
يغلف  وامللل  الحسرة  و  املكتوم  الغضب  من  مزيج 

نابضة  ولكن  وقاسية،  »قاهرة«  عرفْتها  التي  املدينة 

املدينة  تغيرت  سنوات  خمس  مدى  على  بالحياة. 

لألسوأ  ليس  ـ  ومخيلتي  إدراكــي  في  األقل  على  ـ 

»الزمن  مدرسة  تابعي  بعض  يحب  كما  بالضرورة 

الجميل« أن يروّجوا، ولكنّها تغيرت وأكاد أجزم أنها 

لن تعود كما كانت. ما بين إحباط وتشتت من أيّدوا 

تابعوها  مَن  وإرهاق  ممكن،  األفضل  أن  وظنوا  الثورة 

وظلوا  يعارضونها  كانوا  مَن  وحتى  وترقب،  باهتمام 

الخوف  زال  وما  مؤامرة  أنها  ويؤمنون  كذلك، 

 ،2011 في  حدث  الذي  الزلزال  هذا  من  يعتريهم 

وتبعاته موجودة حتى وإن خمدت مؤقتاً. وسؤال كل 

سؤال  بعد؟  ماذا  هو:  مشاربهم  اختالف  على  هؤالء 

ألسنتهم،  على  يجرِ  لم  وإن  الجميع  ذهن  في  يدور 

القطاع األكبر ممن حلموا وآمنوا  بالذات  وهو يشغل 

أعتقد  ال  الثورة؟  فشلت  هل  مصر:  في   2011 بثورة 

هذا  على  يجيب  أن  يمكنه  ادّعــى،  مهما  أحــداً،  أن 

ونقاط  شروط  هناك  تبقى  ولكن  بقطعية.  التساؤل 

بدء ضرورية حتى وإن كانت غير كافية، لنتمكن من 

فهم ما حدث، وبالتالي ـ واألهم ـ ما يمكن أن يحدث.

خمس  منذ  مصر  به  تمر  ما  أنّ  ندرك  أن  علينا 

محاولة  حتى  أو  سياسي  حراك  مجرد  ليس  سنوات 

تشمل  تاريخي  تحول  عملية  ولكنها  مجهَضة،  ثورة 

وهي  والثقافية.  السياسية  ببنيته  ككل،  املجتمع 

االستعمار  بعد  ما  فدولة  عقوداً.  تستمر  ربما  لذلك 

بلغت  املاضي  القرن  منتصف  في  تشكلت  التي 

على  الحالي،  بشكلها  قادرة،  تعد  لم  بحيث  منتهاها 

حتى  وال  املجتمع،  إدارة  في  املتعددة  بأدوارها  اإليفاء 

جديدة  أجيال  من  القبول  شرط  على  بالحصول 

بالوفرة  الحرية  استبدال  بفكرة  ترضى  تعد  لم 

إهدار  أو  ـ  موجودة  ليست  وهــذه  ـ  االقتصادية 

دعاوى  تحت  بوليسية  دولة  في  الفردية  الكرامة 

معركة  خضم  في  نحن  الوطني.  واالستقالل  األمن 

إعادة تعريف وسؤال حول ما كان مسلمات. لم يعُد 

الكونية  واملؤامرة  الوطني  االستقالل  بفكرة  التحجج 

تشكل  الذين  الجديدة،  األلفية  أجيال  إلخضاع  كافياً 

لم  من  فيهم  بمن  الثورة،  ظل  في  السياسي  وعيهم 

والكرامة  والعزة  الوطن  فمفاهيم  فيها.  يشاركوا 

مرتبطة  وأصبحت  العام،  النقاش  من  جزءاً  أصبحت 

مجردة،  مفاهيم  تعد  ولم  الشخصية  بحياتهم 

وبالتالي فلم يعد مطلع األغنية الشهيرة »ما تقولش 

تساؤالتهم  على  للرد  كافياً  مصر؟«  إديتنا  إيه 

الفردي  املستوى  على  أفضل  حياة  في  وطموحاتهم 

حلم  هو  املستقلة  الدولة  مشروع  كان  فكما  والعام. 

هو  الحر  املجتمع  حلم  فإن  العشرين،  القرن  أجيال 

حلم  وهو  والعشرين،  الحادي  القرن  أجيال  مشروع 

الزائفة.  الوطنية  قبيل  من  وليس  وإنساني  شخصي 

خفتت  وإن  حتى  مستحيلة  وأده  فمحاولة  ولذلك 

مؤقتاً.  تحقيقه  محاوالت 

على جانب اآلخر، فإن دولة الرفاه القادرة على توفير 

والتوظيف  التعليم  خالل  من  االجتماعي  الصعود 

أزمة  فمع  انتهت.  ـ  سلطوية  كانت  وإن  حتى  ـ 

الرأسمالية العاملية وطموحات البناء في دول الخليج، 

احتياجات  تلبية  على  قادرة  املصرية  الدولة  تعد  لم 

الصناعية  النهضة  محاولة  طريق  عن  ال  مواطنيها، 

تقديم  وال عن طريق  الناصر،  عبد  في عهد  كما كان 

نموذج االنفتاح الساداتي، وال حتى عن طريق الدولة 

االعتماد  و  الخليج  لدول  العمالة  )تصدير  الريعية 

مبارك.  سنوات  في  الحال  كان  كما  معوناتها(،  على 

ألسباب  استنفدت  االقتصادية  النماذج  هذه  كل 

يعني  ال  النماذج  هذه  استنفاد  وإقليمية.  عاملية 

فحسب زيادة الضغط على النظام من ناحية الغضب 

الشعبي، ولكنه يربك نظاماً مرتبكاً أصاًل. ولهذا نرى 

املشروعات  فكرة  إحياء  محاولة  بين  ما  التضارب 

عاصمة  وإنشاء  السويس  قناة  تفريعة  مثل  الكبرى 

االقتصاد  الوقت نفسه محاوالت تمويل  جديدة، وفي 

مبادرات صغيرة  في  األعمال  رجال  عن طريق جبايات 

مثل صندوق تبرعات »تحيا مصر«. فالنظام ال يعرف 

على  أم  الخاص  القطاع  على  يعتمد  أن  يريد  كان  إذا 

متضاربة  برسائل  ويبعث  اقتصادي،  كفاعل  الدولة 

أصاًل  هو  الذي  اإلطار  هذا  في 

الرأسمالية  أزمة  بفعل  متأزم 

العاملية.

في الوقت نفسه، يمر املجتمع 

على  فقط  ليس  مخاض،  بحالة 

مستوى العالقة بالدولة وشكل 

وإمكانية  االقتصادي  النمو 

على  وأيضاً  ولكن  تحقيقه، 

االجتماعية  األنساق  مستوى 

فالقرى  البعض.  ببعضهم  األفراد  وعالقة  والثقافية 

على  الدولة  وهيمنة  صغيرة،  ملدن  تحوّلت  والنجوع 

يقابلها  الثقافية  واملؤسسة  والتعليم  الداخلي  اإلعالم 

وتعدد  اإلنترنت  خالل  من  للتحكم  قابل  غير  انفتاح 

الدينية  املؤسسة  وسيطرة  الذاتي،  التعلم  مصادر 

وأكثر  أسوأ  تكون  ربما  دينية  تيارات  يقابلها صعود 

وهيمنة  الدين  احتكار  فكرة  تكسر  ولكنها  تشدداً 

يعيد  االتجاهات  هذه  تصارُع  الواحدة.  املؤسسة 

نشهده  لم  تاريخي  بمعنى  والفرد  املجتمع  تشكيل 

القرن  وبدايات  عشر  التاسع  القرن  نهايات  منذ 

وصعود  العثمانية  الخالفة  انتهاء  مع  العشرين، 

فكرة القومية العربية وتحرر املرأة وما إلى ذلك، وهو 

أصبح  الذي  السياسي  الحراك  فكرة  يتجاوز  صراع 

املجتمع. بها  يعتمل  أعمق  لتغيرات  مجرد قشرة 

تحوالت  يشهدان  والعالم  ككل  املنطقة  إنّ  ثم 

ذلك.  البعض  ظن  ولو  عنها  بعيدين  لسنا  سريعة 

أوروبا  به  مّرت  ما  اإلقليمي يشبه  املسرح  أصبح  وقد 

والعالم في فترة النصف األول من القرن العشرين، ما 

الفاشية  الروسية وصعود  بين حروب عاملية والثورة 

القديمة  االستعمارية  القوى  وانتهاء  والنازية 

وترسيم  التحرر  حركات  وصعود  العثمانية  والدولة 

بين  فما  الباردة.  الحرب  وبداية  جديدة  دول  حدود 

حزب  وحتى  داعش  مثل  الدولة  فوق  ما  قوى  صعود 

تحالفات  خريطة  وتغير  إقليميين،  كالعبين  الله، 

وتركيا  ــران  إي ببروز  ــدول  ال

للعب  وروسيا  الصين  وصعود 

وبشكل  دولــيــاً  طموح  دور 

تغيرت  املنطقة..  في  مكثف 

الالعبين  وطبيعة  خريطة 

طبيعة  وتغيرت  اإلقليميين، 

يعد  لم  بحيث  ككل،  اللعبة 

هادئة  قوى  صراعات  إدارة  إطار  في  حصرها  ممكناً 

أصبح  ذلك،  من  العكس  وعلى  بل،  املدى.  وطويلة 

انفجار  للحظة  واستحضار  تكثيف  هو  نشهده  ما 

على  حتى  املنطقة  شكل  ترسيم  ستعيد  وشيكة 

خالل  عرفناها  كما  وحدودها،  الدول  ماهية  مستوى 

الدولة  سيطرة  مفهوم  تعريف  وتعيد  الفائت،  القرن 

اإلقليمية  والحدود  املشروع  العنف  أدوات  على 

السياسية. العلوم  في  درسناها  الثابتة، كما 

ويشهد العالم أزمات متتالية بدءاً من األزمة املالية 

وهذه  اليونانية.  باألزمة  انتهاء  وليس   2008 في 

كما  العاملي  االقتصادي  النظام  طبيعة  تهدد  األزمات 

الذي  املشكل  بحجم   تشي  األقل  على  هي  أو  نعرفه، 

موازٍ،  وبشكل  العاملي.  الرأسمالي  النظام  يوجهه 

ستريت«،  وول  »احتالل  مثل  حركات  صعود  يأتي 

الخمس«  و«النجوم  إسبانيا  في  »بوديموس«  أو  

كأداة  السياسية  األحزاب  نجم  وأفول  إيطاليا،  في 

السياسي،  والتنافس  الصراعات  إلدارة  رئيسية 

كما  أوروبا  في  املتطرف  اليميني  الخطاب  وصعود 

والدوافع(..  األدوات  اختالف  )مع  العربية  املنطقة  في 

الذي  التغير  حجم  لتعكس  املتغيرات  هذه  تأتي 

عليه  استقرّ  ما  ذلك  في  بما  ككل،  العالم  عليه  يُقبِل 

ومعنى  األمثل  السياسي  الشكل  ماهية  في  العالم 

هذه  عن  بمعزل  لسنا  ونحن  وإدارتها.  الديمقراطية 

والثورة  أملانيا  في  النازية  ظهور  كان  فإن  التغيرات. 

فيه  بما  العالم،  وجه  غيّرا  قد  روسيا  في  البلشفية 

تبعاتهما على مصر واملنطقة في فترة سابقة لم يكن 

بلغاه  ما  بلغا  قد  العاملي  التواصل  وال  االقتصاد  فيها 

اليوم من تداخل، فإن من املنطقي تصور حجم تأثير 

هذه املراجعات السياسية واالقتصادية على بالدنا في 

املرحلة. هذه 

مرحلة  انتهاء  إرهاصات  بصدد  نحن  املجمل،  في 

يعنِ  لم  وإن  حتى  وعاملياً،  وإقليمياً  داخلياً  تاريخية 

طبيعة  فهم  هي  البداية  نقطة  غداً.  انتهاءها  ذلك 

نرجوه كجماعات  عما  األسئلة  يأتي طرح  ثم  املرحلة 

مبدئية  خطط  ورسم  املستقبل،  لشكل  وكأفراد 

الدولة  عنف  بأن  علماً  لذلك،  الوصول  لكيفية 

غير  مشهد  هو  الدولة  فوق  ما  جماعات  عنف  كما 

مستدام وغير قابل لالستمرار إلى ما ال نهاية. وبهذا 

الثورة  مآالت  على  الحكم  ألوانه  سابقاً  يصبح  املعنى، 

فنحن  ككل.  العربي  بالربيع  سُمّي  ما  أو  املصرية، 

تطور  في  ملرحلة  الختامي  الفصل  بداية  نشهد 

يكتب  لم  الختامي  املشهد  ولكن  اإلنساني،  املجتمع 

بعد. رحم الله كل شهيد وكل الجئ وكل سجين.. 

أفضل  مستقباًل  سوى  يبغي  ال  وعمل،  خرج  مَن  وكل 

لإلنسان.

السياسية العلوم  أستاذة 

بالقاهرة األميركية  الجامعة  في 

تفرد  املرآة،  انعكاس  في  لوجهها  تبتسم 

جدائلها وتسرّح عنها تعب األيام. في عمق 

مواسم  من  جسدها  ألوان  تشع  الصورة 

الصبا حتى حصاد التعب، تتفحص ثناياه، 

ثنية ثنية، تطمئن إلى تقاسيم أنوثته، التي 

عائلتها  ونساء  وجدتها  أمها  عن  ورثتها 

األخريات اللواتي اشتهرن بمقارعة عالمات 

الشيخوخة  تقرع  فلم  العمر،  في  التقدم 

العمر  على  منتصرة  تدندن،  أبوابهن. 

قلبها:  على  األغاني  أعز  والحرب،  والتعب 

»جي مالي والي«. 

»الفاتية« التي حملتها في ذلك اليوم، على 

البصرة،  إلى  العمارة  من  االرتحال  طريق 

فيه  تختزن  الذي  األسود  صندوقها  هي 

الصغيرة  وحاجياتها  وحليها  ذكرياتها 

تفقدها  على  يومياً  تحرص  التي  العزيزة 

وحمايتها.

وتبسط  رأسها،  حول  العَصّابة  تشد 

وتلتحف  جبينها،  على  »شيلتها«  أطراف 

تنامت  كنخلة  فتبدو  السوداء،  عباءتها 

كما  الجذع  غطّت  حتى  وتطاولت  سعفها 

حاجبيها  تعقد  والثمار.  بالخضرة  الرأس 

ملعارك  تحضراً  اللجين  جبينها  على 

الصباح.

يعادل  وذلــك  عراقية،  ــرأة  ام أحمد  أم 

وكظم  الفاقة،  على  واالعتياد  الصبر 

زوجها  ودّعــت  الضيم.  وتحمل  الغيظ، 

مرغمة، متشائمة، يوم استدعوه ملعركة أم 

األميركي  االحتالل  بدايات   2003 في  قصر 

العراقي.  بالعلم  ملفوفاً  نعشاً  فعاد  للعراق، 

تنتهي  مثلما  بالخسارة  الحرب  انتهت 

أحمد  أبو  سقط  دائما.  البالد  هذه  حروب 

وسط  من  النجوم  سقطت  كما  شهيداً، 

علم بالده، ثم لحق به أحمد وحيدها، بعد 

ال  جانبية  حرب  في  مقتوال  سنوات،  خمس 

تعرف أم أحمد اسمها وال أسبابها. كل ما 

العراق  مثل  أصبحت  بعدهما،  أنها  تعرفه 

تستكين،  أو  تجزع  لم  لكنها  متشظية، 

بل مللمت جراحها وتعالت على جور الزمان 

واملكان، ورتقت ما تبقى في جعبتها من حب 

قريناتها  كما  وتجاسرت  وعزيمة،  للحياة 

تبيع،  السوق  في  حيّزاً  لها  فاقتطعت 

تفاصل وتجادل، لتسد جوع أربعة بطون.

والي«  مالي  جي  بابا،  يا  بدنياي  »متعذبة 

هو املوال الذي ال بد أن يسمعه العابر نحو 

سوق السمّاكة في البصرة القديمة، فيدرك 

أنه أصبح على مقربة من ركن أم أحمد في 

قلب السوق، تختصر به أم أحمد عمراً من 

العتب والحسرة واأللم لفراق أحمد وأبيه، 

جور  من  وشكواها  شوقها  عبره  تبثهما 

اليومي  الجري  تعب  من  وناسها،  الحياة 

املتطفلين  ووقاحة  الحالل،  اللقمة  خلف 

حول منزل تسكنه خمس إناث.

في السوق، تتحول أم أحمد ذئبة حتى ال 

الذي  تعاند حجي محمد  الذئاب،  يلتهمها 

أمام  الذبيحة  فضالت  تكويم  عادة  يكرر 

عباءتها  وتربط  أكمامها،  فتشمر  ركنها، 

حول خصرها، وتخرج عليه صارخة بأعلى 

بالفصل  وتهدد  سبابتها  ترفع  صوتها، 

أوال،  املتطفلين  تُخرّس  عشائري(،  )حكم 

بعبارات  ترميه  ثم  املكان،  عن  وتبْعدهم 

وكرشه  رأســه  ضخامة  من  السخرية 

وبعض  غترته  بشمر  فيهددها  املنتفخ، 

»العمايرشية«  هي  تهابه،  ال  الذي  الوعيد 

حياة،  وال  موت  كرامتها  من  ينال  ال  التي 

فيستكين الحجي ويتراجع ويرفع أكوامه 

واعداً أالّ يكرر فعلته.

كل األيام سواسية عند أم أحمد. اليوم 

التعب  دام حبل  ما  الغد،  البارحة مثل  مثل 

ال ينقطع، فال ميزة لنهار عن آخر. عندها، ال 

يقتصر تقليد »أم الحلس« و »أم الوسخ« 

تحرص  فهي  للعيد،  السابقة  األيام  على 

قبل  يوميا،  ركنها  وكنس  غسل  على 

املباشرة بتحضير الوجبات للزبائن. تفرم 

وتتفقد  والثوم  والفلفل  والبندورة  البصل 

مخزون امللح والكركم والكاري والدارسين 

لخبز  العجين  لتجهيز  تتفرغ  ثم  )القرفة( 

السَيّاح. تجمع دقيق الشلب )الرز( في آنية 

الصاج  على  بيسراها  تسكبه  ثم  وتعجنه 

املدور، أما يمناها فتتفرغ لتحضير املخلمة 

الحميسة  أو  والبندورة(  والبصل  )البيض 

)البندورة املقلية( أو املحروق صبْعه )حساء 

اعتاد  متواضعة  وجبات  والخضار(.  الخبز 

سنين  أيام  منذ  تناولها،  على  العراقيون 

الحصار حتى عهد الديموقراطية والحرية 

التي لم تزد أحوالهم إال أهواال.

مدخل  حول  الجائعة  ــواه  األف تتحلق 

الجميع  على  أحمد  أم  فتفرض  الركن، 

االنتظام في طابور االنتظار، وتهدد املتجاوز 

بحرمانه من »ماعونه«. فهنا ركن أم أحمد 

وال  محسوبية  فال  حكومية،  دائرة  وليس 

مراتبية، الجوع يساوي بين الناس، كلهم 

واحد في طابورها.

األربع  بناتها  توسالت  أحمد  أم  ترفض 

رفض  اعتادت  كما  عملها،  في  ملساعدتها 

)ضيوفا(  خطّارا  حلوا  الذين  الخطابة  كل 

وإن  بناتها،  إحــدى  لطلب  ديارها  على 

ما  ورغم  )عشيرتها(.  أعمامها  من  كانوا 

أحمد  أم  تصر  تعب،  من  عملها  يتطلبه 

تحصيلهن  بناتها  تتابع  أن  على  األمية 

من  كمهرب  بالزواج  يفكّرن  وأالّ  العلمي، 

الثانية  املرحلة  تجاوزت  زهراء  الجوع. 

في  متميزة  طالبة  غدير  األعمال.  إدارة  في 

كلية االقتصاد، ويوم حازت شهادة تقدير، 

جف  حتى  أحمد  أم  لها  )زغردت(  هلهلت 

على  »عقيقة«  ووزعت  وذبحت،  لسانها، 

آخر  وفاطمة  بنين  التوأمان  الحي.  فقراء 

لكل  لكن  هائل،  بينهما  الشبه  العنقود، 

منهما شخصية مختلفة تماما عن األخرى، 

أمها،  تلقبها  كما  »نَغلة«  مغامرة  فاطمة 

أحالمها أكبر من أحالم شخص لم ترَ عيناه 

أفقا أبعد من البصرة. بنين تذكرها بحبيب 

قلبها وأنيس عمرها أبو أحمد، أكثر بناتها 

إال  تنام  ال  مثله،  حنونة  بوالدهن،  شبهاً 

تقبلها  الحائط  عن  صورته  ترفع  أن  بعد 

وتعيدها إلى مكانها. 

من  وتطفر  هــذا،  كل  أحمد  أم  تشرح 

هذه  كشمس  حارقتان  دمعتان  عينيها 

املدينة وعتماتها، وتدمدم.. آخر مرة رأيته 

ويحمل  كاكية،  بدلة  يرتدي  كان  فيها، 

بندقية ال يعرف استعمالها، هو الفالح الذي 

في  والحفر  والري  الزرع  لغة  إال  يتقن  لم 

وتركني  باكراً،  التراب  تحت  نام  التراب، 

لبرد فراشي وأيامي.

كاتب من لبنان يقيم في البصرة/ العراق

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

سودانية  قرية  في  مثيرة  تجربة 

إحسان  بال  الفقر:  من  للخروج 

»تقاسـم«  منـطـق  مـن  وبالضـد 

ــان«  ــوك ــزة »ش ــائ ــروة. وج ــث ال

املوقع:  وعلى  الصحافي.  للتصوير 

القسري في مصر،  االختفاء  معركة 

وعن الليبراليين السوريين الجدد.

»إنجازاته«  وعهد  سلمان  امللك 

املؤجلة: عن مصائر »عاصفة الحزم«، 

اإلرهاب«،  ضد  اإلسالمي  و»التحالف 

الوطنــي«.  »التحـــول  ومشــروع 

الجديدة:  الزاوية  »بيتونة«،  وفي 

الشعب  وعن  أحمر.  سهم  أسطورة 

األكثر سعادة في العالم.

التونسية:  الثورة  5 سنوات على 

ميداني  إلى بحث  استناداً  أسئلة 

في إحدى حواضنها، »القصرين«. 

اللّغـة  ترسـيم  يتحــول  وهـل 

جدل  إلى  الجزائر  في  األمازيغية 

هوياتي عقيم؟ و »فكرة«: فضيحة 

شارلي إيبدو.
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أم أحمد »العمايرشية«..

ال ينال من كرامتها موت وال حياة

عاصم ترحيني
نهلة الشهال

محمد عبلة ـ مصر

بعد خمس سنوات.. هل فشلت الثورة؟

رباب املهدي

خبز وحرية وكرامة وعدالة

تونس،  في  ــ  الشرارة  ــ  ديسمبر«   17« وقبلها  في مصر,  ــ  الكبرى  ــ  يناير«   25«

هي  وعرضها،  منطقتنا  طول  في  ولآلن  سنوات  خمس  منذ  حدث  ما  كل  وبعدهما 

بعجرها وبجرها لحظات كبرى في تاريخنا، ال يمكن ال لقمع مهما اشتد، وال لتشويه أو 

تسخيف مهما تكرر، وال إلحباط أو تيئيس من أي مصدر أتى.. تغيير طبيعتها وال إطفاء 

أهميتها كعالمة على حيوية فائقة ما زالت تختزنها مجتمعاتنا: على الرغم مما ألحق 

بها عمداً من عسف وتنكيل وإفقار وتجهيل، وعلى الرغم مما عجزت هي عن بلورته 

وإرسائه، فأبانت عن قصور أكيد وعن أزمات وأعطاب مكينة.

مثل  الجغرافيا، فصرنا مضرب  بالتاريخ وصححنا  لحقنا  املشرقة،  اللحظات  تلك  في 

الهامش  في  وليست  مركزية  أخبارنا  وصارت  اللغات،  وبكل  كله  العالم  في  وقدوة 

وليست مفعواًل بها. وعلى قدر ضخامة معنى هذا الذي ومض وانطلق، جاء الرد مهواًل. 

فمن كان ساذجاً إلى حد تصور التغيير هيّناً، وهزيمة القوى العدوة بضربة واحدة، وقع 

ضحية سذاجته. ال بأس. 

ولكن الوقائع عنيدة كما يقال. وما حدث ال يمكن إنكاره: هي ثورات طالبت بالخبز 

في  مُبْهِرون  وشابات  شبان  واندفع  االجتماعية،  والعدالة  اإلنسانية  والكرامة  والحرية 

تصميمهم وفي ثراء إمكاناتهم، ليعطوها كل ما يملكون، واستعاد الحلم بتحققها من 

أخرى  بهموم  منشغال  كان  من  ديناميتها  في  وجرفت  املحاولة،  وعاود  مراراً  حاولها 

أبسط بكثير.. هي ثورات أعادت الربط بسواها مما سبقها )وما أكثره(، بعضه حمل 

تغييراً وبعضه واجه هزائم، ولم تخرج مِن »ال مكان« كما قيل بخبث أو دهشة.  وكذلك 

هي متصلة بما يمكن أن يأتي.. فلكانت الحياة اندثرت من زمان لوال الحلم واألمل، وهما 

حقٌ وضرورة، وتجسيد ملوقف واقعي، وليس توهيمات أو مثاليات.. 

مذّاك، أصيبت األطراف املقابلة بالرعب.. وما زالت! ممكنٌ إذاً؟ فال عاد اعتقال وال إخفاء 

قسري وال اغتيال يطمْئِنها، وانفلت العسْف بال حدود. ولكنها أطراف ال تملك سوى تلك 

األدوات ومعها الكذب والتخويف »من األعظم«.. وهذه كلها، ولو اشتغلتْ، فهي ليست 

بينما  املسألة،  تلك هي  الحاضر يزداد سوءاً ويلح في طلب حلول.  فيما  للغد  برنامجاً 

األطراف املعادية هشة وفارغة على الرغم من فائض عضالتها.

ما تمر به مصر منذ خمس سنوات ليس مجرد 

حراك سياسي أو حتى محاولة ثورة مجهَضة، ولكنه 

عملية تحول تاريخي تشمل املجتمع ككل، ببنيته 

السياسية والثقافية، وهي لذلك ربما تستمر عقوداً

كما كان مشروع الدولة املستقلة هو حلم أجيال

القرن العشرين، فإن حلم املجتمع الحر هو مشروع 

أجيال القرن الحادي والعشرين



ثورتها،  النطالق  الخامسة  بالذكرى  تونس  تمر  فيما 

الحراك  هــذا  حصيلة  عن  بإلحاح  الــســؤال  يعود 

في  كالنار  وامتد  النظام  أركان  هز  الذي  االستثنائي 

الثورة  العربية. فماذا حققت  املنطقة  الهشيم في كامل 

للمنتفضين الذين طالبوا بالتشغيل والحرية والكرامة، 

بلدان  ارتدادات  بينما  أحدثتها  التي  التحوالت  هي  وما 

الجوار أعادت بشكل دموي االعتبار للسياسات األمنية؟ 

وما هي مآالت الحراك، وهل انحسر الزخم وتبدد الحلم 

من  العديد  يعتبره  ما  مذبح  على  التسيس  وتراجع 

الحرس  من  جزء  بين  أبرمت  فوقية  تسوية  املالحظين 

قايض شراكته  الذي  اإلسالمي  النهضة  القديم وحزب 

الهامشية في السلطة بمصالحة مع الدولة العميقة؟ 

ال شك أنّ االدّعاء اليوم بإمكانية تقديم إجابات قطعية 

عن كل هذه األسئلة ال معنى له. ليس فقط ألن استشراف 

تونس  في  الثورة  أحدثتها  التي  الصدمة  موجة  نتائج 

واملنطقة العربية بأكملها يحتاج إلى مسافة تاريخية ال 

تقاس بخمس سنوات، ولكن وأيضا، ألن األبعاد اإلقليمية 

لالضطرابات التي تحكم املنطقة مفتوحة على احتماالت 

متعددة.. ال تستثني مزيدا من «البربرية».

التي  الجيوستراتيجية  التحاليل  في  نضيع  ال  وحتى 

كثيرا ما تختزل الصراع الجاري في نزاع مباشر وعبر 

يقصي  اإلقليمية،  ورديفاتها  العاملية  القوى  بين  الوكالء 

أي اعتبار للقوى االجتماعية الداخلية، فإنّ التوقف على 

بعض من الديناميات املحلية من شأنه أن يضيء بعضا 

الذي  والجزر  املد  حقيقة  وينير  املشهد  تعقيدات  من 

يحكمه.

رصد الديناميات: القصرين مثاًال

على  الغربي  الوسط  في  الواقعة  القصرين،  والية  لعل 

العاصمة،  من  كلم   290 بعد  على  الجزائر  مع  الحدود 

هي إحدى الساحات املحلية الجديرة باالهتمام للوقوف 

أطلق  الشهداء» كما  مدينة  «قصرين  لعبت  ذلك.  على 

والتي شهدت سنة 1912  بن علي،  إبان سقوط  عليها 

أول انتفاضة ضد االستعمار الفرنسي، دورا محوريا في 

الحراك الثوري منذ خمس سنوات، ليس فحسب ألنها 

شكلت الحاضنة الثانية للثورة، مفككة من ثَمّ الحصار 

سيدي  والية  على  ضربه  قد  علي  بن  نظام  كان  الذي 

بوزيد، موطئ قدم الثورة األول، في محاولة منه لخنقها، 

بل كذلك ألنّ القصرين، على الرغم من عدد شهدائها 

وجرحاها، واآللة القمعية الهائلة التي حشدت إلسكاتها، 

فقد انخرط شباب ونساء أحيائها الشعبية في الحراك 

ومكنوا الثورة من العبور إلى والية تونس الكبرى.

قبل الثورة، لم يكن حال القصرين يختلف في جوهره 

ضعيفة،  اقتصادي  نمو  نسب  بوزيد:  سيدي  حال  عن 

تهميش سياسي واجتماعي، بطالة شبابية مستفحلة، 

ضعف فادح في االستثمار العمومي والخاص، بنى تحتية 

تتكفل  لم  «اشتراكية»  فالحية  أراض  ومهترئة،  غائبة 

الدولة بعناء تقسيمها على مالكيها من الفالحين الصغار، 

ضبط  سياسات  على  عالوة  منها،  االستفادة  يمكن  وال 

ورقابة سلطوية قوامها ردع األغلبية واالستقواء بأقلية 

عبر شبكات املحسوبية والفساد. أضف إلى ذلك، تجارة 

تهريب منظمة بحكم موقع القصرين الحدودي، عمادها 

الحاكمة  العائلة  على  الطائلة  األموال  تدر  أمني،  تواطؤ 

واملقربين منها وتتيح الفتات لبعض الفقراء واملهمشين.

ماذا تغير بعد خمس سنوات شهدت تعاقبا للعديد من 

بشكل  برملان  أول  وانتخاب  الدستور  وتبني  الحكومات 

دراسة  تقدمها  اإلجابات  بعض  ــخ...؟  ال ديموقراطي 

القصرين،  في  تمت  حديثة  سوسيولوجية  ميدانية 

املجتمع  أبناء  من  السكان  من  واسعة  عينة  تناولت 

واالقتصادية  االجتماعية  خصائصهم  تناولت  األصلي، 

انتشار  باعتبار  منطقتهم  في  األمني  للوضع  وتمثالتهم 

املحاذية  الجبال  في  مجموعات سلفية جهادية مسلحة 

للوالية وانتظام هجماتها على قوى األمن. لن أستعرض 

هنا كل نتائجها، بل سأكتفي بتقديم بعض املؤشرات، 

باعتبارها  والعطب،  الهشاشة  باستمرار  يتعلق  وأولها 

السمة األساسية التي تميز سواد السكان في القصرين. 

ففي هذه الوالية، وعلى الرغم من كل ما يحكى عن نسب 

السكان  أكثر من ثلث  زال  ال  العالية في تونس،  التعليم 

التعليم  املبكرعن  االنقطاع  زال  وال  األمية،  تحت  يرزح 

البالد.  في  األعلى  هي  نسبة  مسجال  بنصفهم  يعصف 

بينما  عاملين،  غير  القصرين  فنصف سكان  ذلك،  وعلى 

غير  إطار  في  منهم  يعمل  ممن  املئة  في   20 عمل  يندرج 

مرخص به، كما أن قرابة ثلثي السكان ال يتمتعون بنظام 

الخدمات  عن  راضٍ  غير  وأغلبهم  االجتماعية،  التأمينات 

الصحية والتعليمية واإلدارية في الوالية. والقطاع العام 

الوالية، وهو ما يعكس استمرار  هو املشغل األضعف في 

عمومية  تنموية  واقتصادية  اجتماعية  بدائل  غياب 

للسكان  والتهميش  الفقر  وضعية  مع  تقطع  أن  يمكنها 

وتحقق انتظاراتهم التي صدحوا بها ذات كانون الثاني/ 

يناير 2011، ومات من أجلها الكثيرون في القصرين.

األمن أم األمان؟

وغياب  القصرين  في  والتهميش  العطب  استمرار 

أبقى على  التشغيل للسواد األعظم من الشباب  فرص 

أخير  كمالذ  التهريب،  أو  الحد»  «تجارة  بـ  يسمى  ما 

أن  يبدو  لكن  منهم.  واسعة  لفئات  واالرتزاق  للعيش 

هذا املالذ األخير نفسه قد أضحى صعب املنال، وشديد 

الحاجز  بفعل  وفقراً،  تهميشا  األكثر  ملن هم  الخطورة 

وأيضا  الحدود،  من  جانبها  على  الجزائر  أقامته  الذي 

لتدهور الوضع األمني في الوالية من الجانب التونسي، 

وحدها  األمنية  املقاربة  استحكام  من  ذلك  رافق  وما 

دون  من  املسلحة،  الجهادية  املجموعات  مواجهة  في 

إشراك  على  تقوم  للوضع  شاملة  معالجة  إلى  استناد 

يأخذ  والحدود  باألمن  املتعلق  القرار  في  املواطنين 

باالعتبار مطالبهم وأولوياتهم. 

هل تعني هذه الصورة القاتمة أن القصرين قد رجعت 

إلى املربع األول في أتون غياب البدائل االجتماعية وعودة 

حكمت  التي  التهميش  آليات  األمنية؟  األولويات  سطوة 

مع  عالقتها  في  تونس  في  االستقالل  بعد  ما  دولة  أداء 

االجتماعية  الدولة  لعقود  فيها  غابت  عديدة،  مناطق 

فاعلة  زالت  ال  وهي  األمنية،  الدولة  بقوة  فيها  وحضرت 

في القصرين كما في غيرها من «الهوامش»، بعد خمس 

تواتر  أنّ  أيضا  شك  وال  علي.  بن  سقوط  على  سنوات 

تقليص  في  دورا  لعب  قد  الجهادية  السلفية  الهجمات 

مساحات الفعل ألجل تقويض هذه الوضعية.

العمل  شروط  زالت  فما  ذلك،  من  الرغم  وعلى  لكن 

عليه  كانت  مما  أحسن  الوضع  هذا  تغيير  أجل  من 

به  تفيد  كما  التحسن  هذا  مرد  علي.  بن  سقوط  قبل 

أنّه ومع  األول  إلى سببين،  القصرين يعود  الدراسة في 

وجود الشعور املتدني لسكانها باألمان، فإنّ أغلبهم ال زال 

غير قابل بعد للتخلي عن حريته مقابل أمنه، على اعتبار 

أن أكثرهم يعتقد أنه من شروط تحسين عالقة املواطن 

وترسيخ  الفساد  ملكافحة  منظومة  إرساء  هو  باألمن 

الٍى  فيرجع  الثاني  السبب  أما  االنسان.  حقوق  احترام 

اعتقاد سائد في القصرين ال يختزل األمن في التصدي 

لإلرهاب والجريمة فقط، بل ينظر له ضمن مقاربة شاملة 

تدمج كذلك املقومات االجتماعية واالقتصادية الضامنة 

لشعور املواطن باألمان.

ناشطون عديدون في املجتمع املدني املحلي والوطني 

إلى  القصرين  ترجع  ال  حتى  ويعملون  يراهنون  زالوا  ما 

للحقوق  التونسي  «املنتدى  بينهم  من  األول.  املربع 

باسم  مؤخرا  تقدم  الذي  واالجتماعية»  االقتصادية 

والية القصرين بملف الٍى الهيئة العليا للعدالة االنتقالية 

على  الضحية»  «املنطقة  صفة  القصرين  منح  لطلب 

خلفية تعرضها للتهميش واإلقصاء املمنهج قبل الثورة. 

االقتصادية  املسألة  إدراج  من  مرة  ألول  ستمكّن  خطوة 

واالجتماعية في مسار العدالة االنتقالية.

باحثة في العلوم السياسية، مديرة مكتب 

International Alert ، من تونس

مختفياً قسرياً في مصر، أعلنت وزارة الداخلية عن أماكن احتجازهم بعد إنكار 

بتقديم  انتهت  وممتدة  واسعة  حملة  إثر  هذا  ويأتي  السجون،  في  وجودهم 

املجلس القومي لحقوق اإلنسان (هيئة رسمية) قائمة إلى الوزارة تضم أسماء 191 مختفياً 

القسري. االختفاء  حاالت  في  كبيراً  تزايداً  األخيرة   األشهر  في  مصر  وشهدت  قسرياً. 
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أسئلة الثورة التونسية: عينة «القصرين»

مادته  في  املعدّل  الجزائري  الدستور  مشروع  يقترح 

جانب  إلى  «رسميةً»  لغةً  باألمازيغية  االعترافَ  مكرر»   3»

العربية. وال يسع كلَّ عارف  الوطنية والرسمية»،  «اللغة 

تهديد  من  العالقة  اللغوية  املشاكل  حل  عدم  يمثله  بما 

لكيان املجتمع الجزائري سوى أن يرحب بهذا الترسيم، 

ألنه يهيئ امليدان لسياسة ثقافية جديدة ال تهميش فيها 

األمر  من  يغيّر  وال  ثُلثهم.  ربما  بل  الجزائريين  رُبع  للغة 

شيئا كونُه سيتم في إطار سياسي تسلّطي، إطار تعديل 

دستورٍ هو ذاتُه فُرض على الجزائريين فرضاً من دون أدنى 

احترام للقواعد الديموقراطية.

األهداف  عن  التساؤل  لنا  يحق  ذاته،  الوقت  في  لكن، 

غير املعلنة التي يعتزم النظام بلوغَها من وراء إعالن عزمه 

على ترسيم األمازيغية، فإدراكها ضروريٌّ للنظر إلى قراره 

أن  الصعب  زائد. من  واقعية، من دون تحمس  هذا نظرة 

سابق  دون  من  فجأة،  هكذا  بأنهم،  البالد  حكام  يوهمنا 

درجة  إلى  باألمازيغية  الناطقين  بحقوق  اقتنعوا  إنذار، 

ترقية لغتهم إلى مصفّ لغة رسمية (ال «وطنية» فحسب 

صعوبة  بذلك  إيهامنا  ويزيد   .(2002 منذ  حالُها  هو  كما 

التحركات  تراجع  يميزه  ظرف  في  قرارهم  اتخذوا  أنهم 

ونجاح  تام،  شبه  تراجعاً  القبائلية،  املنطقة  في  الشعبية 

والتجمع  الوطني  التحرير  (جبهة  الرسمية  األحــزاب 

أجل  من  (االتحاد  الرسمية  وشبه  الديموقراطي)  الوطني 

فيها  انغراسها  تحسين  في  والجمهورية)  الديموقراطية 

بشكل غير مسبوق منذ بدء التعددية الحزبية في 1989.

أوّل ما يتبادر إلى الذهن من دوافع ترسيم األمازيغية هو 

أمل النظام في أن يتيح له ذلك إشراك املنطقة القبائلية في 

اإلجماع ـ الشكلي ـ الذي ينوي الوصول إليه حول مشروع 

أجل  من  الحركة  تقليل حظوظ  الجديد، وكذا  الدستور 

تقرير مصير املنطقة القبائلية (برئاسة فرحات مهني) في 

اجتذاب املزيد من الشباب الراديكالي.

ثاني هذه الدوافع قد يكون الرغبة في تحييد قسم من 

النخب السياسية والثقافية في املنطقة القبائلية (الوحيدة 

مطلباً  بحقٍّ  األمازيغي  اللغوي  املطلب  فيها  يُعدّ  التي 

العمومية  اإلدارة  في  اإلدماج  طريق  عن  وذلك  جماهيرياً)، 

مقترح  بنص  إنشاؤها  املزمع  األمازيغية  اللغة  وأكاديمية 

الدستور الجديد. وينبغي أن نذكِّر هنا بأن تدريس اللغة 

العليا  املحافظة  العام وإنشاء  التعليم  األمازيغية في سلك 

مقاطعة  لحركة  مهمين  تنازلين  شكالّ  وإنْ   - لألمازيغية 

أسفرا   -  1995/1994 في  القبائلية  املنطقة  في  املدارس 

الثقافية األمازيغية  عن اندماج قطاع من مناضلي الحركة 

أو في هيئات  التعليم  الرسمية، سواء في مجال  األطر  في 

مسار  بدأ  أن  الصدفة  من  وليس  املذكورة.  املحافظة 

الثقافية األمازيغية من الساحة السياسة  اختفاء الحركة 

في  الشعبية  التحركات  حرم  ما  وهو   ،1995 في  تحديداً 

املنطقة القبائلية (1998 بعد اغتيال املغني معتوب الوناس، 

متمرِّسة  قيادة  من   (2001 في  األسود»  «الربيع  انتفاضة 

مهني  فرحات  حركة  لتطوّر  مصراعيه  على  الباب  وفتح 

شبه االنفصالية.

النظام في استغالل املسائل  إلى براعة  وأخيراً، وبالنظر 

الضيقة،  اآلنية  مصالحه  يخدم  بما  والثقافية  اللغوية 

على  األمازيغية  بترسيم  قراره  يستهدف  أن  يُستبعد  ال 

املدى القريب إلهاء الرأي العام عن واقع إعادة توجيه دفّة 

صريحة.  ليبرالية  وجهةً  األخيرة  األشهر  في  االقتصاد 

وإن  حتى  ـ  الخفية  أجهزته  رأينا  إن  كثيراً  نستغرب  لن 

تسعى  ـ  الرسمي  الحكومي  الخطاب  مع  ذلك  تضارب 

إلى إدخال الجزائريين في متاهات من الجدل حول مغزى 

لـ«هويتهم األصيلة»  األمازيغية، وهل هو تهديد  ترسيم 

أم ال. ذلك أنه من مصلحة الحكّام وكوكبة رجال األعمال 

املتحالفة معهم من ناهبي املوارد العمومية أن يُغْرِق الرأي 

األمازيغية  العربية  الجزائر  «هوية»  في  التأمل  في  العام 

ال  كي  الكونية..  األرضية  األفريقية  املتوسطية  املغاربية 

ينشغل مثال بتقليص دعم الدولة لألسعار ـ فاتحة إللغائه 

تماماً ـ وما إلى ذلك من قرارات عظيمة اتُّخذت عبادة إلله 

التقشف العاملي.

يجب  ال  لكنها  املحتملة،  النظام  حسابات  (بعض)  هذه 

أنّ الجزائر سيكون لها قريباً، على األقل  تُنْسينا واقع  أن 

العربية.  هي  فقط  واحدة  ال  رسميتان  لغتان  دستورياً، 

ترسيم  معنى  عن  فعًال  يتساءلون  الجزائريون  بدأ  وقد 

املناطق  (جميع  ــة  اإلداري تطبيقه  ــدود  وح األمازيغية 

سيعني  كان  وإن  كلُّها؟)  البالد  أم  بعضها  أم  األمازيغية 

«تمزيغ» اإلدارة والقضاء والصحافة، وعلى أي مدى زمني، 

الخ... ال جواب ممكن على هذه التساؤالت اليوم، إذ ال وجود 

عبارة  معنى  تحديد  على  يساعدنا  قد  تشريعي  نص  ألي 

نصّ  في  الواردة  ورسمية»  وطنية  لغة  كذلك  «األمازيغيةُ 

سيحدّد  ما  املنظور،  هذا  من  الدستوري.  التعديل  مقترح 

األرض،  على  القوى  ميزان  هو  مكرر»   3 «املادة  محتوى 

العضوي  القانون  عن  البرملاني  النقاش  أوان  يحين  حين 

املؤوّل لهذه املادة وتحديد مهام أكاديمية اللغة األمازيغية 

واختصاصاتها.

ومن دون إهمال كون ترسيم األمازيغية سيعطي أسلحة 

األمازيغية»،  «القضية  ملناضلي  بها  يستهان  ال  قانونية 

بعين  التعبير،  صح  إن  الذاتي»  «أثره  إلى  ننظر  أن  يجب 

النسبية في بلد تعديل الدساتير فيها هواية الحاكمين. 

وال بدّ في هذا السياق من اإلشارة إلى أن تدريس األمازيغية 

سبع  أي   ،1995 في  بدأ  العمومية  التعليمية  املنظومة  في 

سنوات قبل االعتراف بها لغة وطنية في الدستور. كذلك، 

من  العديد  في  نفسها  فرض  العربية  اللغة  تستطع  لم 

املجاالت برغم أنها لغة البالد الرسمية الوحيدة منذ 1962، 

بقانون  وضعها  تحديد  عدم  على  الفرنسية،  تحتل  فيما 

أيّا كان ـ ناهيك عن الدستور ـ مكانة لغة ثانية في اإلدارة 

االقتصادي  القطاعين  وفي  واإلعالم  التعليمي  والسلك 

من  جزءٌ  ـ  الجميع  يعرف  كما  ـ  بها  ويصاغ  بل  واملالي.. 

تشريعات البالد في الجريدة الرسمية.

وباختصار، من دون ضغط منظَّم من املعنيين باألمر، أي 

الناطقين باألمازيغية أنفسهم، قد يُغرَق ترسيم لغتهم في 

بحر من التسويف سيبرَّر تارة بضرورة توافق «الخبراء» 

أخرى  وتارة  األمازيغية،  اللهجات  تنميط  مسار  حول 

بالكلفة املادية لسياسة البالد اللغوية الجديدة في سياق 

اقتصادي تقشفي، الخ..  

هذا التسويف غير مستبعد البتة، وعدا أنه ينذر بتأجيل 

ترجمة ترسيم األمازيغية على أرض الواقع سنوات طويلة، 

فقد يهدر فرصة - ربما هي األولى من نوعها منذ االستقالل 

- لتناول املسائل اللغوية بشكل براغماتي (ما هي اللغات 

التي نحتاج إليها اليوم؟) والخروج من الجدل «الهوياتي» 

وما  «األمازيغ»؟)  أم  «العرب»  أصالة،  أكثر  (مَن  العقيم 

كيان  تهددان  مضادة  وشوفينية  شوفينية  من  يرافقه 

الجزائر أجمعها باالندثار.. «عربها» و»أمازيغها».

كاتب صحافي من الجزائر

الجزائر: لئال يُحوَّل ترسيمُ اللغة األمازيغية إلى جدل «هوياتي» عقيم

ياسين تماللي

فكـــرة

«حيث ال يجرؤ اآلخرون» تذهب مجلة شارلي إيبدو 

أيّ  استعمال  إلى  واثقة،  وبخطى  بفخر  الفرنسية، 

امللتبسة  فكرتها  لتقول  تشاء،  طريقة  وبأي  موضوع، 

البغيضة  والعنصريّة  الظنّ)،  إحسان  في  بالغنا  (إذا 

مديرها  عبر  املجلّة،  هي).  كما  مباشرة  قُرئتْ  ما  (إذا 

تجد  لم  «ريــس»،  باسم  املعروف  الرسام  التحريري 

إيالن  السوري  الطفل  بين  الربط  في  أو غرابةً  حرجاً 

الكردي الذي هرب في البحر مع عائلته فغرق ووُجد 

جثة عند الشواطئ التركية، وبين حوادث االعتداءات 

قام بها شبان كان جلّهم من  التي  املنحطة  الجنسية 

رأس  ليلة  األملانية  كولونيا  مدينة  في  لجوء  طالبي 

السنة.

«- ماذا كان إيالن الصغير ليصبح إذا ما كبر؟

 - متلمّس مؤخّرات في أملانيا»!

ومنخرا  حيواني  وجه  لديه  الرسم،  في  الكبير  إيالن 

جاحظتان،  عيناه  الخارج،  إلى  متدلِّ  لسانه  خنزير، 

اللواتي  األملانيات  التقاط  تنتظران  ممدوتان  ويــداه 

يهربن مذعورات من الوحش. 

البالد،  إذاً؟ إن كلّ الجئ من تلك  الرسم  ماذا يقول 

كبيراً كان أم صغيراً، هو متحرّش مفترض؟ فيستغل 

ظروف  في  توفّي  طفل  جثّة  ذلك  يقول  أن  أجل  من 

مأساوية، ويحوّله إلى مسخ معتدٍ. من غير املنصف أن 

أننا فقط «ال نفهم حس  إذ  بالعنصري،  الرسم  ننعت 

الدعابة الفرنسية» ومعاييرها!

والزينوفوبيا  باإلسالموفوبيا  املتّهمة  املجلّة  أن  يبدو 

واالنزالق من اليسار إلى اليمين عبر السنوات.. تعتمد 

تتلطّى  لها.  تحريرية  سياسةً  والجدل  الصدمة  إثارة 

التهكّمي»  إيبدو  أسلوب  «خصوصية  حجّة  خلف 

لتبرر الرسم (وقبله العديد من الرسوم العنصرية عن 

املاء  على  يمشي  املسيح  يصور  الذي  كذاك  الالجئين 

الرسم  نرى  أن  يجب  مسلم).  ألنه  يغرق:  الجئ  فيما 

األوروبيين، ال عنصرياً بذاته،  العنصريين  ساخراً من 

من  أكثر  «حساسون  جميعاً  «الغرباء»  فنحن  وإالّ 

يقولون:  (كأنهم  «عالطاير».  الفكرة  نفهم  وال  الالزم» 

لستم  الفرنسيين  غير  أنتم  لكن  عنصريين  لسنا 

بنباهتنا؟!)  

خلف  بالنوايا  فقط  املشكلة  ليست  األحوال،  كل  في 

الرسم، بقدر ما هي مشكلة باستخدام الطفل الضحية 

لغاية. الرسم كارثة أخالقية في كل األحوال، من منطلق 

مستخدمي شبكات  من  العديد  وصفه  بحت.  إنساني 

«الفني  العمل  هذا  اإلحساس».  «عديم  بـ  التواصل 

العبقري» مؤذٍ ألهل الطفل إيالن وملئات العائالت التي 

خسرت أو كادت تخسر أحد أفرادها في رحلة املوت 

أنه مهين وعنصري تجاه  املتوسط، كما  املرعبة عبر 

الالجئين والبالد التي قدموا منها. من يشرح لكل هؤالء 

املتضررين معنوياً وربما مادياً وجسدياً (إذ أن الرسوم 

تلعب دوراً تحريضياً وتثير الكراهية ضد الالجئين)؟ 

هل يُجلس «ريس» أهل إيالن ويقنعهم بحس دعابته 

املتطوّر كي ال يسيئوا فهمه مثًال؟ 

صدمة  من  الخارجة  إيبدو،  شارلي  أحد  يمنع  لن 

مجزرة وحشية برساميها العام املاضي، من رسم وقول 

حرية  التعبير!  «حرية  صارخة  الخروج  ثمّ  تريد،  ما 

أعلى  سقف  عن  نقاشاً  ليس  النقاش  ألن  التعبير!» 

للحرية، بل عن حدّ أدنى من املسؤولية األخالقية. في 

نهاية اليوم، عندما يملّ الجميع من الجدل على وسائل 

ستبقى  عدمها،  من  الرسم  عنصرية  حول  التواصل 

ويدين  أحمر  بقميص  الثالثة،  في  طفًال  أن  حقيقة 

صار  مالحة،  رمال  في  مغروزتين  ووجنتين  باردتين 

في يوم عادي موضوعاً لرسم «مضحك» في صحيفة 

ساخرة تباع وتشترى عن رفوف املكتبات الفرنسية.
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سلمان  امللك  يحتفل  يناير،  الثاني/  كانون   23 في 

بمرور سنة كاملة على توليه عرش اململكة السعودية. 

أيامها.  أول  وهي سنة غير عادية، مليئة باألحداث منذ 

امللكية  املراسيم  توالت  الحكم،  ملقاليد  استالمه  فحال 

وخبراء  مراقبون  ظنّه  ما  املُلك،  بيت  ترتيب  إلعادة 

نفوذ  الستعادة  مدروسة  خطة  السعودي  بالوضع 

طيلة  تقلّص  الذي  سعود  آل  بين  السديري  الجناح 

فترة حكم امللك عبد الله. إال أنّ سلمان لم يكن مهتماً 

بالسديريين بقدر اهتمامه، وهو يخطو عامه الثمانين، 

بترتيب األمور لتوريث العرش إلى ابنه املفضل محمد، 

متخطياً إخوته وحتى أبناءه اآلخرين. فبعد ثالثة أشهر 

بتعهداته  سلمان  نكث  الحكم،  توليه  من   (4/29 (في 

املعلنة، فأقال ولي عهده وولي ولي عهده، األميرين مقرن 

أعاد  التوالي.  على  الله  عبد  بن  ومتعب  العزيز  عبد  بن 

ابنه  من  جاعًال  العرش  وراثة  تسلسل  ترتيب  بذلك 

محمد ولياً لولي العهد. حظي انقالب سلمان، كما حظي 

انقالب فيصل بن عبد العزيز ضد أخيه سعود في 1964، 

تتأخر  ولم  فيها.  الدين  ورجال  العائلة  أمراء  بمباركة 

الكتائب اإلعالمية داخل السعودية وخارجها عن إعالن 

فرحة الشعب بتلك القرارات وحكمتها. وعدا املخاطرة 

متعب،  أخيه  وابن  مقرن  أخيه  على  باالنقالب  املدروسة 

فإن السنة األولى من عهد سلمان شهدت  سلسلة من 

والتي  واقتصادياً  سياسياً  املكلفة  االرتجالية  القرارات 

قد تهدد تداعياتها مستقبل العائلة املالكة نفسها.

«عاصفة الحزم»

أعلن  الحكم،  إلى  مجيئه  من  شهرين  من  أقل  بعد 

امللك سلمان عن بدء «عاصفة الحزم» في اليمن بهدف 

العمليات  شملت  السعودي.  النفوذ  تحت  إبقائها 

والبحرين،  اإلمــارات  فيها  شاركت  التي  العسكرية، 

قصفاً بحرياً وجوياً ساهم في تدمير البنى التحتية في 

اليمن عالوة على سقوط آالف الضحايا وتشريد مئات 

األلوف في داخل اليمن أو خارجها. 

روّج اإلعالم املوالي للسعودية لعاصفة الحزم باعتبارها 

بداية «صحوة عربية»، رغم ما بدا واضحاً من عالمات 

فلم  لها سياسياً وعسكرياً.  التخطيط  وقلة  ارتجالها 

التعاون  مجلس  في  السعودية  شركاء  استشارة  تتم 

افترض  التي  والباكستان  مصر  حتى  وال  الخليجي، 

واضعو الخطة أن تتولى قواتهما البرية اجتياح اليمن. 

نعم. استعار الطاقم الحاكم في السعودية من الرئيس 

بتأسيس  اقتراحه  السيسي  الفتاح  عبد  املصري 

إطالق  قبل  به  أدلى  الذي  املوحد»  العربي  «الجيش 

«عاصفة الحزم». وكان السيسي وقتها يتطلع من خالل 

اقتراحه الى إقناع الدول الخليجية بزيادة استثماراتها 

في بالده، وخاصة في تمويل «الهيئة العربية للتصنيع» 

مشروع  وكان  املتعثرة.  املصرية  العسكرية  واملصانع 

القوات  عديد  على  سيعتمد  املوحد»  العربي  «الجيش 

وأقل  مباشر،  بدور  للقيام  وتأهيلها  املصرية  املسلحة 

اقتراح السيسي  أنّ  إالّ  الدول.  أمن تلك  كلفة، لحماية 

بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي املشترك ال يعني أنه قادر، 

فيما لو أراد، على تحويل القوات املسلحة املصرية إلى 

امللك السعودي. لم يعد  إمرة  املرتزقة تحت  جيش من 

أو في غيرهما يتحدث عن  السعودية  أو  أحد في مصر 

يرفع  أحد  يعد  ولم  املوحد»،  العربي  «الجيش  مشروع 

عجز  تبيّن  بعدما  العربية،  الصحوة  شعارات  بجدية 

تحقيق  عن  ناهيك  اليمن  حرب  إدارة  عن  السعودية 

انتصار سريع فيها.  

بعد أقل من  شهر على بدء الهجوم، أعلنت السعودية 

رسمياً انتهاء العاصفة وبدء «عملية إعادة األمل». ليس 

معروفاً حتى اآلن أسباب إلغاء «عاصفة الحزم» من دون 

تحقيق أهدافها رغم ما قاله الناطق الرسمي السعودي 

وقتها حول «تدمير 98 في املئة من القدرة الصاروخية 

آلياتهم  معظم  وتدمير  وللحوثيين  املخلوع  للرئيس 

الثقيلة». على أية حال، لم يؤدِ تغيير مسمى العمليات 

اليمنية.  األرض  تغيير استراتيجي على  إلى  العسكرية 

نيسان/  منذ  تشمل  أخذت  العسكرية  الحالة  إن  بل 

السعودية  األراضي  داخل  مواجهات  املاضي  أبريل  

نفسها وخاصة في منطقتَي  نجران وجيزان. 

البحث عن إنجازات

االتجاه  ذلك  في  أولــى  خطوة  اليمن  حرب  كانت 

تركيا  مثل  رئيسة  لقوى  اإلقليمية  األدوار  لتهميش 

وإيران ومصر. إال أنّ مسارها لم يتم حسبما خُطِّط له. 

فما قيل إنها عملية عسكرية لن تحتاج إلتمامها 

بضعة  األحوال  أسوأ  في  أو  أسبوع  سوى 

وتوسعت  طالت  قد  نجدها  أشهر، 

بعد  منها  للخروج  أفق  ال  بحيث 

عــشــرة أشــهــر ســـوى وقــف 

والعودة  العسكرية  العمليات 

إلى نقطة البدء. لهذا يجد 

نفسه  السعودي  امللك 

شديدة  بحاجة  اآلن 

مصر  تستطيع  ملا 

وتركيا وحتى قطر 

دعم  من  تقديمه 

 . تيجي ا ستر ا

كـــمـــا يــجــد 

في  ــه  ــس ــف ن

مــواجــهــة 

وإن  مباشرة، 

حتى  ــاردة  ب

مع  اآلن، 

وهي  إيران. 

ــة  ــه ــواج م

يستعيد 

ــاب  ــط ــخ ال

فيها  اإلعالمي 

ما  تفاصيل 

طيلة  ــل  ــي ق

العبثية  الحرب 

ــراق  ــع ــن ال ــي ب

وإيــــــــران فــي 

وكما  الثمانينيات. 

الحرب  تلك  أدّت 

قدرات  استنزاف  إلى 

وثرواتها،  املنطقة  بلدان 

فإن املواجهة الجديدة تعد 

باستنزافها من جديد.

في  الحاكم  الطاقم  يحتاج 

ما،  إنجاز  تحقيق  إلى  السعودية 

الضجيج  له سوى  قيمة  ال  لو كان  حتى 

اإلعالمي. ولقد رأينا في منتصف كانون األول/ 

إعالن  أولهما  ذلك.  على  مثالين  املاضي  ديسمبر/ 

ضد  اإلسالمي  «التحالف  تشكيل  سلمان  بن  محمد 

اإلرهاب»، وثانيهما تدشين «مشروع التحول الوطني».

التحالف اإلسالمي

ضد اإلرهاب

القرارات  ارتجالية  في  للشك  مجال  ثمة  يعد  لم 

في  العهد  ولي  ولي  أعلن  بعدما  الرياض  في  السياسية 

تشكيل  عن  املاضي  األول/ديسمبر  كانون  منتصف 

بالده  بقيادة  اإلرهـــاب»  ضد  اإلسالمي  «التحالف 

مدينة  إعالنه  ذلك  وتبع  إسالمية.  دولة   34 وعضوية 

يكن  لم  املشتركة.  العمليات  قيادة  مركز  الرياض 

أبرزها  وإسالمية  عربية  دول  أسماء  غياب  مستغرباً 

تعاون  مجلس  في  السعودية  شريكة  عُمان،  سلطنة 

قائمة  في  الفتاً  كان  ما  أنّ  إال  العربية.  الخليج  دول 

من  عدداً  تتضمن  انها  أولهما  أمران.  هو  دولة  الــ34 

البرملانية  للمساءلة  حكوماتها  تخضع  التي  الدول 

بحيث ال تستطيع الدخول في أحالف أو تأخذ التزامات 

فهو  الثاني  أما  برملاناتها.  إلى  الرجوع  دون  عسكرية 

نفت  السعودي  البيان  ذكرها  مهمة  إسالمية  دوًال  أن 

علمها بتفاصيل التحالف الذي لم تسمع به سوى عن 

باسم خارجية  املتحدث  إن  بل  األخبار.  طريق نشرات 

في  سفيرها  من  طلبت  أنها  وقتها  أعلن  الباكستان 

عن  إضافية  معلومات  على  الحصول  محاولة  الرياض 

املوضوع. لن يجد أحدٌ «معطيات إضافية» تفسر إعالن 

أحدثه  ما  سوى  الجديد  اإلسالمي  التحالف  تشكيل 

من ضجيج إعالمي صار مالزماً لكل القرارات االرتجالية 

التي اتخذها الطاقم الحاكم في السعودية منذ مجيء 

سلمان إلى سدة الحكم. 

مشروع «التحول الوطني»

لم يأخذ الطاقم الحاكم في السعودية في حساباته 

وأن  مؤقتاً  ليس  النفط  أسعار  تدهور  أن  يبدو  ما  على 

انخفاض موارد السعودية سيفرض عليها إعادة النظر 

في االلتزامات املالية املباشرة وغير املباشرة التي يفرضها 

السعودية  العربية.  املنطقة  قيادة  الستالم  سعيها 

قصيرة.  لفترة  االلتزامات  هذه  تتحمل  أن  تستطيع 

الذي  املالي  العجز  تكرار  تتحمل  أن  أيضاً  وتستطيع 

مليار   98 بمقدار  األخيرة  السعودية  امليزانية  تضمنته 

وااللتزامات  العجز  هذا  تغطية  تستطيع  فهي  دوالر. 

التي  السيادية  صناديقها  طريق  عن  األخرى  امللحّة 

على  عالوة  دوالر،  مليار   700 على  قيمتها  تزيد 

املعلنة.  غير  الخارجية  االستثمارات  قيمة 

في  فعلت  كما  تستطيع،  أنها  كما 

من  االستدانة  سابقة،  ــات  أزم

والخارجية.  املحلية  األسواق 

ما ال تستطيع السعودية أن 

هو  طويلة  لفترة  تتحمله 

السياسية  التداعيات 

واملالية  والعسكرية، 

لعجزها  أيــضــاً، 

حرب  حسم  عن 

فكلما  الــيــمــن. 

الحرب  طالت 

ازدادت كلفتها 

املـــبـــاشـــرة، 

وازدادت قدرة 

ــاء،  ــف ــحــل ال

أو  دوًال 

 ، ت ميليشيا

مطالبة  على 

السـعوديــة 

املزيد  بضخ 

من األموال.

وجــــــدت 

الــــريــــاض 

ــا  ــهـ ــفـــسـ نـ

منذ  مــضــطــرة 

العام  منتصف 

قسم  لبيع  املاضي 

اســتثماراتها  من 

لتغطية  ــة  ــي األوروب

السيولة  إلى  حاجتها 

أحد  يكمن  وهنا  النقدية. 

السلماني  الهدر  جوانب 

ألول  تُباع  حين  بالده  لثروات 

مضطربة.  عاملية  سوق  في  مشترٍ 

انتظاراً  التأني  السعودية  تستطيع  ال 

ترزح  وهي  العاملية  السوق  شروط  لتحسن 

الالزمة  السيولة  لتوفير  الحاجة  ضغط  تحت 

وتمويل  اليمن  حرب  تفرضها  مالية  التزامات  لتغطية 

عمليات املعارضة املسلحة في سوريا وإرضاء الحلفاء 

املتطلبين في مصر وباكستان واألردن وغيرها، ناهيك 

مع  املعقودة  السالح  صفقات  أقساط  تسديد  عن 

يجد  قد  وهنا  وفرنسا.  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 

ضرورة  أمام  نفسه  السعودية  في  الحاكم  الطاقم 

االلتزامات  تلك  تنفيذ  في  أولوياته  ترتيب  إعــادة 

املتداخلة. ولكن هل تجرؤ السعودية، لتسهيل تمويل 

حرب اليمن، على وقف/تأجيل صفقات استيراد العتاد 

العسكري من الغرب؟ أو هل تستطيع إدامة «التحالف 

الذي  املالي  الدعم  قلّصت  أو  أوقفت  لو  فيما  العربي» 

تقدمه لنظام السيسي في مصر؟ صعوبة هذه األسئلة 

وغيرها تزداد حين نأخذ بعين االعتبار قلة خبرة محمد 

الطاقم  ضمن  الحاسم  القرار  صاحب  سلمان  بن 

الحاكم في البالد.

حكام  أن  هو  السعودية  حكام  مصاعب  يزيد  وما 

نفسه،  الوقت  في  ومنافسيهم  حلفاءهم  ظبي،  أبو 

الخارجية  استثماراتهم  من  أقساماً  أيضاً  يبيعون 

النقدية.  للسيولة  أيضاً  هم  حاجاتهم  لتغطية 

املفارقة أن تكون إيران، وهي تستعيد أموالها  ولعل 

املستفيدة من  األطراف  أحد  الغرب، هي  في  املجمدة 

ضائقة األوضاع االقتصادية في كل من البلدين. كما 

أنّ إيران، إن لم تتهور بالتدخل العسكري املباشر، 

هي املستفيدة إقليمياً من استمرار انغماس البلدين 

واستنزاف  اليمن،  في  األهلية  الحرب  مستنقع  في 

حسمها  يستطيعان  ال  عبثية  حرب  في  قدراتهما 

وحتى الخروج منها بطريقة مشرِّفة.

الضجيج  تولى  املاضي،  الشهر  منتصف  في 

الذي  الوطني»  «التحول  مشروع  تسويق  اإلعالمي 

العهد باعتباره طريقاً جديداً للتنمية في  قدمه ولي 

مؤسسة  وضعتها  خطة  على  اعتماداً  السعودية 

أية جهة سعودية  لم تُستشر  األميركية.  ماكنزي 

في املوضوع، رغم ما تزخر به السعودية من خبراء 

ماكنزي  خطة  تختلف  ال  اقتصادي.  تخطيط 

واإلمارات  للبحرين  قدمته  عما  السعودية  لتنمية 

قبل سنوات، وخاصة تأكيدها إطالق حرية السوق 

الخطة  تلك  أنّ  إال  للدولة.  الرعائي  الدور  وتقليص 

تتوقع أن يبدأ  التمهيد إلصالح السوق االقتصادي 

بإزالة معيقات ذلك اإلصالح بما فيه الفساد. املعضلة 

(كما  السعودية  في  ماكنزي  مخططي  تواجه  التي 

من  أداة  هو  الفساد  أن  هي  واإلمارات)  البحرين  في 

أدوات الحكم في هذه الدول. فال يمكن إزالة الفساد 

الحاكمة  العوائل  دامت  ما  غيرها  أو  السعودية  من 

تستخدمه في توزيع فوائض الريع، ضمن كل عائلة 

حاكمة من جهة وبين شرائح الوجهاء التقليديين 

واملحْدثين من جهة أخرى.  

التحول  «مشروع  عن  نُشر  ما  متابعة  تشير 

إنجاز  إلعالن  محاولة  سوى  ليس  أنّه  إلى  الوطني» 

أخرى،  من خطة خمسية  أكثر  ليس  وهو  يتم.  لم 

ما تختلف فيه عن سابقاتها هو أنّها تتضمن البدء 

الدولي،  النقد  صندوق  توصيات  من  عدد  بتنفيذ 

والتي من بينها تقليص اإلنفاق الحكومي وخاصة في 

والتعليمية.  واالجتماعية  الصحية  الخدمات  مجال 

من  أكثر  خصخصة  إلى  التقليص  هذا  وسيؤدي 

ــراءات  اإلج وتضمنت  حكوميا.  قطاعا  عشرين 

االستهالكية  املواد  أسعار  دعم  إنهاء  الحقاً  املعلنة 

األساسية، بما فيها الوقود والكهرباء واملاء، وفرض 

رسوم جديدة بما فيها ضريبة القيمة املضافة.

وبعد عام، ال يمكن الحديث حتى عن بوادر تحقيق 

مستوى  برفع  عهده  سلمان  بدأ  فعلية.  إنجازات 

الدولة  إلى  اململكة  تحويل  على  بقدرته  اآلمــال 

اإلقليمية األكثر نفوذاً، وقائدة لألمة العربية والعالم 

اإلسالمي. وبدأ اإلعالم السعودي يستخدم عبارات 

من  الثمانينيات  في  إعالم صدام حسين  مثلها  ردد 

بات  املنطقة  في  القيادي  السعودية  «دور  إن  قبيل 

ضرورة وليس خياراً». إال أنّ الدور القيادي ال يتحقق 

يتحقق  ال  بالتأكيد  وهو  فيه.  الرغبة  إعالن  بمجرد 

اإلعالمي  الصخب  وزيادة  املرتجلة  القرارات  عبر 

حولها.

أستاذ علم االجتماع السياسي

في جامعة لوند ـ السويد، من البحرين

لم يخطئ عبد الله الجابر عندما رسم كاريكاتيره األخير في صحيفة 

أي  في  له  رسم  نشر  من  منعته  السلطة.  يعجب  لم  لكنه  سعودية. 

على  املنع  خبر  الرسام  نشر  مسمى.  غير  أجل  إلى  سعودية  مطبوعة 

يكن  لم  العجب.  تستلزم  ال  يومية  كخاطرة  تويتر  على   صفحته 

الرسم سوى تمثيل لرد فعل السعوديين على التغييرات األخيرة التي 

طالت األوضاع االقتصادية في البالد. ارتفاع األسعار، ورفع الدعم عن 

املحروقات، وعجز في امليزانية في بالد النفط والطاقة البشرية الهائلة. 

في  عجز  وجود  حال  في  للوزير  الرسم  في  يطبلون  الجماعة  كان 

امليزانية أو فائض على سواء.

العالم.  في  سعادة  الشعوب  أكثر  في  الثالث  املركز  اململكة  احتلت 

تصدّر الخبر مواقع األخبار في السعودية. دراسة غربية تمت بناء على 

مساءلة شرائح بشرية متنوعة في دول عديدة. قد تشبه دراسة أكثر 

مركزا  السعودية  فيها  احتلت  التي  األرض،  كوكب  على  دالال  النساء 

جهد  أي  بذل  أو  بالعمل  مطالبة  غير  السعودية  املرأة  لكون  متقدما 

غير  للسعوديين  يبق  لم  سيارتها.  سائق  ويقود  معيشتها،  لتأمين 

التنفس. شهيق وزفير. يبلغنا بالقرار صاحب العالقة بموضوعية تامة. 

القبيلة  هجت  ألنها  فاعلية  أي  في  شعرها  إلقاء  من  شاعرة  تُمنع 

واقتربت من خطوط حمراء في بالد  مشبعة بالروح القبلية. يُسجن 

صحافي ألنه عبر في مقاالته عن رغبة في إضفاء تغيير على نظام الحكم، 

فيها  يكون  دستورية  بملكية  طالب  امللكية،  اقتالع  يريد  أنه  يقل  لم 

القرارات  اتخاذ  في  أساسي  دور  لعب  على  قدرة  العاديين  لألشخاص 

مع  سجناً  سنة  عشرة  بخمس  الرجل  حُكم  فقط.  كديكور  وليسوا 

غرامة مالية ومنع من الكتابة والظهور اإلعالمي ألجل غير مسمى.

رائف البدوي ما يزال خلف قضبان السجن ينتظر استكمال نصيبه 

من الجلد، إلنشائه موقعا الكترونيا يدعو إلى تغذية النقاش في الدين 

والسلطة. 

حتى نمر النمر لم يعدم ألنه شيعي، بل لكونه جاهر بما ال يمكن بتاتا 

رفع الصوت به في ربوع اململكة.

عن  يصدر  ما  على  واملوافقة  الرأس  تنكيس  دوما  الخضوع  يطلب 

سعر  خفض  املحروقات،  أسعار  رفع  جيد.  شيء  كل  القرار.  أصحاب 

تماما  السالح.  على  اإلنفاق  رفع  حرب،  إلى  البالد  أخذ  الخام،  النفط 

كالكاريكاتير املقموع. على السعودي أن يصفق ألي شيء، وال يسائل، 

وإذا ما حاول رفع الصوت مطالبا بالشفافية، بمعرفة أين تذهب أموال 

النفط وعائدات الحج، فإن...

الرقابة بدأت تشمل كل وسائط التواصل االجتماعي، ليصبح حتى 

مدير املجموعات على واتس آب مطالبا بتحمل مسؤولية أي خلل في 

اآلداب أو نقد لسياسات الدولة يعرّضه للسجن ملدة تصل إلى خمس 

سنوات إن لم يبلِّغ أو لو ساهم في نشر ما يخالف سلوكيات النظام و 

«قيم الوطن واآلداب العامة».

رقابة يساهم الشق الديني في السعودية بتغذيتها. فيرفع الصوت 

ويحمل  رسمية  قــرارات  من  يصدر  ما  مؤيدا  الديني  الخطاب  في 

الشعب مسؤولية تدهور األوضاع االقتصادية. فهو يسرف في اإلنفاق 

خدره  من  إيقاظه  الدولة  على  وجب  لذا  الطاقات،  هدر  ويستسهل 

وتربيته حتى يعي نعمة األمن واألمان التي يعيش فيهما.

الله لك وأنت في بطن  «غالء السعر ورخصه ال يغير رزقا قد كتبه 

الناس، ولكنه في السماء، وفي  الرزق في األرض لهلك  أمك، ولو كان 

سعود  املكي  الحرم  إمام  بحسب   ) توعدون»  وما  رزقكم  السماء 

الشريم). 

ال بأس إذا برفع األسعار، وال ضير من التضخم، كله في النهاية يصب 

باملصلحة الوطنية كما يقال على املنابر، ولن تكلفك الزيادة أكثر «من 

كوب كابتشينو».

تريد اململكة مجتمعا مؤدبا، ال تصدر عنه زلة، تريد ناسا يسمعون 

الكالم وال يخالفون، يوافقون على كل ما يصدر عن والة األمر، السمع 

والطاعة من الجميع، صحافيين وصحفا ووسائط اجتماعية، احتفظ 

فالعقوبات  وإال  للعلن  تخرجه  ال  مظلمة،  زاوية  في  داخلك،  في  برأيك 

بانتظارك. لم يبق للسعودي غير التنفس أو اللهج بما ال يخالف أهواء 

الدولة. فليحتسب نفسه أخرس وأعمى وأطرش. 
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نص ورسم مرتضى كزار

ملـــــف
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عدد  كان  بينما   2015 عام  خالل  مصر  في  عمالية  تظاهرة 

هذه التظاهرات 1651 في النصف األول من عام 2014. وهو 

انخفاض طفيف بالنظر الى أن  السلطات شنت حمالت في 2015 للحد من 

التظاهرات واإلضرابات كما كان خطباء الجوامع يشجبون هذه التحركات.
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عبد الهادي خلف

نورة بنت عفش

امللك سلمان: عهد اإلنجازات املؤجلة

الشعب األكثر سعادة في العالم

فيصل سمرة ـ السعودية

21 كانون الثاني 2016ـ  العدد 13273
Thursday January 21, 2016

سهم أحمر

الزمان، أن سهماً أحمر ينزل رويداً  ورد في أخبار آخر 

واملــدارس  البيوت  على  يمر  األرض،  يصل  حتى  رويــداً 

واملصانع ومساطر العمال والبنائين واملقاهي. 

يخرج  والدرابين.  والسكك  األزقة  في  ويتمايل  يتعرَّج 

عليه،  للفرجة  وعصْيهم  ونواظيرهم  بفوانيسهم  الناس 

إصابته  في  ويفشلون  بشباكهم  اصطياده  يحاولون 

بأسلحتهم النارية. يغيب ألسبوع ثم يظهر، يغيب ويظهر 

ويغيب. تُحكى عنه الحكايا ويَرِدْ في كل سوالف العجائز 

أحالم  في  يظهر  ويعمّر.  ويكبر  بينهم  ينمو  واملتقاعدين. 

به  يحلف  املطهم.  األبيض  جواده  ظهر  على  املراهقات 

بعضهم، ويُقسم فيقول: أنا مفلس بحق السهم األحمر.

قال موالنا ذلك ونزل من منبره. ثم تذكر شيئاً وارتقى 

بأن اسمه سهم نزول  أقول  أن  املنبر مرة أخرى: نسيتُ 

النفط األحمر. ثم شكر الله وأثنى بحمده ووقع مغشياً عليه. 

على  لطمه  قد  األحمر  السهم  فكان  وقلبناه  نحوه  هرعنا 

جبته. أخرجنا السهم وداوينا موالنا فعاش لكنه فقَد النطق.

حدث ذلك في األسبوع الفائت. السهم األحمر كان أليفاً 

بيننا  تزوج  منا،  ينتقم  ولم  سامَحَنا  موالنا.  ألخبار  خالفاً 

تفرّخ  جميعاً.  علينا  تؤشر  صغيرة  حمراً  أسهماً  وخلّف 

وآذاننا  وأفواهنا  أنوفنا  بيننا وتتناسل وتتعرّج، تدخل في 

ووفيّة.  مطيعة  كالب  مثل  ترافقنا  أحشائنا.  في  وتمور 

وتحزن  الضائعة  الحاجيات  لنا  وتجلب  بيوتنا  تحرس 

فأنجب  منهم  تزوّج  رجالنا  بعض  لفرحنا.  وتفرح  لحزننا 

ذرية من البشر املسهومين، أما بناتنا فما زالت التشريعات 

تمنع زواجهن من سهم أحمر، لكنهن تناضلن وتتظاهرن 

لتحصيل ذلك الحق.

أكتب لكم والسهم األحمر يندلع من جيبي.
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arabi.assafir.com
املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ ال تملّوا املطالبة بالحقوق: »أوقفوا االختفاء القسري« مثااًل ـ منى سليم

ـ صنوج الليبراليين السوريين الجدد وخالخيلهم ـ عزيز تبسي

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

الذهب  من  مئة كيلوغرام  املسؤول عن شراء  مَن  واملوضوعية حلوة:  زين،  الهدوء  يا جماعة، 

الخالص لترميم العتبة العلوية؟ أهوَ البنك املركزي العراقي، أم هم املسؤولون في إدارة العتبة؟

وقت  في  الذهب  من  الكمية  بهذه  تبرّع  الذي  العراقي  املركزي  البنك  هو  هل  أخرى:  بكلمات 

يعلن فيه وزير املالية أن دولته ستكون عاجزة عن توفير رواتب املوظفين العراقيين خالل بضعة 

أموال  من  الكمية  هذه  شراء  قرروا  الذين  العلوية  العتبة  إدارة  في  املسؤولون  هم  أم  أشهر، 

العتبة؟

هذه  عن  األولى  املسؤولية  يتحمّلون  الذين  هم  العتبة  في  املسؤولين  أن  هو  الشخصي  رأيي 

الصفقة، وهم بهذا التصرّف خالفوا، بل وخانوا فكر علي بن أبي طالب ونهجه، ففضلوا شراء 

الذهب لترميم القبب والجدران واملنارات على إطعام الفقراء ـ وما أكثرهم في »العراق الجديد« 

ـ والذين قال علي مدافعاً عنهم »لو كان الفقر رجاًل لقتلته«.. ماذا كنت ستقول ـ يا أبا الحسن 

الناس  يتضور  فيما  الرنان  باألصفر  يذهّبونه  ضريحك  على  القائمين  ووجدت  اليوم  جئت  لو  ـ 

جوعاً؟

من صفحة عالء الالمي )عن فايسبوك(

يقودها  إلمكانيات،  فضاء  مجرد  هو  الورقي،  التدوين  مثل  مثله  االلكتروني،  التدوين  فضاء 

ميداس،  مثل  هو  املبدع  آخر.  شيء  إلى  آخرون  ويقودها  اإلبداع،  الى  واملثابرة  املوهبة  صاحب 

اإلمكانات  لديه قدرة على تطويع  إلى ذهب،  ما تمسّه  التي تحول كل  السحرية  العصا  صاحب 

أياً كانت وإعادة خلقها بإطار فني مدهش.  واملواد األولية 

النت  عالم  وهيمنة  اليوم  االجتماعي  التواصل  وسائل  تمثّله  جديد  تواصلي  فضاء  هناك 

التواصلي  العصر  هذا  إمكانات  كثيرون  يستخدم   )...( الصورة  وثقافة  التفاعلية  وامليديا 

)أو يندفعون تلقائياً ومن دون  الكتّاب، يسعون  ألغراض شتى. وهناك فئة محددة من هؤالء هم 

دون  من  ـ  لالنفتاح  الكتابية، وكذلك  قدراتهم  لتطوير  اإلمكانات  هذه  تخطيط كثير( الستثمار 

املتلقين. ـ على جمهور  التقليدية  السابق  العصر  إلى وسائط  الحاجة 

فئة أخرى تنظر بريبة إلى فضاء التدوين اإللكتروني، وتراه إهدارًا لألفكار والوقت، وانسحاباً 

تعتزل  لهذا  للكاتب.  أحياناً  التوازن  وفقدان  الدوران  يسبب  واسع  افتراضي  جمهور  مزاج  إلى 

في  استثمارها  أجل  من  التدوين،  فضاء  خارج  مهمة  أفكاراً  تراه  بما  تحتفظ  أو  الفضاء،  هذا 

بالغة، وتحتفظ به كمجال تواصلي  االلكتروني بجدية  الفضاء  ال تتعامل مع  إنجاز كتب. لهذا 

لإلعالن عن فعاليات وأنشطة أو التعليق العام على أحداث وما إلى ذلك، من دون طرح أفكار يمكن 

املطبوع. للكتاب  أن تكون مفيدة الحقاً 

من صفحة أحمد سعداوي )عن فايسبوك(

الذهب للقبب وللفقراء الجوع

ضجيج الكتابة: مكاسب التدوين مدونات

ريم يسوف ـ سوريا

 164 طال  ما  أيام،  منذ  السعودية  األسهم  سوق  تراجع  نسبة  هي  املئة  في 

في  البورصة  في  املسجلة  الشركات  أصل 167 هي كل  من  شركة سعودية 

البالد، كما تراجعت بورصات الدوحة )6 في املئة(، ودبي )5.6 في املئة(، وأبو ظبي )4.5 في 

املئة(، ويحصل هذا بعد هبوط سعر برميل النفط مع بداية العام إلى ما دون 30 دوالرا.

الشهر  مصر  بصعيد  الدندراوية  منطقة  استضافت 

»طاقات  عنوان  تحت  الثاني  االقتصادي  املنتدى  املاضي 

الجنوب، فرص وتحديات«. ومن بين الذين قدموا ورقة 

بعد  على  تقع  التي  بالل  ود  قرية  من  وفد  املؤتمرين  أمام 

الخرطوم،  السودانية  العاصمة  جنوب  كيلومتراً   166

تتحدث عن مشاريع وخطط للتنمية الريفية في املنطقة.

لالستثمار  بالل  »ود  السودانية، وعبر شركتها  القرية 

والتنمية الريفية املحدودة« لفتت األنظار في أواخر العام 

وبنك  لألنباء  رويترز  وكالة  من  أعلنت كلّ  عندما   2014

جائزة  مناصفة  حاز  مشروعها  أنّ  اإلسالمي  ظبي  أبو 

»مبادرات الخدمات املصرفية املبنية على أسس أخالقية« 

 Ethical and Islamic Finance Innovation
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إلى  تقدم  إذ  كبيرة،  منافسة  سياق  في  حدث  وهذا 

الجائزة أكثر من مئتي مشروع. دخل بنك الخرطوم في 

شراكة مع أهل القرية بتوفير التمويل ملشروع لتسمين 

لها  متاحا  سيكون  أسرة   400 نحو  تخدم  عجل  ألف 

ويصبح  والتسويقي،  الفني  العون  جانب  إلى  التمويل 

املستفيد مجتمع القرية ككل، وذلك عبر توفير التمويل 

األصغر وتجميعه في سلة واحدة ملصلحة مجموع حملة 

األسهم، بدال من صيغة التمويل الفردي السائدة، خاصة 

الشركة،  يُعتبرون من حملة أسهم  القرية  أفراد  أن كل 

الدفع  تم  إذ  املساهمة،  لم يستطيعوا  الذين  فيهم  بمن 

أسس  على  الشركة  تعمل  حتى  وذلك  عنهم،  نيابة 

تجارية بهدف تحقيق الربح وتخصيص جزء من العائد 

تتناقص  أن  والفكرة  واالجتماعية.  االقتصادية  للتنمية 

أرباح، حيث  مع تحقيق  الخرطوم  بنك  وأسهم  شراكة 

أفقر  من  مجموعة  ملصلحة  حصص  شراء  مرة  كل  يتم 

األسر إلى أن يخلص املشروع في النهاية ملصلحة القرية 

وشركتها.

التنمية هنا مفهوم 

هذا  يكتمل  أن  يفترض  العجول  تسمين  مشروع 

مغلقة  بيوت  إلقامة  الدراسات  استكملت  كما  الشهر، 

االتصاالت  وتستمر  الالحم،  للدجاج  مغلقة  شبه  أو 

املشروع  هذا  في  العمل  يبدأ  أن  ويؤمل  التمويل،  لتوفير 

دجاجة  ألف   50 إلنتاج  العام  هذا  من  الثاني  النصف  في 

ذات  املشاريع  في  االستثمار  جانب  وإلى  يوما.   35 كل 

العائد، هناك أيضا جانب التنمية االجتماعية، حيث قطع 

أهل  بتعليم  التقنية  األمية  محو  مشروع  بعيدا  شوطا 

ويتوقع  واإلنترنت،  الحاسوب  مع  التعامل  القرية كيفية 

أول فصل ومكتب ومخزن ستمثل  بناء  قريبا  يكتمل  أن 

خمسين  تسع  لألطفال  حديثة  روضة  لتشغيل  األساس 

وألعاب  مقاعد  من  احتياجاتها  تجهيز  مع  بداية،  طفال 

ومُعِينات تعليمية. وتم أيضا إنشاء مكتبة تضم 12 ألف 

إلى  باملسجد،  امللحقة  املرافق  أحد  لها  خصص  عنوان، 

ماليا،  القادرين  لغير  صحية  تأمينية  تغطية  توفير  جانب 

وتحمّل رسوم دراسة الطالب املعسرين ليسددوها بعد 

التعليمي  الرئيس في الجانب  أنّ الهدف  تخرجهم. على 

أبناء  تستوعب  نموذجية  ثانوية  مدرسة  إنشاء  يبقى 

في  أخرى  مدارس  من  لألوائل  الفرصة  وتتيح  القرية 

السكن  بتوفير  للمدرسة  للتقديم  وإغرائهم  الوالية، 

والترفيهية،  والثقافية  الرياضية  األنشطة  من  والعديد 

التنافسية وتحقيق مستوى عالٍ  بهدف إيجاد مناخ من 

من التميز األكاديمي. البدء بتنفيذ فكرة املدرسة انطلق 

من مبلغ الخمسين ألف دوالر التي شكلت التقدير املالي 

العجول.  تسمين  مشروع  عليها  حصل  التي  للجائزة 

شعبيا  تجاوبا  هذه  النموذجية  املدرسة  فكرة  ووجدت 

خمسة  مساحتها  أرض  بقطعة  أحدهم  تبرع  إذ  كبيراً، 

آالف متر مربع إلقامتها عليها، كما تتالت التبرعات إلقامة 

فصل هنا أو مرفق هناك. وفي خطط الجمعية تخصيص 

التنمية  ملصلحة  االستثمارية  املشاريع  عائد  من  جزء 

البيئي  الجانب  أيضا  االهتمام  شمل  بل  االجتماعية، 

ود  »شركة  فكرة  والتشجير.  النفايات  من  بالتخلص 

الطبيعية  املوارد  من  االستفادة  أساس  على  قامت  بالل« 

إمكانيات  استغالل  ذلك،  من  وأهم  القرية،  في  املتاحة 

داخلها  املوجودين  من  القرية  أبناء  واتصاالت  وقدرات 

تقسيم  وتــمّ  السودان.  خــارج  حتى  أو  خارجها،  أو 

وقامت  األنشطة،  مختلف  تغطي  لجان  عدة  الى  العمل 

بإعداد  الحيوانية  والثروة  االقتصادية  الشؤون  لجنتا 

استيفاء  بعد  العجول  تصدير  ملشروع  األولية  الدراسة 

حاجة السوق املحلي، خاصة أن القرية تقع على بعد 20 

كيلومتراً شمال مدينة »مدني« عاصمة والية الجزيرة.

رسائل متعددة

الزمن،  من  عقد  من  أكثر  الشركة  فكرة  على  مضى 

والبيروقراطية،  العملية  العقبات  من  الكثير  وواجهت 

الطاقات  على  األساسي  االعتماد  هو  فيها  الالفت  لكن 

بصورة  وتطويرها  القرية،  ألهل  املتاحة  واملوارد  الذاتية 

شكل  في  منها  العائد  واستخدام  وتجارية،  اقتصادية 

ومحاربة  االجتماعية،  التنمية  مشاريع  لتمويل  أرباح 

األسر  أفقر  بإدخال  عملية،  بطريقة  القرية  في  الفقر 

من  بدال  وذلك  املشروع،  في  األسهم  حمَلة  من  لتصبح 

ولهذا  فقط.  اإلغاثي  أو  الخيري  الجانب  على  التركيز 

تحمل التجربة عدة رسائل، تذهب بصورة رئيسية في 

اتجاهات ثالثة:

÷ أولها اللجوء إلى استغالل الطاقات الذاتية وتجميعها 

خدمة للمجتمع ابتداء من فقرائه. فبسبب ضعف الدولة 

السلبية  والتأثيرات  والحروب  العنف  عمليات  وتالزم 

السودان  وجد  والتصحر،  الجفاف  مثل  املناخي،  للتغير 

ومن  األجنبي،  العون  على  يعتمد  كثيرة  أحيان  في  نفسه 

التي  الحياة«  »شريان  عملية  هذه  اإلغاثة  حمالت  أبرز 

الثمانينيات واستمرت ألكثر من عقد وشكلت  في  بدأت 

إطالق جزء  على  االتفاق  تم  إذ  الدولة،  أول خرق لسيادة 

وذلك  الحكومة،  سيطرة  خارج  مناطق  من  العملية  من 

والتسعينيات  الثمانينيات  األهلية في عقدي  الحرب  إبّان 

موضع  هذا  اإلغاثة  موضوع  يزال  وال  الفائت.  القرن  من 

نزاع بين الحكومة واملتمردين.

÷ أما الثاني فيقول إن ما يجري في ود بالل هو تطبيق 

الثروة  توليد  فكرة  عن  بنفسه  يتحدث  ونموذج  حي 

أكثر  ميادين  وفي  أبنائها،  ملصلحة  إنجازها  في  والنجاح 

حيوية، مثل إخراج بعض األسر من دائرة الفقر والتركيز 

وذلك  التعليم،  وخاصة  االجتماعية  التنمية  جانب  على 

املشهد  على  هيمن  الذي  الثروة  قسمة  مفهوم  مقابل 

قسمة  وهو  اآلخر  املفهوم  مع  السوداني،  السياسي 

التنموي  االختالل  ملعالجة  مدخاًل  اعتُبرا  وهما  السلطة.. 

ووسط  النيلية  املنطقة  في  السلطة  وتركز  والسياسي 

السودان. وقد أعْلَت اتفاقية السالم مع جنوب السودان 

املبرمة في 2005 مبدأي قسمة السلطة والثروة، وهو ما 

تكرر مع الحركات املتمردة في دارفور.. لكن حصيلة ذلك 

في  تركزت  بل  كثيرا،  الهامش  مناطق  تفد  لم  التدبير 

املناطق،  تلك  أبناء  لبعض  ذاتية  ومصالح  وزارية  مواقع 

وال  املهمشة  النواحي  على  واضحة  بصورة  تنعكس  لم 

والخدمات  التنمية  وغياب  التخلف  قضايا  خاطبت  هي 

فيها.

بدور  تتعلق  التي  تلك  هي  الرسائل  أهم  أن  على   ÷

السودان  تاريخ  فطوال  باملجتمع.  وعالقاتها  النخب 

النخب  تولّت  اآلن،  حتى  عاما  ستين  بلغ  الذي  املستقل 

املدنية والعسكرية والطائفية قيادة البالد تحت مختلف 

للبعد  واضح  تغييب  مع  واملدنية،  العسكرية  الالفتات 

هذه  أداء  سجل  ولكن  واهتماماته.  وهمومه  الشعبي 

بدليل  مرْضيا،  يكن  لم  املاضية  العقود  طوال  النخب 

البالد.  تعتور  تزال  ال  التي  الوطني  البناء  طوفان مشاكل 

بالغة  ورسالة  جديدة  صيغة  يطرح  بالل  ود  ونموذج 

الناس وبينهم  أن تلعب دوراً مع  النخب يمكن  األهمية: 

لتغيير األوضاع بدال من قيادتهم في مسارب وخيارات قد 

ال تتفق بالضرورة مع مصالحهم الحياتية.

كما أنّه ليس بالضرورة أن ينطلق قطار التغيير من منصة 

الحكومة، بل يمكن، كما  بواسطة  أعلى فقط  سياسية، ومن 

املجتمع.  وبمشاركة  أسفل  من  التغيير  بدء  النموذج،  أوضح 

إلى  النموذج  هذا  تسرب  كيفية  في  تحديا  يشكل  ما  وهذا 

واقتصادياً،  وإعالمياً  سياسياً  العام،  الوطني  االهتمام  دائرة 

محتوى  للسياسة  يعطي  الذي  والقول  الفعل  محور  ليصبح 

أكثر التصاقا بالناس.. الذين تتحدث باسمهم.

كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

السر سيد أحمد
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األولــى  ــدورة  ال أطلقت 

ــزة شــوكــان  ــائ ــن »ج م

الصحافي«  للتصوير 

صحافية  صــورة  ألفضل 

بعد  للعام 2015  في مصر 

مضي أكثر من عامين على 

الصحافي  املصور  اعتقال 

زيد  أبو  محمود  املصري 

ــروف بــشــوكــان(.  ــع )امل

الجائزة  على  القيمون 

بادروا إلى املشروع »إيماناً 

التصوير  بأهميّة  منهم 

نقل  في  ودوره  الصحافي 

صوت  وإيصال  الحقيقة 

ــداث  وإح الناس  ــاع  أوج

صفحة  بحسب  التغيير«، 

الخاصة  الفايسبوك 

 Shawkan بالجائزة 

آملين   ،Photo Awards
حــرّاً  شوكان  يعود  أن 

جانب  إلى  مهنته  ليزاول 

زمالئه.

الثاني/  كانون   21 يوم 

أُعلنت  الحالي،  يناير 

ووزّعت  الفائزة،  الصور 

مع  بالتعاون  الجوائز 

بنقابة  الحريات  لجنة 

وحملة  الصحافيين 

الحرية لشوكان.

جائزة شوكان للتصوير الصحافي

يحدث في قرية سودانية: التجربة  و.. فلسفتها!
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مقتل املقداد مجلي: صحافي ال يعوّض

كان املقداد واحدا من أهم صحافيي األزمة اإلنسانية في اليمن خالل األعوام املاضية. 

وخالل هذه الحرب األخيرة تحديدا، كانت تقاريره اإلعالمية )بلغات مختلفة( هي، بال 

مبالغة، أهم محتوى يصل العالم باستمرار من اليمن عن الوضع اإلنساني، بمهنية 

وشخصا  عمره  من  السادسة  في  لطفل  أباً  كان  بصمت.  ذلك،  من  وأكثر  واقتدار 

من  وأهم  وأوجاعه.  اإلنسان  لقضايا  إخالص  أيّما  ومخلصاً  وشغوفاً  ومحبّاً  مكافحاً 

انحيازات غير سوية،  أي  من  نموذجيا ومجهوال، متخففا  مهنيا  ذلك، كان صحافيا 

يعمل فقط من أجل أن يروي قصة اليمن الحزين للعالم )وخاصة الرأي العام العاملي( 

واحد  لشيء  ومخلصا  واالصطفافات  واملعارك  املهاترات  كل  عن  ومبتعدا  مترفعا 

IRIN  هي  اإلنسانية  األنباء  تقاريره لشبكة  والكتابة... كانت  وأساسي: الصحافة 

الدائرة.  العمل الوحيد الدائم واملتماسك والدقيق من اليمن عن مأساوية الحروب 

يوم الجمعة املنصرم، قضى املقداد أكثر من ساعة على الهاتف في حديث مع مديرته 

القادمة  للفترة  يعمل عليها  أن  يريد  التي  اإلنسانية  القصص  لها  بيروت يشرح  في 

لتغطية  جارف  حمام  إلى  املقداد  توجه   ،1-17 صباح  عنها..  الكتابة  يريد  وكيف 

األخبار من هناك، لكن طائرات »التحالف العربي« شنت ضربة جوية قتل فيها املقداد 

وجرح وقتل فيها صحافيّان آخران أيضاً.

من صفحة Farea Al-muslimi )فايسبوك(
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