
أسئلة  تعد  لم  ملحم.  نشأت  قصّة  انتهت 

الدائرة..  أغلقت  األجوبة  الفم،  فاغرة  التفاصيل 

أكثر حدةً وقسوة.  بين تخبّطات  داخلها،  وحبستنا 

نشرت املخابرات اإلسرائيليّة فيلماً قصيراً مركباً من 

بمُنفّذ  الخاص  الخليويّ  الجهاز  على  وُجدت  مقاطع 

عملية تل أبيب. في الفيديو يتكلّم الرجل ويُشير إلى 

عينيه، لكننا نرفض التحديق بهما. نتمترس بما لنا، 

بمواقفنا التي ال تُخطئ أبداً، أو بآرائنا التي إن فشلت 

أو  الظنّ،  بتخييب  الواقع  اتهمنا  الواقع،  بتوصيف 

تركها  التي  التسجيالت  لكنّ  مُفبرك.  بأنه  ادّعينا 

مقاطع  بكثير.  منّا  أقوى  حكايةً  تروي  ملحم  نشأت 

كل  تلخيص  عبر  كاملٍ  شعبٍ  حياة  تجمع  فيديو 

تام.  بتطرفٍ  وتكثيفها  واملتباعدة،  املتنافرة  أطرافه 

ثالث دقائق يظهر فيها الشاب في كل أقطاب حاالتنا: 

خائراً حين يقول »زحلقنا في عالي في واطي«، ويظهر 

متستراً  يظهر  بيده.  الرصاصة  وهو يحمل  متحدياً 

بقبّعة دون أن ينظر إلى الكاميرا وهو يمشي نهاراً في 

ويظهر  اإلسرائيلي.  العام  الحيّز  ـ  أبيب  تل  شوارع 

محدّقاً بالكاميرا عن قرب، مكشوف الوجه في غرفته 

أخرى.  مرةً  وروحانياً  مرة،  دنيوياً  يظهر  املعتمة. 

وطائفيّ  متعصب  سنّي  وهو  البيرة،  يشرب  وهو 

ومتشائم  ربّانيّ،  بخالص  متفائل  وهو  وعنصريّ. 

أم  مسيحيين  أم  كانوا  شيعة  البشر،  مصائب  من 

هذه  في  أنفسنا  عن  البحث  من  بداًل  ونحن،  يهودا. 

ال،  أم  مفبركاً  الفيديو  كان  إن  النقاش  آثرنا  الصور، 

شهيداً  والعشرين  الواحد  القرن  متشائل  كان  وإن 

أم غير شهيد..

الغريبة الوقائع 

في اختفاء نشأت ملحم املتشائل

تل  مركز  في  حانة  باب  على  الشاب  وقف  ظُهراً، 

النار  فتح  املراقبة  كاميرات  وأمام  النابض،  أبيب 

رجل  والده  والده.  بسالح  اثنين  إسرائيليَين  وقتل 

معروف بتعاونه مع األمن اإلسرائيليّ، أما السالح فهو 

مُرخّص من قِبَل اإلسرائيليين. ثم اختفى نشأت عن 

أبيب،  تل  من  يخرج  أن  قبل  السحر.  مثل  الوجود 

تُفيد رواية الشرطة اإلسرائيليّة بأنه توجّه إلى أحد 

عمارة  على شُرفة  وعلّق  أبيب،  تل  في  الثريّة  األحياء 

فخمة راية »ال اله إال الله« وخرقة سوداء كتب عليها 

بالعبريّة والعربيّة: داعش!

قتل  ثم  أجرة  سيّارة  نشأت  استقلّ  هناك،  من 

شعبان،  أمين  اسمه  فلسطيني  شاب  السائق، 

وسرق ساعته ثم استقل حافلةً إلى قريته. عاد إلى 

يُعدموه.  أن  قبل  هناك،  ومكث  القديم  عائلته  بيت 

رأساً  وانقلبت  إسرائيل  خاللها  جُنت  أيّام  ثمانية 

تل  شــوارع  في  التجوّل  حظر  فُرض  عقب:  على 

املخابرات  دوائر  وتضاربت  طويلة،  لساعات  ابيب 

شابٍ  على  للقبض  محاولة  في  والجيش  والشرطة 

بثّت  وبينما  والده.  عنه  أبلغ  أن  بعد  هويّته  حددوا 

دون  بيت  جوار  من  اإلسرائيليّة  التلفزة  كاميرات 

أصبح  داخله،  في  يختبئ  ملحم  بأن  يعرفوا  أن 

واحد  سيرك  كأنه  يبدو  الصهيوني  األمنيّ  النظام 

وفشل  بعبثٍ  يتخبّط  وهو  التلفزيون  يعرضه  كبير 

بسؤال واحدٍ: »كيف اختفى نشأت ملحم من مركز 

تل ابيب املزدحم في وضح النهار؟«.

العام  في  مرة  ألول  نُشرت  التي  حبيبي  إميل  رواية 

حال  تالئم  بصيغة  واقعنا،  في  اآلن،  تظهر   1974

أكثر  فردانياً،  عنفاً  أكثر  ـ  اليوم  الفلسطينيين 

املتشائل  النحس  أبي  سعيد  سذاجةً.  وأقل  دمويّة، 

تحت   :2016 سنة  بثياب  قام  لكنّه  قام.  حقًا  قام، 

ومخطوفاً  بالتناقضات  غارقاً  اإلسرائيليّ،  القمع 

تل  وسط  من  ملحم  نشأت  يختفي  باملاورائيّات.. 

الهرب،  إمكانيّات  كل  اإلسرائيليّون  حسب  أبيب. 

وحاولوا أن يُفكّروا كما يفكّر عسكريّ فذ، وكما يُفكّر 

لم  لكنّهم  غبيّ.  مبتدئ  يفكّر  وكما  خبيث،  مجرم 

اإلنسان  يفكّر  مثلما  التفكير  يستطيعون  وال  يُفكّروا، 

من  السُطُل،  وأنواع  مشتقّات  »جميع  تأثير  تحت 

املنثور«،  الغبار  السائح حتّى  إلى  السائل  إلى  الجامد 

أنّه  تسجيالته  في  ملحم  يقول  التي  املخدرات  أي 

دماغ  مثل  يعمل  أن  يستطع  لم  دماغهم  تعاطاها.. 

انهارت عقالنيّته.

املجتمع، غرائزيّة 

عقالنيّة الفرد البسيطة

على  الداللة  هو  ملحم،  نشأت  يتحمّله  الذي  املجاز 

إن  الفلسطيني.  للمجتمع  الجماعيّة  العقالنيّة  انهيار 

عقالنيّة الجماعة هي تنظيمها السياسي واالجتماعي 

الحياة  تتحطّم  وحين  واملبادئ.  القوانين  بموجب 

السياسيّ،  تعبيره  ويتهشّم  ملجتمع  السياسيّة 

بموجب  لتتصرّف  فتعود  الجماعة  عقالنيّة  تتآكل 

املُهانة  تلك  عاطفتها،  وعواصف  تلقائيّتها  غريزتها، 

والثكلى والعارية واملتألّمة. وفي هذا الوضع املأساوي 

هي  البسيطة  الفلسطيني  الفرد  عقالنيّة  تُصبح 

الشيء الوحيد الذي يمنعه من الخروج حاماًل سكّينه 

إن  بعشوائيّة.  اإلسرائيليين  ليهاجم  مسدّسه  أو 

عن  الفلسطينيين  يثني  بقي  الذي  الوحيد  الشيء 

املتعددة  مستوياته  على  الجدوى  سؤال  هو  ذلك 

وتقلب  العقالنيّة.  أساس  هو  الجدوى  وحساب  ـ 

للتفكير  بالنسبة  أساسيّة  مفاهيم  الوضعيّة  هذه 

خالل  من  للجماعة  السياسيّة  الحياة  إن  االجتماعيّ: 

قوانين  بموجب  تعمل  واالجتماعيّ  السياسي  النظام 

حريّته  وتقيّد  الفرد  جماح  تكبح  أن  أجل  من  عقالنيّة 

وشراسة غريزته. أما في الحالة الفلسطينيّة، فنحن 

اإلنسان  عقالنيّة  فيها  تُصبح  معاكسة  حالة  نشهد 

لدى  العنيفة  البقاء  غريزة  تكبح  التي  هي  البسيطة 

الجماعة. 

هو  فلسطين  في  السياسيّة  الحياة  تهشّم  إن 

األفواه  كمّ  املُنفلت:  لالستعمار  الحاصل  التحصيل 

الفقر  التعليم،  أجهزة  في  املعرفيّة  السموم  ودسّ 

البنكيّة  الخدمات  باستفحال  تغطيته  رغم  املُرعب 

التي تجعله يزداد عمقاً يوماً بعد يوم. سرقة األرض 

وخنق  السكّانيّ  االكتظاظ  وكابوس  البيوت  وهدم 

الجغرافي  املدى  استخدام  من  والحرمان  الحركة 

الطبيعي. والبطالة والجريمة واملخدّرات والعشائريّة 

يُريد  ال  نظامٍ  تحت  كلّه  هذا  الدمويّة.  والذكوريّة 

دولةٍ  أي  في  الحال  هو  )مثلما  فحسب  املجتمع  قمع 

عن  ونفيه  منه  التخلّص  يُريد  إنما  أخرى(،  قمعيّة 

الفلسطيني  التحرر  الوجود. ولم تعد تشكّل حركة 

العقالنيّ  التنظيم  من  بدياًل  مكوّناتها طوراً  بمختلف 

إال  جمهورها  بلسان  تنطق  تعد  لم  إذ  للجماعة، 

بحدود املحافظة على نفوذها. 

فتى الحرب

كما    War Boy الـ  يولد  املجتمع،  هذا  رحم  من 

ميلر  جورج  االسترالي  السينمائي  املخرج  يصفه 

 Mad Max: Fury لألوسكار  املرشّح  فيلمه  في 

Road. وفتى الحرب هذا، هو الذي يأتي من مُجتمعٍ 
مُستعبد صودرت كل موارد حياته )املاء في الفيلم/ 

وقيمة  معناه  اإلنسان  فيه  يفقد  فلسطين(  في  األرض 

وجوده، فيتمسّك باالحتمال الوحيد الذي يأتي عليه 

التضحية  واملجدي:  الهيغلي(  )باملفهوم  باالعتراف 

املصوّرة  التسجيالت  في  ورائيّة.  ما  أهداف  ألجل 

يعوّض  وعمّا  قيمتنا،  انعدام  عن  ملحم  نشأت  يعبّر 

علينا؟  »بتغلطوا  لإلسرائيليين:  حديثه  موجهاً  عنها 

ماشي، احنا بسيطة، شو إحنا؟ أما إنكم تغلطوا على 

سيدنا النبيّ، هذا إشي بعده ما صارش«... في الفيلم 

لحظات  تقترب  حين  الحرب  فتى  يقول  الهوليوديّ، 

استشهد  وهنا  عليّ«.  »اشهدوا  املعركة:  في  موته 

نشأت ملحم. 

أم  شهيداً  الشاب  كان  إن  وبشدّة  اختلفنا  لكننا 

غير شهيد. على هذا األساس انقسم الفلسطينيّون 

االجتماعي  التواصل  وسائل  في  بعضهم  وهاجموا 

غير  املالبسات  أن  قال  البعض  تبقّى من صحافة.  وما 

معروفة، وقال آخرون أنه طاملا استهدف إسرائيليين 

فهو شهيد، والبعض تأكد من أن نشأت ملحم ليس 

غير  اعتبره  بعضهم  وعنصريّ.  طائفيّ  ألنه  شهيداً 

ذاته  بحدّ  النقاش  وهذا  البيرة.  يشرب  ألنه  شهيد 

ملحم:  يلخّصها  التي  العصبيّات  كلّ  على  يحتوي 

نحن ال نتفهّم أن يكون من نختلف معهم ضحايا، وال 

نتحمّل أن يكون من نختلف معهم أبطاال. وباختصار 

ـ نحن ال نتحمّل أن يكون من نختلف معهم بشراً في 

شكلنا  على  نريدهم  نحن  عظمتهم.  أو  حضيضهم 

ضحيّة  هو  ملحم  نشأت  األوسمة.  بهم  لنُلصق 

االستعمار،  فرضها  التي  االجتماعيّة  الظروف  كل 

إسقاطات  مُجمل  وضحيّة  العنصريّة  مرض  ضحيّة 

مقتل  خلّفها  التي  النفسيّة  الصدمة  وضحيّة  الفقر، 

الشرطة  يد  على  طويلة  سنوات  قبل  عمره  رفيق 

املتعاون  الفلسطيني  الوالد  وضحيّة  اإلسرائيليّة، 

هو  الغيبيّ.  التديّن  وضحيّة  الصهيونيّ،  األمن  مع 

وعيها  ال-  تفجّر  إلى  املمسوس  وعيها  قادها  ضحيّة 

الذي يعرف الجُناة املسؤولين عن كلّ هذا... ويعرف 

األمكنة التي يشربون فيها البيرة ساعات الظُهر. 

نجمةٌ في قاع بئرنا

نختلف  من  يكون  أن  نتحمّل  ال  أن  العصبيّة  معنى 

معهم بشرا مثلنا نشعر بأملهم، وهذا معناه أن نتوقّع 

التي  صورتها  تُتلف  لئال  فمها  تُغلق  أن  الضحيّة  من 

لكنّ  بوجعها.  واإلحساس  معها  التضامن  يُمكننا 

نشأت ملحم لم يسكت، وحكى بصوتٍ واثقٍ كل ما 

بأكل نفسه ويعود  آخذ  أن مجتمعنا  نعرفه ونخفيه: 

والتكافل. وبينما نحن  التعاقد  بدائيّة من  أطوار  إلى 

في هذه املرحلة الحرجة، يتبجّح من يطالبون بفوقيّة 

بأن يُظهر النضال الفلسطيني »وجهاً إنسانياً«، وهم 

السياسيّة  الحياة  منتوج  هي  اإلنسانيّة  أن  ينسون 

وليست معطى مُنْزاًل. وبالتالي، فإن الحفاظ على »وجه 

إنسانيّ« رغم قمع الحياة السياسيّة للمجتمع ليس 

الذي  الفلسطينيّ  لإلنسان  تحنيط  عمليّة  من  أكثر 

يُحافظ على حياته  أن  يواجه مهمة واحدة ووحيدة: 

في أرضه أمام كل محاوالت االستعمار للتخلّص منه. 

زلنا  ال  بأننا  اإلثبات  الفلسطينيّ هاجس  لذلك، ينتاب 

عروقنا  في  ينبض  زال  ال  شيئاً  بأن  الحياة،  قيد  على 

كما  زلنا  ال  وأننا  عيوننا..  في  يلمع  زال  ال  وشَــراراً 

الكائنات الحيّة كلّها: نُقاتل من يقتلوننا.

يرتبط  فقط(  )وليس  الفلسطينيّ  الشعر  في 

االستعارات  إحــدى  والسمو.  بالضوء  الشهيد 

املتكررة في القصائد التي تتناول النضال والتضحيّة 

الدم  »نجوم  عن  يكتب  بسيسو  معين  النجمة.  هي 

»نجم  عن  يكتب  درويش  محمود  النهار«،  في  تزهو 

يحوم على جثةٍ في الظالم« وعن أحمد الزعتر الذي 

عن  يكتب  القاسم  وسميح  النجمة«  »الخطوة  كان 

واآلن،  بالشهيد.  تُحيط  البيض«  املالئكة  »نجوم 

الصورة  كثافة  علينا  أثقل  الذي  ملحم  نشأت  يأتي 

تضبط  التي  املفزعة  والتناقضات  الواقع  وتركيب 

اإلحتالل  فينا  زرعــه  الــذي  القُبح  وجوهنا،  مالمح 

وهم  ليُحطم  يأتي  منها..  مفرّ  ال  التي  والقسوة 

يلمع  بها  التحديق  نرفض  التي  عينه  ومن  السموّ، 

الذي  البئر  قاع  في  يلمع  نجماً  فيُصبح  الشرار، 

نسقط فيه جميعنا. 

 كاتب فلسطيني من حيفا

جمهور  أمام  وقت  ألطول  بامليكروفون  اإلمساك  أمتع  ما 

أحلى  ما  اللوغوس.  الكلمة -  لك  تكون  أن  أحلى  ما  مُصغٍ. 

برنامج  أو  ندوة  أو  محاضرة  في  تشبع  حتى  تتحدث  أن 

تلفزيوني. لكن هل لديك ما تقول؟ 

يقولونه.  ما  لديهم  ليس  اآلخرين  أن  وتعتقد  طبعا، 

أن  بعد  متكررة  وقائع  خالل  من  ملداخالتهم  وصف  وهذا 

وشاعت  واإلذاعات  والقنوات  والورشات  الندوات  كثرت 

امليكروفونات وشاعت معها التفاهة والسفاهة.. 

هناك مدير جلسة يتحدث أكثر من املتدخلين، لم يحضّر 

لعله  أطيل« ثم يستطرد،  ما يريد قوله ويردد »لن  أرضية 

يكتب  لم  ألنه  يثرثر  متدخل  معه.  يجلبها  لم  فكرة  يقنص 

مداخلته، ويرتجل ألنه مغرور. إن أسكته يشتكي من القمع 

واإلقصاء وإن تركته باسم الديمقراطية ضيّع الوقت. يكرر 

ست مرات »نقطة أخيرة وأختم«. هذا عالوة على أنه يتذكر 

في الختام ما كان عليه قوله قبل تسلّق املنصة وااللتصاق 

تشكيل  على  املتلقي  يساعد  ال  إنشائي  كالمه  بامليكروفون. 

حين  الرمادية.  املنطقة  من  يتحدث  ألنه  به،  خاص  رأي 

بطريقة  استنطقته  أنك  يعتبر  واضحا  موقفا  منه  تطلب 

الجدل.. وقد حصل  الصفر من  للدرجة  بوليسية ويجرّك 

هذا لبرملانيين ووزراء مغاربة، وصار بعضهم أضحوكة ولم 

يتكلم ثانية.

فإنه  خطابا  يملك  ال  من  يد  في  امليكروفون  يكون  حين 

يردد الرأي البدائي، يخبر بما هو معلوم. يبرهن على داللة 

بعيد  آخر  للنقد. متدخل  ال تصمد  فكرة  يردد  الرمل،  شكل 

للمماحكة،  يلجأ  وتفسيرها،  وتحليلها  الوقائع  عرض  عن 

لشخصنة الصراع، للشتم بدل طرح أسئلة جوهرية.

يحدث هذا لناقد سينمائي يعد بتحليل أداء عمر الشريف 

فيحكي عن عدد مرات زواجه، ويحدث لوزير اللف في الهواء 

للفيل وعن  النملة  أرقام وتواريخ، متحدثا عن تهديد  دون 

أو  مشاريع عمالقة للنهوض بالبلد ستنفذ في غضون عام 

قرن. والغريب أن الصحافة املؤيدة للحكومة تجد في كالم 

املتدخل كما  الحِكَم.  يسترخي  دررا وفصوصا من  معاليه 

في املرحاض في مداخالت دون غالف زمني مضبوط مسبقا، 

أو  البرملان  أو  التلفزيون  النقاش في  ويرفض تنبيهات مدير 

أنّه  ويجهل  »اللوغوس«  يحتكر  الجامعة..  أو  املهرجان 

يستحيل الحفاظ على انتباه الجمهور في مداخلة تزيد عن 

ربع ساعة، كما بيّن دستويفسكي في رواية »املمسوسون«. 

والنتيجة ثرثرة مزمنة تدمر الروح عبر األذن.. تجعل املتلقي 

يعرفون  ال  الذين  أولئك  من  »أواه  هيراقليطس  قول  يردد 

كيف ينصتون أو كيف يتحدثون«. 

باملجان،  الكالم  يستسهل  محاضِر  من  الجمهور  يعاني 

حين يقرأ يُضجر وحين يرتجل يخرج عن املوضوع، فيبدو 

فضفاضة  خطابة  مع  ينجرف  موضوعه  من  متمكن  غير 

إنشائية.. يفتقد املعطيات فيعتمد لغة واعظ يتصنع التقوى، 

توقعاته معطيات.  يعتبر  له،  ال حدود  يتمناه، وهذا  ما  يقول 

قال باحث في مركز دراسات بأن التساقطات املطرية خالل 

احتمال  وهناك  استثنائية،  »تبقى  الحالي  الفالحي  املوسم 

يتوقع حتى  املقبلة«..  السنة  يتم تحقيقها خالل  بأال  كبير 

النظر  ووجهة  التخمين  يضع  عام.  بعد  على  الطقس  في 

النوايا  في نفس مستوى الحقائق واملعطيات. تهيمن عليه 

ومتأثراً  قادم..  والخير  الله  وإنشاء  والحُبيّة  الحسنة 

يستخدم  القدم،  كرة  ومعلقي  الصفراء  الصحافة  بمعجم 

لغة واصفة فقيرة، يروج مفاهيم فضفاضة، يختلق مفاهيم 

اهتمام  مجال  خارج  يتحدث  املعرفة.  تربة  في  لها  جذور  ال 

لم يؤصل مالحظاته حتى  املثال،  مستمعيه. يفتقر لسلطة 

يفهم املتلقي أين ومتى وكم.

تسأله  فنجان.  قارئ  وهو  الثرثار  املحلل  لدى  جواب  ال 

الفنجان  يقرأ  يجري.  أن  ينبغي  ما  لك  فيشرح  يجري  عما 

لم  للوضع.  مثالية مضللة  فيرسم صورة  امليكروفون..  في 

يقرأ قول هنري برغسون بأن »اللغة تشترط أن نضع بين 

وكذا  نفسها،  والدقيقة  الواضحة  التمييزات  تلك  أفكارنا 

يجب  املادية«.  األشياء  بين  يحدث  الذي  نفسه  االنقطاع 

األمكنة. متدخلنا يعتمد على  األفكار واضحة كما  أن تكون 

حدسه الطيب ويعتبر أنه ال توجد فوارق بين توحيد أملانيا 

وتوحيد اليمن السعيد. 

في  حضورا  األكثر  الرسمي  الشفوي  الخطاب  حاليا 

وفيه  الجمعة،  وخطب  الفتاوى  هو  االجتماعية  الحياة 

املثالي.  املؤمن  يكون  أن  ينبغي  الخطيب عن كيف  يتحدث 

وباستمرار، تقع انزالقات تتسبب في فتن. آخر مثال: فسر 

خطيب جمعة وقوع زلزال خفيف شمال املغرب بفسق سكان 

املنطقة. وقد قامت وزارة األوقاف بتوقيف ذاك الخطيب. 

الجلسة  مدير  ألن  الندوات  في  توقيفهم  يتم  ال  كثيرون 

حريص على صورته كديمقراطي يتجنب قمع من يثرثر. 

يستمد املحلل الثرثار شرعيته من غروره أو من شهادته 

الجامعية، يريد أن ينظِّر دون أن يكون مطلعا. ال يطالع وال 

أنه  النتيجة  يحلل.  أن  ويريد  ليفكر  ساعة  بنفسه  يخلو 

ينهك  عسيرا،  الفهم  ويجعل  كثيرا  يتكلم  جدا،  انطباعي 

املتلقي بالبحث عن منطق في خطابه. 

هنا يصير الخطاب عائقا ابستيمولوجيا. من لم يفهم أوال 

لن يشرح لغيره بعد ذلك.

يصير  متحزبا،  سياسيا  املتدخل  يكون  حين  هي  املأساة 

أسئلة  وليس  مباشرة  أسئلة  يطرح  محنة.  له  اإلصغاء 

وجهه  وحركات  كلماته  تطابق  عدم  واضح  إشكالية. 

مما يفهمه. يسهل  أكثر  يقول  ما  أنه يحفظ  يبدو  ويديه. 

بين  التناقض  في  الفرد  يقع  وحين  بتناقضاته،  تذكيره 

سلوكه وقوله يكون قد سحق نفسه في النقاش العمومي. 

يصير يساوي صفرا.

يونانية  كلمة  وهي  اللوغوس،  الستسهال  نموذج  هذا 

الكتاب  ويعرف  والعقل.  املبدئي  الخطاب  تعنيه  ما  في  تعني 

التعبير  مجال  بأنه  اللوغوس  املغربية  الثانوية  في  املدرسي 

والقول والخطاب، مجال االستدالل والحجة والعلم، مجال 

النظام واملبدأ والعلة الجوهرية. هذه قواعد بعيدة عن القص 

الكتابة  حاليا.  السائد  الخطاب  في  واالرتجال  واللصق 

يخضع  ال  الخطاب  إنتاج  تلقائيا.  فعال  ليستا  والخطابة 

للحظ والقُبول والصدفة. مطلوب مفاهيم. مطلوب تحليل، 

مطلوب استدالل من محاضر لم يعلِّمه الله األسماء كلها. 

ال تفكير حقيقيا من دون مفاهيم واملفاهيم في التحليل نظير 

معلومات  إلى  التحليل  يستند  الذهب.  بائع  لدى  األوزان 

تفصيلية وليس الى نوايا تشيع الوهم.. 

كيف وصلنا إلى هنا؟ 

الكلمة  منح  بسبب  املُتلقي.  واحتقار  التطفل  بسبب 

بل  املضمون  يهم  ال  سيقوله.  ما  في  املضمون  للصاحب 

وسأختم«،  أخيرة  »نقطة  يكرر  لذلك  العامة،  العالقات  تهم 

ويلتصق بامليكروفون أكثر، يريد أن يتكلم ليلمع. لكن كلما 

تكلم كشف نفسه. كثيرون يعتقدون أن املداخالت واملقاالت 

ستشُد  وتدقيق  توثيق  ودون  ساعة  نصف  في  تُعدّ  التي 

املستمعين وستفيدهم. أضغاث أحالم.

إنتاج  يتعود  لم  من  وعلى  حدين،  ذو  سالح  امليكروفون 

يذبح  ال  كي  طويال  الحديث  ويتجنب  يتواضع  أن  خطاب 

نفسه بلسانه.. لكي ال يصير أضحوكة.

كاتب وسينمائي من املغرب

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

التصويـر  تجـربـة  تقـولـه  مـا 

فقيـرة  قـريـة  فـي  الفوتوغرافي 

املصري  املصور  وحياة  بــاألردن. 

محاكمة،  بال  املعتقل  شوكان، 

بخطر. وعلى املوقع: عذابات علي 

قرية  بيروت،  الى  النزوح  البدري، 

البصارطة املصرية.

العـــراق، الحاضـر واملسـتـقـبل 

وخصخصـة  الـديــون  للبـيـع: 

ــن.  األم حتى  الــخــدمــات..  كــل 

مدرسـة  تنـهـار  تـونس،  وفـي 

التجـربـة  عمــاد  الجمهـوريـة، 

كيف  »بيتونة«:  وفي  املميزة. 

تخيف نفسك بنفسك؟ 

بناء  يتصالحان  الــســودانــان 

ثم  املصالح  ضائقتيهما:  على 

في  النفوذ  مراكز  في  التغييرات 

سياق  في  املــرأة  ودور  كليهما. 

بين  املغربية:  فبراير«  »حركة 20 

عن  »حل  وفي  والقضية.  الفاعل 

مخي«: سر الصوت! 
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محمد بنعزيز
نهلة الشهال

سالفة حجازي ـ سوريا

نشأت ملحم: نجمةٌ في قاع البئر

مجد كيال

BDS وكسب معركة الضمير
تثير  إسرائيل  على   )BDS( العقوبات«  وفرض  االستثمارات  وسحب  »املقاطعة  حركة 

من  لالنسحاب  وفيوليا  أورانج  مثل  عمالقة  شركات  اضطرت  وقد  األخيرة.  هذه  جنون 

استثماراتها في إسرائيل في األشهر األخيرة )وقبلهما فعل سواها(، ألنها وجدت أن كلفة 

»الصمود« هناك تتعدى املكاسب، وباألخص حين يتحقق تهديد بمقاطعتها استهالكياً في 

بالجانب  تختلط  أنها  ويتبين  تلك  االستثمارية  مشاركاتها  تُفتضح طبيعة  أو حين  العالم 

الذي  للمعنى  وباألساس  بل  فحسب،  لهذا  ليس  اإلسرائيلي  الجنون  ولكن  العسكري.. 

نفسه،  الفلسطيني  الوجود  على  املستمر  العدوان  إلدانة  متاحة  كوسيلة  الحملة،  تكتسبه 

وكممارسة متاحة أمام املواطنين، ليتخذوا موقفاً ويقوموا بفعل.. بعضهم ينطلق من أرضية 

حقوق اإلنسان فيرى في سياسات إسرائيل تمييزاً عنصرياً أو عنفاً منفلتاً، وآخرون يرون 

أبعادها االستعمارية الراسخة. 

روابط  فلسطينية(  أهلية  بنداء من 170 جمعية  انطلقت في 2005  )التي  الحملة  تبنت 

أساتذة وطالب من جامعات في الواليات املتحدة، ومجالس كنسية عاملية، وكذلك بلديات 

ومجالس محلية في بريطانيا، وهيئات واسعة في إيرلندا، ونقابات نافذة هنا وهناك.. وال يمر 

يوم من دون تبني هيئات متنوعة لها، كأساتذة من 50 جامعة في إيطاليا مؤخراً. وصار 

مراراً،  البريطانية  الغارديان  فعلت  الحملة، كما  بيانات  الصحف  تنشر كبريات  أن  مألوفاً 

ومنذ أيام لوفيغارو الفرنسية، وكذلك وكاالت أنباء.. وباملقابل لم تتوقف محاوالت توقيف 

الحملة، ما تميزت به حكومات فرنسية متعاقبة بإصدارها تعميمات مجرِّمة لها، ومحاكم، 

ومسؤولين كبار تناولوا الشأن بتعابير مزوِّرة عمداً عن »معاداة للسّامية خفية ومقزِّزة«، بل 

وعن إساءة الحملة للسالم! 

وهكذا  اإلسرائيلية.  الحكومة  من  مباشر  بناء على طلب  يتم  اليوم  املضادة  الحملة  سُعار 

تعتزم الحكومات البريطانية واألميركية إصدار قوانين منع وإدانة، والتدخل لدى املجالس 

والهيئات، كما يشار إلى لوائح سوداء في نيويورك للمقاطعين وإنزال عقوبات مضادة بهم، 

اليمين  نواب  كتلتا  صوتت  باريس  بلدية  مجلس  وفي  ماكارثية..  ألساليب  استحضار  في 

و»االشتراكي« على »تمني« يدين الحملة ونالت األغلبية.

..يعني ذلك خصوصاً ان الحملة نجحت في التحول إلى أداة إدانة إلسرائيل على مستوى 

القناعة  قوة  تحمل  ولكنها  جدياً،  اقتصادياً  تهديداً  اليوم  حتى  تمثل  ال  قد  واسع.  عاملي 

الضميرية. ومعلوم، وفق أمثلة من التاريخ، أن التغييرات تُبنى كذلك على تغيّر القناعات..

وفي إسرائيل سيعقد في 28 الشهر املقبل مؤتمر عامليّ ضد )BDS( وملواجهتها.. بالتوفيق!

أسكتْ لكي ال تصير أضحوكة

سعيد أبي النحس املتشائل قام، حقًا قام.. لكن بثياب 2016: تحت القمع 

اإلسرائيليّ، غارقاً بالتناقضات ومخطوفاً باملاورائيّات



توالت  بونغ،  بينغ  لعبة  في  الضربات  تبادل  مثل 

السودان  وجنوب  السودان  بين  اإليجابية  التحركات 

خالل األسابيع القليلة املاضية فاتحة الباب أمام احتمال 

تحقيق  لدرجة  السياسة  خرّبته  ما  أن  مقولة  تأكيد 

االنفصال في بلد كان مما يمكن أن يحسنه االقتصاد.

العالقة بين البلدين ظلت في حالة حرب، معلَنة أحيانا 

ومستترة أخرى، على خلفية النزاع الطويل الذي اتخذ 

لينتهي  عقود،  األربعة  قرابة  استمر  أهلي  اقتتال  شكل 

يتم  لم  لكن  السودان.  جنوب  دولة  وقيام  باالنفصال 

الترتيب إلنجاز االنفصال بطريقة سلسة، وعادت قضايا 

الحدود وعبور النفط والقبائل الرعوية وغيرها لتصبح 

بؤر توتر مستمر أدى في أحد األوقات إلى احتالل قوات 

السودان.  في  النفطية  هجليج  ملنطقة  السودان  جنوب 

لتنظيم  البلدين  بين  اتفاقيات  تسع  توقيع  ورغم 

الوضع لم يتحسن كثيراً خاصة  أن  إال  العالقة بينهما، 

في الجانب األمني واتجاه كل دولة الى معاونة متمردي 

الدولة األخرى.

دور النفط املتجدد

اإلطار الذي تمت فيه هذه التطورات اإليجابية األخيرة 

جنوب  بها  تأثر  التي  النفط  أسعار  تهاوي  في  يتمثل 

السودان أكثر من غيره كونه ينتج نفطا متدني القيمة، 

ليتمكن  عالية  حسومات  تقديم  الى  يدفعه  الذي  األمر 

من تسويقه. وفوق هذا، كان عليه، ألنه دولة مغلقة، أن 

خالل  من  العاملية  األسواق  إلى  نفطه  عبور  رسوم  يدفع 

السودان. وهكذا يعود النفط مجدداً ليلعب دور محرك 

األحداث، إذ أسهم بداية في تأجيج الحرب األهلية بعدما 

تمكنت الخرطوم من استخراج النفط وتجيير عائداته 

دفع  كما  القتالية..  قدراتها  من  حسّن  ما  ملصلحتها، 

جنوب  من  املتمردون  توصل  اذ  السالم،  باتجاه  النفط 

في  الدخول  لهم  األفضل  من  بأنه  قناعة  إلى  السودان 

اتفاق سالم وتقاسم عائدات النفط بدًال من السعي إلى 

وقف إنتاجه وتصديره.

تدفع  أن  يفترض  البلدين،  بين  املوقعة  االتفاقية  ووفق 

نفقات  لتغطية  برميل  كل  عن  دوالراً   24.50 جوبا 

الترتيبات  لتغطية  واملعالجة والتصدير وأيضاً  الترحيل 

لخسارة  تعويضاً  اعتباره  يمكن  ما  أو  االنتقالية،  املالية 

تهاوي  لكن مع  االنفصال.  إثر  النفط  عائدات  الخرطوم 

حقوق  وأخــذ  دوالرا   30 من  أقل  الى  البرميل  سعر 

الشركات التي تستخرج النفط في االعتبار، فإنه لن يبقى 

السودان  املسؤولون في جنوب  بدأ  شيء يذكر. ولهذا 

فمن  وإالّ  الرسوم،  هذه  مراجعة  ضرورة  عن  يتحدثون 

األرض  تحت  النفط  يبقى  وأن  اآلبار  إغالق  لهم  األفضل 

ربط  على  يقوم  املبدئي  االتفاق  األسعار.  تتحسن  حتى 

للفنيين  ويترك  البرميل  سعر  من  بنسبة  العبور  رسوم 

تحديد التفاصيل.

في  رئيسي  دور  عن  تتحدث  املتواترة  املعلومات 

جنوب  من  املخضرم  السياسي  لعبه  األجــواء  تهيئة 

لإلعالم  وزيراً  قبل  من  عمل  الذي  ملوال،  بونا  السودان 

في سبعينيات القرن املاضي، إبان حكم الرئيس األسبق 

ومعرفة  جيدة  بعالقات  يحتفظ  يزال  وال  النميري،  جعفر 

عميقة بدهاليز أروقة السلطة في الخرطوم، إضافة إلى 

وفي  كير.  سلفا  السودان  جنوب  رئيس  بثقة  تمتعه 

الدكتور  خارجيته  وزير  كير  بعث  املاضي،  العام  أواخر 

طالباً  البشير  عمر  الرئيس  إلى  بنجامين  ميريال  برنابا 

رسمياً إعادة النظر في الرسوم التي تدفعها جوبا نظير 

مرور نفطها عبر األراضي السودانية. البشير وافق على 

الطلب ليرد كير على التحية بالطلب إلى قواته التراجع 

شمل  الذي  األمر  الداخل،  إلى  أميال  خمسة  مسافة 

االنسحاب من ثمانية مواقع يرى السودان أنها تتبع له. 

الحدود  فتح  البشير  فأعلن  املتبادلة،  الخطوات  وتتالت 

بين البلدين وهي مغلقة منذ خمس سنوات، لترد جوبا 

آالف  بعشرة  الخرطوم  مصفاة  تزويد  على  بموافقتها 

برميل  ألف   18 وكذلك  الخام  النفط  من  يومياً  برميل 

الجديدة  الحرارية  املحطة  الى  إضافية  يوميا،  نفط 

مدينة  في  الكهربائية  الطاقة  من  ميغاوات   500 لتوليد 

كوستي، وتستفيد منها بعض مناطق جنوب السودان. 

أعلن  كوستي،  في  الجديدة  املحطة  افتتاح  حفل  وأثناء 

البلدين،  لربط  النهري  بالنقل  العمل  إعادة  عن  البشير 

وكان متوقفاً أيضا خالل السنوات املنصرمة.

نقلة نوعية

الذي  املحوري  الدور  التطورات  هذه  في  النظر  يلفت 

قوى  مراكز  حساب  على  وكير  البشير  الرئيسان  لعبه 

الحكم  لتغيير  تسعى  كانت  البلدين  منظومة  داخل 

على  األولي  الفعل  رد  أن  الفتاً  وكان  األخرى.  الدولة  في 

وزير  قبل  من  جاء  النفط  عبور  رسوم  مراجعة  طلب 

الرسوم  إن  قائًال  االقتراح  رفض  الذي  السوداني  املالية 

االلتزام  جوبا  وعلى  ومعتمدة  موقعة  اتفاقية  نتيجة  هي 

بها، وانه إذا كانت هناك مراجعة فال بد من إحضار بقية 

لم  وما  منها  نفذ  ما  ملعرفة  النقاش  طاولة  إلى  االتفاقيات 

ينفذ.. واإلشارة بصورة خاصة إلى امللف األمني وترسيم 

الحدود. على أن البشير تدخل وألغى كالم وزير ماليته، 

إرسالها  على  البشير  دأب  إضافية  اعتبر رسالة  ما  وهو 

أصبح  إنه  وتقول  األخيرة،  اآلونة  في  بأخرى  أو  بصورة 

مركز القرار في الدولة، وإن األمر لم يعد بيد اإلسالميين 

الذين حملوه إلى السلطة قبل أكثر من ربع قرن.

لكن بعيداً من صراعات كواليس السلطة في كل من 

الخرطوم وجوبا، فإن تبادل هذه الخطوات تمّ بقرارات 

من  قدر  توفر  إلى  يشير  الذي  األمر  مستوى،  أعلى  من 

في  قبل  من  الشكل  بهذا  يظهر  لم  السياسية  اإلرادة 

التطورات  هذه  فإن  هذا،  إلى  إضافة  البلدين.  عالقات 

السالم  اتفاقية  أن  ويذكر  خارجي.  تدخل  بدون  تمت 

التي أفضت إلى انفصال جنوب السودان تمت بوساطة 

خارجية لعبت فيها الدول الغربية دوراً رئيسياً، وكذلك 

التي  البلدين  التسع ومحاولة تطبيع عالقات  االتفاقيات 

إثيوبيا،  وخاصة  الجوار،  دول  من  إقليمياً  اهتماماً  لقيت 

إلى  إذاً  تشير  األخيرة  التطورات  األفريقي.  االتحاد  ومن 

وفتح  البلدين  بين  العالقات  لتطبيع  داخلية  إرادة  توفر 

آفاق التطوّر أمامها.

السودان كانت  اإلغالق للضغط على جنوب  فسياسة 

الدولة  لوزير  السودان كذلك. ووفقا  تبعاتها داخل  لها 

سبعة  نحو  فقد  السودان  فإن  السودانية،  للخارجية 

بين  التجارة  ومنع  الحدود  إغالق  بسبب  دوالر  مليارات 

البلدين. وتشير بعض التقديرات الى أن هناك عشرات 

كبيرة  فرصة  لديها  ليست  التي  التقليدية  السلع 

للتسويق في األسواق العاملية، مثل البلح وامللح والبصل 

جنوب  في  رحبة  سوقاً  تجد  لكنها  وغيرها..  والــذرة 

ملياري  بمبلغ  الخزينة  على  تعود  أن  ويمكن  السودان 

دوالر سنوياً في املتوسط. 

جانبي  على  تمتد  التي  املنطقة  فإن  األمر،  واقع  وفي 

«مناطق  عليه  يطلق  ما  تمثل  البلدين  بين  الحدود 

وفيها  الدولتين،  سكان  ثلث  نحو  تضم  إذ  التمازج»، 

موارد طبيعية ضخمة من النفط واملياه واألراضي القابلة 

فرصة  لها  يوفر  الذي  األمر  الحيوانية،  والثروة  للزراعة 

اقتصادية  تنمية  لتحقيق  انطالق  نقطة  تصبح  أن 

األحوال  استقرت  ما  متى  البلدين  ملصلحة  واجتماعية 

أمنياً وأعطي مفهوم البناء والتنمية األولوية.

وضعية  من  يعزز  الدولتين  بين  العالقات  تطبيع 

وإذا  املغلقة.  السودان  جنوب  لدولة  منفذاً  السودان 

األراضي  عبر  السودان  جنوب  نفط  مرور  موضوع  كان 

السودانية قد حظي بتركيز األضواء،  النفطية  واملرافق 

إالّ أنّ جوبا تحتاج إلى الخرطوم لتصبح منفذها للحركة 

االقتصادية من العالم الخارجي وإليه. وفي إعالن البشير 

مؤشر  البلدين  بين  النهري  النقل  تشغيل  إعادة  عن 

وتشاد  إثيوبيا  من  كًال  أن  علماً  االتجاه،  هذا  تعزيز  على 

للسودان  ويمكن  مغلفة  دوًال  تعتبر  الوسطى  وأفريقيا 

االستفادة من موقعه الجيوسياسي هذا.

االقتصاد أوًال

رغم  البلدين،  عالقات  في  االقتصادي  الجانب  إعالء 

انتهجتها  سياسة  إطار  في  حلقة  يعتبر  الخالفات، 

الخرطوم مع جيران آخرين كانت عالقتها متوترة معهم، 

السعي  مرحلة  إلى  املعارضات  بل تجاوزت عمليات دعم 

العالقة  ذلك  على  مثال  وخير  األنظمة.  تغيير  إلى  بجد 

شرقاً مع إثيوبيا وغرباً مع تشاد التي أصبحت نموذجاً 

حياً يقول إن أفضل ضمانة لألمن تقوم على تبادل املنافع. 

إلى  الوسطى  وأفريقيا  تشاد  مع  العالقة  تطورت  وقد 

درجة تخصيص قوات مشتركة لحماية الحدود.

اإلقليمي  الهم  تركز  السودان،  جنوب  انفصال  بعد 

والدولي من العواصم التي شاركت في الشأن السوداني 

في كيفية عيش الدولتين في سالم مع بعضهما البعض 

طريق  عن  بينهما  العالقة  القضايا  حل  على  والعمل 

عالقات  السالم  سحابات  تظلل  أن  أهمية  ومع  الحوار. 

البلدين، إال أنه من األهمية بمكان أن ينسحب ذلك على 

ملا  انعكاس  األمر  نهاية  في  الخارجية  فالعالقات  الداخل. 

يجري داخل كل بلد. وتكامل حلقات التعاون بين جيران 

السودان يفرض االلتفات إلى الجبهة الداخلية والتعامل 

حتى  وذلك  البلدين،  في  السياسي  االحتقان  حالة  مع 

يمكن تحقيق األمل بأن تعيش الخرطوم وجوبا في سالم 

مع بعضهما البعض وفي سالم أيضاً داخل بلديهما. 

 كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

تويتر  موقع  على  حساب  ــف  أل

الرتباطها  املوقع  إدارة  أوقفتها 

بداعش منذ منتصف العام 2015، وتُستخدم 

الحسابات. هذه  خُمس  في  اإلنكليزية  اللغة 
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متـابعـــات

عودة الوعي بين الخرطوم وجوبا

تمحورت  الذي  املركزي  الشعار  هو  اجتماعية»  عدالة  كرامة،  «حرية، 

العربي.  حوله «حركة 20 فبراير»، وهي الطبعة املغربية ملا سمي بالربيع 

فيه  يتمتع  ديموقراطي  ملغرب  متطلع  شباب  من  بدعوة  انطلق  حراك 

املواطنون واملواطنات بحقوق متساوية، وتحترم في ظله قواعد وشروط 

الحكامة الجيدة، ومن بينها ربط املسؤولية باملحاسبة ومحاربة الفساد 

وعدم اإلفالت من العقاب للمتورطين في الجرائم االقتصادية، بما يفيد في 

بناء التنمية والتوزيع العادل للثروات.

استمر الحراك والتظاهر في مختلف شوارع املدن املغربية خالل شهور 

متعددة من سنة 2011، وأدى من ضمن ما أدى إليه إلى إصالح دستوري 

أفرزتها  التي  األغلبية  من  حكومة  وتعيين  برملانية  انتخابات  وتنظيم 

صناديق االقتراع.

حضور املرأة في الحراك

اإلعالن  فمنذ  الحراك.  هذا  في  بقوة  حاضرات  كن  املغربيات  الشابات 

األولي خالل إحدى الندوات الصحافية التي تم تنظيمها في األيام األولى 

والتعبئة  التنفيذ  في  القرار،  في صنع  الشابات  النساء  للحراك، ساهمت 

مع  جنب  إلى  جنباً  وكنّ  واملسيرات،  التظاهرات  في  خرجن  والتوعية، 

اإلعالم  في  النقاش  دعوات  لبّين  الصوت،  مكبرات  حملن  املتظاهرين، 

الشارع، وساهمن  أبوابه لصوت  يفتح  ألن  الذي اضطر  املغربي  العمومي 

في إغنائه، شاركن في الندوات واللقاءات، وقدمن أوراقاً لشرح وتوضيح 

أهداف الحركة، تميزن بالشجاعة وهن يرفعن أصواتهن عالية، هوجمن 

منهن  البعض  وواجه  رفقائهن،  مثل  مثلهن  العمومية  القوات  طرف  من 

رفض أسرهن وفرضن مع ذلك انخراطهن في حركة اجتماعية عامة.  

في  سابقة  انتماءات  لهن  كانت  من  الحركة  ناشطات  بين  من  هناك 

صفوف مكونات اليسار املغربي أو في صفوف الحركة الطالبية أو كفاعالت 

في الحقل الجمعوي، الحقوقي منه على الخصوص والتنموي. ولكنّ هناك 

بداية  في  شابات  اجتماعية.  بحركة  مرة  ألول  التحقن  ممن  آخر  عدداً 

على  صيتها  ذاع  حركة  في  االنخراط  في  الرغبة  يقاومن  لم  العشرينات 

املستوى الوطني وأدخلت الشأن السياسي إلى البيوت املغربية. وإن كانت 

أطرت  التي  األرضية  في  بوضوح  تُثَر  لم  الجنسين  بين  املساواة  قضية 

األعمار  مختلف  من  للنساء  الفعلي  الحضور  أن  إال  التظاهر،  إلى  الدعوة 

العمومية، هو مؤشر على  واكتسابهن الجرأة على الحضور في الساحة 

التحوالت الجارية في املجتمع، وهي راسخة، على الرغم من محدوديتها 

ومن بعض املعاناة التي قد تواجه النساء، وخصوصا الشابات. 

ملكونات  كان  حيث  السابق،  في  مراكمته  تمت  ما  إلى  ذلك  يضاف 

الحركة النسائية املغربية لجيل الثمانينيات السبق في «احتالل» الشارع 

واستثماره عبر محطات عديدة ومتنوعة من أجل املطالبة بإصالح أوضاع 

املرأة عموماً وإصالح قانون األسرة على الخصوص. فقد اعتادت مناضالت 

الحركة على تنظيم وقفات ومسيرات وقوافل إلسماع أصواتهن والتذكير 

هو  فبراير   20 مسيرات  إطار  في  للتظاهر  الشابات  وخروج  بمطالبهن، 

جانب  وإلى  استنباته.  في  الفضل  السابق  للجيل  كان  لتقليد  امتداد 

إلى  املنتميات  املناضالت  من  عريضة  لفئات  حضور  هناك  كان  الشابات، 

مختلف ألوان الطيف السياسي، اليساري منه واإلسالمي، سواء منها تلك 

التي دعت وعبأت لهذه املسيرات أو أولئك الالئي التحقن فرادى حتى وإن 

كانت تنظيماتهن قد امتنعت أو تحفظت ولم تدعُ بوضوح للتظاهر.

تحفظات وخالفات

متحفظاً  املغربية  النسائية  للحركة  البارزة  الوجوه  بعض  فعل  رد  كان 

التخوف  عن  البعض  وعبّر  الحركة.  النطالق  رافضاً  وأحياناً  بل  ومتردداً 

تقليدياً  تعتبر  التي  السياسية  القوى  في سياق ضعف  انطلق  من حراك 

وخصوصاً  اإلسالمية،  للحركة  املكثف  الحضور  مقابل  وسنداً،  حليفة 

منها جماعة «العدل واإلحسان» التي كانت تتبنى مواقف معارضة ملطالب 

الحركة النسائية. دليلهن على ذلك هو انضمام هذه األخيرة إلى املسيرة 

ما  رفض  عن  للتعبير   2000 مارس  آذار/   12 بتاريخ  تنظيمها  تم  التي 

سمي آنذاك بـ «الخطة الوطنية إلدماج املرأة في التنمية» وإصالح قانون 

األحوال الشخصية. وهي مسيرة تمّ تنظيمها من طرف «الهيئة الوطنية 

التي دعت  التوقيت نفسه وبموازاة املسيرة  املغربية» في  لحماية األسرة 

لها الحركة النسائية بمدينة الرباط للدفاع عن ذلك اإلصالح ومساندته. 

استعراضاً  ومثلتا  «مليونيتين»،  كانتا  بأنهما  املسيرتان  اشتهرت  وقد 

لقوة التيارين.

تمت مؤاخذة حركة 20 فبراير على كونها لم تُدرج مبدأ املساواة بين 

الجنسين ضمن شعاراتها. وتأثرت بعض الناشطات بالحركة بهذا النقد، 

ما دفعهن إلى تدارك األمر والضغط في اتجاه األخذ به في ما بعد، وكأنهن 

حتى  باملطلب  اقتناعهن  النسائية  الحركة  وجوه  لبعض  يثبتن  أن  أردن 

وإن كن يرددن أكثر من مرة أن الحراك الراهن ذو طبيعة سياسية عامة.

وعلى الرغم من تلك التجاذبات، فإن عدداً ال يُستهان به من مناضالت 

املحطات  من  عدد  في  للتظاهر  ونزلن  حاضرات  كن  النسائية  الحركة 

واملدن، حتى وإن قمن بذلك باسمهن الشخصي وليس بالضرورة بدعوة 

وأطر  مسؤوالت  وجلّ  بذلك.  تقم  لم  التي  وجمعياتهن  تنظيماتهن  من 

بمختلف  اليسار  صفوف  من  منحدرات  هن  املغربية  النسائية  الحركة 

الرصاص  سنوات  خالل  القمع  شظايا  مستها  من  وضمنهن  بل  أطيافه، 

ودفعت  الفائت)  القرن  من  والثمانينيات  والسبعينيات  (الستينيات 

السجن.  في  سنوات  وقضت  الديموقراطي  النضال  في  االنخراط  ثمن 

املطالبة  حركة  إطار  في  للتظاهر  ينزلن  أن  طبيعياً  معه  يبدو  الذي  األمر 

بالديموقراطية.

لحظة اإلصالح الدستوري

مباشرة بعد انطالق الحراك، بدأ النقاش حول اإلصالح الدستوري الذي 

دعا إليه امللك محمد السادس بتاريخ 9 آذار/ مارس كاستجابة لحراك 

ومكونات  الفاعلين  مختلف  مذكرات  الستقبال  لجنة  وتشكلت  الشارع. 

املجتمع املدني واألحزاب السياسية. وكانت هذه فرصة للحركة النسائية 

للديموقراطية  النسائي  «الربيع  عليها  أطلق  شبكة  تأسيس  أجل  من 

باملساواة  املتعلقة  مطالبها  ضمنتها  مذكرة  إلعداد  اشتغلت  واملساواة» 

النسائية خالل  في كل الحقوق. حصلت خالفات داخل مكوّنات الحركة 

إعداد املذكرة، بين من كان يسعى إلى تضمينها املقترحات العامة بما فيها 

املطالب  جانب  إلى  السلطات،  وتنظيم  الحكم  بنظام  املتعلقة  الجوانب 

هذه  على  باألساس  التركيز  يريد  كان  من  وبين  املرأة،  بقضية  الخاصة 

أن تقدم كل جمعية مذكرتها  االتفاق على  إلى  التباين  أدى هذا  األخيرة. 

تراها ضرورية على أساس  التي  املقترحات  الخاصة على حدة وتضمنها 

أن تتضمن املذكرة املشتركة حصرياً النقاط املتفق عليها بين الجميع. 

ويعكس هذا الخالف في عمقه اختالفات في تقييم حراك 20 فبراير والنظام 

السياسي والسياق السياسي برمّته.

جاء الدستور الذي اعتمد سنة 2011 متضمناً عدداً ال يستهان به من 

املساواة  مبدأ  على  بوضوح  النص  تم  حيث  النسائية،  الحركة  مطالب 

املساواة  قدم  على  للمرأة  واالعتراف  الجنس،  على  القائم  التمييز  وعدم 

واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  الحقوق،  بكل  الرجل   مع 

للمناصفة  عليا  هيئة  إقامة  على  الدستور  نص  كما  والبيئية.  والثقافية 

ومكافحة كل أشكال التمييز.

وماذا بعد الدستور؟

استمرت الحركة النسائية في حضورها وتعبئتها، حتى وإن كانت قد 

عرفت تحوالت داخلية مهمة، وحتى وإن كان السياق السياسي العام قد 

أثر عليها وأحدث رجة داخلية لديها، وجعل تفاعلها مع األحداث الجارية 

على  والتنمية  العدالة  حزب  إسالميي  وصول  االنسجام.  بعدم  يتسم 

لديها  شكّل   ،2011 نوفمبر  الثاني/  لتشرين  التشريعية  االنتخابات  إثر 

مفاجأة، بل واستشعاراً للخطر من حزب لم يترك في السابق أية فرصة 

للتعبير عن معارضته ورفضه ملطالب الحركة النسائية، ويشكل بالنسبة 

لها تهديداً للمكتسبات التي تم تحقيقها في السابق، خصوصاً مع خفوت 

قوة األحزاب السياسية اليسارية التي كان باإلمكان االعتماد على دعمها 

ملواجهته داخل املؤسسة التشريعية.

بالنسبة  أما  التقليدية.  النسائية  الحركة  مكونات  يخص  ما  في  هذا 

للشابات الالئي برزن في حركة 20 فبراير، فاملالحظ عموماً أنهن انخرطن 

في ديناميات جديدة، ولم تنجح الحركة النسائية في استمالتهن وال في 

الدماء داخلها. يبدو  أمامهن بالشكل الذي يسمح بتجديد  فتح األبواب 

بعده.  وملا  فبراير   20 لحراك  السياسية  القراءة  في  تبايناً  هناك  أن  جلياً 

فحتى وإن كانت املشارب الفكرية والسياسية للجيلين متقاربة، فترتيب 

اإلسالمي  الفاعل  مع  التعاطي  وطريقة  التحالفات  في  والحسم  األولويات 

(تيارات اإلسالم السياسي) أدت إلى التباعد بينهن. فهناك من يركز همه 

السياسي  النظام  واعتبار  التهديد  من  املكتسبات  حماية  على  باألساس 

امللكي سنداً بل وحامياً لها، وبين من يعتبر أن إشكال الديموقراطية قائم 

أن جيًال  إال  إطاره..  في  املكونات  وانخراط كل  أجله  من  التعبئة  ويتطلب 

وقت  إلى  يحتاج  وقد  التبلور،  طور  في  هو  النسائية  الحركة  من  جديداً 

وقضية  املرأة  قضية  بين  للربط  االعتبار  يعيد  جيل  وهو  لينبثق.  طويل 

من  شابات  نساء  «مجموعة  تأسيس  مثال  جرى  وهكذا  الديموقراطية.. 

أجل الديموقراطية».  

 أستاذة جامعية مختصة بقضايا النساء، من املغرب

في سياق «حركة 20 فبراير» املغربية

لطيفة البوحسيني
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بات  بينما  العراقيين،  على  األليم  املاضي  يُطبق 

الحاضر،  وحده  مجهوًال.  لهم  بالنسبة  املستقبل 

للساسة  تُرك  أن  بعد  صدورهم  على  الضاغط  اليوم، 

وصحّتهم  وأمنهم  كرامتهم  وضعت  التي  وأحزابهم 

تلو  الورقة  ترمي  وأخذت  القمار  طاولة  على  وتعليمهم 

األخرى وتخسرها، بينما هم ينزوون يائسين وطيّعين 

للموت.

ضاعت واردات البالد طوال أكثر من عقد على صفقات 

فساد ونهب، واآلن لم تَعدْ أموال النفط العراقي مجديّة 

في  دوالراً   30 نحو  إلى  البرميل  سعر  هبط  أن  بعد 

األسواق العامليّة، ويبيعه العراق ناقصاً هذا السِّعر بنحو 

8 دوالرات، إضافة إلى أن الشركات النفطيّة العاملة في 

البالد تقبض تكلفة استخراج البرميل الواحد نحو 12 

دوالراً، هذا يعني أن العراق، الذي يعتمد اقتصاده بنحو 

حقيقي  بشكل  مهدّد  النفط،  إيرادات  على  املئة  في   97

االحتياطي  من  سحبت  الحكومة  أن  سيما  ال  باإلفالس، 

النقدي نحو 15 مليار دوالر، وهي تسعى إلى سحب 10 

مليارات أخرى العام الجاري، ليتبقّى منه 40 مليار دوالر 

فحسب.

ديون مهولة

كبير،  ديون  بحجم  مكبّل  االقتصادي  الوضع  هذا 

أن  الدولي  النقد  صندوق  يقدّر  إذ  وخارجية،  داخلية 

العراق تضاعف خالل عام واحد في 2015،  حجم دين 

وتوقّع أيضاً أن ترتفع الديون في العام الحالي.. وبلغت 

وقت  في   2015 في  دوالر  مليار   122.1 العراق  ديون 

هذا  إزاء  ملياراً.   87 بنحو  تقدّر   2014 عام  فيه  كانت 

الواقع، يعرف الجميع في بالد ما بين النهرين اليوم أنه 

بالفعل  أخذت  خانقة،  اقتصادية  أزمة  بداية  في  يعيش 

ترمي بظاللها على املجتمع. يسهل سماع الشكاوى في 

كلّ مكان، الشارع والباص واملقهى، وصار فقدان العمل 

البضائع في األسواق ملموساً، وترافق  مألوفاً، وكساد 

والسلب.  والسرقة  القتل  عصابات  انتشار  مع  ذلك 

وبينما يقفُ العراقي عاجزاً أمام ما يحدث، تمعن األحزاب 

العراقية والحكومة الناتجة منها في الحديث عن أهوال 

املساكين  الناسَ  أعضاؤها  ويحث  االقتصادية،  األزمة 

الدرك  إلى  الهبوط  األحزمة»، ويحذرّون من  على «شد 

قبل  الوضع  يكن  لم  بينما  والفاقة،  الجوع  من  األسفل 

تلك  أخذت  وقد  أصًال.  الجهة  لهذه  آمناً  األيام  هذه 

قرارات،  شكل  على  األرض  على  تترجم  التحذيرات 

بعضها سرعان ما نُفِّذ من دون أن تسبقه أيّة مقدّمات، 

وأخرى يتواتر الحديث عنها ليل نهار وهي في طريقها 

إلى التطبيق.

بدأت الحكومة، والحال هذه، تلعب بأوراق البالد األخيرة 

التي ستؤدي إلى الهالك في نهاية األمر. واألوراق تعني 

األرصدة  لتسمين  أخرى  فساد  صفقات  العراق  لغة  في 

وتكثير العقارات في خارج البالد ملصلحة املتنفذين (قدر 

هؤالء  من  املهربة  األموال  حجم  أميركي  أبحاث  مركز 

واملودعة خارج البالد بما يوازي 4 ميزانيات سنوية، وقد 

كانت ميزانية العراق 150 مليار دوالر في 2014)، فضًال 

عن إرضاء املؤسسات املانحة للديون، لجلب مزيد من 

املال ليعاد تدوير سرقتها وتبديدها. 

استغالل التعليم

بإزاء  لها  كواردات  الحكومة  خيال  عنه  تفتق  ومما 

جميل،  والعلم.  بالشباب  االستثمار  هو  املالي  العجز 

من  دراستهم  إكمال  إلى  الشبّاب  ولكن كيف؟ يسعى 

فشلهم  أن  بيد  الئقة،  حكومية  وظيفة  تحصيل  أجل 

بتعدّي امتحانات البكالوريا يحول بينهم وبين الوظيفة 

يجعلهم حيارى  متردياً  تعليماً  يتلقّون  فهم  املشتهاة. 

أمام أوراق االمتحان، ومدارسهم تستقبلهم على شكل 

بسبب  وعصراً  وظهراً  صباحاً  اليوم،  في  وجبات  ثالث 

نقص أبنية املدارس، وهذا الخلل يضعف من تركيزهم 

لعوائلهم  املعيشية  األزمات  على  عالوة  الدراسة،  في 

وانتشار  األمــن،  ضعف  أي  الشارع،  في  التي  وتلك 

السعي  أن  إال  العشائرية.  األعراف  امليليشيات، وصعود 

وظيفة  إلى  للوصول  جامعية  شهادات  على  للحصول 

حكوميّة يقوي إصرارهم. وهذا اإلصرار، هو تحديداً، ما 

جاعلة  لخزينتها،  كمربح  استثماره  الحكومة  تلتمس 

على  للربح  وبالتالي  للفساد  إضافياً  ملعباً  العلم  من 

حساب املجتمع وأهم ركائزه: التحصيل العلمي.

امتحانات  في  للراسبين  دورتين  بإجراء  هنا  يُسمح 

مع  الزبائنية  الصفقات  ووفق  لكن،  األساسي.  الدور 

أهالي الطالب، صار يُسمح بدورة ثالثة ملساعدة الطلبة 

الثالثة  الدورة  كانت  املاضي،  العام  وفي  النجاح.  على 

حاضرة، إال أنّها هذه املرّة بـ «فلوس»، حيث قرّرت وزارة 

دفع  مقابل  امتحان  كل  بأداء  للطلبة  السماح  التربيّة 

مبلغ 25 ألف دينار (نحو 18 دوالر). ولم تبيّن الوزارة 

حجم الواردات التي تُحَصِّلها مقابل بيع «االمتحانات» 

وهم  والجامعات  املعاهد  إلى  وانتقالهم  الطلبة،  لهؤالء 

يعانون خلًال حقيقياً في هضم التعليم.

البلدان  أوائــل  من  كان  الذي  العراق،  تحول  هكذ 

تمكن  والذي  التعليم،  مجانيّة  اعتمدت  التي  العربية 

بلد  إلى  الثمانينيات،  في  كامل  بشكل  األميّة  محوّ  من 

مسلِّعٍ للعلم ومبذّر لقدرات أجياله الشابة. وهذا غيض 

من فيض، فقد نهبت طوال األعوام املاضية أموال بناء 

املدارس وترميم الجامعات وتحسين املناهج وطباعتها 

بشكل الئق..

.. والصحة

فقد  بالفساد!  املستثمَر  وحده  التعليم  مجال  ليس 

الدولة في قطاع  مدّرة لخزينة  جرى تطبيق تشريعات 

الذين  العراقيون  تفاجأ  إذ  مقدمات،  أيّة  دونما  الصحّة، 

مطلع  الحكوميّة  واملستوصفات  املستشفيات  راجعوا 

الخدمات  رسوم  برفع  الجاري  فبراير   / شباط  شهر 

مزهوّاً  الصحّة  وزارة  باسم  الناطق  وبدا  الطبيّة. 

دينار  مليار   80 نحو  وزارته  تحصيل  عن  بالحديث 

أن  بعد  املراجعين،  من  سنويّاً  دوالر)  مليون   80 (نحو 

احتسب أن املؤسسات الطبيّة تستقبل نحو 80 مليون 

مراجع سنويّاً.. بهذا أُسدل الستار على نظام مجانيّة 

الرعاية الصحيّة بعد أن كان قد أُقرّ عام 1970، وصارت 

أسعار  بصعود  مرتبطة  العراقيين  أمراض  عالج  تكلفة 

النفط وهبوطها.

التي سعى  النيوليبرالية   املتحمسون لتطبيق  أولئك 

عدّة  خطوّات  (اتخذ  إليها  جاهداً  األميركي  االحتالل 

عام  ابريل   / نيسان  في  بغداد  سقوط  فور  إلرسائها 

إلى  تمتد  بعقود  الزراعي  القطاع  إثقال  مثل   ،2003

ربع قرن مع شركات أسمدة أميركية وتدمير املصانع 

وجعلها عالة على الدولة)، سارعوا إلى مديح استحصال 

«كفى  «الدولة».  تقدّمها  التي  الخدمات  مقابل  األموال 

على  ال يضعون  أنّهم  إال  هؤالء،  ومجانية» يصرخ  دعماً 

وكيف  البالد،  هذه  في  املحرومين  خرائط  طاوالتهم 

يحصلون على املال لدفعه إلى املؤسسات الحكومية في 

موارد  من  بدءاً  منافذه،  كلّ  على  األحزاب  تسيطر  بلد 

الفتات  وتمنح  منها  الكبير  الجزء  تسرق  التي  البالد 

السلطة،  في  بقائها  على  لتحافظ  املجتمع  من  لفئات 

وليس انتهاء بصناعة فئة تجّار جدد جشعين ونهّابين 

يهرّبون األموال واألرباح املستحصلة من عقود الدولة 

إلى الخارج. 

وحتى األمن!!

أخرى  بقضيّة  الحكومة  فكّرت  هذا،  كل  على  عالوة 

إذ  األمن!  األموال:  دفع  على  العراقيين  تُجبر  أن  ممكن 

شرعت وزارة الداخلية بوضع ملصقات على السيارات 

وبيانات  بياناتها  تتضمن  بغداد  لوحة  تحمل  التي 

حائزها، وبهذا فستسيطر على السيارات املفخخة التي 

مشرّع  بلد  في  مهمّ  األمن  نهار.  ليل  العاصمة  تضرب 

على املوت، وكل عراقي يسكن بغداد مجبر على دفع 15 

ألف دينار (نحو 12 دوالراً) مقابل ملصق البيانات، رغم 

أن الحكومة تنفق ربع امليزانيات السنوية «االنفجارية» 

ال  رابحة  الصفقة  يهم،  ال  هذا  لكن  األمن.  قطاع  على 

سيما أن أحد الخبراء قدّر عدد املركبات في بغداد بنحو 

3 ماليين مركبة. باملقابل، ليس لدى املؤسسات األمنية 

بأعمال  تقوم  التي  الحكوميّة  للسيارات  أو حل  تفسير 

غالبها  في  وهي  والتهجير،  والقتل  والسرقة  الخطف 

تنتمي إلى جهات سياسية.

السلطة تبيع األرض

وإذا كانت أرواح العراقيين وأعمارهم بهذا الرخص، 

إذ  أرخص،  وأمالكهم  بالدهم  تكون  أن  غريباً  يبدو  فال 

الصالحة  واألراضي  األبنية  بإحصاء  الحكومة  أخذت 

جهّزت  وباملقابل،  املزادات.  في  عرضها  أجل  من  للبيع 

االقتصاد  لجنة  قدرت  مبالغها.  لدفع  تجّارها  األحزاب 

الحكومة  ستعرضها  التي  الدولة  أمالك  البرملان  في 

أنها حذّرت من وجود  إال  للبيع بنحو 150 مليار دوالر، 

هذا  نصف  «قبض»  على  وتجّار  أحزاب  بين  صفقة 

انتبه  قد  الوزراء،  مجلس  رئيس  وكان  مقابلها.  املبلغ 

إلى هذا األمر فسارع إلى اإلعالن ليل 9 شباط / فبراير 

إلى أن الحكومة ستوزّع أراضي على املواطنين (ليشرح 

هذه  أن  أغفل  لكنه  ســوا»).  الهوا  في  «كلنا  للناس: 

األراضي ستوزّع «مقابل أموال»، ما يعني أيضاً أن تجّاراً 

صغاراً سيسارعون إلى شرائها واحتكارها، وأن الفقراء 

املعدمين سيظلون بال مأوى لعدم قدرتهم املالية، في بلد 

شحّ فيه السكن وصارت املناطق العشوائية التي تُبنى 

بالطين تنافس مساحاتها املُدن األساسية في العاصمة.

بناءً عليه، ال تصمد كل هذه السياسات «النهّابة» في 

«اآلنية الحرجة» التي تحاول األحزاب تسويقها.. وهي 

إلى  قادمة..  عقود  إلى  وتمتد  «االستزالم»  عالقات  تعزز 

(الذي تعوزه الصحة واألمن  مستقبل ليس للفقير فيه 

حلّول:  بضعة  إلى  اللجوء  سوى  والسكن)  والتعليم 

الجريمة  إلى عصابات  االنضمام  أو  االنتحار،  أو  الثورة 

التي أخذت تنتشر بشكل فظيع.

 كاتب صحافي من العراق

«مدرسة  أو  االستقالل»  ــة  «دول مدرسة  تتراجع 

التحديث  لتجربة  األبرز  العنوان  وهي  الجمهورية‹‹، 

يتفق  وتتآكل.  العربي،  العالم  في  املميزة  التونسية 

أصاب  وقد  عليه،  مثلما كانت  تعد  لم  أنها  على  الجميع 

الخلل كثيرة. تطفو بين  مفاصلها خللٌ كبير. ومَواطن 

الحين واآلخر مؤشرات تشي بأن املدرسة تنهار ويتراجع 

الكونية،  الوطنية وتلك األخرى  القيم  دورها في ترسيخ 

بعد أن اختزلت في إطار ما يسمى '‹اإلصالحات التربوية‹‹ 

السائد.  الجهل  إنتاج  وإعادة  لصناعة  جهاز  مجرد  إلى 

التي  الحالية  الالمأسسة  سيرورة  ظل  في  ذلك  يحدث 

أفرغها  اتجاه  في  االجتماعية  املؤسسات  تشكيل  أعادت 

من  أساساً  ولكن  والعقاب‹‹  '‹املراقبة  دور  من  فقط  ليس 

نخبة  عليها  راهنت  التي  فاملدرسة  القيمي.  محتواها 

مشروع  ضمن  والفقر،  والجهل  األمية  ملقاومة  االستقالل 

التنمية»،  وتحقيق  املجتمع  '‹تحديث  عنوانه  كبير 

وصندوق  البنك  لتوصيات  املذل  االنصياع  بعد  تحولت 

النظام  مسّ  مزمن  «ملرض»  عالمة  إلى  الدوليين  النقد 

تقرير  مثل  الدولية  التقارير  تؤكده  برمته،  التعليمي 

والتنمية  التعاون  «منظمة  لـ  التابع  التقييمي  البرنامج 

الخامسة  املرتبة  في  تونس  يصنف  الذي  االقتصادية» 

بقياس  يتعلق  فيما  دولة،   65 ضمن  من  األخيرة  قبل 

للتالميذ  االستيعابية  والقدرات  التعليمية  النظم  كفاءة 

في املواد العلمية. أما من ناحية املشروع املجتمعي، فنجد 

أن اإلصالحات املتتالية وخاصة منذ التسعينات لم تفضِ 

بل  ومثل،  كرؤية  بالحداثة  تؤمن  '‹نخب»  صناعة  إلى 

على العكس من ذلك، فالفكر العصابي املتشدد والغيبيات 

ومظاهر '»رثة» أخرى تجتاح املدرسة التونسية، فتزداد 

في  املنخرطين  الكليات  وطالب  املــدارس  تالميذ  أعداد 

الحركات الجهادية التي تحارب في سوريا وليبيا.

من «مدرسة املجتمع» إلى «مدرسة السوق»

ال أحد اليوم في تونس يريد نزع السحر عن املؤسسة 

في  اشتغاله  آليات  وتفكيك  التعليمي  والنظام  التعليمية 

الذي يطالب فيه الجميع باإلصالح، وهو ما يعني  الوقت 

مرحلة  بعد  تتجاوز  لم  التعليم‹‹  '‹إصــالح  مسألة  أن 

يأخذه  من جيل  بمعظمها  اآلتية  الفعل  وردود  الشعارات 

االستقالل  مدرسة  أو  بورقيبة‹‹  '‹مدرسة  إلى  الحنين 

الرعاية  '‹دولة  التي كانت في األصل عنواناً إليديولوجيا 

بعبارة  املقروضة‹‹  '‹مجتمع  صنعت  التي  االجتماعية‹‹ 

الهادي نويرة آخر وزراء العهد البورقيبي، أو بلغة أخرى 

قد  املدرسة  أن  هذا  ويعني  املتوسطة.  الطبقة  مجتمع 

املعاصر  التونسي  املجتمع  إنتاج  في  تاريخياً  دوراً  لعبت 

تتعلق  دالالت  من  املجتمع  كلمة  عليه  تحيل  ما  بكل 

بالحداثة والعالقات التعاقدية، والقضاء على «العروشية» 

ستصطدم  التعليم‹‹  '‹جمهرة  سياسة  أن  إال  (القبَلية). 

الدولة  تراجع  مع  الفائت،  القرن  ثمانينات  في  بحدودها 

تآكل  االجتماعية وبداية  باملسألة  التكفل  التدريجي عن 

العقد االجتماعي، لتجد بذلك املدرسة التونسية نفسها 

'‹اآلثار الالمتوقعة» لخيارات وسياسات متعمدة،  في قلب 

للمدرسة  املؤسساتي  بالبرنامج  االنزياح  من  أوال  تبدأ 

القائم على ترسيخ «الشخصية التونسية» وإنتاج املعنى 

التعليم  عمومية  مبدأ  وفق  االجتماعي  التماسك  وضمان 

ومجانيته، إلى برنامج '‹قوى السوق»، مما حوّل املدرسة 

إلى جهاز لترسيخ كل أشكال الالمساواة.

 فسياسة «جمهرة التعليم»، مورست بمنطق تحويله 

(أو  «محوَّرة»  نتيجة  إلى  وأدت  «السوق»  في  سلعة  إلى 

منحرفة، أي تعاكس ما أعلن كنوايا، وتبدو غير متوقعة) 

بدفع   سنويا  والتسبب  الشرسة،  املنافسة  تعميق  وهي 

ووضع  التعليم  من  املبكر  الخروج  إلى  تلميذ  ألف   120

عن  العاطلين  جيوش  ضمن  جامعي  خريج  ألف   400

العمومية  للمدرسة  املنظم  التآكل  هذا  أدى  وقد  العمل. 

الطبقات  تتخذها  عديدة  استراتيجيات  ظهور  إلى 

املتوسطة لضمان نجاح أبنائها وإنقاذهم '‹االصطناعي» 

من كل ضروب الفشل املدرسي املحتملة. فاتجهت بعض 

العائالت إلى الدروس الخصوصية أو دروس الدعم، وهي 

ظاهرة غضت وزارة التربية عنها الطرف أمًال في تحجيم 

بها  تقوم  التي  املتتالية  واالجتماعية  املطلبية  التحركات 

نقابات التعليم، وهي من أعنف وأقوى النقابات املنضوية 

باإلضافة  للشغل.  التونسي  العام  االتحاد  لواء  تحت 

املدارس  سوق  تونس  في  يزدهر  الدعم،  دروس  إلى 

الفئات  أبناء  من  جزء  إليها  يتجه  التي  الخصوصية 

هذه  في  وجدت  وقد  الثرية،  والفئات  العليا  املتوسطة 

املدارس جدارا فاصال بينها وبين الفئات الفقيرة، وكذلك 

الرأسمال  إلى  باإلضافة  العمومية،  باملدرسة  ثقتها  لعدم 

مدارس  في  أبنائها  تعليم  إليها  يضيفه  الذي  الرمزي 

الحقيقية  املردودية  بعد  تتبين  لم  وإن  حتى  خاصة 

للتعليم الخاص.

سياسة  تصبح  إذاً،  التاريخ‹‹  '‹حيل  من  حيلة  بفعل 

في  املساواة  تحقيق  بإرادة  املدعومة  التعليم  جمهرة 

الفرص، ضربا من ضروب تَحوّل الطلب على املدرسة 

ما  وفق  وعائالتهم  التالميذ  فيه  يتعامل  '‹سوق»  إلى 

باملدرسة  العالقة  حينئذ  لتصبح  '‹مصالحهم»،  تمليه 

عالقة أداتية تحكمها الفاعلية والنجاعة واالستثمار في 

املواد والشِعب املربحة. ومن هذه الزاوية يقع استبعاد 

السوق،  دائرة  من  األدبية  واملواد  االجتماعية  العلوم 

حتى  جدوى،  ذات  وغير  بل  مربحة،  غير  تبدو  ألنها 

صار التصور السائد إزاء شعبة اآلداب أنها مستودع 

الفاشلين. وتقع مادة الفلسفة في آخر اهتمامات تالميذ 

شعبة العلوم. 

وفي الوقت ذاته الذي يدين فيه الغالبية النظام التعليمي 

بمصير  األمر  يتعلق  حين  يصمتون  نجدهم  الحالي، 

في  السائدة  '‹النفاق‹‹  دائرة  من  يقوي  ما  وهو  أبنائهم. 

تونس في ما يتعلق بتغيير املنظومة التعليمية التي بقيت 

حتى اآلن منفصلة عن السياقات التي أفرزتها ثورة «14 

يناير 2011»، وهي ما زالت مجرد يافطة لنرجسيات وزراء 

يديرون املسألة التعليمية ليس من منطلق رؤية ومشروع 

الذي  الحد  إلى  لليومي  إدارة  منطلق  من  بل  تربوي، 

يصبح فيه تفقد الوزير ملراحيض املدارس استعراضا لـ 

األستاذ  ويختزل  «مكتسبات».  على  وحفاظا  «إنجازات» 

واملعلم إلى مهني وتقني ومقاول في أحيان أخرى، بعد أن 

الجمهورية  قيم  نشر  في  وفاعالُ  رسالة‹‹  '‹صاحب  كان 

والتحديث والعقالنية.

انهيار املؤسسة

مصعد  بوصفها  املدرسة  في  كثيرة  فئات  آمنت  لطاملا 

الترقي االجتماعي الذي يمكّن من هم في أدنى السلم من 

العوز واالندراج في الطبقات الوسطى،  الخروج من حالة 

القيم  من  جملة  لتعلم  مميزا  فضاء  بوصفها  وكذلك 

املتمثلة بالعقالنية والجد واالنضباط، وهي قيم ارتبطت 

تتراجع  السردية  هذه  الوطنية.  الدولة  بناء  بسردية 

بهيبة  املنادية  السياسية  الشعارات  رغم  وتتآكل، 

الدولة وضرورة استلهام اللحظة التأسيسية. فخطاب 

بها  تتعامل  زالت  ال  التي  األبوية  والروح  «ينبغيات»  الـ 

العالقات  تغير  ظل  في  معناها  فقدت  التونسية،  املدرسة 

أن يشرك ذاتية  البيداغوجية واهتزازها. فاألستاذ عليه 

صعبة  تبدو  مهمة  وهي  التعليمية  العملية  في  التالميذ 

جل  في  مالئمة  تحتية  بنية  توفر  عدم  بسبب  وشاقة 

انعدام  إلى  وصوال  املتآكلة  الجدران  من  بدءا  املدارس، 

مساحات الترفيه في عاملها، وهو ما أفقد العملية التربوية 

شرعيتها وحوّل املدرسة إلى مكان إلنتاج العنف املتبادل. 

التالميذ،  صوت  إلى  اإلصغاء  اآلن  حتى  ترفض  املدرسة 

ليس بوصفهم متعلمين ولكن بوصفهم ذواتا لها أحالم 

وطموحات لم تعد هي قادرة على تغذيتها بل صارت في 

يصنع  حينها  لها.  ومدمرة  محبطة  األحيان  من  كثير 

املدرسة  لعالم  املضادة  الخاصة  فضاءاتهم  التالميذ 

وإدانة  النظام  وجه  في  وكصرخة  واملتكلس..  الصارم 

التي فقدت قدرتها اإلدماجية وقدرتها على أن  للمدرسة 

تتحول إلى فضاء حياتي ومشروع مغرٍ للذاتيات الفردية 

الجديدة.

 باحث في علم االجتماع، من تونس

نص ورسم مرتضى كزار

قـضـيــــة

3 الـخمــيــــــس 17

في املئة من خدمات اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في 

غزة توقّفت عن العمل نهائياً جرّاء أزمة الوقود والكهرباء 

تعمل  التي  الوحيدة  الكهرباء  وزادت محطة  القطاع،  في  املتفاقمة 

في القطاع من عدد ساعات االنقطاع اليومي لتصل إلى 18 ساعة.

50

عمر الجفّال

فؤاد غربالي

العراق: الحاضر واملستقبل للبيع

تونس: عندما تنهار مدرسة الجمهورية

ضياء العزّاوي ـ العراق

كيف تخيف نفسك بنفسك؟

فكرّت اليوم في اإلخافة أو تخويف الذات كحالة طبيعية يحتاجها الواحد 

منا أحياناً! كان عيد الحب قد مضى واحتفل الناس باألزهار والدببة وتعدّى 

روح  تحضير  إلى  منّا  البعض  لجأ  وردية.   وفئران  حمر  خراف  إلى  األمر 

رجل الدين الغاضب الرافض لالحتفال بعيد الحب، إن لم يكن في مدينته 

الرجل  صورة  خلقوا  الحب،  بعيد  لالحتفال  ورافض  غاضب  دين  رجل 

املضاد للحب وحولوا املناسبة إلى مواجهة مفتعلة مع خطر مفتعل ومقوالت 

مضخمة. 

تمثيل  وهو  له،  وانجذبنا  عليه  اعتدنا  سلوكاً  يلخص  األمر  إنّ  ولعمري 

صورة املتطرف املعادي للحب والحياة بطريقة بسيطة وسطحية. 

فاملتطرف في أنظارنا هو املعادي للحب والسالم وألوان السعادة، هو السادر 

في الظلمة والذي يعشعش في لحيته ألف عنكبوت ميت وألف غراب يحتضر! 

أسوأ طريقة لفهم متطرف ما هو أن نسخّف عقله ونتصوره قد خرج تواً من 

آلة الزمن. املوضوع أعقد من ذلك ومن يدعي التمدن واالنفتاح عليه أن يخيف 

نفسه باملخيف فعًال، بما يصدر من املتطرف حقاً ال بما نلفقه له.

ندعي،  كما  للحب  كراهيته  في  واضح  هؤالء  بعض  أن  طبعاً  ننكر  ال 

ويعمل ليل نهار على قفل حياتنا باألسود واألحمر وسعى في الواقع لتحريم 

مما  أكثر دهاء  فوقنا  الواسعة  التطرف بمظلته  لكن  الحب،  بعيد  االحتفال 

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

ـ عن عذابات »علي البدري«! ـ ضحى عاشور

ـ النزوح إلى بيروت.. خلطات عربية بنكهات متعدّدة ـ موسى بيطار

ـ البصارطة: ألم قرية مصرية صغيرة - منى سليم

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

طيّب، أنا هاقولها بصوت عالي، وفي كل مكان متاح ليّ، وبكل اللغات: أنا خايفة شوكان 

يموت. 

شوكان في »التأديب« من يوم الجمعة )5 شباط/ فبراير(

التأديب: زنزانة تحت األرض، متر x متر. ما فيهاش شباك وال نور وال منفذ تهوئة. وال 

ميّة طبعاً، رطبة جداً. وفيها حشرات وخالفه. برد جداً ورطوبة، وطبعاً مافيش بطاطين 

)بطانيات( وال لبس غير سترة السجن. 

ولقوا  فيها  هو  اللي  الزنزانة  في  تفتيش  الجمعة حصل  يوم  ليه؟  التأديب  طيب، دخل 

موبايل. صاحب املوبايل قال لهم في ساعتها إن املوبايل بتاعه. قالوا له »خلّصت كالم؟ 

إحنا مش هناخد حدّ غير شوكان. خللي العيال بتوع النت ينفعوه«.

شوكان، زي ما انتو عارفين، عنده دلوقتي فيروس »سي« وصحّته بقت وحشة جداً.

طبعاً حالياً ما فيش معنى ألن الواحد يتكلم عن قانون وال لوائح وال حاجة من دي. 

طيب، نعمل إيه دلوقتي، وشوكان لسه عايش، علشان مايموتش؟

من صفحة Ahdaf Soueif )عن فايسبوك(

وحده الفلسطيني الذي عاش في رام الله قبل »حزيران 67«، سيتنهد بعمق، أو يقف عند النافذة، فاتحاً إياها، 

لوُ ذكر أمامه اسم »أبو الحبايب«. سيقفز من ذاكرة أصواته العتيقة املكدّسة صوت بيّاع الجرائد الثمانيني، وهو 

يتنقل من شارعٍ إلى شارع صائحاً »فلسطين، الدفاع، الجهاد!«. لم يعرف أحدٌ اسمه األول، أو من أي بلد هو.. 

ولو بذل الناس جهداً لعرفوا. عالقتهم به كانت ال تتعدى حدود يد تمتد من بابٍ أو نافذةٍ، لتأخذ من يد متجعدة 

جريدةً أو مجلة. لم يكن أحدٌ، ببساطةٍ، مهتماً ملعرفة هوية العجوز الغامض. كانت هويته صوته، يهز نوم رام 

الله في الصباحات الباكرة، يولد من رحم الرابعة فجراً، ويموت مدفوناً في مقبرة قيظ الثانية عشرة، بعد أن يدفع 

ما ربحه من بيع الجرائد ثمناً لوجبته اليومية الوحيدة )املسخّن(، من فندق عودة الشهير. كان بيته بيت درج 

عمارة من عمارات املدينة.

أكثر من خمسة عقود مرت على اختفاء الصوت.. احتل اإلسرائيليون رام الله، كما احتلوا باقي مدن الضفة، 

املصدوم،  املدينة  فجر  يجرّون  وهم  املتعجرفة،  بدورياتهم  الغرباء  الجنود  صوت  هو  الوحيد  الصوت  وصار 

ويصيحون: ممنوع تجول، يا أهل رام الله! حينها انتبه الناس إلى غياب صوت صباحاتهم. 

عامل شاب من عمال فندق عودة قال: رأيت أبو الحبايب يركض، بال جرائد، ورأيت جسده من النافذة، وهو 

يتناثر. غابت طائرة االحتالل، وأسرعتُ إلى األشالء، جمعتُها، وضعتها في كيس خيش، وخبأتها في مخزن الفندق، 

وحين جاء الليل، حملتُ الكيس على ظهري، وذهبت إلى )هناك( لدفن الشهيد.. ولم يسأل الناس املصدومون، 

الذين تجمعوا حوله، أين تعني كلمة )هناك(.

من صفحة زياد خدّاش )عن فايسبوك(

صوت قديم اسمه »أبو الحبايب«»خللي العيال بتوع النتّ ينفعوه« مدونات

حسين بيكار ـ السودان

إلى كردستان عادوا  ألف الجئ سوري 

ضغط  تحت   2015 عام  بلدهم  إلى 

كانوا  العائدين  من  املئة  في   86 املعيشة.  غالء 

لالجئين. املخصصة  املخيمات  خارج  يعيشون 

هناك مفارقة يختبرها سكّان عمّان جيّداً: الفرق بين الغرب 

في  حاد.  طبقيّ  تقسيم  إلى  يحيل  الذي  الجغرافي  والشرق 

السويمة  منطقة   - »منسيون  بعنوان  الجزيرة  لقناة  تقرير 

القرية  سكّان  أحد  صالح،  محمّد  يقول  امليت«،  البحر  قرب 

)74 كيلومترا جنوب غرب عمّان، وحوالي 1.5 كيلومتر شرق 

إلى  وتنظر  تمشي  وأنت  نشاهد.  فقط  »نحن  امليّت(  البحر 

كالفرق  وشرقه  الشارع  غرب  بين  بالفرق  تشعر  السويمة 

أمّا  وسياحة،  خدمات  الشارع  فغرب  واألسود،  األبيض  بين 

شرق الشارع فالكهرباء مقطوعة عنه معظم الوقت«.

يمكن اعتبار »السويمة« انعكاساً لعمّان، حيث يعاني شرق 

التحتيّة،  والبنية  الخدمات  وقصور  التهميش  من  األخيرة 

هذا  بداية  ومن  غربها.  في  االستثمارات  ضخ  يتم  بينما 

املجمل  في  الذي حدث بسبب هجرات اضطراريّة  االنقسام 

إلى شرق عمّان بسبب  األردن  التي هجرت جنوب  )العشائر 

في  الكرك  هجرت  التي  الجعارات  وعشائر  واملعارك،  الثارات 

التي تنحدر  العمرو  العشرين بعد هزيمة قبيلة  القرن  بداية 

البحر  شواطئ  إلى  ولجوئها  أخرى،  عشائر  يد  على  منها 

امليّت(، تفاقمت الفروقات الطبقيّة بشكل حاد واستمرت إلى 

يومنا هذا، حيث نراها تتجلّى في السويمة التي تتجمّد في 

الزمن مقابل فنادق البحر امليّت الفخمة.

عن  أيضاً  واملنطقة  األردن  إلى  الفوتوغرافي  التصوير  أتى 

الفارّون  األرمن  الالجئون  جلب  إذ  القسريّة.  الهجرة  طريق 

التصوير  مفهوم  بحقّهم  العثمانيّة  الدولة  مجازر  من 

مثل  إليها  لجأوا  التي  البالد  إلى  جديد  كاختراع  ومعدّاته 

مصر ولبنان وسوريا وفلسطين واألردن. ومنذ ذلك الوقت، 

التوثيق  من  مختلفة،  بمراحل  الفوتوغرافي  التصوير  مرّ 

والتجسّس،  الدراسات  أغراض  إلى  والحكومي  الشّخصي 

للتصوير  استوديوهات  عدّة  وبقيت  الفنّي.  التصوير  وحتّى 

ترتبط  والتي  الرقميّ،  غير   - اليدوي  التصوير  على  تعتمد 

اآلن بمفهوم شعبي رغم انتشار الهواتف الذكيّة بكاميراتها 

ذات الدقّة العالية والرخيصة نسبيّاً، وذلك النتشار ثقافة هذه 

والتجميل  التوثيق  أمرين:  على  تقوم  التي  االستوديوهات 

والترحال.

وإذا تناولنا هذه العناصر، فالتوثيق واضح ومباشر. توثيق 

أو  صديق  أو  زوجة  أو  مولود  العائلة:  على  جديدة  إضافةٍ 

التوثيق،  مفهوم  يتغيّر  لم  وإن  فرس.  حتّى  أو  سالح  أو  زيّ 

وغيرها..  جامعيّة  شهادة  سيّارة،  إضافاته:  تعدّدت  فقد 

الرّسم  من  ابتداءً  سريع  بشكل  تطوّرت  التجميل  أدوات 

مروراً  البداية،  في  املشوّشة  الصورة  لتحسين  والتلوين 

اآلن.  الرقميّة  الوسائل  استخدام  وحتّى  الخلفيّات،  بألوان 

في  أيضاً  تجميليّ  كعنصر  الترحال  مفهوم  يتجلّى  بينما 

أو مشهد طبيعيّ  باريس،  أو  للبندقيّة  لوحات خلفيّة  إضافة 

لبحيرة أو غابة. وحين ننظر إلى تطوّر التصوير الفوتوغرافي 

االنفصال  مالحظة  نستطيع  التقليديّة،  االستوديوهات  في 

الطبقي الحاسم من خالل هذه العناصر، خاصة في التجميل 

لتاج  مزيّفة  خلفيّة  أمام  الناس  يتصوّر  فبينما  والترحال. 

محل أو األهرامات أو برج إيفل، يستطيع املقتدرون التصوّر 

التجميل  غالباً،  يقتصر،  وبينما  الفعليّة.  أماكنها  في  أمامها 

الرقميّ اآلن على إزالة البثور أو تفتيح البشرة، أو بشكل أقل 

التجريديّ،  أو  املفاهيميّ  أو  التجريبيّ  الفن  إلنتاج  استعمااًل، 

يتم استخدام هذه البرامج بحد ذاتها كفن شعبيّ، قد يعتبر 

التصوير  بداية  في  انتشر  الذي  التقليد  ذلك  عن  تعويضاً 

بإضافة عبارات إهداء أو استنساخ أشخاص سافروا أو ماتوا 

لهواً  باعتباره  الفن  هذا  نشأ  هنا،  من  املطبوعة.  الصور  في 

واستعراضاً تقنيّاً يروي قصّةً أو يخترع سرداً موازياً للواقع. 

فمن زرع جسد أنجيلينا جولي إلى جانب »صديقها الجديد« 

أمام سيارة فيراري، إلى استنساخ 3 شخصيّات من شخص 

واحد: أحدهم يجلب اآلخر لالعتذار من الثالث الذي يرفض 

لقدمه بسيف  إلى قطع شاب  نفسه(،  )مسامحة  مسامحته 

لتقديمه كقربان ملعشوقته.

اعتباره  الذي يمكننا  الفن،  الطبقات األخرى هذا  استقبلت 

تجلّت  عالية  بسخرية  اللهو،  على  قائماً  جديداً  شعبيّاً  فنّاً 

في تخصيص عدّة صفحات على مواقع التواصل االجتماعيّ، 

مرافقتها  مع  »اإلبداعات«  هذه  الصطياد  فيسبوك،  خاصّة 

جسديّة  وإيماءات  مالبس  وموضات  لهجات  من  بسخرية 

شوارعيّة سائدة.

عن  فونتوليه  جيل  السويسري  الفنان  حدّثني  عندما 

للتجربة  متحمّساً  أكن  لم  »السويمة«،  الجديد  مشروعه 

الذي  األجنبي  الفن  ضمن  مباشرة،  بداية،  صنّفتها  التي 

بذلك  وهو  ويرسّخها،  املسبقة  االنطباعات  يستسهل 

فن  إلى  األوسط  الشرق  مثل  بالد  في  اليوميّة  الحياة  يحوّل 

الغربيّ املحمّل أصاًل بصور انطباعيّة  »إيكزوتيك« للمُشاهد 

عن »الشرق«. خاصّة أن جيل نفسه وقع سابقاً في هذا املطب 

في عمله »وكالة الفضاء الفلسطينيّة« الذي أنجزه في األردن 

وفلسطين )2011 – 2012(، مؤسّساً وكالة فضاء وهميّة 

الواقع تحت االحتالل، بسذاجة يقع فيها كثير من  للشعب 

الفنّانين العرب أصاًل.

5 سنوات،  مدار  فعلى  متوقّع:  هو  ما  عكس  فعل  لكن جيل 

صوراً  لهم  ملتقطاً  سكّانها،  وصادق  »السويمة«  قرية  زار 

بكاميرته ملن ال يمتلك صورة، وطبعها لهم، حتى قرّر أن يلتقط 

مناسباً،  يرونه  الذي  بالتموضع  بأنفسهم،  صورهم  األهالي 

وأصدقائهم،  أقربائهم  ومع  بها،  يرغبون  التي  األماكن  وفي 

وبالخلفيّات التي صنعوا بعضها بأنفسهم.

مجرّد  من  أبعد  إلى  العفوي  الصور  التقاط  فعل  تحوّل  هنا 

عماًل  أو  لغتهم،  يتكلّم  ال  لغريب  فوقيّة  اجتماعيّة  تجربة 

إنجازه..  بعد  »ناشطوه«  يختفي  خيريّاً  إنسانيّاً  أو  تنمويّاً 

بل تحوّل جيل فونتوليه، كما نرى في الفيديو املرافق للعمل، 

أراد  كما  متموضعاً  العفويّ:  االستوديو  هذا  من  جزء  إلى 

املصوّرون الجدد أن يتموضع، ملبّياً دعوة التصوّر- ال فارضاً 

فعل التصوير وال مختبئاً وراء الكاميرا كحاجز يستدعي دور 

مراقِب/ صحافي/ باحث. لكن هل هذا كافٍ؟ وهل ثمّة أصاًل 

في هذا الخطاب ما يحمّل فنّاناً مثل جيل مسؤوليّةً اعتذاريّة 

عن  املنظّمة،  غير  أو  قصد  عن  املنظّمة  الحمالت،  كل  عن 

املجتمعات  عن  انطباعيّة  صور  نشر  إلى  أدّت  التي  سذاجة، 

البعيدة عن الغرب؟

محتوى  ينقذنا  ربّما  مفتوحة،  األسئلة  هذه  تركنا  إذا 

إذ ال يطمح ألن  الفنّي في تلقّيه ضمن سياقه األصلي.  العمل 

الفن  جماليّات  من  قيمته  يستمد  وال  مفاهيميّاً،  تحدّياً  يمثّل 

املرفق، يتخلّص  املعاصر السائدة. فالعمل، بصوره والفيديو 

من الصورة النهائيّة املثاليّة بتحسيناتها الرقميّة ومالءمتها 

استخالصه  يمكن  ما  أفضل  وهذا  املهيمنة،  الجماليّة  للقيم 

صور  إلى  ننظر  »النظيف«،  النهائي  املنتَج  من  وبداًل  منه. 

التركيز،  نقطة  فيها  تختفي  أن  تكاد  وباهتة  مشوّشة 

عائلة  أفراد  يقف  صور،  عدّة  في  ناقصة.  أو  زائدة  وبإضاءة 

تلفزيون  يتوسّطها  ألرفف  مزركشة  زاويــة  أمام  فــرادى 

وتزيّنها أزهار وأوراق اصطناعيّة. يمكننا االستنتاج أن هذه 

الشرطة  زي  يرتدي  فاألب  العائلة:  هذه  لدى  أثيرة  الزاوية 

يدها  تكتّف  أفضل فساتينها وهي  ترتدي  والبنت  الرسمي، 

اليمنى وتضع أصبعها على خدّها في الصورة املثاليّة للفتيات 

الرقيقات واللواتي يتأمّلن في املجهول، أو ينتظرنه.

أو  صانعه  يفتخر  شعبيّاً  فنّاً  الزاوية  هذه  اعتبار  يمكن 

وملوّنة  »جميلة«  زاوية  فاختالق  به.  صانعوه  أو  صانعته 

اللون  في  الغارق  املحيط  عن  هائاًل  تغريباً  املنزل يستلزم  في 

األصفر والحرارة الفظيعة في الخارج. والتباين الذي يضغط 

بقوّة بين قرية السويمة وفنادق البحر امليّت )الذي يمكن أن 

يكلّف املبيت ليلة واحدة في غرفة من غرفها أكثر من الدخل 

ببساطة  يمكن  بأكملها(،  السويمة  من  لعائلة  الشهري 

اعتباره هيمنة تمنع بروز أفكار خالّقة. لكنّ ثمّة من صنع هذه 

الزاوية، والجميع فخور بها.

لم  ألنّه  جيّداً  عماًل  الفنّي  فونتوليه  جيل  عمل  نعتبر  هل 

يسخر ولم يثر مواضيع اجتماعيّة أو فنيّة فوقيّة ولم يقدّم 

عمله بعبارات لجيل دولوز وميشيل فوكو فقط؟ ربّما يكفي 

القائمين  أيدي  إلى  وصلت  لو  الصور  مصير  في  نفكّر  أن 

على صفحات السخريّة في فيسبوك لندرك أن جيل ساهم 

بتمييع القيم الجماليّة السّائدة في األعمال الفنيّة املعاصرة - 

وربّما يكون هذا كافياً اآلن لسبب وحيد: أنّه وضع تمثياًل، قد 

يكون حقيقيّاً، لصور بمتناول يد أهالي السويمة لعالم ال يبدو 

أنّه بمتناول أيديهم.

 كاتب وصحافي من األردن

أحمد الزعتري
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املصور شوكان: أكثر من 850 يوماً في السجن من دون اتهام

اعتقل املصور 

الصحافي املصري 

الشاب محمود عبد 

الشكور أبو زيد 

املعروف بـ»شوكان« 

)27 عاماً( يوم 

14 آب/اغسطس 

2013 بينما كان 

يغطّي أحداث 

ميدان رابعة في 

القاهرة. وهو مصور 

مساهم بمجلة تايم 

وغيرها من الصحف 

واملجالت العاملية. 

وبحسب صفحة 

 Freedom for
Shawkan على 

فايسبوك، فإن 

وضعه الصحي 

يتدهور باضطراد.

)الصور لشوكان(

تمثيل بمتناول اليد لعالم ليس بمتناول اليد

جنيفر لوبيز والترفيه عن قتلة األطفال

أعلنت املغنية األميركية جنيفر لوبيز نيتها إقامة حفل غنائي في تل أبيب، الصيف املقبل، 

لتتلقى سياًل من التغريدات من ناشطين مناصرين للقضية الفلسطينية على حسابها على 

أحد  قال  كما  األطفال«،  قتلة  عن  »الترفيه  بـ  قرارها  عن  بالتراجع  تطالبها  »تويتر«  موقع 

املغردين.

 ،CancelTelAviv# هاشتاغ  أطلقوا  مغردين  إن  البريطانية  ميل«  »ديلي  صحيفة  وقالت 

إلى جانب  لـ»لوبيز«  إلى نشر صور  قرارها، إضافة  للتراجع عن  العاملية  النجمة  فيه  يدعون 

صور أخرى من فظائع االحتالل اإلسرائيلي )كصورة لوبيز بفستان أحمر مقابل صورة امرأة 

فلسطينية من غزة مضرجة بالدماء، أو أطفال ضحايا(، ومشاركة دعوات لرفض حل الدولتين.

وكانت لوبيز قد ألغت عام 2010 حفاًل كان من املقرر إقامته في الجزء التركي من قبرص 

نتيجة لضغوط سياسية، حين تلقت رسالة من منظمة شبكة العمل القبرصية في الواليات 

املتحدة أثناءها، تذكرها »بجرائم األتراك في حق قبرص«، مشيرة إلى أن إقامة حفل هناك 

يعني »دعماً ألعمال العنف«.

من موقع »املدونون العرب«
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