
أين البديل؟ كان أحد األسئلة املركزية للضغط على ثوار يناير وترسيخ 

العجز والعوار في قدرة الثورة على تحقيق شعارتها وما طرحت من أحالم. 

إال أن املشكلة لم تكن في وجود نخبة عاجزة عن طرح بديل، بل في وجود 

وأسئلتها  السلطة  وعنيف حول  عاجزة عن خوض صراع حقيقي  نخبة 

الذي  القيادة  من  الهش  الشكل  هو  ذلك  على  مثال  أبرز  ولعل  املختلفة. 

لخوض  املطلوبة  املقومات  كل  للرجل  أتيحت  فقد  البرادعي.  جسده 

الوسطى  الطبقة  بين  تتنوع  شبابية  مجموعات  السلطة:  على  صراع 

الدولة  ماكينة  وجه  في  والصمود  االشتباك  على  قادرة  والدنيا،  العليا 

وآليات القمع، وحتى بعض الشرائح البرجوازية، غطاء دولي وترحيب به، 

إمكانيات مالية، وفرصة سياسية تاريخية حيث انهيار النظام السياسي 

ملبارك وسقوط جانب كبير من الدولة )هزيمة الداخلية املصرية في 28 

القانوني  النضال  آثر  البرادعي  أن  إال  الجيش.  مؤسسة  وارتباك  يناير( 

في  الضخم  االجتماعي  والتغيير  الثوري  املخاض  أوج  في  والدستوري 

مصر، وكانت معركته تتجسد في »الدستور أواًل«. 

من  الثورة  أروقة  داخل  حتى  للهروب  محاولة  بوجود  القول  ويمكن 

مساءلة السلطة في العمق، واالكتفاء بشعارات كثيراً ما كانت معلَّبة وال 

ترقى الحتدام الصراع السياسي واالجتماعي، مثل الشفافية، واإلجراءات، 

املعوقات  أحد  هو  والتقهقري  اإلصالحي  النَفَس  وكان  والديموقراطية. 

أمام خلق بديل، ألنه ال يوجد بديل بدون صراع وتصادم مع التشكيلة 

االجتماعية للسلطة وطبيعة الدولة. هذا بالتأكيد ال يعني تمجيد النزعات 

إلى حالة من  األخرى  قادت هي  والتي  والتصادمية،  الطفولية  الراديكالية 

االستنماء الثوري تجسد إما في الهوس بالحشد الجماهيري بال هدف أو 

رؤية لهذا االستدعاء الشعبي، أو في إلقاء بعض الحجارة على قوات األمن 

مثلما تجسد في ذكرى محمد محمود الثانية وأحداث سيمون بوليفار.

الديموقراطية هي الحل!

التحرير، ساد اعتقاد وتصور  الثمانية عشر يوماً بميدان  أثناء   وفي 

مفاده أن كل شيء قابل لإلصالح السريع، وأن جل ما تحتاجه الثورة هو 

إزاحة النظام السياسي املتجسد في مبارك وأسرته والحزب الوطني. 

وحدث انقسام كبير بين حركة النخبة والقوى السياسية، وبين حركة 

الشارع. فاألولى كانت تواجه بنية السلطة والدولة بشكل مباشر في 

الشارع ولكن دونما أي وجود ألفق سياسي ومحاولة جادة لالستحواذ 

على السلطة أو طرح أسئلة حول ما سوف يسفر عنه غيابها. وتجلى 

ذلك بشدة في اختيار املعارك. فالنخب من كل التيارات اختارت معركة 

الدستور والعلمانية مباشرة بعد خلع مبارك، بينما خاض بعض شباب 

آذار/مارس   3 في  باإلسكندرية  الدولة  أمن  معركة شرسة ضد  الثورة 

وانتقلت شرارتها إلى القاهرة وعدة أماكن أخرى. 

لم يقم بتحديد مستويات  الثورية  النخب والحركات  أن كالًّ من  إال 

الديموقراطية  الصراع بشكل جيد، وكان هناك تصور فضفاض حول 

بطابع  اتسم  الذي  مبارك  لنظام  وبديل  سحري  كحل  اإلجرائية 

متاهة  إلى  الثورة  أُخذت  اللحظة  هذه  من  بدءاً  شمولي.  غير  سلطوي 

كبيرة  وجهود  طاقات  استنزفت  وبالفعل  إجرائية،  كلعبة  السياسة 

خوض  على  قادرة  سياسية  أحزاب  لتأسيس  تمويل  إيجاد  ملحاولة 

الصراع االنتخابي خوفاً من استيالء اإلسالميين أو فلول النظام القديم 

وكيفية  والدولة  السلطة  ضد  الجاد  الصراع  توقف  هنا  البرملان.  على 

إزاحة الحكم القديم لصالح صراع بين القوى السياسية على مساحة 

ضيقة يجسدها البرملان.. بل حتى لم يجتهد أحد في التصدي لسؤاليّ 

كيف كنا نُحكم، وكيف نريد أن نُحكم )صلب تكوين البديل االجتماعي 

والسياسي(.

وظلّت منظومة السلطة قادرة على التمترس في أهم خطوطها وهي 

احتكار معرفة إدارة املجتمع، وأين تقع أوصال الحكم ومع من وكيف. 

فمثاًل نحن نعلم أننا دولة أمنية ولكن ال نعلم كيف تعمل هذه املاكينة 

علينا، وكيف تُدار. ولم تنجح اإلنتلجنسيا املصرية في تحطيم أسوار 

الدولة التي تغلف تاريخ مصر كي نعرف ماذا حدث ومن كان مسؤواًل 

عن ماذا. لقد نجحت السلطة بالكلية، بقيادة املجلس العسكري آنذاك، 

محاوالت  على  الطريق  وقطع  الجذري،  املسار  عن  الثورة  تحويل  في 

للنخبة  أو  املدني  للحكم  سواء  وسياسي  اجتماعي  بديل  تكوين 

العسكرية، أو إزاحة الدولة البوليسية وتحالفها مع النيوليبرالية في 

أواخر عصر مبارك.

وهم البديل الجاهز

تتم  تطبيقه  وطرح  باكتماله  فوري،  بديل  نموذج  يوجد  ال  تاريخياً، 

إزاحة السلطة القديمة وأفرادها. فمثاًل، تؤكد أديبات دراسة الثورات أن 

الثورة  ال تلعب دوراً رئيسياً في مرحلة  السياسية  والبرامج  اإليدولوجيا 

على  معنى  وإضفاء  الحقة  مرحلة  في  للثورة  كتأطير  تأتي  ولكن  نفسها 

ما  نخبة  أو  ما  مجموعة  إمكانية  في  الحقيقي  الفارق  يقع  بينما  الحدث. 

من خوض الصراع مع املجتمع وتنظيمه إلزاحة السلطة القديمة وانتزاع 

حقوقه ال املطالبة بها. 

املجتمع  على  ملهمة  فكرة  طرح  في  مهم  اإليديولوجي  اإلطار  أن  إال 

ليتحرك في أفقها. بمعنى ليس املطلوب بناء إيديولوجية كاملة وبديلة 

الخواء  يمأل  موضوع  لطرح  احتياج  هناك  ولكن  الفوري،  للتطبيق  قابلة 

الذي يتخلف عن املعركة التصادمية مع النظام والدولة ويكون قادراً على 

رسم خط لصراع من شأنه الشروع في بناء البديل. فمثاًل شعار الثورة 

لعالم جديد.  بمثابة تصور  »الحرية واملساواة واألخوة« كان  الفرنسية 

إلى  أواًل تقهقر  الثورة املصرية هو اآلخر قادر على هذا، ولكنه  كان شعار 

املطالبة، ثانياً تراجع إلى هوس الحل الديموقراطي على حساب الصراع 

السياسي واالجتماعي. وبما أن الثورة أعلنت الحرب على منظومة السلطة 

كاملة في وقت مبكر، لم تكن الحركات الثورية على إدراك بعواقب إعالن 

مصر  تاريخ  في  مرة  وألول  مفتوحاً،  صراعاً  أعلنت  فالثورة  كهذا.  حرب 

الصدام مع  إلى  أدى  ما  الواسع وهو  بمعناها  الحرية  أجل  الحديث، من 

العسكر وأجهزة األمن واملنظومة األبوية والحركات اإلسالمية والشرائح 

املحافظة من البرجوازية والطبقة الوسطى، وكذلك التصادم القيمي مع 

وجهاء الريف والدلتا والصعيد. كما أن الثورة لوّحت بالحرب أيضاً على 

الظلم االجتماعي واالقتصادي من دون أن تحدد مفاصله والقطاعات التي 

بينما  لم تحدده  لعدو  الحرب  الثورة  ناصبت  وبالتالي  يجب محاربتها. 

يستطيع العدو أن يحدد الثورة والثوار بشكل واضح. وهكذا لم تعلن 

مثاًل أيّ من العائالت الكبرى في مصر مناصرة الثورة مثلما حدث في ثورة 

1919 أو حتى في الثورة العرابية، ولم يحمل لواء الثورة املصرية شرائح 

من التجار أو الحرفيين، ولم تحاول الثورة استمالة كوادر من األجهزة 

األمنية واكتفت بمطالبتهم أخالقياً بكف األذى عن الثوار.

ثورة بال وعد وبال خريطة

سيناء  مثل  املهمشة  الجغرافية  للقطاعات  رسائل  أي  الثورة  ترسل  لم 

التصور  غياب  بسبب  وهذا  النوبة،  أو  )سيوة..(  والواحات  الغربي  واإلقليم 

املادي لحدة الصراع وتحديد مَنْ هي األطراف التي يمكن أن تخوض املعركة 

الحرب ضد  )والحاجة( الستكمال  القدرة  لها  الثورية بشكل شرس ويكون 

السياسية،  للعملية  كجوهر  املادي  الصراع  الثوار  أفق  عن  غاب  النظام. 

من  الجماعات  لهذه  تمثيلي  كحل  الديموقراطية  مطلب  إلى  الثوار  وتراجع 

وعد  ببناء  الثورة  تقم  لم  املستقبل.  في  أوضاعها  بإصالح  يقوم  أن  شأنه 

سياسي واجتماعي مادي ليكون حافزاً حقيقياً لجذب قطاعات واسعة للمعركة 

الشبكات  تدمير  أو  قراهم  إلى  النوبيين  عودة  أو  األرض  توزيع  إعادة  مثل 

الزبونية ملصلحة قطاعات جديدة من أبناء األحياء الشعبية أو املحافظات.

وبداًل من الكشف عن خرائط الصراع اكتفى الثّوار ببعث مندوبين لهم في 

بعض املحافظات في مراسم احتفالية للحديث عن عظمة ونقاء ثورة يناير، 

عدم  تناول  على  تركزت  وهي  الضيق،  بعضها  أثار  الندوات  بعض  إللقاء  أو 

سقوط النظام بالكلية وأنه علينا مواصلة املزيد من الحشد واالحتجاج حتى 

الذي  الشمالي  باإلقليم  اإلسكندرية  ثوار  يعتن  لم  فمثاًل  النظام...  نسقط 

الذي يمتد من  الغربي  أو اإلقليم  الكيلو 60 على طريق الساحل  يمتد حتى 

الضبعة حتى مرسى مطروح، أو حتى لم يلتفتوا لسؤال البلطجة واالقتصاد 

السياسي للجريمة، فكان هناك تصور يساري ساذج يرى أنه بمجرد سقوط 

النظام ستكمل الجماهير الغفيرة مسيرة الثورة وتهدم آخر أركانه. 

بعد  التجربة  أن  لو  الصراع  من  الدوائر  هذه  استبعاد  املمكن  من  كان 

من  النظام  إلعتاق  تسعى  فقط  سياسية  ثورة  أنها  أثبتت  األولى  شهورها 

القيود القمعية والسياسية املفروضة عليه. ولكن املشكلة األكبر كانت في 

الثورات  نموذج  فقط  مصر.  في  والدولة  الحكم  وطبيعة  االجتماعي  النظام 

 neo( باتريمونيالية«  »نيو  سميت  نظم  ضد  تقوم  التي  التمردات  أو 

التي تظهر واجهتها وجود مؤسسات دولتية  )أي األنظمة   ،)patrimonial
أو  القبلية  الوالءات  »موضوعية« لكنها تقوم فعلياً على ركائز تقليدية مثل 

شبكات الزبائنية( هي التي يمكن أن تكتفي بالديموقراطية ومكافحة الفساد 

الهدف  ألن  التمردات  في هذه  واإليدولوجيا  السؤال  أهمية  كحل. وتختفي 

بعينهم  أشخاص  مجموعات  أو  شخص  إطاحة  مجرد  يكون  منها  املركزي 

وال تكون ثورات معنية بتغير األنظمة وتركيبة السلطة والواقع االجتماعي. 

اللحظة،  هذه  في  نعيشه  مخيف  خواء  من  تطرحه  بما  املصرية،  الحالة 

واألبنية  السلطة  ومساءلة  الصراع  وتحديد  األفكار  ملسائل  االعتبار  يعيد 

تجربة  أن  كما  بجدية.  البديل  سؤال  أخذ  حقاً  أردنا  إذا  هذا  الحاكمة.. 

البديل الجاهز، حيث قدمت  السنوات الخمس األخيرة تفضح زيف سؤال 

بالفعل مئات إن لم يكن آالف املشاريع والبرامج اإلصالحية، مشاريع صغيرة 

ومشاريع عمالقة ملعالجة كل األزمات من الطاقة إلى الصحة.

العداء للتنظير وعدم بلورة محاور الصراع

أعاق العداء الطفولي للتنظير إمكانية خلق استجابات جادة ملا كشفت عنه 

الثورة من وضع أثبتت سنوات النضال أنه يتخطى إزاحة رأس السلطة كي 

ترى مصر تغيراً عميقاً للحياة. كان هناك استسهال في افتراض امتالك معرفة 

باملجتمع، وكان قطاع كبير من النّشطاء يكتفي بترديد أننا بمواجهة »دولة 

ديكتاتورية«، أو بإدانة الداخلية بسبب التعذيب والعنف، وليس مساءلتها 

مع  التّصادم  إلى  الصراع  انتقل  حينما  الحال  وكذلك  والحكم.  اإلدارة  عن 

داخل  وممتدة  عميقة  أبنية  عن  نتحدث  هنا  ونحن  واإلسالميين.  العسكر 

االكتفاء  يمكن  ال  عديدة  ووظائف  بأدوار  وتقوم  املصري  املجتمع  أنسجة 

الداخلية في خضم  أنه بعد سقوط  بشعارات في الصراع ضدها. باألخص 

دون  التي كانت تحول  الحواجز  أن  إلى  التنبه  الثوري، كان يجب  الحدث 

الصراع االجتماعي سقطت وأننا على أعتاب لحظة مواجهة شاملة. 

في حقيقة األمر: املواجهة الثورية وقعت بالفعل ولكن على مستوى أخالقي، 

وليس على أسس مادية، وهو ما جسده أحد أهم شعارات الثورة: »يسقط 

ومركز  كانت تصلح كغطاء  والخيانة  إخوان«.  فلول  خان، عسكر  من  كل 

لصراع أخالقي ولكنها ليست كافية لصراع على الحكم وحول السلطة.

باحث في علم االجتماع السياسي متخصص

 في الدراسات األمنية، من مصر

شقة في عمارة حديثة تفوق مساحتها ثمانين مترا، جدران 

قليلة وغير سميكة، إدارة حكيمة للمكان، نوافذ كبيرة جداً، 

خضرة بالستيكية أبدية، مرايا كثيرة لالطمئنان على املظهر. 

تعدد املصابيح حتى لو كانت ال تستخدم كلها.

في هذا الفضاء املنزلي الجديد حيث تقطن طبقة متوسطة 

تم إخفاء األحذية تماماً عن األنظار. سيدة البيت تنظم كل 

الفضاء  هذا  في  للحماة.  تام  غياب  في  ذوقها  حسب  شيء 

يُربّى األطفال دون جدات. لقد تغيرت بنية األسرة املغربية في 

املئة من األسر  الثالثين سنة األخيرة. في 1982 كان 51 في 

نووية و40 في املئة مركبة. وفي 2004 ارتفعت نسبة األسر 

النووية إلى 63 في املئة وانخفض عدد األسر املركبة إلى 28 

الحاجة  تراجع  بسبب  األسرية  العالقات  تفككت  املئة.  في 

للعون املتبادل.

العائلة.  لغذاء  البيت بحاجة لطاوالت كبيرة  يعد  لم  لذلك 

هناك طاوالت صغيرة لوجبة فرد أو اثنين. انقرضت الطاوالت 

صغرت  مشترك.  كبير  صحن  عليها  يوضع  التي  الكبيرة 

غرفة  في  املوضوع  التلفزيون  وكبر  والصحون  الطاوالت 

الجلوس. 

غرفة الجلوس مختلفة عن غرفة الشاعر كما وصفها علي 

في  مستغرق  الكتابة  في  منهمك  نحيف  شاعر  طه.  محمود 

زعم  ينطفئ.  وموقد  شاحب  سراج  ضوء  بجانب  تأمالته 

نقاد األدب أن الشحوب والذبول تعبير عن مشاركة السراج 

واملوقد للشاعر همومه وأحزانه.  

غرفة الجلوس مبهجة بفضل التلفزيون الذي يجمع الناس 

لتبادل  األب  انتهى زمن تحلّق األسرة حول  حوله بسهولة. 

الحكايات والقفشات، استبدل مواطن اليوم املوقد بالشاشة 

واستبدل التأمالت بالفرجة الفردية. لربح الوقت، يتم تناول 

لذا  للوجبة،  الجميع  يحضر  ال  قد  املطبخ،  في  وقوفا  األكل 

صارت الوجبات فردية ومشاهدة التلفزيون فردية. وتضمن 

إعادة بث األفالم والبرامج تحرير وقت املشاهدة، ليشاهد كل 

فرد من األسرة ما شاء متى شاء. وبما أن هناك عدة شاشات 

فلن يقتل أي فرد قريبه بسبب الريموت كونترول. 

ال يتوقف التلفزيون عن الدعاية ملختلف أشكال األكل، لذا 

غالبا ما يقارن املتفرج بين ما يوجد في صحنه وما يُعرض على 

الشاشة. الفارق يسبب الحسرة خاصة لألطفال واملراهقين. 

لذلك  الوجبات،  تلك  تقديم  فضاء  في  أنفسهم  يتخيلون 

أن  األطفال  الطاولة. يتوهم  أمامهم على  ما يوجد  يحتقرون 

التلفزيون أهم من األكل. 

يعرض التلفزيون إعالنات مطاعم وجبات سريعة ومختلفة 

ما  كلْ  هنا  البيت.  في  ال  اإلعالن  في  االختيار  يوجد  لالختيار. 

أمامك أو ستجوع. أنت مكره. لذلك يُقبل الكبار على التهام 

ما يوجد أمامهم ألن الواقع روض خيالهم. ما عادوا يحلمون 

يريدون  واملراهقون  األطفال  املتوفر.  على  الله  ويشكرون 

األفضل وغالباً ما يأكلون الحقا مرغمين ما رفضوه ألن الجوع 

يقمع الخيال.  

هناك إكراه آخر، في املنزل ال بد من تدبير عبء األواني، يجب 

إرجاعها للمطبخ ويقع العبء على الجميع، انتهى نظريا زمن 

ألن  امتيازات،  هناك  لكن  املنزلي.  للعمل  التقليدي  التقسيم 

هذه طبقة وسطى اقتصاديا ال ثقافيا. يمكن للمراهق أن يأكل 

ثم يخرج، بينما على البنت أن تتجه للمطبخ لغسل األواني. 

امتياز الذكورة يوفر الحماية لصاحبه، لذا يأمر نساء البيت 

بتنظيف املكان ويتفرغ للفرجة.  

يُتهم التلفزيون بنشر العنف، وكأن قتل البشر لبعضهم 

ويسوق  يسلي  التلفزيون  املاضي.  القرن  في  بدأ  البعض 

الواقع  الترفيه الصاخب والتطبيع مع  األحالم. يتعايش فيه 

مثل  رخيصة  سلع  ببوار  أشبه  البشر  موت  صار  الصادم. 

الجلوس  غرفة  غدت  التلفزيون  بفضل  حليب..  أو  دجاج 

الزوجي  العنف  أطوار  أن  اإلحصاءات  تقول  السالم.  مقر  هي 

تجري في املطبخ وغرفة النوم حيث ينظر الزوجان في عيون 

للسالم  مكان  هي  الجلوس  غرفة  صارت  لذلك  بعضهم. 

سكان  بين  الوحيد  املشترك  صارت  التي  التلفزة  بفضل 

التواصل  فحص  بدل  متجاورين  للتلفزة  ينظرون  البيت، 

السلبي أو اإليجابي فيما بينهم. 

استهالك  تزايد  الوحدة،  وثقل  العالقات  برودة  بسبب 

متابعة  النساء  تفضل  العزلة.  عن  للتعويض  الصور 

الرجال  يشاهد  فقط،  الطيبة  األخبار  تقدم  التي  القنوات 

القنوات اإلخبارية التي تسيل شراً وتسد الشهية. نقلت 

الليبية من  إذا لم تتمكن الفصائل  قناة قول جون كيري: 

أخرى  قناة  ليبيا دولة فاشلة. وعرضت  االتفاق فستصبح 

ما كتبته جريدة شهيرة »سوريا تدخل املرحلة الحرجة«. 

كتب هذا في شباط/ فبراير 2016 بينما الخبران يليقان 

بعام 2011.

والقصف  ــش  وداع الحلفاء  عن  التلفزيون  يتحدث 

يقاتلون  املحاربين  كل  أن  هو  الوحيد  الثابت  واملهاجرين.. 

من أجل الحق وخدمة الله والدين وال واحد يحارب من أجل 

السلطة واألرض والغنائم والنساء املسبيات.. هكذا تصوغ 

أربابها، وجلها تجد أن أسهل تفسير يبرئ  القنوات صورة 

األرباب والشعوب املفككة ويحقق اإلجماع هو اتهام أميركا.

على الشاشة، تكثر اإلثارة في اإلعالن واألخبار واملسلسالت. 

نافذة  الشاشة  صارت  وسياسية،  اقتصادية  ضرورة  اإلثارة 

الفرد على العالم. وتختار له النافذة ما سيعرفه. يغير القناة 

أحد  أكد  لقد  الحقائق.  تتغير  الدولة  غير  الحقائق.  فتتغير 

السياسية  »السلطة  بأن  العربية   اإلنسانية  التنمية  تقارير 

الذي  املعرفي  النمط  تدعيم  على  تعمل  العربية  البلدان  في 

تحارب  بالضرورة  وهي  وأهدافها،  توجهاتها  مع  ينسجم 

األمثل  السالح  التلفزيون  املعارضة«. ويمثل  املعرفية  األنماط 

لهذا الدعم وهذه الحرب.

ضرورة  ال  ذوقه.  لينمِّط  التلفزيون  رحمة  تحت  الجمهور 

العاطفة،  يضعف  الشديد  الذكاء  ألن  التلفزيون  في  للذكاء 

وهذا يضعف التأثير على الجمهور، والتحليل ال يثير اهتمام 

األغلبية. رفع مستوى التحليل يضعف التأثير على الجمهور. 

قال ابن خلدون »شدة الذكاء عيب في صاحب السياسة«.

حفظ  على  ساعدت  املطبخ،  في  ثورة  الثالجة  أحدثت  لقد 

يمكن  األكل.  وقت  عن  الطبخ  وقت  انفصل  وبذلك  األكل 

الطبخ في أي وقت واألكل في أي وقت. وقد أحدث التلفزيون 

وتأثيثها في عصر  تغير تصميمها  الجلوس.  في غرفة  ثورة 

التلفزيون. في دول جنوب املتوسط ال مكان للمدفأة في املنزل. 

لذا فالناس يتجمعون حول التلفزة وهي مدفأة الخيال. كانت 

كثافة  من  تزيد  املتبادلة  والتعليقات  الجماعية  املشاهدة 

في  فرد  كل  وعزلت  الشاشات  كثرت  ثم  يشاهَد  ما  وتأثير 

 A Love فيلم  في  العمل؟  ما  الكتاب.  ينسى  وجعلته  غرفته 

ـ   ترافولتا  جون  ـ  بوبي  كسر   Song for Bobby Lang
حياتها.  في  مرة  ألول  باملطالعة  صديقته  فانشغلت  التلفزة 

كل  في  كتب  هناك  البيت،  في  الثقافة  حضور  فكرة  لتعزيز 

للكتب،  حبه  فرط  من  املرحاض.  في  وحتى  املطبخ  في  مكان، 

يحلم بوبي أن يسكن في الجنة مع لورد بايرون واملاركيز دو 

ساد وإرنست همنغواي... 

ال مكان لهؤالء في غرفة الجلوس. 

كاتب وسينمائي من املغرب

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

»ماكو  وسلطتهم:  العراقيون 

العراق  آثــار  تغلَّف  وهل  ثقة«! 

بألواح »أليكوبوند« املزرية؟ وعلى 

في  العرب  منزل  بيروت  املوقع: 

نـاجـي  وخـيــال  السـبعيـنـيات، 

وعن  الزنزانة،  إلى  معه  يدخل  لم 

التهريج في البرملان املصري.

وتتوحش:  باقية  الريعية  الدولة 

التقشف في دول الخليج ال يطال 

امتيـازات العــوائــل الحاكمــة. 

وبـحجـة األمـن، بيـنما الغـايـات 

إلى  بالفـقراء  يُدفـع  استثمارية، 

وفي  القاهرة..  في  أحيائهم  خارج 

»بيتونة«، عن إله التظاهر.

والحداثة«:  وداعش  »اإلسالميون 

عودة للماضي أم رد على الحداثة 

الغربية في حقبة ما بعد االستعمار؟ 

واملواقع اإلخبارية الساخرة: إعادة 

عـن  »حـلّ  وفـي  الخبـر!  صناعة 

بـال  املصـريـون  النـواب  مخـي«، 

أحذية.

AS-SAFIR Arabic political daily - Thursday March 3,  2016 N° 13308الخميس 3 آذار 2016 - املوافق 23 جمادى األولى  1437 هـ - العدد 13308 

15 1

الحرب، الحروب..

لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ«، فكلهم يمْعنون في الدفع بأحقيتهم في كل  بما أن »كُلُّ حِزْبٍ بِمَا 

اليمني  الرئيس  قوات  »حَرّرت«  يحزنون.  من  وال  من خبرة  تعلم  وال  اتعاظ  بال  شيء، 

تسيطر  بالقاعدة  فإذا  وحلفائها،  السعودية  من  فعالة  »رعاية«  بـ  البالد  جنوب  هادي 

وتتمدد.. وتقتل قوات هادي بل ومسؤوليه املعيّنين هناك: اغتياالت في عدن كل يوم، 

ما  املتحاربين،  املعسكرين  سلطة  عن  الجنوبية  املحافظات  وخروج  مفخخة،  وسيارات 

الخرائط  ويجعالن  الجميع،  يحكمان  والفر  الكر  وأن  هناك،  تدور  ثانية  أن حرباً  يعني 

متماوجة. وهكذا في سوريا، وفي العراق والسودان وليبيا.. إلى آخر ما شاء الله. وحين 

تُطرح فكرة الهدنات أو التسويات إلنهاء الحروب واستئناف الصراع بوسائل أخرى، 

الستئناف  وسيلة  أي  عن  يبحث  ومن  يحرِّض،  ومن  يشكك،  ومن  يعترض،  من  تجد 

القتال.. ومن يمتدح زمن الحرب األهلية في لبنان مثاًل، قائال إنها كانت »أيام أحسن«، 

ألنه لم يتحقق له في زمن الهدنة )على عوارها( ما اشتهاه من غلبة، فيرى في ذلك ظلماً.  

هذه حال من االنحطاط وصلنا إليها ألسباب ال يلفها غموض وال سحر. ومن يتدشق 

بمزيد من استعارها ومن ينفخ في نيرانها أياً كانت مسمياتها، مجرم. ولن يوقفها إال 

الناس أنفسهم. فعسى يحدث ذلك بإرادتهم الحرة، ووعيهم بأنهم وحدهم من يدفع 

املترفين  أن  والدليل  الحاضر..  املستقبل عالوة على بؤس  وقتامة  أبنائهم  الثمن: حياة 

باملال والسلطة ال يطالهم أي سوء )إال استثنائياً، فيصاحبه التفجع بال توقف!( كما أنهم 

قادرون على تحمّل خساراتهم املادية بل وتعويضها. 

الناس: برفضهم هذا الخطاب، وبامتالكهم مناعة في وجه أدق تفاصيله وتمظهراته، 

وبتسييدهم قناعة مضادة له تحاصره وتقضي عليه، وبرغبتهم في الخالص من الخراب. 

وأما السلطات القائمة على امتداد املنطقة فال رجاء منها. بال تمييز بين أيديولوجياتها 

التبريرية )حين تكلّف نفسها صوغها، وهو شيء  أو بين خطاباتها  )حين تعتدّ بها( 

كاريكاتورية،  يحيلها  ما  بالكامل  مفلِسة  الصمت(:  أو  العاري  الكذب  ملصلحة  يتناقص 

على  بالغة  ووحشية  أحياناً  مجانية  ببهيمية  وقمعية  بدائي،  مافيوي  بمعنى  ونهّابة 

الرغم من أنها لم توفر يوماً السطوة ألصحابها. وأمّا جل القوى املقابلة لها ممن تدّعي 

معارضتها، فتشبهها كتوأم.

فلتقفْ الحرب، الحروب، ولنلتفت إلى املهام التأسيسية.. تخياًل لها وصراعاً حول تعريفها.

غرفة الجلوس: صغرت الصحون وكبر التلفزيون

علي الرجال

أحمد السوداني - العراق

نهلة الشهال

نقاش حول ثورة يناير في مصر

آفاق وحدود البديل السياسي والصراع على السلطة

محمد بنعزيز



كتبته  شعار  الوضعية«،  القوانين  قدميّ  »تحت 

مناطق  في  البوسترات  أحد  على  داعــش  دولــة 

لجسد  نصفي  مقطع  جانبه  الى  ويظهر  سيطرتها 

فوق  اليمنى  قدمه  ويضع  بندقيته  يحمل  مقاتل 

الرمزي  التجسيد  بهذا  الكتب.  من  مجموعة 

عن  التعبير  في  يغالي  داعش  تنظيم  فإن  لعقيدته، 

االسالمية،  الحركات  معظم  لدى  السائدة  الفكرة 

على اختالف مرجعياتها املذهبية، بضرورة أن يسود 

املجتمع ذي  في  اإلسالمي  القانون  شكل من أشكال 

حول  الحركات  تلك  اختالف  مع  املسلمة،  الغالبية 

مركزية هذا الهدف وطرق تحقيقه. 

سياسات التقوى

في  الحديثة  اإلسالمية  السياسية  النزعة  بدأت 

الدولة  ظهور  على  اعتراضي  كموقف  منطقتنا 

»الوضعية«  للقوانين  وتطبيقها  الحديثة  العلمانية 

تلك  تعتقد  ما  عن  وللخروج  »العلماني«،  وللتعليم 

الرجوع  خالل  من  إسالمية«  »أخالق  أنها  الحركات 

لإلسالم  الصافي«  »املعين  و  والدين  القرآن  إلى 

البنا. فاإلسالم، وفق الرسائل  حسب وصف حسن 

كتبها  التي  املسلمين  االخوان  لحركة  التأسيسية 

البنا، يقوم على تعاليم شاملة تنظم شؤون الحياة 

اإلسالمي،  الحزب  تاريخ  عن  كتابه  وفي  واآلخرة. 

يحدثنا  املسلمين،  لإلخوان  العراقي  الفرع  وهو 

أن  الحميد، كيف  الحزب، محسن عبد  القيادي في 

النزعات  وتفشي  األخالقي  االنحالل  مواجهة  هدف 

والشيوعية  املاركسية  التيارات  وصعود  اإللحادية 

تحديداً كان هو الهدف املركزي في خطابات الحزب 

ومواقفه. وقد شاركته في تلك الهواجس املرجعية 

التي استشعرت من خطر سيادة  الشيعية  الدينية 

القوانين الوضعية وتنامي نفوذ الحزب الشيوعي في 

األوساط الشيعية في العراق، فاتخذت مواقف حادة 

تجاه هذا الحزب وأيضاً تجاه القوانين »العلمانية« 

التي صدرت في عهد عبد الكريم قاسم، مثل قانون 

األحوال الشخصية وقانون اإلصالح الزراعي. 

فكري  تيار  أي  مثل  مثلهم  اإلسالميين،  أن  غير 

آخر، انقسموا الى معتدلين براغماتيين، ومتطرفين 

عقائديين، أي بين تيار اصالحي يريد انفتاحاً اكثر 

على نتاجات الحداثة ومزيدا من املرونة في تفسير 

النصوص، وآخر متشكك من التسويات ويرى أنها 

الفكري  نقاءه  أو  محتواه،  اإلسالمي  التيار  ستفقد 

من  كنوع  الفكرية  داعش  جذور  تتبع  ويمكن   .

قام  املنطقة،  في  اإلسالمي  التيار  داخل  االنشقاق 

مزيد  إلى  تدريجياً  تحول  الذي  الثاني  التيار  به 

النرويجي  الباحث  مثاًل  فعله  ما  هذا  التشدد.  من 

الفكرية  الجذور  تتبع  الذي  هيغهامير،  توماس 

للتيار الجهادي في النصوص التي كتبها واملقوالت 

اإلخوان  جماعة  في  سابقون  أعضاء  طورها  التي 

الدينية  الجامعات  في  للتدريس  انتقلوا  املسلمين 

السعودية التي انتعشت منذ نهاية ستينيات القرن 

الفائت، حيث كانت اململكة قد دشّنت مشروعها لـ 

يتصدى  هوياتي  كمشروع  اإلسالمية«،  »الرابطة 

جامعات  وافتتحت  والقومية،  اليسارية  للتيارات 

العزيز وجامعة  عبد  امللك  مثل جامعة  دينية جديدة 

فيها  التعليمية  املواقع  بعض  ليشغل  القرى،  أم 

والحركيين  السابقين  اإلخوان  من  تدريسي  مالك 

عملية  هيغهايمر،  بحسب  ولتنشط،  اإلسالميين، 

االسالم  قيادة  في  أسهمت  جديدة  نصوص  كتابة 

السياسي الى مرحلته الجهادية. 

عناصر  بعض  فهم  يمكن  نفسها  بالطريقة 

آخر  انشقاقا  بوصفه  املنطقة  في  الطائفي  االنقسام 

اهتماماً  تعيره  تكن  لم  التي  اإلسالمية،  الحركة  في 

كبيراً في فترة تشكلها، لكنه احتدم بسبب التنافس 

الجيوسياسي بين أكبر داعمين وممولين إقليميين 

يلتقي  وبينما  وإيران.  السعودية  الحركات:  لتلك 

اإلسالميون الشيعة والسنة على هدف نشر التقوى 

تأثر  حيث  االجتماعي،  النظام  في  الدين  ومركزية 

روح  مثل  الشيعة  والناشطين  املفكرين  كبار  بعض 

الله خميني ومحمد باقر الصدر بكتابات إسالميين 

سنة كسيد قطب وأبو األعلى املودودي، فإن الشرخ 

السني - الشيعي احتدم الحقاً على خلفية صراعات 

حركة  لظهور  آخر  ظرفاً  ليخلق  املنطقة،  في  القوة 

مثل داعش تستثمر في ذلك الشرخ. 

الوضع ما بعد ـ االستعماري

لذلك ليس صحيحاً النظر إلى الحركات واألحزاب 

إلى  للعودة  محاوالت  مجرد  بوصفها  اإلسالمية 

املاضي، بل في كونها رد فعل على الحداثة الغربية 

سبب  أن  الزعم  عبر  الشرق،  في  تطبيقها  وطرق 

تخلفنا هو تخلينا عن اإلسالم كنظام شامل للحياة. 

لوضع  االستجابة  من  نوعاً  السياسي  اإلسالم  مَثّل 

باملسلمة، وهو  املوصوفة  املجتمعات  جديد واجهته 

جامعة  في  األستاذ  داباشي،  حميد  يصفه  وضع 

ظهرت  االستعماري.  ـ  بعد  ما  بالوضع  كولومبيا، 

الحركات اإلسالمية كموقف اعتراضيـ  سلبي تجاه 

ما صنعه االستعمار األوروبي من حقائق ومؤسسات 

االرتهان  من  نوع   - داباشي  بنظر   - لكنه  وأفكار، 

فاإلسالميون  عنه،  خروجا  وليس  الوضع  لذلك 

نموذج  صناعة  عبر  ووجودهم  أنفسهم  يُعرّفون 

هو  ما  مناقضة  على  يقوم  الجمعية،  للذات  مفتعل 

»غربي«، وتهميش أي تكوين في هويات مجتمعاتنا 

الذات  لتلك  اإلسالميين  تصور  مع  ينسجم  ال 

بوصفها دينية وإسالمية بشكل جوهري.

إصرار اإلسالم السياسي على أدلجة الدين يؤدي 

أنماطه  من  الدين  هذا  في  تحول  إلى  بالضرورة 

ما  على  يقوم  مختلف  جديد  شيء  إلى  التقليدية 

إعادة  عبر  البديلة،  »الحداثة«  بـ  البعض  يسميه 

سياسياً  »نظاما  ليصبح  ووظيفته  الدين  تعريف 

ويصنع  املطلقة،  الحقيقة  يحتكر  شمولياً«   -

على  القائمة  السلطة  لعالقات  جديداً  نسقاً  بالتالي 

الحداثة  سلوك  بذلك  محاكياً  واإلقصاء،  الهيمنة 

بين  االستقطاب  وهذا  ينتقدها.  التي  االستعمارية 

»حداثتين« إقصائيتين يؤدي بالنتيجة إلى خسارة 

الحداثة الحقيقية كمشروع إنساني يقوم على لغة 

اإلخضاع  أشكال  من  واالنعتاق  والحريات  الحقوق 

املختلفة.

الذي  املتشدد  اإلسالمي  التيار  فإن  املعنى،  بهذا 

ما  الغربي  لليمين  اليوم،  يقدم  يمثل داعش ذروته 

الجزء  هذا  في  شيء  كل  اختزال  عبر  تماما،  يريده 

إقصائية،  عقالنية،  ال  دينية،  هوية  إلى  العالم  من 

محققاً بذلك الهدف الذي يبتغيه اليمين الغربي في 

محورة السياسة حول صراع الحضارات، واختزال 

الخطاب  وتركيز  ثقافية،  ثنائيات  إلى  شيء  كل 

باعتبارها  و»الهويات«  »القيم«  حول  السياسي 

ملركزة  محاولة  أي  بذلك  ثابتة، مهمشين  »أشياء« 

الدولية  والعدالة  االقتصادي  التفاوت  مثل  قضايا 

والفقر و ـ مؤخراً ـ التغير املناخي. 

يمكن مثاًل مالحظة مظاهر االتفاق بين اإلسالمويين 

السياسي  الخطاب  طبيعة  في  الغربي  واليمين 

السائد اليوم في بعض أوساط الحزب الجمهوري 

التي صنعها  الصورة  توظيف  يتم  األميركي، حيث 

داعش عن املسلمين لصناعة صورة عن الـ »نحن« 

التي  الدينية  الفاشية  مواجهة  وتغدو  األميركية. 

يمثلها داعش مبرراً لصناعة فاشية بديلة يشكلها 

هذا اليمين في خطاباته عن الخصوصية األميركية، 

حقل  إلى  الخطاب  دائــرة  من  تدريجيا  وتنتقل 

الذي  القانون  مع  حصل  كما  والتشريع،  القانون 

في  صارم  نظام  بوضع  مؤخراً  الكونغرس  أصدره 

اإليرانية  الجنسيات  الدخول لحملة  منح تأشيرات 

الذين  وأولئك  والسودانية،  والسورية  والعراقية 

بعض  رأى  قانون  وهو  البلدان،  تلك  من  ينحدرون 

من  »مواطن  صفة  يُضفي  انه  عليه  املعترضين 

ملجرد  أميركيين،  مواطنين  على  الثانية«  الدرجة 

أنهم ينحدرون نَسباً من بلدان محددة. 

اإلسالميون املعتدلون 

صعود  فهم  العسير  من  يصبح  يوم،  بعد  يوماً 

منطقتنا  في  املتشدد  واإلسالم  الهوية  خطابات 

بدون موضعته في سياقه العاملي ما بعد-الحداثي، 

مركبة.  عاملية  أزمة  من  جزءًا  بوصفه  إليه  والنظر 

تلقى  الحضارات  صراع  فكرة  أن  مالحظة  يمكن 

املتشددين،  اإلسالميين  أوساط  في  خاصاً  رواجاً 

التيارات تهدف  تلك  وتنعكس في خطاباتهم، ألن 

أيضا الى بلوغ الحالة التي يُختزل فيها »املسلمون« 

قبل  من  تفسيرها  أعيد  التي  الدينية  هويتهم  إلى 

أخرى  لذات  استدعاء  لتصبح  املتشدد  اإلسالم 

من  »التطهر«  عبر  إليها  الوصول  يمكن  متخيَلة 

آثار التفاعل مع اآلخر  لوثات العصر الحديث ومن 

في  النقاء،  شديدة  بهوية  الرغبة  هذه  املختلف. 

والتشابك  التواصل  بعصر  يعرف  صار  عصر 

منطق  عام  بشكل  يجسد  املتبادلة،  واالعتمادية 

الجدران  وبناء  العزلة  الباحث عن  الجديد  اليمين 

»حضارية«  و  ثقافية  أسس  على  العالم  وتقسيم 

ودينية.

يصح أيضاً فهم حالة داعش واالنقسام الطائفي 

من  وذلك  اإلسالمي،  التيار  داخل  التوتر  سياق  في 

واألسباب..  العوامل  من  آخر  عدد  تجاهل  دون 

لنستنتج أن مواجهة هذا التشدد الديني واملذهبي 

تتوقف  ال  واإليديولوجي  الفكري  الصعيدين  على 

بشقيها  بالعلمانية،  املوصوفة  التيارات  على 

على  أكبر  بدرجة  تعتمد  بل  واليساري،  الليبرالي 

وقدرتها  املتشددة  غير  اإلسالمية  التيارات  موقف 

إدارتها  في  استقراراً  أكثر  لنموذج  الوصول  على 

واإلصالحيين.  املحافظين  بين  الداخلي  لصراعها 

أهم  والتركية  اإليرانية  التجربتان  وتمثل 

الكبير  االختالف  رغم  الصعيد،  هذا  على  تجربتين 

وتحولهما  الحكم  إلى  وصولهما  بسبب  بينهما، 

الشيعي  الحيز  داخل  »قائدين«  نموذجين  إلى 

بعض  تشير  لتركيا.  السني  الحيز  وداخل  اليران، 

من  سينتقالن  البلدين  أن  إلى  الحديثة  الدراسات 

في  التقوى  حضور  تأكيد  أي  »األسلمة«،  مرحلة 

املجال العام، إلى مرحلة جديدة من »العلمنة«، بمعنى 

الحالة التي تسود فيها براغماتية الدولة الحديثة 

مزيد  الى  بحاجة  التحليل  هذا  كان  وإن  وقيمها، 

من الصبر والتفحص في ضوء ما يحدث اليوم في 

املنطقة واللحظات السياسية املفصلية التي تنتظر 

كِال البلدين. 

اليوم،  كبيرة  أزمة  السياسي  اإلسالم  ويواجه 

املتفوق  االجتماعي  ـ  السياسي  التيار  أنه  رغم 

وجوهها  من  وواحدة  املنطقة.  في  تنظيماً  واألكثر 

داعش  عن  التمايز  ضرورة  عن  الناجم  الضغط  هو 

امليالة  والقطاعات  املتحمسة  القاعدة  خسارة  دون 

مع  الصراع  في  خصوصا  راديكالية،  خيارات  الى 

لن  املواجهة  وهذه  بالعلمانية.  املوصوفة  األنظمة 

بالقدرة  تتعلق  بل  فحسب،  ايديولوجية  تكون 

تواجهها  التي  الفعلية  للتحديات  االستجابة  على 

في  الحاصلة  التحوالت  مع  والتكيف  املجتمعات، 

واالتصاالت،  املعلومات  ثورة  بسبب  مجتمعاتنا 

املتزامنة مع أزمة اقتصادية يحتمل تفاقمها. ورغم 

على  التأكيد  عموماً  تفضل  اإلسالمية  الحركات  ان 

الجوانب القيمية ومسألة الهوية، وتمارس تعبئتها 

واضحاً  بات  أنّه  إال  األساس،  هذا  على  السياسية 

مقروناً  كان  األصل  في  الحركات  تلك  صعود  أن 

األنظمة  وفشل  واالقتصادي،  االجتماعي  بالتحول 

راسخة.  شرعيات  بناء  في  االستعمارية  ـ  بعد  ما 

إدارة  في  الحركات  تلك  فشل  سيكون  وربما 

الحكم وصناعة نموذج ال يقوم على عالقات الهيمنة 

املستقبل،  في  شرعياتها  لتآكل  سببا  واإلقصاء 

وبالتالي ظهور إيديولوجيات بديلة ال تُمركز الدين 

في خطابها. 

 باحث من العراق

ألف يورو الغرامة التي حكمت محكمة استئناف في 

الفرنسية  النفطية  »توتال«  على مجموعة  باريس 

األمم  برنامج  قضية  ضمن  عامة  أمــوااًل  الختالسها  بدفعها 

بين 1996 و2003. العراق  في  الغذاء«  مقابل  »النفط  املتحدة 
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فكـــرة

يقول الرجل العجوز قبيل وقوع الحرب »سأحكي لكم نكتة عن سخافة 

القتال اآلتي«. يجيبه رجل بثياب العسكر »ليس اآلن وقت النكات، أيها 

العجوز! الحرب أمر جدّي للغاية«.. في عزّ األزمة االقتصادية، يقول رجل 

»اآلن نسخر بصوت عال من ثقة الحكومة والبنك املركزي بنفسيهما«، 

منكوبة،  البالد  »هذه  الوطن:  على  الحريصون  األعمال  رجال  فينهره 

ما  الجميع جدوى  يناقش  الحرب،  بعد  أبداً!«..  منها  السخرية  تجوز  ال 

حصل وينبري الشباب )أو من بقي منهم( للسخرية من املرحلة، فيقال 

للوقوف  الرصانة  من  قدراً  ونحتاج  منهكون،  نحن  هذا،  يصحّ  »ال  لهم 

مجدداً«.. متى يحين وقت السخرية إذاَ؟

»السخرية اآلن«، يقول اإلعالم البديل. اآلن، أكثر من أي وقت مضى، 

تبالغ في احترام  أهمية، في مجتمعات  السخرية ذات صلة وذات  تبدو 

في  »الحكمة«،  أنه  على  بالواقع  قبول  بالفعل  وهو  الجدّية،  نعتبره  ما 

مجتمعات تقبع في عتمة أنظمة القمع والنهب وانعدام الكفاءة من جهة، 

الخبرية  املادة  في  وتغرق  أخرى،  جهة  من  اإلرهاب  شبح  بها  ويحيط 

املنحازة واملؤطّرة غالباً.. التي تبرر الواقع فيما هو يزداد انكشاف إسفافه 

في كل املجاالت.

السخرية القاتمة، اآلن، يقول اإلعالم البديل.

»في بادرة تدل على قرب انفراج أزمة الدوالر، قررت الرئاسة املصرية 

االقتصادية  الخسائر  لتعويض  ثالثة  قناة سويس  بمشروع حفر  التقدم 

االقتصادي  الخبير  صرّح  وقد  الثانية.  السويس  قناة  حفر  عن  الناجمة 

»سيد البيومي القناوي« أنّ كل الدراسات االقتصادية القادمة من والية 

أكثر  الثالثة  املرة  في  الرهان  في  النجاح  أن نسبة حظوظ  تؤكد  نيفادا 

الفرعونية  الشعبية  األمثال  أن  حتى  الثانية،  املرة  في  الرهان  من  بكثير 

العريقة تؤكد أن )الثالثة ثابتة(«.

على  الساخر  املصري  املكسيكية«  »األهرام  جريدة  موقع  علّق  هكذا 

خسائر قناة السويس الثانية، بكالم مُصاغ بلغة الخبر الصحافي العادي، 

وهو نموذج من أخبار يمتلئ بها موقع الجريدة الساخرة التي اختارت 

رمزاً لها هرم شعب املايا بدياًل عن الهرم الفرعوني. أمّا شعارهم فيصرّح 

بوضوح »نحن نصنع األخبار«! 

»األهرام املكسيكية« واحد من مواقع إخبارية »مزيّفة« ازداد انتشارها 

الربيع  ثورات  بعد  املتتالية  اإلحباطات  مع  سيما  ال  العربي،  العالم  في 

العربي. قبله في مصر كان موقع »الكشري اليوم«، وفي الجزائر، هناك 

موقع »املنشر« بشعاره: »باملناشير، نعيد تشكيل العالم«. الالفت باملوقع 

هو تصميمه الشبيه جداً باملواقع اإلخبارية الحقيقية املحترفة. من تونس 

والعالم  تونس  من  أخباراً  يدرج  الذي   ”Ler Pesse“ موقع  هناك  أيضاً 

العربي والعالم. وال يمكن االمتناع عن مالحظة االستحضار الصوتي لالسم 

املطابق للفظ مرض تقيح جلدي خطير )herpesse(. وفي لبنان موقع 

 Karl Remarks جمهورية الحمّص« يعمد إلى األسلوب ذاته، ومدوّنة«

التي تتميز بذكاء مقاالتها اإلخبارية والتحليلية الساخرة من املجتمعات 

اللبنانية والعربية فنياً وثقافياً وسياسياً )حيث أغنية مثل »بوس الواوا« 

مثاًل تفسَّر كنداء ملعالجة اآلالم التي تسببت بها الرأسمالية، تطلقه فنانة 

مفاهيمية بقالب يتصنّع دور البوب الرديء!(. سقف السخرية في هذه 

والتهكم.  بالنقد  دولة  أو  عامة  شخصية  أي  يطال  وقد  مرتفع،  األخبار 

ورسائل هذه املواقع سياسية بالدرجة األولى، تتخطى املزاح إلى الفكرة 

الخطيرة التي تشرّح املوقف أو الخبر بكامل قتامته وتناقضاته. فالكتابة 

دورها،  لتؤدّي  الفجة  املفارقات  فضح  مبدأ  تعتمد  ما  دائماً  الساخرة 

واملفارقات غزيرة في العالم العربي وموادها غنية ومتجددة، وكل منها 

باب لفتح نقاش حول الخبر السياسي. من هنا أهمية التهكم في خلق 

مساحة إلعادة فتح النقاش حول الخبر بعد إعادة صياغته أواًل. األمر إذاً 

يتخطى اللعب والهزل إذا ما اشتُغل عليه بحرفية وذكاء، حتى أنه قد 

يتحوّل للمصدر اإلخباري املفضّل عند الناس بدياًل عن املنصات اإلعالمية 

التقليدية. مثال على ذلك برنامج »البرنامج« املصري الذي شكل نموذجاً 

بنفَس  الساخر  األميركي  شو«  »التوك  صيغة  استنسخ  حيث  ناجحاً، 

مصري، وصار خالل أسابيع أكثر البرامج مشاهدة على الشاشات.

السخرية والفكاهة أكثر خطورة  أن  الدول واألنظمة، فتدرك جيداً  أمّا 

من أن تضحك لها وتدير ظهرك، وبالتالي فإنها تأخذ »السخرية« بكثير 

من »الجدّية« وتبقيها تحت عين الرقيب والحسيب.

التصاقاً  أقــل  كونها  حقيقة  في  كذلك  تكمن  املواقع  هــذه  أهمية 

بالتصنيفات الجاهزة واالصطفافات و«الخنادق« السياسية التي تفرض 

على املنتمين واملؤيدين مواقف وآراءاً معلّبة، وتكون أكثر قرباً من الفئات 

املهمّشة، املستقلّة، واملعارِضة. فنكون أمام مضمون جديد مشاكس ولكنه 

يستخدم لغة إعالم السلطة وأدواتها، إمعاناً في الهزء منها و«املسخرة« 

عليها. 

والحرب  والقمع  الجنون  وجه  في  األخير  الشعوب  سالح  السخرية 

والفساد والرداءة، باإلضافة لكونها أسلوباً ناجعاً إلعادة تصويب سكك 

في  زيد  أبو  شادي  هوجم  عندما  مواربة.  بال  العيوب  وفضح  النقاش 

مصر بسبب تصويره لفيديو الواقي والشرطة، كتب على صفحته على 

فايسبوك: »كلّ أسلحتكم دي إحنا هنعمل منها نكت.. وكده كده إنتو 

تقدروا تخطفونا من بيوتنا وتقتلونا في عز الظهر.. بس مش هتقدروا 

تنكروا وجودنا وال هتقدروا تنكروا إنكم نكتة. بس نكتة سخيفة«.

املواقع اإلخبارية الساخرة

صباح جلّول
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حارث حسن
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إعادة صناعة الخبر

قـضـيــــة



العاطلين  الشباب  نسبة  املئة  فــي 

الساحلية  غير  املناطق  في  العمل  عن 

البالد  في  البطالة  معدل  ويبلغ  تونس.  في 

الجامعات. خريجي  من  نصفهم  املئة،  في   ١٥

حالهم  تعكس  وخاصة،  عامة  فضاءات  أو  «فراغات»  في  الناس  يعيش 

منهما  يوم. يصنع كل  يفعلونه من نشاطات كل  بما  فيها  يؤثرون  كما 

اآلخر، ويُغير في اآلخر ويتأثر باآلخر. ومع مرور الوقت وتغيير النشاطات 

الناس  الفراغات. وفي مصر، ومع ثورة يناير 2011 واحتالل  يتغير شكل 

الفضاء العام، تحدث الكثيرون عن استعادة الناس له بما يناسب رغباتهم 

ونشاطاتهم وحركاتهم، سواء االحتجاجية أو العامة. وبعد مرور خمس 

سنوات على هذا االحتالل والسيطرة.. ماذا يحدث اآلن؟ وكيف هو حال 

هذه الفراغات؟

ومع أن الظاهرة سابقة عليها، إال أن تعبير  gentrification في العمران 

السكان  من  طبقة  إحالل  على  ليدل  النيوليبرالية،  هيمنة  بحقبة  ارتبط 

 gentleman من  مشتق  اإلنكليزية  اللغة  في  (اللفظ  منها  أعلى  بأخرى 

املصرية  بالعامية  ما نسميه  أو  الفضاءات)،  ومنه تهذيب  املهذب،  الرجل 

من  أحياء  في  الفائت  القرن  منذ سبعينيات  ما حدث  وهو  أنظف».  «ناس 

قلب نيويورك بشكل معلن الغايات صريحها، ومخطط له بإحكام، وبالغ 

السرعة والكثافة. استبدل تماماً سكانها ممن كان انهيار الصناعة وقتها 

قد أحال أغلبهم إلى عاطلين عن العمل، وكثير منهم كانوا ينتمون أصًال إلى 

األقليات امللونة والفقيرة. وقد أعلن عن «تنظيف» نيويورك من «املتسكعين 

ومدمني املخدرات وموزعيها» الخ.. ولهذه الغاية، طُبقت سياسات قامت 

وعلى  املدينة،  في  املجاالت  كل  في  عامة  خدمات  كان  ما  خصخصة  على 

فعلت  األبحاث وكذلك  بدأ هذه  دافيد هيرفي  (املعماري  «األولويات»  قلب 

جين جاكوبز، وهي تغدو أساسية في دراسات العمران اليوم). جرى ذلك 

البنوك  وبين  ومجلسها  عمدتها  أي  املدينة  إدارة  بين  كاملة  بمشاركة 

التسعينيات  التجارة وشركات االستثمار. ثم اشتهر في  الكبرى وغرف 

السياسات بعنف  بإقران هذه  الالحق، رودولف جولياني،  عمدة نيويورك 

جسدي مباشر بغاية «إنجاز املهمة».. وهو ما يستمر اليوم ليطال أحياء 

أبعد  دوائر  إلى  وامللوّنون  الفقراء  السكان  يُقصى  حيث  مثال،  هارلم  مثل 

االستثماري. وهذه  لالهتمام  املثيرة  نقاطها  أو عن  املدينة  قلب  فأبعد عن 

العملية، وإن كانت تجري عادة ببطء في كل املدن وفي كل أنحاء العالم، 

إالّ أنها ليست عفوية وهي تستند دوماً إلى التخطيط وتعيين األولويات 

 gentrification واملصالح نفسها التي شهدتها نيويورك آنذاك. تُرجمت

ويمكن  «جنترة»،  بكلمة  اإلنكليزي  اللفظ  عُرِّب  أو  «االستطباق»  إلى 

استخدام تعبير «ارتقاء» من دون تحميله حكماً قيمياً.

ببعض  «االرتقاء»  بـ  كثيراً  تعنى  التي  املصرية  الحكومة  مشاريع  ومع 

املناطق منذ عام 2010، ثم من بعد الثورة، حدث نوع من العسكرة املؤقتة 

ملناطق حيوية للسلطة. ولكن بعد 3 تموز/ يوليو 2013 (إطاحة مرسي)، 

منظر  وأصبح  للعين،  مألوفاً  شيئاً  الفضاءات  من  الكثير  عسكرة  صارت 

الدبابات واملدرعات العسكرية أمراً طبيعيّاً وال يتساءل املارة عن سببه أو 

مبرراته. فهل ما يجري يخص ضبط الفضاء العام سياسياً فحسب أم أن 

هذا الضبط نفسه يتجاوز مسألة تأمين السلطة بمعناها املباشر، ويُخفي 

مشاريع اقتصادية واجتماعية ينطبق عليها مفهوم «الجنترة»؟

في حارات رملة بوالق، تراصت البيوت الصغيرة بجانب بعضها البعض 

السكان  فراغات يجتمع  بينها  فيما  بوالق، وكونت  أقصى شمال حي  في 

فيها دائماً للتسامر أو ملناقشة أمور تخص املنطقة أو مشاكلهم. واعتادت 

اللجنة الشعبية االجتماع فيها. تغير الحال بسبب الحمالت املتتالية من 

قسم شرطة بوالق للقبض على الشباب والرجال أثناء نومهم، واتهامهم 

إما بحيازة املخدرات أو باإلرهاب. كما عمل الضباط على تعيين عدد من 

بمعلومات  لهم  وليدْلوا  اآلخرين  السكان  على  ليكونوا مرشدين  السكان 

وضربهم  واحتجازهم  عليهم  القبض  وخالل  املنطقة.  في  يحدث  عما 

وتعذيبهم، يقول لهم الضباط إنهم يجب أن يرحلوا عن املنطقة، وإنهم 

ال يريدونهم أن يسكنوا فيها. وهو ما يفسره السكان على أنه إخالء لها 

من أجل مشاريع االستثمار التي تريد الدولة إقامتها هناك. وهذا التهجير 

يتم بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فيتحدث أحد السكان معبراً عن تغيير 

الواقع، فيقول إنّهم ال يشعرون باألمان بسبب الشرطة، وإنّهم توقفوا عن 

اجتماعاتهم وأحاديثهم خوفاً منها، كما أن العديد منهم يحاول أن يجد 

طرقاً للرحيل عن الحي.

ميدان التحرير، ذلك الفراغ املهيب الذي احتلته املاليين من املحتجين 

مر  على  مختلفة  ومواقف  أوقات  في  الدولة  قرارات  على  أو  النظام  على 

السنوات السابقة. مع غلق محطة مترو السادات بعد «3 يوليو 2013» 

العابرة  السيارات  تلك  من  إال  مهجوراً  امليدان  أصبح  أمنية،  ألسباب 

بناء  وبعد  فيه..  مختلفة  يقصدون جهات  الذين  املارة  بعض  من  وأيضاً 

امليدان،  منتصف  في  للشهداء  التذكاري  بالنصب  املسمى  الشيء  ذلك 

السلطة،  وعلى  عليه  اعتراضاً  بتدميره  املجموعات  بعض  قامت  والذي 

اعتقال  وتمّ  الوقت.  وطوال  دائم  بشكل  موجودة  األمن  قوات  أصبحت 

التظاهر  حاولوا  أو  فوتوغرافياً،  امليدان  تصوير  حاولوا  أشخاص  عدة 

ذلك  أتبعت  ثم  وزرعه،  تشجيره  وتم  املحافظة  جددته  سبب.  ألي  فيه 

اعتبرته  ما  وهو  مصر،  علم  يحمل  االرتفاع  شاهق  معدني  عمود  بوضع 

يناير  ثوار  اعتبرته مجموعات من  وما  الوطني  للرمز  الحكومة تجسيداً 

السيسي  انتخاب  بعد  التغييرات  تلك  تبعت  للميدان.  عسكرياً  احتالًال 

حملة كبيرة إلزالة جميع الباعة الجائلين من أركان وشوارع وسط البلد. 

وهذا التفريغ للبائعين تم بواسطة الجيش والشرطة، واحتلت الدبابات 

واملدرعات العسكرية جميع تلك الشوارع ألسبوعين على األقل، تاله غلق 

معظم املقاهي الشعبية فيه. وبعد أربعة شهور أخرى، في كانون الثاني/ 

يناير 2015، تمّ افتتاح «كراج التحرير» وعليه تمّ منع انتظار السيارات 

في امليدان والشوارع املحيطة به والتي تشكل وسط البلد. أدى كل ذلك 

لتغيير كامل في نشاطات تلك الشوارع كما في إحساس املارة والسكان 

وامليادين  األركان  بعض  قي  األمنية  القوى  من  مجموعات  وتنتشر  بها. 

طوال الوقت. وبفضل هذه التغييرات ارتفعت إيجارات املحالت، وبالتالي 

في  حقيقي  لتغيير  أدى  مما  وأسعارها،  فيها  املعروضة  البضائع  نوعية 

الناس من خارج املنطقة  إليها  روادها وفي املتنزهين فيها، فلم يعد يأتي 

مكاناً  املدينة  وسط  أصبح  الرسمية.  واألعياد  األسبوعية  العطل  في  إالّ 

تنشط  الصورة  هذه  خلفية  وفي  الدائمين،  ورواده  ساكنيه  على  غريباً 

املباني هناك  اإلسماعيلية» وتشتري عدداً كبيراً من  باستمرار «شركة 

وتغيِّر نشاطاتها.

هناك إذاً عسكرة للفراغات ومحاوالت «االرتقاء» بها وتغيير سكانها إلى 

شرائح أخرى، بينما يهجَّر السكان الذين صنعوا تلك الفراغات وعمّروها 

في سنوات حياتهم. وتبعاً لخطط الحكومة الحالية في «مخطط تنمية 

مصر»، فهي تنوي تغيير العديد من املناطق إلى وجهة سياحية واستثمارية 

هذا،  بجانب  يذهبون.  سوف  أين  إلى  سكانها  يعلم  ال  بينما  وترفيهية، 

هناك «اللجنة الهندسية» للجيش املصري التي تقوم بعدد من املشاريع 

العامة تغيِّر هي األخرى من شكل املدينة. وتلك اللجنة ال تظهر أبداً في أي 

وال  مصر،  في  العمران  أو  باإلسكان  الخاصة  املؤتمرات  أو  االجتماعات  من 

الناشطين  أو  السكان  الوزارات مع  في  املغلقة  االجتماعات  أياً من  تحضر 

في العمران، وال تناقش مع أي كان أجندة أعمالها وجدواها. واملرئي بشكل 

يومي لجميع سكان القاهرة أن الفراغات يتم عسكرتها وتجييشها تحت 

مسميات «األمن القومي»، وأحياناً بدون أيّة أسباب.. فالقصد هو «االرتقاء» 

للحكومة  االقتصادي  االستثمار  نطاق  في  تقع  التي  واملناطق  بالفراغات 

املصرية.. «جنترتها»!

 باحثة أنثروبولوجيا في شؤون العمران من مصر

نص ورسم مرتضى كزار
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الدولة الريعية باقية وتتوحش

فضاءات القاهرة بين االرتقاء والعسكرة

على  وخوف  قلق  أجواء  سنة  من  أكثر  منذ  العربية  الخليج  بلدان  تسود 

املستقبل جراء االنخفاض املستمر لسعر النفط. وال يجد املواطن في ما يوفره 

له اإلعالم املحلي، وال في تصريحات املسؤولين الحكوميين، ما يخفف القلق 

النفط   والخوف. فمتابعة  وسائل اإلعالم الخليجية لتفاصيل تقلبات سوق 

تترافق مع تحذيرات عن اآلثار السلبية املتوقعة على ميزانية الدولة، بما فيها 

سواء  التحذيرات،  تلك   تَخلُص  إنفاقها.  وتخفيض  لالستدانة  اضطرارها 

جاءت في سياق خبري أو تحليلي، إلى أن تدهور أسعار النفط  يستلزم قيام 

املواطنين بدورهم في املساعدة على تجاوز األزمة الراهنة وتداعياتها.  

 وتُعقد ندوات وورش عمل وجلسات مكاشفة تبثها مختلف وسائل اإلعالم 

املحلية، ويشارك في بعضها مسؤولون كبار يتحدثون  مباشرة  ملواطنيهم 

بأن األمور ليست على ما يرام، وأن الحكومات لم تعد قادرة على «إدامة دولة 

إنقاذ  بهدف  عادية  غير  إجراءات  التخاذ  مضطرة  وأنها  والرفاه»،  الرعاية 

الريعية»  الدولة  الرسمي  ينشر تحليالت عن «نهاية  اإلعالم  الوطن. وصار 

الريع. وأنه يتوجب  في الخليج، وأن مرحلة جديدة تبدأ، هي مرحلة ما بعد 

على كل دولة خليجية أن تتخذ بحزم وشجاعة ما يستلزمه هذا التحول من 

قرارات مؤملة، مثلما يتوجب على املواطنين التحلي بالصبر برغم ما ستسببه 

لهم تلك القرارات من مصاعب. 

خرافة أن دولة الريع أمٌ حنون

املنطقة  شعوب  عن  نمطية  صورٍ  ترويج  إعادة  مع  الوجهة  تلك  تترافق 

تصفهم  بالكسل واالتكال على الدولة التي توفر األموال لهم، وعلى العمال 

أبحاث  التنميط  هذا  نيابة عنهم. يسند  بالعمل  يقومون  الذين  املهاجرين  

ودراسات غير جدية لباحثين عرب وأجانب،  وتعززه قصص ينشرها اإلعالم 

الرسمي نفسه من أجل إعفاء والة األمر من مسؤوليتهم عن مظاهر البؤس 

حكومية  جريدة  فترسم  الخليج..  بلدان  جميع  في  مشاهدتها  يمكن  التي 

في بلدٍ خليجي صورة خيالية ملواطنها، وتتهمه بأنه «اعتمد على الحكومة 

ذلك  بعد  وابتعاثه  مراحله،  بمختلف  تعليمه  ثم  ومن  والدته،  تمويل  في 

ودعم  زواجه،  تكاليف  ودعم  العام،  القطاع  في  توظيفه  ثم  العليا،  لدراسته 

حياته العائلية من مسكن ومعيشة وعالج إلى وفاته وتحمل تكاليف دفنه». 

العوائل الحاكمة  أبناء وبنات  إال على  الحال ال تنطبق هذه الصورة  بطبيعة 

الذين تُخصص لهم منذ لحظة والدتهم  وحتى وفاتهم مخصصات شهرية 

عالوة على امتيازات أخرى ليست متاحة حتى ألكثر فئات املجتمع حظوة.   

تختفي  التي  فيها  والتهميش  الفقر  صور  الخليج  بلدان  يزور  من  يرى  ال 

في ظل مظاهر الغنى والرفاهية، أو تتكفل الطرق الدائرية بإبعادها عن مرمى 

األبصار.. وتغيب أيضاً اإلضرابات التي خاضها العمال في السعودية أو قطر 

أو الكويت، على سبيل املثال، للمطالبة بزيادة األجور وتحسين ظروف العمل. 

وتغيب عنها تحركات النساء في مختلف بلدان الخليج دفاعاً عن كرامتهن 

وللمطالبة بحقوقهن كمواطنات.  وباملثل تغيب عنها الحراكات التي يقوم 

بها العاطلون في البحرين أو عُمان، احتجاجاً على استبعادهم من سوق العمل 

ملصلحة عمال مهاجرين أقل أجراً وأقل كلفة سياسية. 

 657 من  ألكثر  مثًال  السعودية  في  حنونة  أمّاً  الخليجية  الدولة  تبدو  ال 

التقديرات  (ترفع  رسمياً  املسجلين  العمل  عن  العاطلين  من  سعودي  ألف 

غير الرسمية ذلك الرقم إلى الضعف). من الالفت أن نسبة حملة الشهادة 

نهاية  في  السعوديين  العاطلين  مجموع  من  املئة  في   43 بلغت  الجامعية 

2014. يضاف إلى هؤالء أعداد أكبر من حملة الشهادة الثانوية أو الدبلوم 

وتتجه  املسجلين.  العاطلين  مجموع  من  املئة  في   48 نسبتهم  تبلغ  الذين 

هذه األرقام إلى التصاعد برغم تكرار اإلعالنات الدورية عن مشاريع تهدف 

للتخلص من هذه الظاهرة في بلدٍ فيه أزْيد من تسعة ماليين من املهاجرين 

األجانب.  

املناطق  في  ليس  البؤس،  بؤر  يرى  ملن  أمّاً حنونة   الريعية  الدولة  تبدو  ال  

للسقوط  اآليلة  والبيوت  الصفيح  بيوت  في  بل  وحدها،  واملهمشة  النائية 

اإلمارات.  دولة  في  الشمالية  واإلمارات  ومسقط  واملنامة  الرياض  قلب  في 

ومطلقات  وأرامل  متقاعدون  وبينهم  الفقراء،  ألعداد  حنونة  أمّاً  ليست  وهي 

الخليج  بلدان  أرجاء  الجوامع في مختلف  أبواب  وكبيرات سن يقفون على 

األهلية  الجهود  تُسهم  الحظ،  املصلين. ولحسن  انتظاراً لصدقات  العربي 

عبر الجمعيات والصناديق الخيرية وأهل الخير عموماً في إعفاء عائالت كثيرة 

األساسية.  املادية  احتياجاتها  تأمين  تضمن  كي  األبواب  على  الوقوف  من 

في  تعتمد  التي  الخيرية  والصناديق  الجمعيات  هذه  أعداد  ازدياد  ويعكس 

مواردها على مساهمات امليسورين في القرية أو الحي أو املدينة ازياد أعداد 

سيتم  التي  الجديدة  الفئات  على  عالوة  الدولة،  نعيم  يشملهم  لم  الذين 

استبعادها وحرمانها من ذلك النعيم.

برميل النفط املظلوم

من الخطأ اعتبار انخفاض سعر النفط سبباً رئيساً في األزمة املالية الراهنة 

في بلدان الخليج أو مبرراً كافياً إلجراءات التقشف التي اتخذتها حكوماتها 

يباع  النفط  برميل  املاضي كان سعر  القرن  من  التسعينيات  مؤخراً.  فطيلة 

كانت  وقتها  دوالراً.   11 إلى   1998 عام  وصل  بل  دوالراً  عشرين  من  بأقل 

الدولة الخليجية، على الرغم من النهب والهدر والفساد، قادرة على تمويل 

الفترة  خالل  تغيّر  الذي  فما  األساسية.   والخدمات  للمواد  الحكومي  الدعم 

الناجمة عن  التورط في محاولة احتساب كلفة الخسائر  املاضية؟ من دون 

اإلنفاق  إلى عددٍ آخر من أوجه  اإلدارة والفساد والنهب، يمكن اإلشارة  سوء 

غير العقالني أسهمت في إيصال دول الخليج إلى أزمتها الراهنة:

أوًال، وقبل كل شيء، ازداد عدد األميرات واألمراء من رتب صاحب السمو 

تقتطعها  التي  الحصص  بالتالي  وازدادت  دونها.  وما  يعادلها  وما  امللكي 

ألفرادها  شهرية  كمخصصات  لتدفعها  البالد  موارد  من  الحاكمة  العوائل 

امتيازاتهم األخرى بما فيها اإلعفاء من الضريبة الجمركية. وهي  ولتغطية 

مخصصات وامتيازات ترتفع مع ارتفاع عائدات النفط ولكنها ال تنخفض مع 

انخفاض تلك العائدات.

ثانياً، ازداد اإلنفاق العسكري، بما فيه استيراد السالح والعتاد والخبرات من 

جميع بلدان العالم.  ففي 1998، كان مجموع اإلنفاق العسكري لدول مجلس 

الرقم  تضاعف عدة مرات ليصل في  أن  إال  أقل من 31 مليار دوالر.  التعاون 

األرقام مخصصات  ما يقارب 114 مليار دوالر. وال تدخل في هذه  إلى   2014

العمليات  كلفة  بتغطية  املكلفة  أو  الرسمية  الداخلي  األمن  أجهزة  مختلف 

األمنية/العسكرية التي يتم تلزيمها إلى الشركات األمنية الدولية مثل «بالك 

ووتر» ومثيالتها.  كما ال تشمل أوجه اإلنفاق السري لتمويل أنشطة عسكرية 

وأمنية في الخارج. ثمة مؤشرات على أن أرقام اإلنفاق العسكري/ األمني  في 

تصاعد مستمر، ففي السعودية مثًال استحوذ القطاع األمني والعسكري على 

أكثر من ربع امليزانية السعودية األخيرة.

بتكفلها  كبيرة  مالية  أعباءً  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تحملت  ثالثاً، 

بتمويل عمليات «التحالف الدولي لتحرير الكويت»، ثم بتمويل جزء أساسي 

من كلفة ما يسمى «الحرب ضد اإلرهاب» في أفغانستان، وكلفة غزو العراق 

والعمليات العسكرية الالحقة لذلك الغزو. وقد ال يمكن حصر القيمة الحقيقية 

لتلك األعباء املالية بدقة، إال أنها استنزفت جزءاً كبيراً من العوائد النفطية.

النزاعات  من  عدد  تمويل  في  التعاون  مجلس  دول  أغلب  انخرطت  رابعاً، 

الداخلية في البلدان العربية، وفي استخدام املال إلفساد الحياة السياسية في 

مناطق أخرى من العالم. وتزداد كلفة تلك التدخالت بسبب التنافس املعلن 

فيما بين كل  من اإلمارات والسعودية وقطر في هذا املجال.

دوالر  مليار  على  يزيد  قد  ما  اندالعها  منذ  اليمن  حرب  تستنزف  خامساً، 

الحرب تستطيع مجتمعة  املشاركة في  الخليجية  البلدان  أن  شهرياً. ومع 

تحمل هذه الكلفة املالية، إال أنّ أحداً ال يضمن أن تبقى الكلفة على حالها مع 

اتضاح الطبيعة الطويلة واملتقلبة لتلك الحرب، وتصاعد نشاط القاعدة في 

مناطق  على  والسعودية  اإلمارات  بين  الخالف  عالمات  وبروز  اليمن  جنوب 

النفوذ وشراء والءات قيادات القوى اليمنية املتحالفة معهما.

شد الحزام على.. بطون الفقراء

وجدت  املستقبل،  على  والخوف  القلق  انتشار  يوفره  الذي  الغطاء  تحت 

جميع الدول الخليجية الفرصة مالئمة سياسياً للبدء بتنفيذ وصفة صندوق 

الدول  كل  أصدرت  الغرض  ولهذا  اقتصادها.  هيكلة  إلعادة  الدولي  النقد 

الخليجية قرارات خطيرة، تختلف في تفاصيلها ولكنها تندرج تحت ثالثة 

وإلغاء  االجتماعية  الخدمات  على  الحكومي  اإلنفاق  خفض   (1 رئيسة:  بنود 

وبعض  املحروقات  فيها  بما  أساسية  استهالكية  مواد  عن  الحكومي  الدعم 

رسوم  وفرض  الخدمات  على  الرسوم  زيادة  على  عالوة  الغذائية،  السلع 

والصحية  التعليمية  الخدمات  قطاع  خصخصة  في  التوسع   (2 جديدة، 

وإزالة  االستثماراألجنبي  لتشجيع  الالزمة  الحوافز  توفير   (3 واالجتماعية، 

جميع معيقات حرية حركته ونشاطه.

البالد،  إلنقاذ  ضرورية  باعتبارها  بمجملها  القرارات  هذه  تسويق  يتم 

املوارد  انخفاض  أعباء  تحمل  في  املواطنين  جميع  ملشاركة  وكشكل 

النفطية. ما ال يقال للمواطنين أن «الدولة» وجدت في انخفاض سعر برميل 

وخاصة  تجاههم  مسؤولياتها  عن  عملياً  تتخلى  لكي  مالئمة  فرصة  النفط 

من  هم  فهؤالء  الوافدة.  والعمالة  الدخل  ومحدودي  الفقراء  شرائح  تجاه 

إلغاء  أو  وتقليص  الحكومي  الدعم  رفع  جراء  األكبر  العبء  سيتحملون 

الخدمات. وهي الفئات ذاتها التي ستتضرر، كما تضررت في بلدان أخرى، 

من  خصخصة قطاعات التعليم والصحة والرعاية االجتماعية لكبار السن 

وذوي االحتياجات الخاصة. وباملقابل يفتح البندان األخيران األبواب واسعة 

القطاعات  هذه  على  لالستيالء  واألجنبية  املحلية  الرساميل  أصحاب  أمام 

الحيوية األساسية. فهذا هو الطريق الذي بشّـر به صندوق النقد الدولي 

أميركا  وفي  املاضي  القرن  منذ سبعينيات  في مصر  املأساوية  نتائجه  ورأينا 

الجنوبية في ثمانيناته وفي أوروبا الشرقية في تسعينياته. وكما حصل في 

تلك البلدان، ستزداد الهوة بين الفقراء واألغنياء سواء أكانوا مواطنين أو 

وافدين، وستسوء أحوال الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى.

نبوءة الشيخ راشد 

قوله  األسبق   دبي  حاكم  مكتوم  آل  راشد  للشيخ  املنسوبة  األقوال  من 

«جدي ركب الجمل، وركب أبي الجمل، أما أنا فأقود سيارة مرسيدس. إبني 

الجمل  سيركب  حفيده  لكن  الندروفر،  إبنه  وسيقود  الندروفر  سيارة  يقود 

مجدداً». من غير املعروف مدى صحة سند هذا الحديث لشيخ دبي األسبق.  

من  الشعبي  املخيال  ما يحمله  يعكس  الكلمات  لتلك  املستمر  التدوال  أنّ  إال 

توجس من احتمال تحقق تلك النبوءة.  وال يجد حتى أكثر الباحثين تفاؤًال 

ما يسند القول بأن حفيد الشيخ راشد سيُضطر لركوب الجمل في تنقالته. 

فما زالت الدولة الريعية الخليجية في أوجها، بل تزداد قوة وتزداد توحشاً 

بعد أن باشرت في التخلص من أعباء مراعاة الفقراء واملهمشين وغيرهم.

 أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة لوند ـ السويد، من البحرين

عبد الهادي خلف

حمدان الشامسي ـ اإلمارات

أمنية خليل
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إله التظاهرات

إله  التظاهرات. كان أجدادنا السومريون يقدسون  هنالك ألف نوع ونوع من 

اإلله  ذلك  بأن  األسطورة  تروي  واألضاحي.  النذور  له  ويقدمون  التظاهرات 

الحزين يستحم في ساحة التحرير كل جمعة، يخلل أظفاره وأسنانه وينبش 

أنفه ويرتق ثوبه أمام الكهنة واملتعبدين. يحيط به فقراء الرأي وضعفاء العدة 

والعدد ومساكين حرية التعبير. إله التظاهرات العراقي يحب القلة فهو يقلم 

أتباعه ويمحصهم من الجهويات والشبهات واالتفاقيات والتحالفات و «الالفتات 

الوطنية» جداً! 

الكاثرة من  الكثرة  األتباع وال يقدّر  اإلله يستهين بالحشود و  الكهنة بأن  قال 

نصب  داخل  األم  حجْر  في  ورأسه  غافياً  كان  وبينما  األخرى،  اآللهة  أتباع 

الحرية، صعد إليه الكهنة وفشخوه وفتحوا جمجمته. كانوا أغبى مما يظنون، 

قطعة  ألف  إلى  زجاجية  مزهرية  مثل  يتكسر  أن  وقرر  التظاهرات  إله  غضب 

وقطعة.

الصالة  تشبه  تظاهرات  وأنواع.  وأنواع  أنواع  والتظاهرات  اليوم  ذلك  ومنذ   

(محطات  خانة  البنزين  في  السيارات  تشبه  تظاهرات  املساجد.  في  الجامعة 

واملرايا  األجسام  لكمال  تظاهرات  الدمى.  مسارح  تشبه  تظاهرات  الوقود). 

واالنبهار والتخويف. تظاهرات ال تشبه التظاهرات.

واملدحورين  البائسين  من  واحداً  نوعاً  كانوا  أغلبهم  في  املتظاهرين  أنّ  غير 

واملغلوب على رأيهم وقلبهم، و يعبدون إلهاً واحداً غير موجود اسمه «حرية».

متـابعـــات



»أليكوبوند« يغزو واجهات عمارات بغداد

ألف معلم في املدارس التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة 

الغربية )من أصل ٣٧٫٦٠٠( شاركوا في إضراب انطلق في 

1٠ شباط/فبراير للمطالبة بتنفيذ اتفاقية عُقدت عام 2٠1٣ تضمن 

حقوقهم، فيما سار 2٠ ألفاً في تظاهرة اعتُقل على إثرها 22 معلماً.
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حسّان مناصرة / األردن العراقيون وسلطتهم: »ماكو ثقة«
بمضاربي  العراقيون  تَشبَّه   ،2015 العام  أواسط  منذ 

اإلخبارية  الوكاالت  تطبيقات  أغلبهم  وضع  البورصات. 

العاجلة  األخبار  يتلقّون  وأخذوا  املحمولة  هواتفهم  على 

االحتياطي  من  املتبقّي  وحجم  النفط  أسعار  تذبذب  عن 

النقدي، وأزمة مرتبات املوظفين في مؤسسات الحكومة. 

املالية هذه على طاوالتهم  األزمات  العراقيون سلّة  يضع 

ويحلّلونها كأنهم خبراء مَهَرة. لم يعد مستغرباً، والحال 

هذه، أن تسمع مجموعة من الشبان يتناقشون بصوتٍ 

عالٍ في مقهى أو مطعم، حول واردات النفط ونتائج هبوط 

سعره أو ارتفاعه. صار الجميع يعلم بأنه يعيش في ظلّ 

الواقع  أن  يعني  النفط  أسعار  وانخفاض  ريعية،  دولة 

الخدمية  املشاريع  وأن  صعوبة،  سيزداد  االقتصادي 

ثقتهم  وأن  ريح،  وقبض  هباءً  أصبحت  بها  وُعدوا  التي 

بالحكومة وأحزابها تالشت بعد أن صار رقم »600 مليار 

مشاريع  بين  ضياعه  على  داللة  ويتكرّر  ذهبياً،  دوالر« 

مُقاولي األحزاب الفاسدة، والتي لم يوجد لها ملمح يُذكر 

على األرض خالل العقد املاضي.

وقد وصف رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

مضى«،  وقتٍ  أيِّ  من  »أخطر  بأنه  الحالي  املالي  الوضع 

وشرح كتاجر مُفرق، أمام مجموعة من أساتذة الجامعات، 

تفاصيل األزمة املالية: »إيرادات النفط املصدَّر تقترب من 

يتبقّى من  النفط،  59 تريليون دينار وهناك كلفة إلنتاج 

املبلغ 45 تريليون، وهناك ديون متراكمة، فاملتبقّي يكون 

40 تريليون، والرواتب والتقاعد تحتاج إلى 50 تريليون«. 

حسبة العبادي هذه كانت محاولة إلقناع هؤالء األساتذة، 

عن  بالعدول  رواتبهم،  تخفيض  بسبب  تظاهروا  الذين 

تهديدهم بإغالق الشوارع واإلضراب. بعدها فرد العبادي 

يديه وتساءل »كيف يتم الصرف على الحرب والصحة 

والتعليم والزراعة والخدمات والفقراء وغيرها؟«.

بدا سؤال العبادي كاملاء البارد الذي صُبّ على أجساد 

العراقيين. فالبالد خرابة كبيرة، وتعاني جميع القطاعات 

فيها، عالوة على اتساع حالة الفقر وارتفاع معدّل البطالة، 

وهذا يعني أن الواقع سيظلّ على ما هو عليه، بل سيزداد 

املاضي  العام  منذ  أوقفت  املاليّة  األزمة  أن  حيث  سوءاً، 

ماليّة  تخصيصات  وجود  لعدم  مشروع  آالف   7 نحو 

أزمة  مثل  الحياة،  تمسّ  املشاريع  هذه  من  والكثير  لها، 

والتعليم  نازح،  ماليين   4 نحو  بلغوا  الذين  النازحين 

وجوه  على  الح  األكبر  القلق  أن  بيد  والسكن.  والطب 

املوظفين في املؤسسات الحكوميّة، إذ إنّهم يتلقّون يومياً 

الدولة،  خزائن  من  األموال  نفاد  عن  وأخباراً  تسريبات 

دفع  الحكومة على  قدرة  لعدم  متفاوتة  مواعيد  ويتلقّون 

وقلقاً  قادماً  جوعاً  لهؤالء،  بالنسبة  هذا،  ويعدُّ  رواتبهم، 

على أوضاعهم في املستقبل القريب.

باملقابل، أخذت الكتل السياسيّة املُشاركة في الحكومة 

أحمر«  خطّ  املوظفين  »رواتب  أن  جنوني  بشكل  تردّد 

في  الرواتب،  إلى خفّض هذه  مقترح يسعى  ردّاً على كل 

الكبيرة  الفئة  أواًل على رضى هذه  مسعى منها للحصول 

 34 نحو  أصل  من  موظف  ماليين   6 بنحو  تقدّر  التي 

اقتراب  العراق، خاصّة مع  مليون نسمة هم عدد سكّان 

االنتخابات املحليّة ملجالس املحافظات. وخشية ثانيّاً من 

األحزاب مع هؤالء  الذي عقدته  الزبائني«  »العقد  انفراط 

ما  من جملة  الحالة،  هذه  وتفسّر  املاضيّة.  السنوات  في 

ما  إذا  بالكامل  مهدّدة  السياسية«  »العمليّة  أن  تفسّره، 

فضّ هؤالء العقد املبرم بعلمهم أو من دونه، وبالشراكة 

مع أحزاب السلطة. 

األحــزاب  يواجه  بالبقاء  حقيقياً  تهديداً  أن  وطاملا 

أخذوا  السياسية  العمليّة  »صقور«  فإن  الحاكمة، 

رواتبهم  املوظفين  تسليم  أجل  من  حلواًل  يقترحون 

بمواعيدها املحدّدة، وعدم املساس بها مطلقاً. سرعان ما 

أعلن نوري املالكي، نائب رئيس الجمهورية »املُرشّق«، أن 

على الحكومة »توفير االحتياجات الضرورية«. لكن كيف 

البنك  من  لالقتراض  للبرملان  حلول  »بتقديم  يردّ  ذلك، 

الدولي وصندوق النقد الدولي«!

االقتراض الخارجي كان أوّل مقترح على طاولة حكومة 

تبدُ  لم  االقتراض  مقابل  الدولية  الشروط  لكن  العبادي، 

الوقود،  عن  الدعم  رفع  العراق  على  تفرض  فهي  سهلة، 

فضاًل  القطاعات،  من  الكثير  وخصخصة  وظائف،  وإلغاء 

الطريقة في واليته  أن جرّب هذه  له  املالكي سبق  أن  عن 

)وهي  التموينية«،  »الحصة  إلغاء  حاول  عندما  الثانية، 

تعاني  والتي  العراقي،  للفرد  املنكوبة  الغذائية  السلّة 

التي  الخدمات  آخر  أنها  إال  توفيرها،  في  كبيراً  فساداً 

تربط العراقي بالسلطة(، ووُجه حينها بغضب تُرجِم إلى 

تظاهرات كبيرة أجبرته على التراجع عنها. 

لدى »الصقور« حلٌ آخر وهو »االقتراض من املواطنين« 

الذي طرحه املالكي أيضاً مزهوّاً، وأثار سخريّة كبيرة في 

اإلعالم وعلى مواقع التواصل االجتماعي، لكنه برغم هذا 

أخذ يتردّد على لسان أغلب الساسة، األمر الذي وجد له 

في  قال  الذي  املركزي،  البنك  محافظ  لدى  صاغية  آذاناً 

مؤتمر صحافي أن 77 في املئة من العملة العراقية املتداولة 

وصار  السكنية«،  الدور  في  »مكتنزة  األسواق  في  اليوم 

هذا األمر بمثابة مصدر إزعاج للحكومة العراقيّة ألن هذه 

األموال »خارج القطاع املصرفي«.

تلقّفها  أخرى،  اقتراحات  إلى  أدّى  »املكتنَز«  املال  سحر 

الفساد،  تيّاراً سياسياً غارقاً في  بداية رجل دين يتزّعم 

فوائد  رفع  عبر  املصارف  إلى  األموال  جرّ  إلى  دعا  حيث 

سيذهب  الجميع  بأن  مطمئناً  املئة،  في   10 إلى  اإليداع 

الحكومة،  الكبيرة«.  »الفائدة  هذه  مقابل  أمواله  إليداع 

من جانبها، درست هذا املوضوع، ويتردّد أنّها على وشك 

»تحريك  و  املاليّة  السيولة  توفير  أجل  من  به  القبول 

عجلة االقتصاد«. لكن لم يمضِ وقت كثير على تسريب 

بعمليات  األهليّة  املصارف  الكثير من  تورّط  وثائق تثبت 

غسيل أموال، وتهريب العملة األجنبيّة إلى الخارج، فضاًل 

رفض  في  أيضاً  وتورّطها  خاسرة،  شركات  كفالتها  عن 

يمكن  قليلة  مبالغ  وتحديدها  املودعين  أموال  سحب 

سحبها!

املالية  اللجنة  في  عضو  يردّ  مشكلة«،  هذه  »ليست 

مع  التعامل  »ليتم  يضيف  أن  قبل  العراقي،  البرملان  في 

هذا  مضمونة«.  األمــوال  هناك  الحكوميّة..  املصارف 

البذاءة.  من  تقترب  عراقيّة  نكات  بسرد  كفيل  الجواب 

فطوال العقد املاضي، تعرّض أكثر من مصرف حكومي إلى 

السرقة، ومن على بوابات هذه املصارف أيضاً تمّت سرقة 

الحكومة  فإن  هذا،  كلّ  على  عالوة  واإليداعات.  الرواتب 

ضعيفة، ومن يضمن بقاءها؟ فهي سبق لها أن فقدت ثلث 

تُركت  وهناك  اإلرهابي،  »داعش«  تنظيم  ملصلحة  البالد 

األموال، ولم يستطع أحّد استعادتها، وهي تواجه اليوم 

يقودها  عميقة«  »دولة  عن  الحديث  كبيرة:  تهديدات 

الشعبي  الحشد  ميليشيات، ومحاولة  املالكي ومن خلفه 

االستيالء على السلطة أيضاً إشاعة ال تنفكّ تتردّد.. ومن 

سرقت  أنّها  طاملا  األموال،  الحكومة  سرقة  عدم  يضمن 

يتمّ  املحاكمة، ولم  إلى  أحّد  يقدّم  بالكامل ولم  موازنات 

استرجاع أيٍّ منها؟ 

»البشير  برنامج  في  البشير،  أحمد  ردّ  ثقة«،  »ماكو 

شو« الساخر الذي يُعرض على يوتيوب وهو يستعرض ـ 

ساخراً ـ تدابير األحزاب الساعية إلى سحب األموال من 

اإلفالس.  في  البالد  وقوع  للحيلولة دون  املواطنين  منازل 

وهذه الجملة البسيطة تترجم الكثير من عالقة العراقيين 

الطرفان  مفقودة.  ثقة  أزمة  إنها  اليوم.  بسلطتهم 

رواتب  يريدون  املوظفون  الشراكة.  فضّ  يحاوالن 

املتحرّكة.  الرمال  تبتلعه  بلد  في  اقتصادياً  وأماناً  ثابتة 

بالجدوى  وفقدوا شعورهم  السرقة،  من  ملّوا  املواطنون 

من كل مشاريع الحكومة وطروحاتها، أما األحزاب التي 

تقبض على السلطة فهي متضرّرة ألنها باتت تجني ثمار 

أخالقيّة  وغير  ـ  محسوبة  غير  سياسات  من  اتخذته  ما 

اعتبرتهم  حينما  مواطنيها  تجاه  ـ  التحديد  وجه  على 

زبائن على األرض التي يعيشون فيها، فمدّت عدداً منهم 

باملال أجراً الستمرارهم بالسلطة، بينما جوّعت األغلبيّة 

تحقيرها  عن  فضاًل  هؤالء،  فتات  على  يقتاتون  وجعلتهم 

من  حقوق،  أبسط  بال  يعيشون  بجعلهم  لهم  املستمر 

أمان وكهرباء وصحة وتعليم.

 كاتب صحافي من العراق

عمر الجفّال

املدرسة املستنصرية                      )رسم أحمد فالح( بوابة عشتار

ذنب مصر في رقبة مين؟

متجر الكتب املستعملة الوحيد في أبو ظبي يغلق أبوابه

جنيه من جيب الطلبة لسداد ديون مصر!

لقائد  الناصر سؤااًل  قادمة، وجه عبد  التي سنظل ندفع ثمنها لسنوات طويلة  قبيل هزيمة 67، 

في  األمر  أولو  بها  يفكر  التي  للطريقة  األخير ملخصاً  فكان جواب هذا  الجيش عن مدى استعداده 

بالدنا: »رقبتي يا ريس!«... اليوم، وبعد مضي ما يقرب من خمسين سنة على الهزيمة، خرج علينا 

الفريق مهاب مميش بحديث أرعن عن أن حقوق املكتتبين في شهادات استثمار قناة السويس »في 

رقبته«!

ال أعرف كم تساوي رقبة الفريق مميش، وإن كان ظني أنها ال تساوي شيئاً يمكنه تغطية قيمة 

القرض الذي ينفقه سيادته في مشاريع ال طائل من ورائها، رغم إصراره املستمر على أن القناة قد 

زادت أرباحها مقومة بالجنيه املصري الذي لم نعرف بعد »هو في رقبة مين؟«... ندعو الله سبحانه 

وتعالى أن يجعل هزيمتنا هذه املرة أخف وطأة من هزيمتنا منذ نصف قرن، حتى وإن كان ركام األحالم 

املجهضة واحداً بعد كل هزيمة قاصمة لظهر مصر ! 

أول دولة عرفها التاريخ يحكمها منطق »برقبتي« ... »انتو مين انتو؟« ... »ح اشيلكم من على وش 

األرض« ... »البلد دي بيحكمها دكر« )قرأتها في صحافة هذا الصباح( ... وهو ما يعطينا فكرة عن 

الحال التي وصلت إليها الدولة املصرية، وعن الحال التي عليها من يحكمونها ومدى فهمهم ملعنى 

الدولة! ... املشكلة الحقيقية هي أن قطاعاً من املصريين خاضع لنفس هذه الثقافة التي يتفاعل مع 

مفرداتها بما يضمن استمرارها إلى حين، وهو ما يطرح سؤااًل مهماً: »هو ذنب مصر في رقبة مين؟«

من صفحة Hazem A. Hosny )فايسبوك(

سبق أن كتبت عن مكتبة »ثريفت« قبل ثالث سنوات تقريباً، وهي كما أعرف املكتبة الوحيدة في 

أبو ظبي التي تتعامل مع الكتب املستعملة، حقيقة كان منظر واجهة املكتبة محزناً، ما كان متخماً 

بالكتب أصبح فارغاً، واملنظر من الداخل محزن أكثر. أين الكتب التي كانت تغطي كل مساحة من 

األرض إلى السقف؟ كل هذا ذهب وأصبح املتجر فارغاً وعلى بابه ملصق يعلن عن إمكانية بيع املحل 

مع رقم هاتف.

أن  ومؤسف  املستعملة،  لألشياء  أخرى  متاجر  وكذلك  مستعملة  كتب  ملتجر  تحتاج  أبوظبي 

املتجر الوحيد للكتب املستعملة لم يعد موجوداً معنا، والجهود التي يبذلها البعض لتوزيع الكتب 

محدودة  ألنها  كافية،  ليست  لكنها  شك  بال  رائعة  جهود  هي  بها  والتبرع  وتجميعها  املستعملة 

بمناسبات وأوقات محددة بينما املتجر يفترض أن يكون مفتوحاً طوال العام.

أصارحكم بأن حلم إنشاء مكتبة كتب مستعملة عاد لكنني ال أستطيع تنفيذه، أو ال أريد تنفيذه 

في  لسببين  أبوابها  أغلقت  »ثريفت«  مكتبة  بسهولة،  تجاوزها  يمكن  ال  الواقع  في  عوائق  وهناك 

الغالب، األول اإليجار والثاني نقص املبيعات، وهذان عامالن ال يمكن التحكم بهما بسهولة.

من مدونة عبد الله املهيري

الثانوية  املدارس  إحدى  في  العربية  للغة  مدرّسة  تعمل  تزال  ال  أمي  كانت  الثمانينيات  في 

الحكومية في املعادي، وكانت منتشرة بشدة هوجة تبرع بجنيه لسداد ديون مصر التى أطلقها 

نظام مبارك وقتها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة لم يخرج النظام منها إال بمشاركته في حرب 

التربية والتعليم كأي وزارة مطيعة قررت جمع جنيه من كل  »تحرير الكويت«. املهم، وزارة 

طالب وطالبة كتبرع لسداد ديون مصر، وجاء املسؤول عن املوضوع إلى الفصل املسؤولة عنه 

أمي ودار وفقاً لحكايتها الحوار التالي:

هو: ميس وفاء عايزين البنات كل واحدة تدفع جنيه لسداد ديون مصر.

أبوهم  ميبقاش  رجله..  هاقطع  دي  البنات  من  واحد  قرش  ياخد  الفصل  هيدخل  اللي  أمي: 

بيقطع من لحم الحي علشان يعلمهم ويديهم ربع جنيه يجيبوا بيه حاجة يتقوتوا بيها وإنتم 

تيجوا تاخدوا من قوتهم علشان تسددوا ديون مصر.

هو: دي تعليمات الوزير.

العيال دي ماخدتش  يروح يسددها..  اللي  الديون هو  في  اللي غرّق مصر  له  قول  أمي: روح 

حاجة من ديون مصر علشان تسدوها من جيبهم.. روح قول للوزير بتاعك ميس وفاء بتقول 

أل.. 

 # ميس_وفاء_بتقول_ال_ولسّه_بتقول_ال

من صفحة Dina Samak )فايسبوك(
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القليلة  السنوات  خالل 

ظاهرة  انتشرت  املاضية، 

املباني  واجــهــات  تغليف 

الحكومية  واملؤسسات 

يؤرّخ  وبعضها  ـ  ببغداد 

العمارة  مسيرة  من  ملراحل 

في املدينة ـ بألواح األملنيوم 

املستوردة،  والبالستيك 

اسم  عليه  يطلق  بأسلوب 

»أليكوبوند« الذي شاع في 

الخاصة  البنايات  تغليف 

نظراً  واملطاعم  واملحال 

لتدني كلفة املادة وسهولة 

بأساليب  مقارنة  تركيبها 

هذا  األخـــرى.  الترميم 

»السرطان املعماري« املفتقِر 

األبنية  ينهش  الذوق  إلى 

اختفاء  ويعكس  العراقية 

الذي  الفني  الترميم  ثقافة 

العمارة.  عناصر  يحترم 

أحمد  الرسام  هنا  يحذّر 

اآلثار  أن  من  ساخراً  فالح 

تكون  قد  أيضاً  العراقية 

من  النوع  بهذا  مهددة 

»الترميم«!
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