
مالمحها  صارت   ،2011 آذار  بعد  تغيّرت  السوريين  وجوه 

لون  تبدّل  كلّما  خاطفة  مساءالتٍ  تقترح  وهي  تحفّزاً  أكثر 

الدول  عبث  معها  وزاد  كثافةً،  أصبغتها  وازدادت  البالد، 

استطالَ  وهذا  ظلّه..  تحت  عاجزاً  املتكوّر  سوريا  بمصير 

خطوات  الخطوات،  ملوت  إال  يَقُد  لم  أعمى  دوليٍّ  جَدَلٍ  من 

السوريين املنقسمة بين معارِضةٍ للنظام أو مواليةٍ له.

يجيء.  ال  يقيناً  الناس  وجوه  فيها  رَصدت  سنوات  خمس 

البالد،  النظام سقط، وال عادت قبضته محكمة على عنق  فال 

والحراك الذي صار ثورة، سرعان ما غدا نزاعاً مسلّحاً بين 

قوى  تسوسها  حرباً  ثم  الحرّ،  والجيش  النظامي  الجيش 

إقليميّة ودولية. جاء كثير من »املجاهدين« )أو »املعارضين«( 

خارج  من  »املوالون«  املقاتلون  جاء  كما  الحدود،  خارج  من 

تكن  لم  فإن  املجتمع،  هضمت  العسكرة  أيضاً.  الحدود 

ال  وجدانيّة  وعكةً  االنقسام  صار  سياسية.  كانت  مسلّحة، 

تكاد  مبتلّة،  بعيونٍ  تراقبه  السوريين  ووجوه  منها،  شفاء 

تكذّب غباشَ املشهد املتدلّي بوحشية أمامها.         

في بورصة االنقسام والتقسيم

توغّل السوريون داخل عتمة األعوام املاضية من دون انتباه، 

جذبهم االنقسام السياسي والعسكري إلى لجّته، ثم تلظّوا 

وحسب.  خدّرتهم  دولية  ملؤتمراتٍ  الواهي  الفيء  تحت  منه 

وهم  الخوف،  من  املزيد  لهم  أنبتت  بل  حلّ،  بأي  تأتهم  لم 

على حالهم وقد أعياهم هذا القهر، فنصّب معظمهم أنفسهم 

شكله  في  يحمل  قتال  أرضهم،  فوق  القتال  على  متفرجين 

الرتيب معنى االنقسام وهواجسه أيضاً. الحواجز العسكرية 

كلُّ  البالد.  بشرة  فوق  »الجُدري«  مرض  مثل  انتشرت 

الشباب  النظام تقطف  بعقيدة صاحبه، حواجز  حاجزٍ يدين 

للخدمة اإللزامية أو االحتياطية، وتتربّص بأسماء املطلوبين 

السياسيين. حواجز »داعش« و«النصرة« تطالع خانة القيد 

على البطاقة الشخصية، تبحث عن دين حاملها، ثم تبحث 

في نواياه وما إن كان متعاوناً مع النظام أم ال. حواجز أخرى 

تمارس الخطف أو تمتهن التهريب وتفتح جيبها على وسعهِ 

لترتشي، وهذا في مناطق سيطرة النظام كما في خارجها.

السوريين  أغلب  إليها  يلجأ  الفردي صومعة  الخالص  بات 

بأسمائها  ميليشياتٍ  صوب  البندقية  تشدّهم  لم  الذين 

بائسة  شهريّة  دخواًل  بها  اللحاق  وراء  من  ليجنوا  املعروفة 

يدير  بأن من  اليقين  ازداد  ثم  تزيد عنه.  أو  تشبه بؤسهم 

الجميع  الحرب.  هذه  استدامة  يريد  الدولية  السياسة 

املاضي على األقل،  العام والعام  اليقين خالل هذا  تقاسم هذا 

من دون أن تهدأ الهواجس املتنازَعة. ظلّت مدارات االنقسام 

قائماً  االنقسام  ظلّ  بهم.  وتوقع  للجميع،  فخاخها  تنْصب 

الثورة  يصفون  املعارضون  استمر  الطريق.  منتصف  في 

عنها،  بوجهه  العالم  أشاحَ  حين  اليتيمة  بالثورة  السورية 

استمروا  واملوالون  الغيب،  خطوب  تقارع  حائرة  وتركها 

الكونية على نظامهم، يرددونها  املؤامرة  يتمسّكون بنظرية 

أيضاً  ينتظرون  الفساد.  معها  ويناقشون  مجالسهم،  في 

شهر نيسان ليقصدوا صناديق االقتراع فينتخبوا برملانهم، 

لم  وكأنه  بشيء،  يخصّهم  ال  املاضية  السنوات  دمار  وكأن 

يقع على أرضهم من أصله.

التأقلم وجدان الجيوب الخاوية

شحوباً  تترك  أيضاً،  بالوجوه  تمرّ  وهي  السنوات  تَحِفُّ 

مناسبة  صار   2011 مارس  آذار/  فحراك  وتمضي،  إضافياً 

صفحات  فقط.  االجتماعي  التواصل  مواقع  بها  تحتفل 

عكفت  »فيسبوك«  الشهير  التواصل  موقع  على  املعارضين 

الحدث،  أصل  تسترجع  األعوام،  من  غيره  كما  العام،  هذا 

لنفسه،  الحقيقةَ  الواقع  يحتكرُ  فيما  أكثر.  ال  رمزي  تذكيرٌ 

الهذر  يعنيهم  ال  باألرض،  املمسكون  أطرافها  فيتصارع على 

االلكتروني للداعمين لهم، فأغلبهم صار خارج البالد، والكالم 

أن  حتى  له،  دَرْءٌ  أو  للفعل  استسهالٌ  وفيه  كثير،  عندهم 

املتقاتلين  من  أحداً  يعني  يعد  لم  للسوريين  العام  الشأن 

التضخم  أفزعها  وقد  تعنيهم،  ال  الناس  جيوب  بشيء. 

يجرجرها  وهو  محتوياتها،  من  وأفرغها  القاسية،  بصالفته 

كان  منذ  سنوات،  منذ  تهجع  لم  صرفٍ  أسعار  عتبات  إلى 

سعر صرف الدوالر 48 ليرة في آذار/ مارس 2011، ثم صار 

تكون  بذلك  الحالي،  العام  من  نفسه  الشهر  في  ليرة   425

تكاليف الحياة قد ارتفعت أقل قليال من عشرة أضعاف خالل 

خمس سنوات.

املعادلة،  تلك  في  فانون  بأنهم  ويقيناً  ازدادوا عدداً  الفقراء 

لم تعد الحياة تحمل إليهم أيَّ لغطٍ يؤرقهم، يعقلون فقرهم 

ويتوكلون. فيما واظبت قاعدة الطبقة الوسطى الواسعة على 

الفقر األعلى )صار منذ بداية  إلى خط  تهالكها، منقادةً عنوةً 

هذا العام 25 ألف ليرة للفرد الواحد شهرياً( مخدّرةً بالتهامه 

الناس  فاستعار  نفي هويته عنها،  لها، عاجزةً عن  التدريجي 

األساسي  عملهم  إلى  وأضافوها  قبل،  من  يألفوها  لم  مهناً 

علّهم يَرْتِقون بها دخولهم. أو أن نزالهم املضني مع الحياة 

جعلهم يقصدون لبنان للعمل هناك، حيث أجورهم تُحتسب 

بالدوالر، فال يهتمون إن انخفضت قيمة الليرة أم ارتفعت في 

إلى  تصل  شهرية  حواالتٍ  في  عرقهم  يرسلون  األم،  بلدهم 

أسرهم عبر شركات التحويل. 

)كيلو  استهالكهم  الغالية عن سلة  السلع  نهروا  آخرون 

منذ  يقربوها  ولم  دوالرات(  السبع  العام  هذا  تجاوز  اللحمة 

زمن. وتلك سلعٌ أساسية، لكن من الصعب استخالصها من 

غذاءٍ  منظومة  إلى  اللجوء  اضطرّوا  التضخم،  أسنان  بين 

نشويّة وغير مكلفة، يكررونها غالباً بال تأففٍ معلن، ينظرون 

في  عنهم  بعيدة  أصقاعٍ  في  جوعاً  يموتون  ممن  غيرهم  إلى 

سوريا، ثم يحمدون الغيب ألنهم لم يموتوا بعد. 

موسمان من البرد والهجرة

للبقاء  تلزمهم  خدعاً  الناس  يُدبّج  دمشق،  العاصمة  خارج 

داخل  الخفّة  ألعاب  تشبه  الضيّق،  الحياة  أخدود  داخل 

التالف  املحركات  زيت  عامين  منذ  يخلطون  »سيرك«. 

املازوت  مادة  مع  ليرة(   250 العام  هذا  منه  الليتر  سعر  )بلغ 

لتمديد أجل دفئهم. ال يكترثون ملآل صحّتهم في تلك اللعبة، 

الكربون  بأبخرة  املشبع  والهواء  السعال  مرارة  يتحمّلون 

محروقات  عليهم  توزّع  فالسلطة  وأطفالهم،  يبردوا  لئالّ 

التدفئة بالقطارة، حتى أنهم تعاركوا مع الطبيعة ألجل تدفئة 

وال  في جنوب سوريا،  املعمّر  السنديان  يوفّروا  لم  جلودهم. 

استسلموا  ثم  وحمص،  وإدلب،  لحماه،  الغربية  األرياف  في 

لتجارٍ يحتكرون قطع األخشاب الحرجيّة، صاروا يشترونها 

شقاءَ  يزيد  وما  املاضيين،  العامين  خالل  تضاعفت  بأسعارٍ 

حواسهم هو غياب الكهرباء عن يومياتهم منذ ثالث سنوات 

ألكثر من نصف عدد ساعات النهار.

في  السواء.  على  واملوالون  املعارضون  بالرحيل،  جاهروا 

صيف العام املاضي كما في صيف العام الذي سبقه. تخففوا 

الحادة  الفروقات  طمست  فالهجرة  مواقفهم،  أحمال  من 

كالهما  الشحيح،  الوطن  أثير  خارج  صار  كالهما  بينهم، 

صار خارج حسابات األرض أيضاً. هاجروا يبحثون عن يقينٍ 

وجودي ال يطوّح بالحياة أمام أعينهم، اعتقدوه ينتظرهم في 

القارة العجوز فهرعوا إليها، تركوا يباس الحياة هنا، باملئات 

رحلوا ثم باآلالف، وآخر موجات هجرتهم كانت مطلع العام 

الحالي، حين حثّوا خطواتهم قبل أن تفرض تركيا »الفيزا« 

على دخول السوريين إلى أراضيها. 

تعاقب شهر آذار/ مارس خمس مرّات على حياة السوريين، 

تعد  لم  فيه  األول  الحراك  فجرّت  التي  العفوية  واليقظة 

موجودة، بعدما اقتادتها القوى الفاعلة في السياسة الدوليّة 

إلى مواضعٍ حرجة. لم يعد السوريون يجدون في ذاك الشهر 

هو  الصعبة  أحماله  من  تحرر  بأنه  األرجح  الربيع،  بديهيّات 

»روزنامة«  من  النهائية  بالهجرة  معنيّاً  صار  كأنه  اآلخر، 

التقويم التي تحفظ ميالد الشتات السوري جيداً.

 صحافي من سوريا

التي  املدينة  الشمالية،  عُمان  حاضرة  صحار،  في 

انطلقت فيها األحداث االحتجاجية املطالبة بالعدالة 

تمّ   ،2011 فبراير  شباط/   26 في  االجتماعية 

االحتجاجات  تلك  حاضن  اإلصالح«،  »ميدان  محو 

الحال  واقع  في  يكن  لم  والذي  املفتوح،  ومسرحها 

ببعضها  األربع  املدينة  جهات  يربط  مركزياً  دواراً 

بشرية  لكتلة  محورياً  مَعبراً  بل  فحسب،  البعض 

الحديثة.  الحضرية  املفاهيم  بكل  ضخمة، 

وانتصبت بدياًل عنه كتلة خرسانية كبيرة لجسر 

ـ وجسر فقط ـ يساعد الغرباء على املرور بسهولة. 

محو األماكن ورمزيتها

السيناريو ذاته جرى تعميمه على بقية »حواضن 

للتواصل  املفتوحة  الفضاءات  مثّلت  التي  األحداث« 

التفاعلي  والجدال  الحُر  للتفاكر  الجماهيري، 

اللحظة  تلك  في  والدولة  املجتمع  احتياجات  حول 

التاريخية الفارقة. فمثاًل، في مدينة صور، الحاضرة 

عاجاًل  تمديداً  الحكومة  منحت  لعُمان،  الشرقية 

أحد  قِبل  من  ممول  ليتوسع مسجد كبير،  وفورياً، 

التمديد كان على حساب أرض  املدينة. هذا  أثرياء 

مشاة  عبور  جسر  عليها  يُطلّ  الحرية«،  »ساحة 

فـ  مسقط  العاصمة  في  أما  مراقبة.  ببرج  أشبه 

مجلس  مدخل  أمام  نشأت  التي  الشعب«  »ساحة 

للشعب  السيادة  فكرة  على  للتدليل  الشورى، 

مهجورة،  باتت  الساحة  هذه  التغيير،  إرادة  في 

ألن  الرئيسي،  الطريق  قارعة  على  منسية  مقفرة، 

أضخم،  مبنى  إلى  نُقل  بكامله  الشورى  مجلس 

أي  من  تحصيناً  أكثر  بشكل  الجبال  تحرسه 

األكثر  الجزء  في  ويقع  بالسالح،  مدججة  كتيبة 

الخير«  »نداء  ساحة  العاصمة.  من  جغرافياً  عزلة، 

سباقة  كانت  والتي  الجنوبية،  صاللة  مدينة  في 

العُمانية منذ 25 شباط/ فبراير، غدت  في األحداث 

دائمة  ومقاوالت  بناء  مواد  ممتلئة بسقاالت  بدورها 

لم  هنا،  والعلمي  التأريخي  ولإلنصاف  تنتهي.  ال 

عربياً  منهجاً  بل  عُمانياً خالصاً،  يكن هذا سيناريو 

أحدثها  التي  الجديدة  الحالة  مع  للتعامل  مُعمماً 

مثاًل،  البحرين،  في  العام:  الوعي  في  العربي  الربيع 

تم إزالة نصب دوار اللؤلؤة وسط العاصمة املنامة، 

 14 حركة  بعد  البحرين  اعتصامات  شهد  الذي 

شباط/ فبراير 2011 واستبداله بإشارات ضوئية، 

وحدث هذا بعد شهر فقط من انطالق األحداث. أما 

أيقونات هذا  أحد  في مصر، وهو  التحرير«  »ميدان 

الربيع الشهيرة، فمن النادر اليوم وبعد انقالب 30 

املدرعات  من  لحظة  ولو  يخلو،   تجده  أن  يونيو، 

أفراد  عن  ناهيك  املركزي،  األمن  وآليات  العسكرية 

على  فيه  التواجد  على  املناوبين  والشرطة  األمن 

مدار الساعة.

امليادين  هذه  إليها  راحت  مآالت  هي  سبق  ما  كل 

ألعمق  املُوثِقّة  العربي،  الربيع  ألحداث  الحاضنة 

بالحرية  وشغفاً  وعفوية  شاعرية  اإلنسان  لحظات 

العارمة  الرغبة  تفضح  لم  كهذه  مآالت  والكرامة. 

في استبدال األمكنة وما تختزله من قيمة فقط، بل 

وأيضاً محو رمزيتها من الذاكرة، بتحويلها وظيفياً 

الخاص  النوع  ذاك  من  اليومي،  الخدمي  الشق  إلى 

الذي يألفه الناس سريعاً بالعادة واملمارسة: شارع، 

جسر، تقاطع، مسجد.

عابرة،  ليست  تساؤالت  تطرح  املــآالت   هذه  إن 

على  اليوم،  العربي  الواقع  قراءة  عند  هامشية  وال 

املدينة  وفكرة  السياسي،  االجتماع  زاوية  من  األقل 

املجال  في  اإلنسان  ومحورية  الجمعي،  الوعي  في 

لذاته  اإلنسان  هذا  فهم  وتشكُّل  به،  املحيط  العام 

وللحياة، وإدراك احتياجاته األساسية ليكون مؤثراً 

وفاعاًل على املستوى الذهني وامليداني.

ثقافة »الصندوق«..

الركن األساس في هذا الجدل هو: سؤال »الحيز 

العام« أو »املجال العام«، الحيز الذي هو ليس ساحةً 

في املكان بل سعة في الوجدان، وال ترفاً في التنظير 

الضرورة،  العام/  الحيز  للتفكير.  ضــرورة  بل 

املُنظِّرون  به  يتسلّى  ترفيهياً،  جزءاً  ليس  هو  الذي 

ودارسو السياسات العامة، وعلم االجتماع، وخبراء 

تغيّرات الديموغرافيا، بل هو في عين العاصفة التي 

تلم بوعي اإلنسان في هذه املنطقة، وفي هذا الوقت 

بثقافة  محاصراً  أصبح  الذي  اإلنسان  هذا  بالذات. 

السكن،  وصندوق  التفكير،  صندوق  »الصندوق«: 

وصندوق  العقاب،  وصندوق  الحركة،  وصندوق 

املتعة،  وصندوق  التنفس،  وصندوق  ــالم،  األح

وصندوق الحياة.

العام  الحيز  السياسي  االجتماع  علماء  يصف  قد 

بـأنه »أرض الجدل والنزاع، )وأنه، ذاك الكُلُّ الذي( 

يتكون من املجاالت العامة املتنافسة«.

أدب  هل  هو:  راهننا  يواجه  الذي  السؤال  لكن 

والفكري،  الثقافي  شقه  في  األقــل  على  الجدل، 

وحِدّة  املركزي،  التأطير  جردة  عن  بعيداً  متاح، 

مذهبية  الضيقة،  والجهوية  الفئوية  االستقطابات 

فكرتها  على  منغلقة  عصبويات  قبلية.  أو  كانت 

قد  جدلي  تفكير  أي  من  ومتخوفة  جافلة  البدئية، 

يهز عرش املسلمات التي يعتنقها أتباعها؟

هو  العام  املجال  أن  في  »هابرماس«  يجادل  وقد   

كل حوار لفظي وفكري للقضايا االجتماعية، يضمن 

عن  النظر  بقطع  الجميع،  بين  والتواصل  التفاعل 

كل  والثقافية،  والسياسية  االجتماعية  التمايزات 

إلى  الوصول  ألجل  ذلك 

مصالحهم  لفهم  توافق 

هذا  أن  بيد  املشتركة. 

ابتداء  يتطلب  التوافق، 

في  يتمثل  ذهنياً  معماراً 

والقيم  األفكار  مجموعة 

األدنى  حدها  في  املتفق 

بالطبيعة،  يتوسل،  الذهني  املعمار  هذا  األقل.  على 

واملساحات  املكانية  األطر  في  يتجسد  مادياً  معماراً 

حدائق  من  األفكار،  وتبادل  اللقاء،  لفعل  املفتوحة 

ومكتبات،  ومالعب،  وأندية،  ومقاهٍ،  ومتنزهات،  عامة 

روادها  مع  ومتفاعلة  مفتوحة  عامة..  وميادين 

لتحقيق جميع تلك املتطلبات. 

العامة  للميادين  نرى  فهل  هكذا،  والفكرة  إذاً، 

والعناية  التخطيط  من  مكانة  العربية  املدينة  في 

املعماري،  حرص  مدى  أي  وإلى  واالهتمام؟  والرعاية 

وتُؤثَث  املساحات  هذه  تتوافر  أن  املدني  واملهندس 

البشري؟  للتواصل  الخآلقة  وباألفكار  بالخدمات 

كلمة  املهندس  ذاك  أو  املعماري  لهذا  أصاًل  هل 

مشاريع  تنفيذ  عند  وقيمة  ووزن  ورأي  مسموعة، 

السيطرة  بيده  ممن  متخَذ  القرار  أم  ــدن؟  امل

املدينة  لإلنسان؟  اليومية  بالحركة  والتحكم 

لها  قاطنون  هم  أم  ساكينها؟  مُلك  هي  هل  ذاتها، 

يملكها  ومغلقة،  صغيرة  ملربعات  مستأجرون  فقط، 

حاالت  وفي  أهلها؟  وعلى  عليها  جدد  إقطاعيون 

الجديدة  املدن  مالك  هو  فالحاكم  الخليجية،  املدن 

السكنية لجميع  يبيع وحداتها  أن  والحريص على 

العالم.  جنسيات 

يعيش  عام  حيز  أو  عام،  مجال  في  نفكر  أن  وقبل 

لبعضهم  الناس  يسمح  مساحات،  في  ويتنفس 

بمقدورنا  هل  والفاعلية،  األفكار  بتبادل  البعض 

الزعم بوجود إنسان يملك القدرة على التمييز بين 

تعبير  )بحسب  ككينونة  ووجوده  املكاني  وجوده 

هايدجر(؟

بناء املعمار الذهني

أيضاً،  العام  حيزنا  لثيمة  آخر  وجه  هناك  أن  بيد 

ال يمكننا تجاهلها تاريخياً وال تحليلياً، رغم كل ما 

سبق من تساؤالت:

جميع  تحدي  بلداننا  في  الشباب  يستطع  ألم 

عراقيل التخطيط املديني املا ـ بعد حداثي ملدنهم؟ 

تأسيس  على  ـ  الفرصة  حانت  عندما  ـ  يقدروا  ألم 

ملمارسة  والكافلة  والكافية  الخاصة  ميادينهم 

وتعبير  تجمع  من  والسياسية  املدنية  حقوقهم 

ألم  مؤقت؟  بشكل  ولو  مسموع،  بصوت  وتفكير 

يلوذوا بالدوارات، في رمزية دالّة على القدرة متى ما 

املساحات  اجتراح  في  الذكاء  وعلى  الرغبة،  توفرت 

التي تُدّور الحوارات واملداوالت الحُرّة، ومعها تقوم 

الطبقية  والتشوهات  القسرية  الفروقات  بتدوير 

النيوليبرالية،  السياسات  شكالنية  فرضتها  التي 

الشباب  هؤالء  يعش  ألم  الرأسمالية؟  قبلها  ومن 

العزل  أذابــت  امليادين،  هذه  في  حقيقية  تجربة 

الطاقات  وحشّدت  مجتمعاتهم،  على  الطارئ 

املتفرقة التي أُهدرت وبُددت؟ 

.. صحيح أن األمر لم يدم طوياًل، وصحيح أيضاً 

الجريء،  الفعل  هذا  أعقبت  هائلة  انتكاسات  أن 

وأن  تعمّقت،  التاريخي  االنسداد  حالة  أن  وصحيح 

البشر،  وحريات  أرواح  من  دُفعت  باهظة  أثماناً 

الحدث  فهم  في  حائراً  زال  ما  الفكر  أن  وصحيح 

ينبئنا  كما  لعقود،  ذلك  وسيستمر  وعواقبه، 

الوعي  ال يمكن تجاهل  لكن في املحصلة  التاريخ... 

الجيل،  لهذا  تأتت  التي  العملية  والخبرة  النوعي، 

التغيير  إحداث  في  العام  املجال  أهمية  اختبر  حيث 

مهما كان صغيراً. بقي الرهان على استثمار وسائل 

الذهني،  املعمار  لبناء  وبذكاء،  ومبتكرة،  حديثة 

وحفظ  اإلنسان  إنارة  على  وقادراً  مستداماً  معماراً 

كرامته. 

 باحث من عُمان

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

في  باملجان  والعالج  الكرامة  أحالم 

»بألف  و  األطباء.  تحرك  مصر: 

يزين  عمالق  غرافيتي  كلمة«: 

املوقع:  وعلى  بالقاهرة.  عشوائية 

وفي  العراق،  في  النظافة  عمال 

العنـف السوري، وتاريـخ الرقابة 

واملنع في مصر.

التجزئة  األولى:  العاملية  الحرب 

مراسالت  خــالل  من  والتفرقة 

عملية  وهي  مكماهون  ـ  حسـين 

ما  األول،  طـورها  فـي  التجزئـة 

»الخداع«  فكرة  مجرد  يتجاوز 

الشائعـة. وفـي »بيـتونـة«: ثنـاء 

خاتون. 

يختتم  الترابي  حسن  رحيل 

دور  عن  الــســودان:  في  مرحلة 

املصطخب  السياق  في  الرجل 

إفالس  للبالد. والسعودية: حكاية 

وعـن  معلن.  غير  وسياسي  مالي 

إضراب املعلمين الفلسطينيين في 

الضفة الغربية. 

AS-SAFIR Arabic political daily - Thursday March 17,  2016 N° 13320الخميس 17 آذار 2016 - املوافق 8 جمادى الثانية  1437 هـ - العدد 13320 

15 1

منعطف..

املذهبي والتحارب األهلي،  التخندق  املاضية، عصفت بمنطقتنا موجة  في السنوات 

املـمـوِّهة  لظروف وسياقات مختلفة بحسب البلدان. وهي مرتبطة بمسار متصل من 

ـ بعضها على شكل هزائم صريحة )حزيران / يونيو  آن  مآله في  ـ وهي  الخيبات 

1967، االجتياح اإلسرائيلي للبنان واملقاومة الفلسطينية 1982، احتالل العراق 2003.. 

»استعجال  في  تتمثل  تعقيداً  أكثر  وأخرى  املعاصر(،  تاريخنا  في  الكبرى  املحطات 

الغلبة« عند أي نصر. كما أعقبتها الثورات املضادة التي استشرست بمقدار هلعها 

من الروح املتمردة التي لم ينفع اإلفقار وال القمع وال اإلذالل في وأدها، فراحت تفرد 

أبناءها في الساحات والشوارع على طول املنطقة وعرضها، يغنون للحرية والعدالة 

والكرامة، وطبعاً لـ »العِيش«، فووجهوا بأساليب تجاوزت بشاعتها الخيال.

انشطرت مجتمعاتنا تحت وطأة كل ذلك إلى جماعات متنابذة حتى حينما يغيب 

الحكم  أنه دول )ومنطِقها( نحو أشكال من  يُفترض  ما  البارود، وانهارت مؤسسات 

املافيوي، تمسك به عصابات نهّابة ومبتذلة، متعيشة على إدارة التشاحن.  

وهذه حال عدمية مدمرة. وهي بال أفق: ال نهاية لها ألنها تتجدد بمسميات شتى، وال 

يمكن لطرف أن يحسمها ملصلحته دون سواه، فلو فعل اليوم النقلب عليه الحال غداً 

من هنا أو هناك.. وهاكم األحوال القصوى في سوريا والعراق واليمن وليبيا تصرخ 

بذلك، وتفيض على جيرانها، حينما ال يكون هؤالء الجيران هم أنفسهم عابثون بها، 

مؤججون لنيرانها بفعل نوازع النكاية، ووهم الغلبة )مجدداً(، والرغبة باستزالم هذا 

أو ذاك..

وكما يحدث عادة في مثل هذه األحوال، طال اإلنهاك الجميع كما يبدو، على الرغم 

)واملتجددة(  السابقة  الباردة  الحرب  قطبي  أن  ويبدو  الكالم.  نبرة  علو  استمرار  من 

يرغبان، كالهما ومعاً، في  استراحة جدية: واشنطن تنتقد بقسوة السعودية وموسكو 

تعلن منفردة عن سحب قواتها من سوريا. السعودية والحوثيون يتفاوضون في السر 

نقاط  تسجيل  في  بحظوظ  تنطلق  سوريا  بخصوص  الحالية  جنيف  ودورة  والعلن، 

والبناء عليها.

ما يزال الطريق مليئا باأللغام، واملستفيدون من الخراب كثر وأقوياء، والناس غير 

أننا بإزاء لحظة  إال  الحال يمكن أن تتغير، ال يرون كيف، وال يعرفون.  أن  مصدّقين 

انعطاف، قد تثمر وقد تُجهَض. ولعل ما يمكن عمله اليوم هو التمسك بضرورة توقف 

الحلول  على  نتصارع  ذلك  وبعد  القناعة.  تسييد  املذهبي..  السعار  وبإدانة  الحروب 

واألولويات بقدر ما نشاء..

سعيد سلطان الهاشمي

محمد عبلة ـ مصر

نهلة الشهال

الحيّز العام: ساحةٌ في املكان أم سِعةٌ في الوجدان؟

سنوات غيّرت وجوه السوريين

أيمن الشوفي

هل املدينة ذاتها مُلكٌ لساكينها؟ أم هم قاطنون

لها فقط، مستأجِرون ملربعات صغيرة ومغلقة،

يملكها إقطاعيون جدد عليها وعلى أهلها؟ 



األجنبية،  التنقيب  لشركات   ٢٠١٦ عام  ميزانية  من  العراق  خصّصها  دوالر  مليار 

وجاء االتفاق مع هذه الشركات بعد إقرار زيادة اإلنتاج اليومي إلى ٩ ماليين برميل 

والذي كان سيوصل عائدات النفط السنوية إلى ١٧ مليار دوالر، لكن انخفاض سعر البرميل 

سيجعل هذا املبلغ ينقص ٦ مليار دوالر فيما سيبقى املبلغ املخصص لشركات التنقيب ثابتاً.
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السودان: نهاية مرحلة

الذي  الترابي  حسن  السوداني  السياسي  يزال  ال 

مماته  في  الخالفات  يثير  الشهر،  هذا  مطلع  توفي 

كما كان في حياته السياسية الحافلة: هل بلغ عدد 

الذين شيّعوه 70 ألفا أم فقط ثالثة آالف؟ هل سيستمر 

«حزب املؤتمر الشعبي» الذي أسسه بعد مفاصلته مع 

الرئيس عمر البشير في العمل السياسي أم سينزوي؟ 

هل ستتحقق وحدة اإلسالميين؟ وهل سيصل الحوار 

عامين  من  أكثر  قبل  البشير  ابتدره  الذي  الوطني 

للتوصل إلى توافق سلمي في معالجة مشكالت البالد، 

من  فيه  األبرز  السياسي  الحضور  الترابي  وشكَّل 

خارج الحكومة، أم ينتهي أمر ذلك الحوار كما انتهت 

غيره الكثير من التحركات السياسية لنظام «اإلنقاذ» 

الحاكم في السودان.

«ال زعامة للقدامى»

موت  أن  الواضح  فمن  اإلجابات،  عن  النظر  بغض 

السودان.  تاريخ  في  نهاية مرحلة  إلى  الترابي مؤشر 

 1964 أكتوبر  األوّل/  تشرين  ثورة  بعد  ما  مرحلة 

ومن  األول،  العسكري  بالحكم  أطاحت  التي  الشعبية 

لم  الذي  الشعار  وهو  للقدامى»،  زعامة  «ال  شعاراتها 

الزعيم  أمثال  االستقالل  آباء  تحجيم  على  يقتصر 

ما  وفي  املحجوب..  أحمد  ومحمد  األزهري  اسماعيل 

بعد إبعادهم، وإنّما تدافعت موجات هذا الشعار لتصل 

الصادق  فيقود  التقليدية،  الطائفية  األحزاب  قلب  إلى 

اإلمامة  بين  للفصل  األمّة»  «حزب  داخل  ثورة  املهدي 

التي كان يتوالها عمه الهادي املهدي ورئاسة الحزب 

التي توالها هو، ثم إطاحته باملحجوب ليتولى الصادق 

رئاسة الوزارة وهو في الثالثين من عمره. 

بالعسكر،  اإلطاحة  على  تقتصر  لم  أكتوبر»  «ثورة 

وإنما فتحت الباب أمام تدفق األفكار الكبيرة املرتبطة 

خاصة  وقتها،  للساحة  متسيّدا  كان  الذي  باليسار 

إلى  وااللتفات  واالجتماعي،  االقتصادي  الجانب  في 

قضايا التنمية بعد أن كان الجيل السابق يرفع شعار 

«تحرير ال تعمير». وكان أن تمّ انتخاب أول امرأة في 

وحصد  االقتراع،  سن  خفض  بعد  السوداني  البرملان 

اليسار غالبية املقاعد املخصصة للخريجين. على أن 

امللعب السياسي شهد وقتها صراعاً عنيفا بلغ ذروته 

البرملان،  في  نوابه  وطرد  الشيوعي»  «الحزب  بحل 

دوراً  وحزبه  الترابي  فيها  لعب  التي  الخطوة  وهي 

الكبيرين  الحزبين  على  للضغط  انتقل  ثم  رئيسياً، 

إلى  املستندين  الديمقراطي»  «االتحادي  و  «األمة» 

طائفتي األنصار والختمية الدينيتين، لتبني أطروحة 

«الدستور اإلسالمي» في بلد يتميز بتعدد ثقافي وديني 

وعرقي، وهو ما وضع الحرب األهلية الجارية في اتجاه 

التصعيد. كما أنّ قفل باب العمل السياسي الشرعي 

تبني  إلى  دفعهم  عموما  واليسار  الشيوعيين  أمام 

النميري الذي تولى  الطريق االنقالبي وواجهته جعفر 

السلطة في العام 1969 وكان من أولى قراراته تمزيق 

العمل  يجري  كان  التي  اإلسالمي  الدستور  مسودة 

بينها  ومن  السياسية  القيادات  إجازتها، ووضع  على 

الترابي واملهدي في املعتقل. 

االستراتيجي والتكتيكي

بين  الجمع  على  القدرة  بخاصية  الترابي  تميز 

صقلتها  براغماتية  مع  والتكتيكي،  اإلستراتيجي 

جانب  إلى  والسوربون  لندن  جامعتي  في  دراسته 

اإلسالمية.  والشريعة  العربية  اللغة  في  خلفيته 

ووظف كل هذه املهارات في سبيل هدفه الرئيسي 

السياسية  الحياه  قلب  الى  الدين  إعــادة  وهو 

الخاص  مفهومه  وفق  واالجتماعية  واالقتصادية 

لم  لذا  مواقف.  من  ذلك  تطلب  ومهما  لذلك، 

عن  الحركي،  اإلسالمي  وهو  الترابي،  يستنكف 

اإلشتراكي  لالتحاد  العام  لألمين  نائبا  القسم  أداء 

الوطنية  املصالحة  صفقة  إطار  في  النميري  أمام 

التي تتيح له فسحة من العمل الحر لبناء تنظيمه 

وإعالمية  مالية  أذرع  عبر  مؤسسية،  بطريقة 

وتنظيمات في مجاالت الشباب واملرأة والطالب، التي 

ظلت الرافد الرئيسي والقاطرة ونجحت في تحويل 

تنظيم نخبوي وطالبي إلى حركة سياسية تحتل 

املوقع الثالث في آخر برملان يتم انتخابه بمنافسة 

أن  من  الرغم  على   ،1986 العام  في  تعددية  حزبية 

مسؤولية  حمّلته  السياسية  القوى  من  الكثير 

األخيرة،  حكمه  سنوات  في  النميري  مع  تحالفه 

في  ضده  بتحالفها  عليها  سخطها  عن  وعبرت 

الدائرة التي ترشح فيها، وأسقطته.

لكن الرجل الذي طلب القوة والسلطة عبر مختلف 

السبل، لم يهدأ، واستغل قدرات حزبه املالية واإلعالمية 

والتنظيمية ليشكك في قدرة حكومة الصادق املهدي 

البرملانية  التجربة  وفي  بل  الحكم،  على  االئتالفية 

كلها، خاصة في ظل اتساع الحرب األهلية في جنوب 

التي كان  التمرد  املتنامي لحركة  السودان والتهديد 

ليقوم  للترابي  املسرح  هيأ  وهذا  قرنق.  جون  يقودها 

العميد  وواجِهته   ،1989 انقالب  وهي  األخيرة  بقفزته 

األجهزة  بعض  باستغالل  وذلك  البشير،  عمر  وقتها 

الكوادر  بعض  له  حيث  املسلحة  القوات  في  الفنية 

امللتزمة، إضافة إلى عناصر حزبية مدنية شاركت في 

الترابي  أمام  الطريق  انفتح  الخطوة  وبتلك  العملية. 

ليهيمن على املسرح السياسي لعشر سنوات، ويصبح 

أول حركة إسالمية سياسية تصل إلى السلطة، ولو 

أن هذا الوصول تمّ عبر انقالب عسكري. 

االنقالبية  السلطة  اتخذتها  التي  القرارات  أولى  من 

الجديدة حل األحزاب. ومن باب التمويه، شمل الحل 

مع  الترابي  زعيمها  واعتقال  بل  اإلسالمية»  «الجبهة 

بقية رؤساء األحزاب. لكن املفارقة أنّه في الوقت الذي 

العمل السياسي السري  إلى  لجأت فيه بقية األحزاب 

كما هو متوقع، فإنّ التنظيم الوحيد الذي تقيّد بقرار 

وأصبح  اإلسالمية»،  القومية  «الجبهة  كان  الحل 

يخص  شأن  كل  في  الشخصي  املرجع  هو  الترابي 

الدولة.

عقد من السلطة املطلقة

محور  الترابي  كان  التالية،  العشر  السنوات  لفترة 

السلطة بال منازع، بل وصل األمر أن البشير كان يسمع 

للترابي،  تصريحات  إثر  املذياع  من  القرارات  ببعض 

مثلما أبلغ هيئة اإلذاعة البريطانية مرة عن حل مجلس 

أي  للترابي  وليس  البشير  يترأسه  الذي  الثورة  قيادة 

صلة به! وكان هذا مقتل الترابي الذي وجد، كما صرح 

احتياجات  ربع  أكثر من  يلبي  ال  املوجود  الفقه  أن  مرة، 

الحرية  مناخات  غياب  مع  لكن  الحديثة.  الدولة 

وانشغال  والسياسي،  الفكري  بالتدافع  تسمح  التي 

على  عليها  سيطر  التي  الدولة  بإدارة  التنظيم  طاقم 

إلى كيفية  الفكري وترجمة  الشعارات  حساب الجهد 

مواجهة قضايا الحرب األهلية والتنوع العرقي والديني 

والعالقات  االقتصادية  الهموم  معالجة  وإلى  والثقافي، 

حمل  الذي  الزخم  تبدد  النتيجة  كانت  الخارجية.. 

اإلسالميين إلى السلطة واحتراق الشعارات على أرض 

ال  السلطة،  عاريا على  الصراع  ثَمّ أصبح  الواقع. ومن 

الترابي وخصومه من غير اإلسالميين، وإنما بينه  بين 

تجربة  وهي  أنفسهم.  وتالمذته  العسكريين  وبين 

والعراق،  في سوريا  قبل،  من  مؤدلجة  أنظمة  خاضتها 

الوضعية  وهي  للعسكريين.  دائماً  فيها  الغلبة  وكانت 

التي لخصها قرنق في واحدة من تعليقاته الساخرة من 

أن «الثورات عادة تأكل أبناءها، لكن أبناء اإلنقاذ أكلوا 

آباءهم»!

في العام 1999، وإلرسال رسالة واضحة ال لبس فيها، 

البرملان  حل  وأعلن  العسكري  لباسه  البشير  اعتمر 

مقر  على  حراسا  ووضع  الترابي،  يترأسه  كان  الذي 

«حزب املؤتمر الوطني» الذي كان الترابي أمينه  العام، 

من  السابق  رئيسهم  منع  في  يترددوا  لم  والحراس 

الدخول. لم يجد الترابي مفرا من تأسيس حزب جديد 

هو «املؤتمر الشعبي»، بعد أن قرر غالبية تالمذته البقاء 

الحزب  استمد  الوطني».  «املؤتمر  السلطة،  حزب  في 

طرحه  من  أكثر  وتاريخه  الترابي  من  قوته  الجديد 

ألي برنامج جديد يتمايز عن تجربة اإلنقاذ، ومع غياب 

كامل ألي جيل جديد ليتسنم زمام القيادة.

مؤشر  الترابي)  غياب  يكشفها  (التي  القيادة  أزمة 

السياسية،  الساحة  تعيشه  الذي  الكبير  املخاض  على 

على  مسيطرة  ظلت  التي  الشخصيات  عنه  وتغيب 

املستوى الحزبي والقومي في الحكم واملعارضة لنصف 

قرن.. وهي تشهد احتراق الشعارات. فالترابي برز في 

«ثورة أكتوبر» في طرحه قضية الحرية ملعالجة مشكلة 

السلطة  على  فيها  هيمن  التي  الفترة  لكن  الجنوب، 

السودان.  تاريخ  في  للحرية  انتهاك  أكبر  شهدت 

واملهدي رفع شعار فصل اإلمامة عن السياسة، وانتهى 

الحال  وواقع  قيادته.  تحت  االثنين  ضم  إلى  األمر  به 

يشير إلى أن الحزبيين التقليديين، األمة واالتحاديين، 

هما على طريق توريث قياداتهم. واليسار يكاد يكون 

خارج التأثير تماما بسبب الضربة التي تعرض لها إثر 

فشل انقالب 1971 وانهيار تجربة املعسكر الشرقي وما 

لحق بالبعث والناصرية.. وأما «حزب املؤتمر الوطني» 

الحاكم، فعلى الرغم من تقاعد العديد من شخصياته 

البرنامج  غياب  أن  إال  املاضيين،  العامين  خالل  القيادية 

وغياب مناخ الحرية الذي يسمح بالتدافع لبروز قيادات 

ويجعل  اآلخرين،  مثل  ضعف  حالة  في  يجعله  جديدة، 

الساحة مفتوحة على مختلف االحتماالت.

 كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

السر سيد أحمد

أحمد أبو شريعة ـ السودان

الدّخل  متوسّط  يتجاوز  ال  عندما  يحصل  مــاذا 

الشهري في قطاع أساسي 800 دوالر بينما يصل 

متوسّط اإلنفاق الشهري للعائلة الواحدة إلى 1300 

هو  القطاع  هذا  على  اإلنفاق  يكون  وعندما  دوالر، 

األمنية  القطاعات  على  كبير  إنفاق  مقابل  األدنى 

وعلى رواتب الوزراء والنّواب؟ املعلّمون الفلسطينيون 

في الضّفة الغربيّة يعرفون اإلجابة العملية، وقد بدأوا 

املاضي.  فبراير  شباط/  من  العاشر  منذ  تطبيقها 

ما  كبيرة،  له  االستجابة  وكانت  اإلضــراب  أعلنوا 

التظاهرة  التظاهر.  نحو  والذهاب  بالتصعيد  سمح 

األولى جمعت 20 ألفاً. ردّت السلطة باملعتاد: الوعد 

عقد  التّفاق  استناداً  األجور  رفْع  ملطلب  باالستجابة 

عام  مشابهة  إضرابات  بعد  املعلّمين  وبين  بينها 

اإلضراب  بإيقاف  مطالبة  االستجابة  رافقت   .2013

بالرّفض  قوبلت  لكنّها  الطّالب،  مصلحة  أجل  من 

على اعتبار أن ال ضمانات لتنفيذ الوعود، خاصّة أنّ 

تجربة 2013 لم تنسَ بعد، وأنّ السلطة تعلن طول 

القادم  التمويل  املاليّ بسبب تناقص  الوقت عجزها 

أساساً من تبرعات الدّول املانحة. الرفض استدعى 

استخدام األسلوب األثير على السلطات في منطقتنا: 

الحراك  واتّهم  معلّماً   20 اعتقل  والتخوين.  القمع 

بأنّه مسيّس ويخدم تارة األجندة اإلسرائيلية وتارةً 

أخرى حركة حماس! ووضعت حواجز على الطرق 

املتظاهرين من  ملنع  الله في محاولة  رام  إلى  املؤدّية 

الوصول إلى مقر السلطة، لكنّها لم تستطع منع 15 

ألفاً، بينهم أولياء أمور وتالميذ من التظاهر يوم 23 

شباط/ فبراير.

استقالة  اآلن  الحراك حتى  تداعيات  أبرز  بين  من 

لرفضهم  بها  املحتجين  مطالبة  بعد  املعلمين  نقيب 

من  جــزءا  الرسمية  النقابة  واعتبار  لهم،  تمثيله 

االتحاد  حلّ  أعقبت  أنّها  خاصّة  السلطة،  منظومة 

الذي   ،2012 عام  فلسطين  عمال  لنقابات  العام 

رئيسه  واعتقل  إليه  االنتماء  عباس  الرئيس  حظر 

بخطاب  توجّه  عباس  حينها.  آخرين  نقابيين  مع 

للمعلمين أخيراً، بعد مرور شهر على اإلضراب واعداً 

بزيادة 10 في املئة على الرواتب وبتنفيذ اتفاق عام 

عُلّق  أن  فكان  املقبل،  العام  بداية  من  ابتداءً   2013

أيضاً  تشمل  املعلمين  مطالب  أسبوع.  ملدّة  اإلضراب 

دفعها  السلطة  «تستطع»  لم  سابقة  رواتب  تسديد 

حكوميين  موظفين  رواتب  دفع  «تستطع»  لم  كما 

آخرين في مرّات كثيرة على امتداد السنوات. «لم 

تستطع» و «لن تستطيع» هي مكمن العطب.السلطة 

تواجه األزمات بالتخبط والوعود املؤجّلة ألنّ ال أحد 

فيها يريد أن يعترف بالعجز. فرديفه هو االعتراف 

لم  الذي  بأوسلو،  املتمثل  السياسي  املشروع  بفشل 

إليها  املنتمون  يعتبر  ال  صغيرة،  لفئة  إال  مفيداً  يعد 

في  املشاركون  الناس.  ألحوال  االلتفات  عليهم  أنّ 

إصراراً  يبدون  معلم، وهم  ألف  اإلضراب كانوا 35 

على االستمرار في التحرك حتى تنفيذ مطالبهم.

إضراب املعلمين الفلسطينيين.. 

عن «عدم االستطاعة»

ربيع مصطفى

أعلن صندوق النقد الدولي بأن استمرار العجز في ميزانيات دول الخليج 

احتياطياتها  أغلب  تآكل  إلى  سيؤدي  خصوصاً،  والسعودية  عموماً، 

مليار   654 حوالي  اآلن  والبالغ  السعودي  النقدي  فاالحتياطي  النقدية. 

دوالر، سيتبخر خالل خمس سنوات إذا استمر الحال على ما هو عليه، أي 

على فرض استقرار معدل سعر برميل النفط على 50 دوالراً، وبقاء معدالت 

اإلنتاج بدرجاتها املرتفعة البالغة حوالي 5. 10 مليون برميل يومياً. وجاء 

هذا اإلعالن ضمن التقرير الدوري لصندوق النقد الدولي حول مؤشرات 

االقتصاد العاملي ومعوقات النمو، وتضمن بعض املعالجات املمكنة لتجاوز 

وخاصة  عموماً،  الريعية  الدول  اقتصاديات  على  الكارثية  النتائج  تلك 

الطاقة  أسواق  عموم  على  مؤثرة  ريعية  دولة  أكبر  كونها  السعودية، 

العاملية استهالكاً وإنتاجاً وبالتالي نمواً وتسعيراً كامًال.

عجز متصاعد

ملعشر  املليوني  واإلهدار  واإلسراف  امللَكي  البذخ  كل  من  الرغم  وعلى 

األمراء واألميرات وخاصتهم، وبرغم كل العطايا والهبات السخية لشراء 

الصديقة  والدولية،  اإلقليمية  املنظمات  من  الوالءات  وانتزاع  املواقف 

كل  وبرغم  املؤثرة،  والشخصيات  اإلعالم  وسائل  وكذلك  والشقيقة، 

سنوية  موازنة  آخر  فإنّ  اململكة،  داخل  والفقر  العوز  مكافحة  مسكنات 

النفقات.  مع  اإليرادات  تساوي  تُبين   (2014) الله  عبد  امللك  عهد  في 

اإليرادات قد  فإنّ مجموع تقدير  ومع حساب فائض ميزانية عام 2013، 

بنوعيها  النفقات  متوقع  إجمالي  أما  دوالر،  مليار   246 حوالي  وقتها  بلغ 

التشغيلي واالستثماري فبلغت حدود 218 مليار دوالر. وحينها بعث امللك 

بأنها تخدم  قائًال  إقرارها  فيها على  الوزراء يحثهم  إلى مجلس  برسالة 

الدين والوطن والشعب وكل من يطلب يد العون. وبعد مرور شهرين من 

تولي امللك سلمان للحكم (آذار/ مارس 2015)، انقلبت األرقام. ليس فقط 

أسعاره  نصف  من  ألقل  تصل  مستويات  بلغت  التي  النفط  أسعار  أرقام 

السابقة، وانقلبت أيضا أرقام التسلّح وأرقام تمويل التدخالت السعودية 

غير املعلَنة في سوريا ولبنان واملعلنة في اليمن، حتى توالت أرقام العجز 

لتصل في عام 2015 لحدود 98 مليار دوالر، ألن مجموع اإليرادات للعام 

اإلنفاق فبلغ 260 مليار دوالر.  أما  نفسه كانت بحدود 168 مليار دوالر، 

التورط  حالة  استمرت  إذا  أخرى  مليارات  بعشرة  العجز  وسيتضخم 

تبديد  في  الفاحش  البذخ  لحالة  إضافة  املباشر،  وغير  املباشر  الحربي 

من  واسعة  فئات  بين  والفقر  البطالة  نسب  فيه  تزداد  وقت  في  الثروة 

مواطني اململكة!

األمير الصغير ملك غير متوج 

األمير محمد بن سلمان من مواليد 1985، عيّنه والده امللك سلمان ولي 

ولي العهد بعد أن أزاح ولي العهد األول األمير مقرن بن عبد العزيز (وهو 

هذا  للعهد، وكل  أول  وليّاً  نايف  بن  األمير محمد  من  األم) وجعل  يمنيّ 

مقدمة منه أوًال لحسم التنافس بين أجنحة العائلة املالكة لصالح جناح 

السديريين الذي ينحدر منه امللك سلمان وابن أخيه وولي عهده األمير 

محمد بن نايف ومن ثم ابنه كولي ثانٍ للعهد، وثانياً لتهيئة الظروف 

األول  العهد  ولي  حساب  على  ولو  حتى  القادم  امللك  ربما  ابنه  ليكون 

األمير محمد بن نايف. وعليه نجد أغلب قرارات امللك سلمان التوظيفية 

تصب مباشرة بهذا االتجاه، فحصر بيد ابنه أهم الصالحيات واملناصب، 

بينما ال يتمتع بخبرات سابقة وهناك من األمراء من هو أجدر منه خبرة 

ودراية وتحصيًال علمياً: وزير الدفاع، نائب ثان لرئيس الوزراء، رئيس 

لشركة  األعلى  املجلس  رئيس  والتنمية،  االقتصادية  الشؤون  مجلس 

عملياً  وهو  وتوابعها،  أرامكو  عن  املسؤولة  السعودية  العربية  الزيت 

األمير  سيطر  لقد  العامة..  االستثمارات  صندوق  على  األعلى  املشرف 

محمد بن سلمان عملياً على القوة واملال، فمن يتولى وزارة الدفاع يكون 

ملكاً ألنه سيجعل والء الوزارة له، وبالتالي القوة الضاربة بيده إلى جانب 

النفط  التي تبيض ذهباً، على حد قول أحمد زكي يماني وزير  الدجاجة 

األسبق، أي حرية التصرف بالريع النفطي ومشتقاته، خاصة وأن أرامكو 

هي  وإنما  واملعادن،  البترول  وزارة  وال  املالية  وزارة  إلشراف  تخضع  ال 

رقابة مباشرة على مردودات ريعها.. واألمير  ال  مؤسسة شبه مستقلة، 

فقط  وبشخصه  التشكيالت  هذه  لكل  جامع  مجلس  أهم  يرأس  نفسه 

والتنمية  االقتصادية  الشؤون  مجلس  تشبيكها:  أو  بينها  الربط  يتم 

والذي تتبع له وزارات البترول واملالية والتخطيط، إضافة إلى مؤسسة 

أساسا  املشرف  العامة  االستثمارات  وصندوق  السعودي،  العربي  النقد 

األنابيب  اململكة، كمد  في  واإلستراتيجية  الكبرى  املشاريع  تمويل  على 

ومشاريع  النفطية  واملوانئ  الصناعية  واملدن  البتروكيمياويات  ومعامل 

ريوع  من  حروباً  يمول  أن  يملك  أنه  أي  الشريفين..  الحرمين  توسعة 

بالنسبة  وهكذا  بصرفها،  البتّ  حق  يملك  من  لوحده  وهو  مرئية،  غير 

األمير  يكون  أن  بمستغرَب  وليس  اإلنشائية.  أو  التسليحية  للعموالت 

بعد سنتين أو ثالث أغنى أغنياء العالم، وإن دخلت اململكة بجاللة قدرها 

مرحلة اإلفالس غير املعلن!

من أخوات أرامكو:

البنك املركزي السعودي 

في  القرار  لصنع  فعلي  مركز  أهم  وهي  دولة،  داخل  دولة  هي  أرامكو 

السعودية. من خالل أرامكو يتم وضع السياسات النفطية واستثماراتها 

أخطبوطية  شركات  مجموعة  عن  عبارة  وهي  والخارجية،  الداخلية 

األرباح  اململكة ألنه مثالي لجني  ما هو عليه في  الحال على  بقاء  يجمعها 

الفلكية والتحكم بالسيولة النقدية والنفطية، ويسعى الستبقاء التسيد 

فقط  مختصة  أرامكو  ليست  السعودي.  النفط  بكفالة  عاملياً  الدوالري 

باالستثمارات النفطية والغازية، التي ال تعطى األفضلية فيها إالّ للشركات 

والتي  أوف كاليفورنيا،  أويل  مثلما حصل مع شركة ستاندر  األمريكية 

تستثمر بحدود 8.5 مليار دوالر بحقول الغاز املصاحب. فهناك مشاريع 

إنشائية كبرى، وهناك 20  في املئة من املستوردات املدنية أمريكية الصنع، 

وهناك ما يزيد عن 250 شركة أمريكية تتقاسم العقود في معظم املجاالت 

الحيوية، كالدفاع والكهرباء والبترول والحديد والبتروكيمياويات.

عام 1952 تم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما ــ «البنك 

القائمة  اململكة  العزيز مؤسس  امللك عبد  السعودي») في عهد  املركزي 

حالياً، وبأمر منه، بعد أن اطلع على نصائح وإرشادات ومشورة القائمين 

على بيع النفط وطرق تسديد حصة اململكة من ريعه. جرى تبنّي فكرة 

تكامل  االستشاري  التطور  هذا  على  يغلب  وكان  السعودي.  البنك 

االحتياجات  كل  يلبي  مضمون  كمعادل  البترودوالر  طابع  تسييد  فكرة 

التبادلية واالستعمالية، وإن كان الريال هو النقد املحلي الرسمي فال ضير 

بالدوالر.  إالّ  عمالتهم  اختالف  على  للمستهلكين  يباع  ال  النفط  دام  ما 

تحمل  التي  بالعمالت  الراغبة  العزيز  عبد  امللك  ميول  احتواء  تم  وعليه 

اململكة  في  الناس  ألن  والفضية،  الذهبية  العمالت  أي  بذاتها،  قيمها 

كاألوراق  للتلف  معرضة  وغير  تبور  ال  وهي  املسكوكات  على  تعودوا 

تحمل  التي  تقسيماته  وعشرية  الورقي  الريال  فكرة  وكانت  النقدية.. 

صورة امللك ومسكوكاته املعدنية التي ستوحد التعامالت التجارية داخل 

اململكة وتركز هيبة الدولة وملكها بين الرعية، مقنعة، خاصة وأن فترة 

املحيطة  الدول  الخمسينيات شهدت تمايزاً وتباهياً بشعارات ورسوم 

واملنعكسة في عمالتها املحلية، فالدينار العراقي حل محل الليرة العثمانية 

والجنيه االسترليني والليرة السورية وكذلك الجنيه املصري.. وهكذا 

التي تحمل صور  املوحدة  املحلية  العملة  بدأت السعودية مشوارها مع 

امللك املؤسس. أول محافظ ملؤسسة النقد العربي السعودي هو جورج 

بلوارز، وهو مهني اقتصادي أمريكي الجنسية استمر بمنصبه حتى عام 

1954، حيث تولى املنصب موظف أمريكي آخر (رالف ستاندش) وكان 

نائبا لألول، واستمر بمنصبه كمحافظ لـ «ساما» حتى عام 1958. وفي 

البنك  محافظ  ملنصب  سعودي  كأول  القريشي  العزيز  عبد  عين   1974

املركزي السعودي. 

السحب  وال  ستكفي،  دوالر  مليار   15 بمقدار  «ساما»  سندات  بيع  ال 

وال  ستكفي،  النقدي  االحتياطي  دوالرات  من  املليارات  لعشرات  الشهري 

أسعار  عن  الحكومي  الدعم  رفع  وال  يكفي،  وخصخصتها  املطارات  بيع 

متطلبات  الن  األفراد..  على  دخل  ضرائب  فرض  وال  والبنزين،  الكهرباء 

اإلنفاق الفاسد ال تنتهي إال بانتهاء العمر االفتراضي للقائمين عليه. 

 باحث من العراق مختض بشؤون الخليج العربي

السعودية: حكاية إفالس مالي وسياسي غير معلن

جمال محمد  تقي



عنف  أعمال  في  قُتلوا  ــل  األق على  شخصاً 

لوحده،   املاضي  شباط  شهر  في  العراق  في 

من  هم  القتلى  ثلثي  من  أكثر  املتحدة.  األمــم  بحسب 

طائفية. ألسباب  العنف  أعمال  بعض  ترجع  كما  املدنيين، 

نص ورسم مرتضى كزار

قـضـيــــة
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مراسالت حسين ـ مكماهون: عملية التجزئة في طورها األول

.. »ألنَّها ]الثورة العربية[ تتوافق مع أهدافنا املباشرة، املتمثّلة في تفكيك 

الكتلة اإلسالمية وهزيمة اإلمبراطورية العثمانية وتحطيمها، وألنَّ الدول 

التي سيقيمها )الشريف حسين( خلفاً لألتراك لن تكون بالضارّة بنا.. 

التعامل معهم  ما جرى  وإذا  األتراك،  استقراراً من  أقلّ  العرب  إنَّ  بل 

على النحو املالئم فسيبقون في حالٍ من الفسيفساء السياسية، نسيجاً 

مؤلّفاً من إمارات صغيرة غيورة عاجزة عن التماسك«.

توماس إدوارد لورنس )كانون الثاني/يناير 1916(

والحدود  بيكو  سايكس  التفاقية  حدّ  وضع  إلى  مؤخّراً  داعش  دعا   

القوة  بمظهر  للظهور  محاولة  في  وذلك  رسمتها،  التي  املصطنعة 

إزالة  األولى  أعمالها  بين  من  وكانت  لالستعمار.  واملناهضة  املجدّدة 

املناهض  داعش  موقف  لكن  والعراق.  سوريا  بين  الحدودية  املراكز 

التي  التفرقة  املشكلة األساسية هي عملية  للتجزئة يبقى قاصراً، ألنَّ 

توفّر مبرر التجزئة. فالتفرقة، عملياً، هي الجانب الجوهري من التجزئة، 

الجانب الذي يجعلها عملية تتعلق بالسكّان واإلقصاء في املقام األول 

وال تقتصر على األرض واالقتصاد. وهذا ما أدركه دعاة الوحدة العربية 

املتمثّلة  االستعمارية  التجزئة  حينها  في  فأدانوا  العرب  والقوميون 

بدائل  األحيان  بعض  في  واقترحوا  ورفضوها  بيكو  سايكس  باتفاقية 

لنزع  فعلية  محاوالت  في  خطابهم  وترجموا  جامعة،  عربية  وحدوية 

الحدود وإقامة ضروب من االتحادات.

التجزئة تولّد.. مزيداً من التجزئة

لكن اتفاقية سايكس بيكو لم تكن الخطوة األولى في عملية التجزئة. 

وثمّة ثالث من الوثائق، تعود إلى مئة عام من اآلن، كانت قد بذرت بذور 

مراسالت  فهناك  األوسط.  الشرق  في  االستعمارية  والتجزئة  التفرقة 

وهنري  مكة،  شريف  علي،  بن  حسين  السيد  )بين  مكماهون   - حسين 

إلى  الفترة من 1915  في  البريطاني في مصر،  السامي  املندوب  مكماهون، 

منتصف 1916(، وهي الوثيقة التي أدخلت فكرة تجزئة املنطقة على أسس 

عرقية ودينية. ثم اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، وهدفت إلى تقاسم 

أبرموها  العثمانية بين الشركاء الذين  العربية في اإلمبراطورية  األراضي 

وأخيراً،  وإيطاليا(.  القيصرية  روسيا  بموافقة  املتحدة  واململكة  )فرنسا 

وعد بلفور الصادر في عام 1917 والذي منح حركةً استعماريةً حقوقاً في 

استيطان فلسطين، مؤكّداً بذلك تجزئة بالد الشام.

لم يَحُلْ إبرام هذه الوثائق الثالث على الضد من إرادة السكان األصليين، 

دون املصادقة عليها مجتمعة وعلى املبادئ التي تستند إليها في معاهدة 

»سيفر« وعصبة األمم. وفي عام 1922، فرضت هذه األخيرة عقوبات على 

إقامة حدود اعتباطية في األراضي العربية، خصوصاً سوريا الكبرى التي 

تُركت فضاء ألربع بلدان عربية خاضعة لالستعمار الغربي: سوريا ولبنان 

وشرق األردن – الذي عُرف الحقاً باسم األردن - وفلسطين. أما العراق، 

فخُتِمَ على مستقبله باملعاهدة البريطانية العراقية في عام 1922.

القوى االستعمارية، حتى تطورت  التجزئة خدمةً ملصالح  أُدْخِلَت  إن  ما 

لتغدو أداة تلجأ إليها هذه القوى ذاتها - وتلك التي تتبعها- في حلّ أيّ 

نزاع قومي وإثني وديني ينشأ ويتطور بوصفه نتيجة للتقسيم والتفرقة 

مهرباً  أيضاً  التجزئة  كانت  األحيان،  بعض  وفي  ذاتهما.  االستعماريين 

لتلك القوى عند مواجهتها عواقب أفعالها، وهي التقسيم والتفرقة، املبدآن 

وسياسة  والفرنسية.  البريطانية  املستعمرات  جميع  إدارة  في  الهاديان 

وشركاؤهم  املحليون  الحكام  اختارها  التي  السياسة  هي  تسد«  »فرق 

وتفادياً  والء،  أدنى  ومقابل  الدينية.  األقليات  بين  واملاليون  االقتصاديون 

مهمان  هما  والعراق  فلسطين  ومثاال  االمتيازات.  تُقَدَّم  لالضطراب، كانت 

في هذا الصدد.

أنها عملية  ـ مكماهون،  التجزئة، بعد قرن من مراسالت حسين  أثبتت 

التجزئة  تولّد  أخرى،  بعبارة  في داخلها عناصر تجددها.  دينامية تحمل 

وخطابات  التفرقة  ممارسات  من  عقودٌ  وقفت  وقد  التجزئة.  من  مزيداً 

القوى  املوروثة عن  التجزئة وراء تقويض الشرق األوسط وبقاء حدوده 

االستعمارية.

لطاملا اقتصر التعامل مع هذه الوثائق الثالث على تناول الوعود املتناقضة 

إعادة  املقالة  هذه  تحاول  بريطانيا.  قطعتها  التي  الحقيقية  أو  املفترضة 

قراءتها من منظور تصفية االستعمار، فترى أنَّ كلَّ واحدةٍ منها جزءٌ من 

عمليةٍ أدت إلى التجزئة االستعمارية الفعلية للشرق األوسط.

بروتوكول دمشق

في  اشتداداً  األولى  العاملية  الحرب  سبقت  التي  السنوات  شهدت 

لالستقالليين  الشديد  القمع  في  واستشراءً  التركي/العربي  العداء 

على  حسين  خلع  في  العثمانية  الحكومة  رغبة  عملت  كما  العرب. 

توسيع الفجوة بين الهاشميين واألتراك.

حين توقف عبد الله، ابن الشريف حسين، في القاهرة في شباط/

فبراير عام 1914، سأل هوراشيو هربرت كشنر، القنصل البريطاني 

موقف  عن  القاهرة(،  في  الشرق«  )»سكرتير  ستورز  ورونالد  العام، 

بريطانيا من الثورة العربية اآلتية. وكان الحذر يملي موقف بريطانيا. 

للقاء  اسطنبول  إلى  طريقه  في  حسين،  الشريف  ابن  فيصل،  تعرّف 

السريتين  »العهد«  و  الفتاة«  »العربية  جمعيتي  على  األعظم،  الصدر 

عربية  ثورة  تنظيم  إمكانات  معهما  وناقش  دمشق.  في  املتمركزتين 

الوثوق  يمكن  ال  بأنه  لديهما  شعور  ثمة  وكان  االستقالل.  إلى  ترمي 

في  يزداد  كان  أوروبا  حضور  أنَّ  ذلك  اإلمبراطورية،  القوى  بدعم 

املنطقة ال من خالل التغلغل الثقافي واالقتصادي فحسب، بل بوصفها 

قوة استعمارية أيضاً، السيّما في شمال أفريقيا. كما ساهمت الثورة في 

ليبيا في تشدد الخطاب املعادي لالستعمار.

حركة  قادة  على  القمع  اشتد  اسطنبول،  في  فيصل  كان  حين 

إلى  الجمعيتين  بكلتا  أدى  ما  العربية  القومية  والحركة  االستقالل 

الخروج بـ »بروتوكول دمشق« )بوصفه أساساً لالتفاق مع بريطانيا(، 

يرسم حدود األرض املُطالب بها ويحدد دور بريطانيا املستقبلي:

ـ تعترف بريطانيا باستقالل البالد العربية الواقعة ضمن الحدود التي 

تبدأ شمااًل: بخط مرسين ـ أضنة، ممتداً على أورفة وماردين وجزيرة 

وجنوباً:  الخليج،  حتى  إيران  حدود  وشرقاً:  فارس،  فحدود  عمر  ابن 

حتى  واألبيض  األحمر  البحر  وغرباً:  عدن(،  عدا  )ما  الهندي  املحيط 

مرسين.

ـ إلغاء االمتيازات األجنبية.

ـ عقد تحالف دفاعي بين بريطانيا والدولة العربية املستقلة.

ـ منح بريطانيا األفضلية في الشؤون االقتصادية.

املراسالت الشهيرة

في  وكيشنر،  حسين  بين  األخيرة  االتصاالت  من  عدة  أشهر  بعد 

الجديد  السامي  املندوب  إلى  األخير  كتب   ،1915 تموز/يوليو   14

بأن  حسين  وطالب  املناقشات.  الستئناف  مكماهون،  هنري  مصر،  في 

دمشق.  بروتوكول  بنود  بحسب  العربي  باالستقالل  إنكلترا  تعترف 

قدرة  ال  الجد  محمل  على  تؤخذ  ولم  أولوية  العربية  املسألة  تكن  لم 

أنفسهم. بل نزع كثيرون  التمرد، وال قدرتهم على حكم  العرب على 

في  التداعيات  من  خوفاً  الحذر  إلى  الهند،  في  سيما  وال  الحكومة،  في 

بقية اإلمبراطورية، وتصوّروا أن يجري ضمّ ما بين النهرين )العراق(.

»التفاوض«،  بريطانيا  واصلت  االنتقادات،  جميع  من  الرغم  وعلى 

معتبرة أنَّ ذلك يمكن أن يمنحها مزايا محتملة - في ميادين القتال - 

على العثمانيين واألملان. واعتقدت، عالوة على ذلك، أن حسين، شريف 

مكة، يمكن أن يساعدها في مواجهتها الجهاد الذي أعلنه السلطان في 

بداية الحرب العاملية األولى. أمّا النقاش حول الحدود فقد تأجّل.

لكن الشريف لم يكن يفاوض باألصالة عن نفسه هو وحده، وما كان يمكن 

ملسألة الحدود أن تنتظر نهاية الحرب، إذ كانت »النقطة األساسية«، إلى 

درجة أن بريطانيا لم تلتزم بها من دون تحفظات وشروط. ولذلك، طالب 

مكماهون في جوابه املؤرّخ في 24 تشرين األول/أكتوبر 1915، باستثناء 

الجهة  في  الواقعة  الشام  بالد  من  وأجزاء  واسكندرونة  مرسين  واليتي 

الغربية لواليات دمشق الشام وحمص وحماة وحلب من الحدود املطلوبة 

كشرط لالعتراف باستقالل العرب. وكانت الحجة التي قُدَّمت لتبرير ذلك 

هي أنها »ال يمكن أن يقال إنها عربية محضة«:

»إن واليتي مرسين واسكندرونة وأجزاء من بالد الشام الواقعة 

الشام وحمص وحماة وحلب  الغربية لواليات دمشق  الجهة  في 

تُستثنى  أن  يجب  وعليه  محضة.  عربية  إنها  يقال  أن  يمكن  ال 

من الحدود املطلوبة. مع هذا التعديل وبدون تعرض للمعاهدات 

املعقودة بيننا وبين بعض رؤساء العرب، نحن نقبل تلك الحدود. 

وأما بخصوص األقاليم التي تضمنها تلك الحدود، حيث بريطانيا 

العظمى مطلقة التصرف بدون أن تمس مصالح حليفتها فرنسا 

فإنّ )...( بريطانيا العظمى مستعدة بأن تعترف باستقالل العرب 

وتؤيد ذلك االستقالل في جميع األقاليم الداخلة في الحدود التي 

يطلبها دولة شريف مكة«.

تلك  هي  محضة«  عربية  إنها  يقال  أن  يمكن  »ال  التي  املناطق  إنَّ 

كان  الذي  ـ  لبنان  مثل  كبيرة  مسيحية  ألقليات  موطناً  كانت  التي 

واألرمن  والكرد  األتراك  من  لسكّان  أو  ـ  فرنسا  سلطة  تحت  أيضاً 

في شمال سوريا. »وباملناسبة«، كانت هذه أيضاً هي األراضي التي 

يعلم البريطانيون أنَّ عين فرنسا عليها. أمّا بالنسبة إلى فلسطين، 

فلم تُذكر بوصفها كذلك، وهي تقع جغرافياً إلى الجنوب الغربي من 

املناطق املذكورة.

تكشف هذه الرسالة البعد اإلثني ـ الديني وراء تجزئة بالد الشام /

سوريا التي كان من شأن ترجمتها على أرض الواقع أن تشكّل أساساً 

استثناء  الشريف  قبل  وديموغرافي.  جغرافي  بعدين:  ذات  لتجزئة 

التي  اسكندرونة  )وليس  العربية  اململكة  من  وأضنة  مرسين  واليتي 

بها(،  املُطالَب  العربية  األراضي  من  وتالياً  حلب  والية  من  جزءاً  كانت 

استعداد  على  كان  الذي  الوحيد  اإلقليمي  التنازل  هو  ذلك  وكان 

لتقديمه. والالفت على الرغم من ذلك، أنه لم يقبل تعريف ماكماهون 

لـ »عربية محضة«، وشدّد على أن جميع املقيمين في املناطق املُطالَب 

بها هم من العرب، بغض النظر عن دينهم:

»وأما واليتي حلب وبيروت وسواحلها فهي واليات عربية محضة 

وال فرق بين العربي املسيحي واملسلم فإنهما ابنا جد واحد، وتقوم 

فيهم منا معاشر املسلمين ما سلكه أمير املؤمنين عمر بن الخطاب من 

أحكام الدين اإلسالمي ومن تبعه من الخلفاء، أن يعاملوا املسيحيين 

عالوة  علينا«،  ما  وعليهم  لنا  ما  »لهم  بقوله  ألنفسهم  كمعامالتهم 

على امتيازاتهم املذهبية وبما تراه املصلحة العامة وتحكم به«.

وإذ لفت الشريف حسين إلى أن الواليات العراقية هي من أجزاء 

يكون كاماًل  أن  يمكن  استقالل  ال  املحضة، بحيث  العربية  اململكة 

اإلشغال  تحت  بتركها  ذلك  من  الرغم  على  رضي  ذلك،  دون  من 

البريطاني أو اإلدارة البريطانية إلى مدة يسيرة. لكن حسيناً عبّر 

اآلخرين،  العرب  واملعاهدات مع  القلق حيال دور فرنسا  عن بعض 

فما كان من مكماهون إال أن أجّل مناقشة ذلك إلى ما بعد »هزيمة 

العدو«. 

عملية  مراسالت  الطرفان  بدأ  بوعود،  بل  دقيق  اتفاق  دون  ومن 

والخدمات  الواقع،  أرض  على  االستراتيجية  بالتحركات  تتعلّق  أكثر 

قوة  وأتباعه  مكة  أنشأ شريف  الفهم  هذا  أساس  وعلى  اللوجستية. 

األول/ بقيادة فيصل. واستسلمت تركيا يوم 31 تشرين  عسكرية 

أكتوبر 1918.

خاتمة

لم يكن لدى مكماهون، كما أكد في رسالة إلى اللورد هاردينغ، نائب 

امللك والحاكم البريطاني في الهند ورئيسه السابق، أيّ نيّة في منح 

العرب ما وُعِدوا به.

املجهود  أمام  الطريق  ـ مكماهون   عالوة على فتح مراسالت حسين 

بريطانيا  منح  في  أيضاً  ساهمت  الحلفاء،  جانب  إلى  العربي  الحربي 

البريطانية  الحكومة  وباتّخاذ  األوسط.  الشرق  ساحة  في  بارزاً  دوراً 

موقع املفاوض على أراضٍ خارج نطاقها، أكدت رؤيتها االستعمارية التي 

العثماني  الحكم  تحت  الواقعة  العربية  األرض  صوغ  إعادة  على  تقوم 

وتجزئتها تبعاً ملصالحها ومصالح فرنسا. بل إنّ مفاوضات بريطانيا 

بالفعل  اتفاق سايكس بيكو كانت قد بدأت  إلى  التي أفضت  وفرنسا 

واملراسالت بين حسين ومكماهون ال تزال جارية.

تجزئة  عملية  في  األخير  العنصر  بلفور  وعد  يشكل  الخالصة،  وفي 

الشرق األوسط.

 باحثة في تاريخ الصهيونية، من أصل تونسي.

 حائزة على دكتوراه من جامعة إكستر بإشراف إيالن بابيه

كوثر القديري

يطو برادة ـ املغرب
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الحرب العاملية األولى، التجزئة والتفرقة

ثناء خاتون

رافعة،  سيارة  تقود  املديح  عبد  ثناء  السيدة  شوهدت  املاضية  الجمعة  في 

سرقتها من مجمع بنايات قيد اإلنشاء وتجولت بها في أرجاء املدينة لخمس 

ساعات متواصلة، من دون توقف وال إبطاء. لم يفلح أحدٌ في إيقافها أو التعرف 

على غايتها.

املعروف أن الجميع يحب ثناء وأختها خصام، ويكره جارتهما املرحومة ناقدة 

حول  األخيرة  النقاشات  في  لغوي  حادث  ضحية  ذهبت  التي  الحوار،   عبد 

االحتجاجات والتحالفات والساحات واملنصات والهتافات واالعتصامات.

ماتت ناقدة وظل البيت لثناء »طارت بيه فرد طيرة« كما يهزج الناس هنا.

كانت حركة ثناء تقوم بأولى خطواتها للسيطرة على كل شيء. باألحرى، 

املدينة ضجت بالشعارات املخطوطة على الحيطان، لقد كتبتها لياًل قبل أن 

تقود الرافعة:

»الثناء يرفع الشيء بالرافعة من موضعه إلى النجوم واملعالي والتخوم«.

وهنا أكمل العبارة أحد املشاكسين من جماعة ناقدة: يرفعه  لكي »ينزله« في 

موضعه الصحيح فيما بعد!

»ال تهتموا بما ذكرته املقبورة ناقدة واحملوا مسطرة وأنتم تقرؤون كالمها«.

وهنا كتب املشاكس: »ألن النقد اليوم يقاس بالطول والعرض ال باملحتوى، 

املهم أن يطول الكالم عنكم ويعرض، املهم هو أبعاد الكالم وحجمه ال مضمونه. 

حجارة  تثمر  الشجرة  كانت  لو  وماذا  بالحجارة!  تُرمى  املثمرة  فالشجرة 

وصالبيخ* وتقذف اآلراء وتشج رؤوس أصحابها يا خاتونة.«

* في الفصحى هو حجر الصوان، وكان يُستخدم في إشعال النار ألنه يتقادح 

شرراً إذا ضُرب ببعضه، وهناك أماكن سُميت ألجل ذلك »صلبوخ«، منها ما 

يقع على الحدود بين العراق والسعودية..



خالل  بالجزائر  النفط  عائدات  تراجع  نسبة  املئة  في 

أقل من عامين، فيما تعتمد البالد بشكل كبير على هذه 

العائدات  من  باملئة   95 من  أكثر  للجزائر  توفر  التي   العائدات 

الدولة. ميزانية  في  باملئة   40 بنسبة  وتسهم  الخارجية 

.. بــألــف كـلــمـة

نـوافــذ

الـخمــيــــــس 418

حـلـــــم.. 

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

ـ عُمال النظافة في العراق على هامش املجتمع والسياسة ـ عمر الجفّال

ـ في العنف السوري: قولٌ بانقضاء السنة الخامسة ـ حسن نصّور

ـ الرقابة، املَنع، الحَجب واملحاكمة: تاريخ من إدارة الوجه أمام الخيال ـ مايكل عادل

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

مدونات
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نزيهة سليم/العراق أحالم الكرامة والعالج باملجان..

في مصر اآلن
الحرب معارك إذاً. تأتي هذه املعركة محملة بخبرات كل ما 

يأتي  أن  ما يمكن  وبآمال حول كل  غائماً،  بدا  لو  سبق، حتى 

حتى لو بدا شبه مستحيل.

لم  أنها  األطباء،  مصر،  فى  بها  املنادون  يرى  معركة  إنها 

أو نظام، بل  تكن يوماً ـ ولم تصبح ـ ضد شخص أو كيان 

هي ضد فكرة ومن أجل فكرة. هي بنظرهم معركة »البالطو« 

األبيض على جسد الطبيب والدم األحمر بعروق املريض، في 

مواجهة منظومة  صحية ال تغني وال تسمن من احتياجات أي 

من الطرفين، حيث األول يبحث عن الكرامة والكفاف والثاني 

عن السالمة والشفاء.

مصر  أطباء  نقيب  خيري،  حسين  الزاهد  الطبيب  يقف 

ينكره  ال  طبي  بعطاء  املجهد  والوجه  املرتب  غير  الشعر  ذو 

الفائت،  فبراير  12 شباط/  بيوم  رفاقه  من  أمام جموع  أحد، 

على  للموافقة  بطاقة خضراء  أيديهم  في  ويرفعون جميعهم 

يوماً  تتغير  لم  التي  الدولة  سياسات  ضد  جديد  نضال  بدء 

هذه  نفسها  عن  لإلعالن  اختارت  ولكنها  الصحة،  مجال  في 

املرة شكاًل جديداً أكثر قبحاً هو صفع الوجه والركل باألقدام 

وإشهار السالح..  تعرض لها جميعاً طبيبان مصريان داخل 

مستشفى عام على يد أمين شرطة ادّعى انه لم يتلقّ منهم 

رفضهما   الخالف  سبب  أن  هما  أكدا  بينما  املطلوب،  العالج 

يمكن  السؤال: كيف  يبقى  إصابته.  تقرير طبي حول  تزوير 

االعتداء على طبيب بالضرب من أمين شرطة من املفترض أنه 

وأمثاله يحمون املستشفى من أي اعتداء.

من  للنضال  خير  كبشرى  شك  بال  سجِّل  فبراير«   12«

أجل الحقوق االقتصادية واالجتماعية داخل مصر هذا العام، 

قصر  شارع  أغلقت  التي  املتضامنة  الحشود  صور  وكانت 

هذا  أن  األهم  اللقطة  وتبقى  وموحية.  هامة  رسالة  العيني 

التحرك النضالي  لم يرفع هذه املرة عنوان اإلضراب كوسيلة 

ضغط،  بقدر ما رفع عنوان »حملة العالج املجاني دفاعاً عن حق 

األخيرة  العمومية  الجمعية  محضر  ففي  واملريض«.  الطبيب 

ألطباء مصر، صدرت  قرارات ترتكز أغلبها على حق األطباء فى 

الحماية داخل مقار عملهم، وحقهم في وقف العمل اضطرارياً 

ينص  كما  ـ  املستشفى  وإغالق  للهجوم  تعرضهم  حال  في 

ـ والضغط من أجل اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة  القانون 

أجل  من  ووسيلتهم  األطباء،  على  املعتدين  الشرطيين  تجاه 

االحتجاجية  الوقفات  من  سلسلة  عن  اإلعالن  ذلك  تحقيق 

في  كما  الجزئي  باإلضراب  ليست  تصعيد،  موجة  تلتها 

املرات السابقة، ولكن بإعالن وقف العمل بالعيادات الخارجية 

االستقبال  أقسام  في  العمل  استمرار  مع  األجر«  »مدفوعة 

تذكرة  بعد قطع  املريض  باملجان، بحيث يحصل  والطوارئ 

الدخول التي ال يتعدى ثمنها الجنيهين، على خدمات الكشف 

أو  التحاليل  أو  والعالج من دون دفع أي رسوم نظير األشعة 

شرائح  كتركيب  الجراحية،  العمليات  إجراء  مستلزمات 

العظام وغيرها.

العمومية  الجمعية  قرارات  شملتها  أُخرى  مواجهة  ساحة 

غير العادية األخيرة لألطباء باتخاذ قرار بتحويل وزير الصحة 

األطباء  نقابة  داخل  املهنة  آداب  بلجنة  للتحقيق  والسكان 

تمهيداً لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عدداً 

كبيراً من األطباء ال يصلحون ملزاولة الطب، إضافة الى موقفه 

املعتدى عليهم بمستشفى  األطباء  املتقاعس عن حماية حق 

املطرية.

محكمة  أمام  قضائية  دعوى  تحريك  هو  الوزير  رد  كان  و 

أقرّتها  التي  القرارات  ببطالن  فيها  طالب  اإلداري،  القضاء 

واعتبرها  فبراير،   12 في  األطباء  لنقابة  العمومية  الجمعية 

قرارات تقف في مواجهة حق املريض بالعالج وضد سياسات 

الدولة.

العالج  بروتوكول  تنفيذ  بدء  األولى على  العشر  األيام  مرّت 

املجاني الجديد لتعلن بعدها نقابة األطباء تطبيق املستشفيات 

العامة بـ18 محافظة قرارات الجمعية العمومية بنسب تتراوح 

ما بين 100 في املئة إلى 50 في املئة، وسط ضغوطات شديدة 

من إدارات املستشفيات وتهديدات بالفصل والعقاب لألطباء. 

الجميعة  انعقاد  موعد  حتى  به  العمل  استمرار  املنتظر  ومن 

العمومية غير العادية القادمة يوم 25 آذار/ مارس الحالي من 

أجل تقييم النتائج والخطوات القادمة.

الذي  املريض  على  صعبة  تبدو  ومختلفة،  جديدة  خطوة 

املستشفيات،  إدارات  مع  مواجهة  ينقصه  وال  مرضه  يثقله 

بتوزيع  األطباء  قام  لذا  املجان.  بالعالج  بالتأكيد  يحلم  لكنه 

بكيفية  إلعالمهم  املستشفيات  بعض  فى  املرضى  على  ورقة 

املواجهة والضغط من أجل الحصول على حقهم من دون دفع 

رسوم مالية، وكان من ضمن األسئلة املطروحة »ماذا أفعل في 

حال رفض اإلداري عمل األشعة والتحاليل من دون دفع مقابل 

مالي؟«، وردّ األطباء »تذهب للشكوى للمدير وتعلمه أن هذا 

حالة  وفي  بالورقة.  املوضحة  والقوانين  الدستور  وفق  حقك 

املدير  هذا  ضد  األطباء  لنقابة  شكوى  بتقديم  تقوم  رفضه، 

لشطبه من النقابة المتناعه عن تقديم الخدمة الطبية«.

التي تحولت  مينا  منى  الطبيبة  األطباء،  نقابة  تقول وكيلة 

قوانين  نغير  أن  نستطيع  »هل  املصرية،  الحياة  داخل  لرمز 

عمل املستشفيات؟ الحقيقة نحن ال نغير شيئاً، والعالج املجاني 

تغير  الوضع  ولكن  الحكومية،  املستشفيات  في  األصل  هو 

تتقاضى  الحكومية  املستشفيات  وأصبحت  إدارية  بقرارات 

باألغلب مقابل العنايات املركزة والحضانات والوالدة والجبس 

أن  علينا  واجباً  أصبح  ولذلك  والعمليات،  واألشعة  والشرائح 

نعود باألمور للوضع القانوني وتنفيذ قرار رئيس الوزراء 1063 

ملرضى  نعطي  مجاناً.   الطوارئ  بعالج  الخاص   2014 لسنة 

املستشفيات الحكومية حقهم في العالج املجاني. واجب علينا 

منظم   إعالمي  خطاب  وسط  هذا  يحدث  الجهد«.  نبذل  أن 

يراه األطباء  مزوراً أكثر من كونه هجومياً، فيقول أحد األطباء 

املتوحشين سيمتنعون عن  أن األطباء  »ترتكز دعايتهم على 

العمل وسيتركون املرضى الغالبة بدون عالج!!«.

 ووفق تصريحات حكومية أخيرة، فإنّ االمتناع عن تحصيل 

باملستشفيات  الصحية  الخدمات  بعض  مقابل  مالية  رسوم 

مليار  بـ17  تقدر  خسائر  عام  خالل  الدولة  سيكلف  العامة 

خدمة  نقدم  بالفعل  »نحن  الصحة  وزير  نائب  ودافع  جنيه. 

إضافية  بخدمات  تتعلق  رسوم  تحصيله  يتم  وما  مجانية، 

ليس بينها الكشف وتشخيص املرض وصرف العالج، وتذهب 

جميعها لتحسين خدمة املستشفيات«، فيرد نقيب األطباء »ما 

املحصلة  األموال  املستشفيات؟  خدمة  تحسين  كلمة  معنى 

عبر رسوم الخدمات الطبية، ال يستفيد املريض منها بشيء، 

وحوافز  مكافآت  صورة  في  تذهب  األحــوال  معظم  في  إنما 

انعقاد  خالل  عنها  االستغناء  قرروا  الذين  واألطباء،  لإلداريين 

مضيفاً  كرامتهم«،  على  حفاظاً  املاضية،  العمومية  جمعيتهم 

أن »العيادات الخارجية ال تستقبل سوى املرضى الفقراء، وما 

يتم تعريفه كخدمات إضافية هو حق أصيل«.

األطباء  بحق  بدأت  األطباء،  عمومية  محضر  هي  قرارات   9

املعتدى عليهم على يد رجال الشرطة ـ وسط انتقاد اجتماعي 

سريعاً  وانتقلت  ـ  للشرطة  الالمتناهية  للتجاوزات  واسع 

يمكن  سنوات،  عبر  املكتوم  الوجع  عن  مواجهة  جبهة  لفتح 

املستشفيات  داخل  األمور  ال تسير  ملاذا  في سؤال:  تلخيصه 

في مصر كما ينبغي لها أن يكون؟ ملاذا ال يحصل املريض على 

حقه بالعالج بكرامة، و ملاذا ال يمارس الطبيب عمله بكرامة؟

واتخاذ  دعم  »مركز  عن  صدر  قد  حديث  تقرير  وكان 

اإلنفاق  حجم  أن  إلى  أشار  الوزراء،  ملجلس  التابع  املعلومات« 

جنيه  مليون   44.9 أي  املئة   في   38 الصحة  على  الحكومي 

املئة  املواطنون 62 في  املالي األخير، بينما ينفق  العام  بموازنة 

من كلفة الطبابة من جيوبهم الخاصة. ومن املعروف أن 43 في 

املئة من مواطني مصر يعيشون تحت خط الفقر، وفق التعريف 

العاملي له وهو من يقل دخله عن 1.25 دوالر يومياً للفرد.

إنها معركة جديدة لألطباء، ليست فقط ملواجهة اعتداء أو 

أجل  من  سبق  ما  كل  تتعدى  مرحلة  العدوى«،  »بدل  لزيادة 

إعادة تعريف الهوية في زمن الخوف.

 صحافية من مصر

منى سليم

الشمس تشرق من »منشية ناصر« بالقاهرة

عن تجربة عراقية مهاجرة في أوروبا سوق ختان اإلناث في مصر!

»حاجة مش هتشوفها على التلفزيون«
صارلي هنا سبع سنوات تقريباً ولم أواجه سلوكيات غريبة تجاهي مثلما أواجه 

مؤخراً..

نظرات النرويجيين صارت أكثر حدة ومعظمهم يستبق أنني من الالجئين الجدد 

فيردّون علي باالنكليزية حتى لو تكلمت النرويجية معهم، رغم أن نرويجيتي جيدة 

وليس فيها لكنة الوافدين كثيراً!!

وكأني  صوتهم  ورفع  باالنكليزية  بالرد  البعض  معي  يتحدث  مرة  عاشر  هذه 

أتحدث  أني  أخبرهم  وعندما  باإلشارات!  يقولوا  أن  يريدون  ما  شرح  أو  طرشاء 

النرويجية وأفهم ما يقولون يردون: أوه! ثم يصمتون بعد نظرة تفحّصية غريبة.

ورائحة  أن عندها حساسية  املقهى بحجة  تقريباً طردتنا من  إحداهن  البارحة 

استخدمت كريم  قد  نهاراً وكنت  العطر  استخدم  ال  أنني  رغم  تخنقها،  العطر 

اليد فقط. ظلت تقول سأموت، اختنقت.. فقلت لها معلش لن نخرج حتى ينهي 

ابني كعكته وشراب الكاكاو.. وظلت تدردم قربنا: رائحة قوية.. رائحة قوية..

وبقيت أنظر إليها، إذ كان بإمكانها تغيير مكانها بما أنها جاءت بعدنا.

أشتم  من  أو  أكره  ومن  ألوم  من  أعرف  وال  يحتمل..  وال  خانقاً،  أصبح  الوضع 

حقيقة.

من صفحة Manal Al-Sheikh )عن فايسبوك(

تعرف أنك لو عندك بنت وعايز تختنها ممكن تروح سوق السيدة عائشة وتختنها بـ30 

جنيه أو لو عايز تكرم الراجل بـ50!

بناتهم  معاهم  وأمّهات  السيدة عيشة،  في سوق  فات الحظت طوابير  اللي  الجمعة  يوم 

الصغيرين. رحت سألت إيه ده، محدّش من الستات جاوبني لحد ملا بياعة خضار قالتلي إن 

هنا في أوضة الختان.. أنا كنت قريت في اليوم السابع تحقيق عن حاجه شبه كده فروحت 

لواحد منهم في املكان اللي فيه الطابور ده وقلتله إن ليّا أختي وعايزين نختنها )مع العلم 

إني ماعنديش اخوات(، قاللي هاتهالي األسبوع الجاي، وملا سألته عن التكلفة قاللي »عشانك 

هخلصهالك على 50 جنيه، إنما في العادي بنعملها بـ70«، وملا فاصلت معاه قاللي »هاتلي 

إنت العدّة ـ شاش وقطن وعلبة أمواس ـ وأنا عندي الباقي، بـ30«! 

وقفت بعيد أراقب، لقيت أن اللي بيخش ما بياخدش أكتر من 5 دقائق ويطلعوا. والبنت 

بتكون كأنها مغمي عليها من كتر العياط.. وملا كلمت كذا حد من الستات فضلوا يقولولي 

بقول  أنا كنت  البنت محترمة وحاجات عجيبة كده!  وبيخلّي  الدين  ومن  عفّة  الختان  إن 

فئة قليلة اللي بتعمل كده، بس لألسف بعد ما سألت كتير عرفت أن املوضوع ده بيحصل 

بقى  إهانة  كفاكم  ارتقى.  املجتمع  أن  فاكرين  كنّا  ما  بعد  لتحت،  تحت  من  بس  بالهبل، 

للجنس ده بجدّ!

من صفحة Mohamed Gamal Eldin )عن فايسبوك(

هحكيلك على حاجة مش هتشوفها على التلفزيون: الزنزانة 3 متر بـ 3، فيها حوض وكابينيه مكشوفة، 

عشان ملا تقضي حاجتك يبقى اللي معاك في الزنزانة شايفينك، ألنك مش إنسان.. كل يوم بيحاولوا يقنعوا 

املساجين في »العقرب« إنهم مش بشر. الزنزانة أرضها وسقفها خرسانة.. في الصيف تبقى فرن، وفي الشتا 

تبقى فريزر كريه الرائحة، مبيدخلوش شمس وال هوا.. أكل املساجين؟ فنجان رُز وفنجان خضار. واألكل 

اللي  الصحرا  برد  رغم  الشتوي  اللبس  دخول  ممنوع  كفاية،  غطا  مفيش  لقلّته..  باإلضافة  فاسد  معظمه 

بينخر العضم. ما فيش رعاية صحية. معظم املعتقلين، وخصوصاً املرضى منهم، بينهاروا، بيموتوا ببطء. 

وزيارات األهالي؟ ممكن تتمنع بال سبب منطقي، ممكن الزيارة تتلغي في اللحظة األخيرة بال سبب برضو.. 

أنا كاتبها صح، باب السجن بيفضل  أيوه   .. لـ 6:35  اتفتح، بيتفتح من 6:30 الصبح،  الزيارة  ولو باب 

مفتوح لألهالي ملدة 5 دقايق! بيباتوا كلهم في الشارع قدام السجن، أطفال وستات وعواجيز.. وممكن بعد 

ما يقفوا في طابور التفتيش املهين يتقالهم »الزيارة اتلغت«، وتسمع صوت استغاثة من ست عجوزة: طب 

األكل هيبوظ.. أجيب فلوس أكل بُكره منين؟!

اللي في إيدينا دلوقتي إننا نعمل دوشة عشانهم، هما قرروا يخوضوا ببطونهم الخاوية معركتهم من 

أجل ما تبقّى من إنسانيتهم، إحنا نملك إننا نتكلم عنهم، يمكن ده يعمل فارق، ولو كان أضعف اإليمان.

من صفحة Ahmad Medhat )عن فايسبوك(
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في »زرايب« منشية 

ــر بــالــقــاهــرة،  ــاص ن

يعمل  قبطي  مجتمع 

بــجــمــع الــنــفــايــات 

بطرق  ــا  ــره ــدوي وت

 )..( مرتجَلة  فعالة 

فريقي  بــمــســاعــدة 

املحليين،  والسكان 

 50 نحو  على  رسمنا 

غرافيتي ضخما  بناية 

من  ــه  ــت رؤي يمكن 

قول  هو  املقطّم،  جبل 

أثاناسيوس  القديس 

أراد  »إن  اإلسكندري: 

نور  يُبصر  أن  ــدٌ  أح

الشمس، فإن عليه أن 

يمسح عينيه«.

ــاء  ــرم ــاس ك ــنـ الـ

ال   )..( وصــادقــون 

النفايات  في  يعيشون 

منها.  يعتاشون  بل 

وهي ليست نفاياتهم، 

املدينة  نفايات  لكن 

الــتــي يــقــومــون هم 

بتنظيفها.

لرسام  »إدراك«  مشروع 

التونسي  الــغــرافــيــتــي 

»السيّد«.
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