصرية  فالثقافة 

يستمر  املنزل،  داخل  كانت  طاملا  املخلفات  مع  التعامل 

ذلك حد بابه، لكنه ربما ال يتجاوزه وإن بخطوة واحدة.  

فمساقط الشرفات في أفخم وأغنى البيوت في مصر تعد 

تقبع  النهاية  في  التي  املخلفات،  لتطويح  معتادة  منافذ 

فكيف  نفسه،  الرامي  يسكنها  التي  البناية  مساقط  في 

العامة  واألماكن  الشارع  مع  يتعامل  حينما  الحال  تكون 

واملسطحات املائية؟  بعيداً عن املبالغة، فإن مد الخط على 

استقامته يفي بتقديم إجابة شافية. 

حجم النفايات 

وفق أحدث اإلحصاءات املعلنة عن وزارة البيئة املصرية، 

تنتج مصر كميات هائلة من املخلفات املنزلية قدرت تقريباً 

حجمها  ويزداد   ،2012 في  يومياً  طن  ألف   57 بحوالي 

باضطراد عاماً بعد عام. في العام نفسه بلغ إجمالي اإلنتاج 

من املخلفات الصلبة حوالي 89 مليون طن وهو ما فاق الـ 

في  طن  مليون   67 كان  بينما   ،2006 في  طن  مليون   86

األفريقية من  الدول  في مقدمة  لذلك تقف مصر    .2001

يُستفاد  وال  سنوياً.  تنتجها  التي  املخلفات  حجم  حيث 

سوى بنسبة ضئيلة من هذا الحجم الهائل. فمثاًل، وفي 

2012  حوالي  في  مثلت  التي  املنزلية  النفايات  ما يخص 

تفيد  أعاله،   املذكور  اإلجمالي  من  فقط  طن  مليون   21

إنتاج السماد  املئة منها يستغل في  أن 7 في  اإلحصاءات 

العضوي بينما 10 ـ 15 في املئة يعاد تدويرها،  في حين 

تتراكم النسبة األكبر 80 ـ 88 في املئة  حول بؤر تجميع 

القمامة مكشوفة في الهواء على طول الشوارع وعرضها.  

فرص ضائعة

النمط   تحديد  في  املخلفات  نوع  يتحكم  عام،  بوجه 

اإلداري األجدى في التعامل معها، ورغم التنوع الهائل في 

العضوية تغلب  الطبيعة  أن  إال  املصرية  النفايات  مكونات 

عليها. وهو ما يجب أن يستعان به كمؤشرٍ هامٍ لتوجيه 

بوصلة إدارتها. من ناحية، تمثل املخلفات العضوية حوالي 

الزراعية  املخلفات  فيما  املنزلية،  النفايات  من  املئة  في   56

تحظى بالنسبة األكبر بين باقي صنوف املخلفات )حوالي 

30 مليون طن في 2012(. ويعتبر التخلص السريع منها 

ضرورة بالنسبة للمزارعين، خاصة في مواسم الحصاد  

لتجهيز األرض لزرع جديد، وهو ما يتم عادة بالحرق.  

في  الصلبة  املخلفات  إلدارة  السنوي  التقرير  وفق 

بالتعاون  املصرية  البيئة  وزارة  عن  الصادر   2013 مصر 

من  فإن  الصلبة،  املخلفات  إلدارة  الوطني  البرنامج  مع 

تُستغل  أن  إما  أنها  العضوية  املخلفات  خصوصيات 

تُهمل  أن  أو  العضوي،  والسماد  للوقود  هائل  كمصدر 

قد  التي  والقوارض  الحشرات  الجتذاب  نواة  فتصير 

تتسبب في انتشار بعض األمراض، خاصة للعاملين على 

العصارة  ألن  إضافة  )»الزبالين«(..  القمامة  وفصل  جمع 

للمياه  تتسرب  العضوية  ــواد  امل تحلل  من  الناتجة 

تلويثها، ذلك فضاًل عن  في  دوراً خطيراً  فتلعب  األرضية 

أن استخدام األراضي الزراعية في الحرق يقتل املحتوى 

أخرى،  جهة  من  خصوبتها.  من  فيقلل  لألرض  امليكروبي 

العضوية كميات هائلة من غاز  النفايات  ينتج من تحلل 

جملة  من  املئة  في   99 جاوزت  الطبيعي«(،  )»الغاز  امليثان 

الغازات املنبعثة من النفايات في 2000. وما لم يستخدم 

امليثان كوقود، فإنه يعمل على تلويث الهواء، ويساهم في 

رفع درجات حرارة الجو، كما يزيد من احتماالت االشتعال 

الوقت  في  أنه   األخطر  املفارقة  العامة.  والحرائق  املفاجئ 

ما  »البوتوغاز«،  أنابيب  نقص  أزمات  تنتشر  قد  ذاته، 

يعني أن التخلص من النفايات العضوية على هذا النحو 

وإنما  والبيئي،  الصحي  التلوث  فقط  يعني  ال  العشوائي 

يُعد أيضاً هدراً ملورد طبيعي وتغافاًل عن حل واعد ألزمات 

الوقود. 

العجز االقتصادي 

يبدو أن الفجوة بين مصروفات قطاع النفايات في مصر 

وإيراداته هي الوقود الحقيقي الستمرار األزمة وتفاقمها. 

تكلفتها  التي  املصروفات  إجمالي  بلغ  املثال،  سبيل  على 

في 2012،  نفاياتها  ومعالجة  في تجميع  الفيّوم  محافظة 

حوالي 23 مليون جنيه مصري، فيما انخفضت اإليرادات 

إلى نحو 2 مليون جنيه مصري. يعود اتساع الفجوة بين 

املذكور  بالتقرير  الوارد  وفق  ــ  واإليرادات  املصروفات 

املخصصات  بقيم  الخاصة  البيانات  توافر  لعدم  ــ  أعاله 

الحكومية واملالية للمحافظة للصرف على قطاع النفايات، 

ما يعني أننا بحاجة  الحصاءات دقيقة وشفافة الستبيان 

صحي  نظام  وتطبيق  إلنشاء  الالزمة  الحقيقية  التكلفة 

آمن  ومستدام في إدارة املخلفات، وبحث سبل تدبير تلك 

النفقات التي قدرت بحوالي 3270.4 مليون جنيه مصري، 

وفق مقترح تنفيذي لإلدارة املركزية إلدارة النفايات التابعة 

لجهاز شؤون البيئة. 

مصر  في  النفايات  مع  التعامل  في  السائدة  العشوائية 

أفسح لها غياب قانون خاص يُعنى بتفصيل ضوابط وأطر 

لذلك  وإعدامها.   القمامة  تدوير  عمليات  وتنظِّم  تحكم 

املقرر  من  فإنه  ـ   املصرية  البيئة  وزارة  أعلنته  ما  وفق  ـ 

املخلفات  بإدارة  لقانون يختص  تفصيلية  عرض مسودة 

للسياسات  ونتيجة  الجديد.  البرملان  خالل  من  لتمريره 

السكنية  واألحياء  املناطق  من  العديد  تتفلت  املهترئة، 

في  املحافظات املختلفة من تغطية خدمات جمع القمامة، 

املئة في كل محافظة  في  ـ 50  إذ يخرج منها حوالي 30 

من محافظات مصر على حدة، فيما تظل مسؤولية فصل 

ناحية  من  املنقوصة.  إدارتها  معادلة  في  تائهة  القمامة 

أخرى، يُوصي الخبراء بإعادة النظر في السياسة املتبعة 

في مصر لتحصيل مصروفات جمع القمامة، حيث ــ وفق 

وتقدَّر  الكهرباء  فواتير  على  ـ تضاف  به  املعمول  النظام 

قياساً على معدل االستهالك الكهربي. بداًل من ذلك يُنصح 

 Pay As You( »باعتماد نظام »الدفع على قدر املخلفات

Throw(، علماً بأنه في املجتمعات التي اتبعت هذا النظام، 
املئة، كما  في   45 ـ   25 بين  نفاياتها  انخفض حجم  فقد 

جاء في التقرير. وكذلك، فإن تفعيل القوانين التي  تقرر 

يُعد  مواضعها  غير  في  القمامة  إلقاء  على  مالية  غرامات 

محموداً، شريطة توافر أماكن عامة وميسورة لتجميعها.

»الزبالين« 

يخضع عمال النظافة في مصر لظروف استثنائية في 

قسوتها، ربما تبدأ من النظرة املجتمعية املتعالية عليهم، 

أحالم  الى  تمتد   بل  املرض،  ومخالطة  بالفقر  تنتهي  وال 

األطفال بتوظيفهم في عمليات جمع وفرز القمامة إرثاً عن 

اآلباء، إضافة لحرمان العاملين في هذا القطاع من الحقوق 

للقطاع  أغلبهم  ينتمي  إذ  والنقابية،  واملعاشية  التأمينية 

االستثمارات  معظم  فإن  لذلك  الرسمي،  غير  االقتصادي 

الناجحة في هذا امللف ال تصل إليها الدولة وال يضبطها 

الرسمية  الجهة  املحلية  اإلدارة  وحدات  وتمثل  القانون. 

االدارات عموما تشتهر  النفايات، وهذه  لجمع وتصريف 

بـ»الفساد املالي واإلداري«.

الحاجة ماسة لتتبع ودراسة تجارب وخبرات اآلخرين 

يستحق،  فاألمر  اقتفاؤها.  يمكننا  التي  السبل  لتبين 

فنتائج االستثمار في النفايات صارت مذهلة. 

إدارة النفايات في مصر: ضد التيار!

بسمة فؤاد

 باحثة من مصر
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دراستي  توقف  بعد  سوريا  من  خرجتُ 

هذه  يختار  األرض  وجه  على  أحد  ال  الجامعية. 

في  مغامرة.  أو  استجماماً  ليست  فهي  الرحلة 

التوقيف  أو  الخوف  تواجه  موت  من  إفالت  كل 

نمنا  تركيا  في  البرد...  أو  الشرطة  مراكز  في 

لكن  الحدائق،  أحببت  لطاملا  وأنا  الحدائق،  في 

كمية الناس التي تدفقت وهمومنا حجبت عني 

حتى رؤية الورد. هناك أصبحنا لعبة بين مهرب 

أذكر  مصالحهم.  سوى  يرون  ال  وبشر  وآخر 

تماماً كيف كَدّسنا أحد املهربين كالسردين في 

صندوق سيارته لنصل للمركب الذي لم يكن 

بأن  نجحنا  املحاوالت،  كل  بعد  أصاًل..  موجوداً 

نكون 46 شخصاً في قارب طوله 8 أمتار، وبدأت 

البحر  في  وبقينا  مجهولة  جزيرة  الى  الرحلة 

بدأ  سبع ساعات ونصف ساعة. حين وصلنا، 

كانت  منا.  باالقتراب  اليوناني  السواحل  خفر 

القارب  سائق  قام  حين  خوفاً  اللحظات  أشد 

املركب  وتفجير  القارب  عن  املوتور  بفصل 

لنسقط جميعنا باملاء ونبدأ السباحة.. كان ذلك 

ليمنع الخفر من إعادتنا. كان لدي ثوب جميل 

لليونان،  نصل  حين  أرتديه  أن  نفسي  وعدت 

لكن رميتُ كل حقائبي ونجوت بنفسي. حزنت 

ألنني تخليت حين سقطنا في البحر عن كيس 

التذكارات من سوريا، كان فيه  صغير فيه كل 

مسبحة وصليب وطوق أعطاني إياه أخي وحلق 

من رفيقتي ومحرمة كتب لي عليها من أحبني..

سحر مزهر ـ الشام

)الصور لـ محمد بدارنة ـ فلسطين( أطفال سوريون في مخيم لالجئين ببرلين
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