
ملفات  نفتح  النزاهة  لجنة  في  نحن  الفساد،  في  دور  له  منا  واحد  »كل 

ويأتون ويعطوننا رشوة فنغلقها«، تلك كانت كلمات النائب املثير للجدل 

هذا  ترجم  تلفزيوني.  حوار  في  الجبوري،  مشعان  العراقي،  البرملان  في 

السياسي املتّهم بدوره بقضايا فساد عديدة ــ تمّت تبرئته منها تزامناً 

عالقة  طبيعة  ــ  السابق  الوزراء  لرئيس  املعارض  موقفه  عن  تخلّيه  مع 

التخادم القائمة بين الطبقة السياسية واملصالح املالية. يضيف النائب: 

الجملة  هذه  ويسبق  الرشوة«،  وأخذت  ملفاً،  ألغلق  رشوة  أعطوني  »لقد 

بالقول »أي والله.. بشرفي!«، فيما يبدو كقسم عفوي يستقل بالشرف 

آن  في  وشريفاً  لصاً  تكون  أن  املمكن  من  إن  ضمنياً  ويقول  السلوك،  عن 

واحد.

اللصوص »الشرفاء« 

تُستدعى كلمة الشرف اليوم، بمعناها الظاهري املستند على قراءة دينية 

ـ عشائرية وليس بالضرورة أخالقية. فيمكنك أن تكون متديناً ولصاً، لكن 

مقياس شرفك هو مستوى التدين الظاهري الذي تعبر عنه، أو مستوى 

االلتزام بالقيم العشائرية وعصبياتها، حيث يختزل الشرف بمفاهيم مثل 

ال  الجماعة حتى  لنساء  الرجل  به  يقوم  الذي  الضبط  »العرْض«، وبمدى 

يتعرّضن لالنتهاك من الجماعة املقابلة.

الجامعية  األستاذة  ترى  الهوية،  وسياسات  الفساد  عن  دراستها  في 

أن   )Camilla Orjuela( أورخويال  الهجرات كاميال  بمنظومة  واملختصة 

تصاعد  يرافقه  ما  غالباً  املنقسمة  املجتمعات  في  الهوية  طغيان سياسات 

في مستوى الفساد، ألن هذا النوع من السياسات الذي يقوم على التمثيل 

الهويّاتي للجماعات، ال التمثيل القانوني للمواطنين، يسمح بإضعاف قيم 

والوسيطة  املحايدة  املؤسسات  قدرة  يقوّض  ألنه  واملسؤولية  املحاسبة 

تتحول  حيث  دورها  ممارسة  على  الحكومي  املسؤول  عمل  تراقب  التي 

أن  كما  السياسات.  من  النوع  لهذا  مفرخ  إلى  نفسها  املؤسسات  تلك 

تغييب  إلى  تدريجياً  يقود  الثقافية  ـ  االجتماعية  التنوعات  تسييس 

الوعي املواطناتي ملصلحة الوعي الجماعاتي، وهذا األخير يقوم على فكرة 

التربص بجماعتـ»هم« والتسامح مع جماعتـ»نا«. يمكن عندها للمقاولين 

السياسيين لجماعتـ»نا« أن يسيئوا استخدام سلطتهم أو يسرقوا من 

أموال الدولة أو يرتشوا، لكنهم يستخدمون خطاب الدفاع عن الجماعة 

لتبرير هذا السلوك، خصوصاً إنْ اختلط فسادهم مع توزيع للعوائد على 

منتمين للجماعة ذاتها. في مثل هذا السياق، ينشأ تواطؤ جمعي يجعل من 

التي تريد  املواطناتية  القيم  بالنتيجة  للعصبية، ويُنحّي  الشرف مساوياً 

استبدال شرائع وأعراف الجماعات بنسق قانوني ـ حقوقي ينْظم العالقة 

يحكم  ودولة  هؤالء  وبين  جماعات،  في  أرقام  بين  مجرد  ال  مواطنين  بين 

العصبيات  تمثيل  تدّعي  نخب  الستيعاب  إطار  مجرد  ال  القانون،  عملها 

املتصارعة. 

كيف يرتشون؟

بوست«  »هافينغتون  موقع  بين  باالشتراك  نشرت  التي  القصة  تمثل 

في  الرشوة  »أكبر فضائح  عليه  أطلق  عما  ميديا«  »فايرفاكس  ومؤسسة 

العالم«، آخر مثال صارخ للكيفية التي جرت بها سرقة العراقيين والتالعب 

يمكن  التي  للكيفية  آخر  مثااًل  األرجح  على  القضية  وستكون  العام.  باملال 

لفضيحة مستندة على وثائق وذات بعد دولي أن تُطوى بالنسيان العراقي، 

وأن ال يتعرّض املتهمون بها ألي محاسبة. ومن املهم أن نتذكر هنا أن النائب 

الذي بدأنا املقالة باقتباس تصريحاته كان متهماً في يوم من األيام من قبل 

»هيئة النزاهة العراقية« بسرقة ماليين الدوالرات عبر وضع قوائم أسماء 

وهمية في حماية املنشآت العراقية، حينما كان متعاقداً مع وزارة الدفاع.

فضيحة الرشوة في قطاع النفط تركز على نشاط شركة »يون أويل« 

وهو  النفطية«،  بـ»الحلول  مختصة  شركة  بوصفها  نفسها  تقدّم  التي 

تعبير تجميلي ومراوغ لشركة عملها األساسي الوساطة بين الشركات 

عالقات  إقامة  أدق،  وبتعبير  ثالثية،  ـ  العالم  والحكومات  الغربية  النفطية 

مع مسؤولين في تلك الحكومات للحصول على معاملة تفضيلية وعقود 

العقد  من  عليها  متفق  نسبة  وتَقاضي  الشركات،  من  وكالئها  ملصلحة 

مباشرة  عالقات  بإقامة  العراق  في  الشركة  ممثل  إبرامه. نجح  يتم  الذي 

مع عدد من املسؤولين في القطاع النفطي العراقي، وابتدأ نشاطه برشوة 

أحد موظفي »شركة نفط الجنوب« بدفع فاتورة تبضعه خالل وجوده في 

لندن، بما في ذلك معطف قام بشرائه من هناك، لينتهي بها األمر وبحسب 

الوثائق املسرّبة الى رشوة أكبر مسؤولين عن قطاع النفط في العراق، إلى 

السابق، حسين  الوزراء  رئيس  نائب  إلى  دوالر  مليون   16 مبلغ  دفع  حد 

لقاء تلزيم عقد  لعيبي،  الكريم  النفط السابق، عبد  الشهرستاني، ووزير 

لتشييد أنابيب نفط بقيمة 600 مليون دوالر.

بالتعامل  متورّطة  كبرى  غربية  شركات  هناك  فإن  التقرير،  وبحسب 

إن  الخبراء  أحد  )يقول  موناكو  في  مقرّها  يوجد  التي  الشركة  هذه  مع 

للشك  الشركات  تلك  يدفع  أن  يجب  كان  الشركة  مقر  معرفة  مجرد 

بنشاطها، فيما لو كانت، كما تزعم، ال تعلم بنوع هذا النشاط(. ومن بين 

العام في هيوستن ومقرّها  )ومقرها  األميركية  هذه الشركات »هاليبرتن« 

)املدرجة  أر«  بي  »كي  تعرّف،  أن  من  أشهر  صارت  والتي  دبي(  في  الثاني 

عاملية  »شركة  بأنها  نفسها  عن  تعرّف  والتي  نيويورك،  بورصة  في 

متخصصة في مجال الهندسة والبناء والخدمات وتعمل على دعم أسواق 

واملعادن،  الحكومية،  والخدمات  الهيدروكربونية،  والصناعات  الطاقة 

والتجارية«..  الصناعية  واألسواق  والكهرباء،  املدنية،  التحتية  والبنى 

تقدم  وهي  آرامكو،  السعودية  البترول  شركة  مؤخراً  معها  تعاقدت  وقد 

نفسها  عن  تعرّف  )التي  اإليطالية  »إيني«  و  هاليبورتن(،  أجنحة  كإحدى 

الحكومة  وتملك  بلداً،   76 في  وتعمل  الجنسيات  متعددة  »شركة  بأنها 

اإليطالية 33 في املئة من أسهمها«، وهي أعلنت مؤخراً عن اكتشاف »حقل 

)البريطانية واملتعدّدة الجنسيات  غاز عمالق« في مصر(، و »رولز رايس« 

واملسجلة في بورصة لندن وواحدة من الشركات التي يتكون منها مؤشر 

تعمل  بل  الفخمة فحسب،  السيارات  تنتج  تعد  لم  تايمز، وهي  فاينشال 

التعبير  الدفاعية«.. وهو  وفق موقعها في مجال أنظمة الطاقة و »املعدات 

إليه  املوجهة  التهم  إن الشهرستاني نفى  التقرير  املهذب للسالح(. وقال 

ودعا إلى إحالة امللف إلى »هيئة النزاهة العراقية«، وهو ما عاد إلى تأكيده 

الصحيفة  مطالبة  الى  العراقية  »الحكومة  داعياً  مكتبه  أصدره  بيان  في 

األجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة لتتسنى 

لها محاسبة املفسدين. وبخالفه فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة 

على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق«.

.. الشرطة الفيدرالية ووزارة العدل األميركيتان وشرطة مكافحة الفساد 

في بريطانيا وأستراليا فتحت تحقيقات متعلقة بملف أكبر رشوة في قطاع 

وللمفارقة،  بل  عراقياً،  الذي سيحدث  ما  في  الجزم  الصعب  ومن  النفط. 

ربما يكون العراق هو أكثر األماكن أماناً للمتهمين إنْ جرى اتخاذ إجراءات 

ضدهم من قبل جهات التحقيق الغربية.

اجتثاث الفاسدين 

إليها  انتهى  التي  تلك  تشبه  نتيجة  إلى  امللف  بهذا  األمر  سينتهي  هل 

ملفّ التحقيق بأجهزة كشف املتفجرات املزيفة.. والتي ال زالت تستخدم 

بكلمة  السؤال  هذا  على  الجواب  العراقية؟  التفتيش  نقاط  من  العديد  في 

أنها  ملجرد  كبرى  فساد  قضية  مع  االستثنائي  فالتعامل  يهمّ.  ال  واحدة: 

فساد  قضايا  هناك  فلربما  للمشكلة.  حالًّ  ليس  الغربي  اإلعالم  في  ظهرت 

أكبر بحجم متورطين أوسع يتم التغاضي عنها طاملا أنها لم تجد صحافياً 

غربياً يستقصي عن تفاصيلها. 

القيمة األساسية لهذه القصة هي أنها تروي لنا بالتفاصيل الدقيقة كيف 

يعمل نظام الرشوة في العراق، وتلقي ضوءاً مهماً على الطريقة التي تنشأ 

وتنمو فيها شبكات الفساد ونمط العالقة بين الطبقة السياسية وأصحاب 

املصالح املالية. األسماء بذاتها، على »علوّ مقامها«، ليست الشيء األهمّ، وال 

يوجد سبب لالعتقاد أن مسؤواًل آخر في املوقع نفسه كان سيتصرّف على 

نحو مغاير، ما دام الجبوري قد قال صراحة »جميعنا نرتشي«. املهم هنا هو 

الصدمة التي يجب أن تجعلنا مدركين أن معالجة الفساد ال تقوم ببساطة 

املرجع  ملمثل  خطبة  في  جاء  كما  حديد«،  من  بيد  املفسدين  »ضرب  على 

السيستاني في معرض دعوته للعبادي كي يكون حازماً )على أهمية ما يمكن 

أن ينتجه الحزم من قوة ردع(، وال عبر تخليصنا من الحرامية كما يتردد 

معقدة  منظومة  هو  الفساد  أن  بإدراك  بل  العراقيين،  املحتجين  لسان  على 

حيثما  بفاعلية  تعمل  لكنها  وثقافية،  واقتصادية  سياسية  عوامل  ترفدها 

توفرت لها البيئة املناسبة. وهل هناك بيئة أنسب من الوضع العراقي، حيث 

القانون  حكم  يسقط  وحيث  زائفة،  باستقطابات  الهوية  سياسات  تغرقنا 

يومياً عبر ممارسات مَن تمّ إيكالهم بمهمّة حمايته؟

ليس الفساد سوءاً في الطباع يتم حلّه عبر طرد »السيئين«. فمعظم من 

تصدّر املشهد العراقي هم أخالقويون من الطراز األول، تغلب صفات الوعظ 

والتدين عليهم، ويجيدون ترداد آيات القرآن األخالقية ومقوالت اإلمام علي 

عن العدالة، وربما يحفظون عن ظهر قلب رسالته ملالك االشتر، ويعرفون 

لكن  املال.  ما ال يستحق من بيت  الذي طلب  أخيه عقيل  تماماً قصته مع 

إن  لنا  تقول  أعاله  فالقصة  آخر.  شيء  والبيزنس  شيء،  واألخالق  الطباع 

الشركات الغربية التي تخشى كثيراً من عواقب خرق القانون في بلدانها، 

ال تتردد عن القيام بذلك في بلد عالم ــ ثالثي يغيب فيه حكم القانون. تأتي 

عندها »يون أويل« وأمثالها لتدير العالقة بين تلك الشركات واملسؤولين 

وكالء  ليصبحوا  دفعهم  ثم  ومن  هؤالء  إفساد  في  دوراً  وتلعب  املحليين، 

لها في بناء شبكة فساد أوسع. وتشير املقالة املذكورة إلى أن ممثل »يون 

وكأنه  أيام   5 أو   4 ملدة  دبي  في  عراقياً  يالزم مسؤواًل  أن  عليه  أويل« كان 

للشركة  آخر  منافس  يأتي  أالّ  لضمان  فقط  للعناية،  بحاجة  طفاًل  يجالس 

ويتواصل مع هذا املسؤول. 

نحن أمام منظومة تعيد إنتاج نفسها، بغض النظر عن شاغلي مواقعها. 

السريع،  اإلثراء  وبرغبة  اإلنساني  بالجشع  قطعاً  تستثمر  منظومة  وهي 

لكنها تستثمر أكثر بنظام يخضع فيه القانون ملطاطية عالية في التفسير، 

وتُنتهك فيه بنوده من أجل ما هو »أسمى«. وال تعود أي مؤسسات تنشأ 

لغرض حمايته تملك قدرة مقاومة مَن لديهم قوة أعلى من القانون يمتزج 

فيها املقدَّس بالهوية بالسالح. 

في عام 2011 كتب ممثل »يون أويل« متفاخراً أن شركته على وشك أن 

تمسك تماماً بكل هرم القطاع النفطي في العراق. كم »يون أويل« تمسك 

اليوم بقطاعات أخرى؟ 

 باحث من العراق

بحواراته  ويستشهدون  املسرح  يهوون  العراقيون 

إلى سوداوية  لإلشارة  العامة  أحاديثهم  في  بها  ويحاججون 

الساسة  يُعدّ  تحديداً،  السبب  لهذا  عافيته.  أو  الوضع 

املسرح مرتعاً لهم لطاملا وظّفوه وتحكّموا به، ال لنشر الثقافة 

دلياًل  اليوم  العراقي  املسرح  بات  وبهذا  ملنافعهم.  انتهازاً  بل 

على انحطاط السلطة من ارتقائها. ولكن، متى كانت الثقافة 

عامةً، واملسرح خاصةً، بمعزل عن السياسة؟

العراق ما يمكنه أن يروي سيرة مجتمع  لقصة املسرح في 

مثقف أثّر وتأثر بمحيطه قبل أن ينحدر إلى دمار قضى على 

التسعينيات  إلى عقد  تعود  البداية  الثقافة ويابسها.  أخضر 

املسرح  التقاء  مساحة  على  أجهز  الذي  الفائت  القرن  من 

العراقي بالسياسة الوطنية، إذ كان يذهب ريع عروضه األولى 

في عشرينيات القرن املاضي إلى الثوّار ضد االحتالل البريطاني 

املسرحي  االشتغال  على  التسعينيات  أجهزت  كما  للعراق. 

انطالقاً  اإلنسان  واقع  عن  مُرّة  بسخريّة  يحكي  كان  الذي 

من املحليّة العراقيّة، األزقة و»الدرابين«، وصواًل إلى ما يعانيه 

العالم ومجتمعاته من التفكّك بعد الحرب العامليّة الثانية، مثل 

»النخلة والجيران« و»الخان« و»البيك والسايق«  مسرحية 

السبعينيات،  ومطالع  الستينيات  أواخر  في  عرضت  التي 

وظلت هي مالمح ال تتبدد لتلك الحقبة املسرحية.

أزمنة االنحطاط

العريقة بعد أن  ترافق مع هذا االنحدار تآكل دور السينما 

شُملت بعقوبات الحصار فمُنعت من استيراد األفالم الجديدة 

مسارح  إلى  تحوّلت  ما  وسرعان  شاشاتها.  على  وعرضها 

تجّار  من  الجُدد  الفن  مقاولي  إلى  على عجل وسُلّمت  رمّمت 

أثاث وسيّارات ومواد غذائية ال يبغون من الفن سوى التربّح. 

كما باتت مرتعاً لعروض حفالت ماجنة بعدما أغلق نظام البعث 

آنذاك املالهي الليلية، فسُدّت األبواب أمام الراقصات واملغنّين 

قلب  في  ركيكة  أدوار  لهم  نُسجت  ما  وسرعان  الشعبيين 

مسرحيات هزيلة أصاًل. كان زمن انحطاط بامتياز. ظلّت تلك 

القادمين  أولئك  أكثر من عقد من  املسرحيّات تنتقص طوال 

»األقزام«  جُلب  كما  تسفيههم،  على  وعملت  األرياف  من 

الجمهور،  إلضحاك  »قفشة«  كـ  قامتهم  قصر  الستخدام 

املعوقين  أو  النطق  صعوبة  يعانون  الذين  تقليد  عن  فضاًل 

وأوضاعهم  آالمهم  من  تسخر  بطريقة  عقلياً،  أو  جسديّاً 

بفجاجة. املحتوى كان الضحك فحسب، ال قصّة وال أحداث 

مرسومة. مجموعة ممثلين يرتجلون حوارات بذيئة تُشجّع 

من  وتحطّ  املثليين،  على  وتحرّض  بالنساء،  التحرّش  على 

الذي  املجتمع  قيم  من  باالنفالت  باتهامها  الوسطى  الطبقة 

أخذ يتحوّل إلى العشائرية مذاك، عالوة على تقديم وصلتَيْ 

رقص وغناء خليعتين.

أكثر من سبعة مسارح كانت تقدّم هذه العروض كلّ ليلة، 

بما فيها مسرحا الرشيد والوطني، وهما األكبر واألحدث من 

حيث التقنيات ليس في العراق فحسب، بل في منطقة الشرق 

األوسط، حيث فتح نظام البعث أبواب هذين املسرحين لهذه 

»تقويم«  و  عروضها  إنتاج  في  أحياناً  شريكاً  ودخل  الفرق، 

تنفيس  أجل  من  بامتياز،  سياسية  صفقة  كانت  محتواها. 

»ثقافة  وإرساء  بالضحك،  السلطة  ضدّ  املتصاعد  الغضب 

فكرة  من  بدءاً  الكبرى،  املعاني  كل  من  تحطّ  التي  التفاهة« 

واألبناء.  اآلباء  بين  االجتماعية  العالقات  إلى  التعدديّة وصواًل 

كان املجال يُفسِح لذاك الخطاب، بينما كانت تُطرَد العروض 

وتفعّل  السياسي،  واملُحتوى  املُلحّة  األسئلة  ذات  الجادة 

مقصات الرقابة لرفض مسرحيّة تلو األخرى.

دفع  من  كثراً  وشبّاناً  عائالت  يمنع  الفقر  كان  ما  وإذا 

ثمن التّذاكر للدخول إلى هذه املسرحيّات، فإن عدي، نجل 

صدّام حسين، عبر محطّته التفلزيونية األرضيّة »تلفزيون 

أثناء  الــذروة  وقت  في  بعرضها  يتكفّل  كان  الشّباب«، 

العُطل. لم يمكن إعفاء العراقيين إذاً من »حفالت التفاهة« 

األنظمة  واملنفى..  الجوع  مواضيع  تسفّه  كانت  التي  تلك 

نظام  ومثل  الخطاب،  بسلطة  تهتّم  عادة  الديكتاتورية 

صدّام حسين كان هيّناً عليه اإلمساك بكل أدوات إيصاله: 

قناتان تلفزيونيتان وأربع صحف كلّ ما يملكه العراق، وهي 

جميعها تروّج للخطابات املفرغة من أي محتوى احتجاجي 

أو أخالقي.

مناهضاً  خطاباً  يملكون  الذين  للمسرحيين  يبقَ  لم  وإنّ 

للسلطة سوى الفرار خارج البالد، فإن أقرانهم الذين ظلّوا في 

عراق الديكتاتورية كانوا قد أوغلوا في التجريب والترميز في 

العروض املسرحيّة القليلة التي قُدموها من على صالة صغيرة 

هوّة  خلق  الذي  األمر  املسرح«،  »منتدى  مسمّى  تحت  فقيرة 

كبيرة بينهم وبين الجمهور، وتسبب باالنقطاع بينهما.

كان نظام البعث قد استغفل العراقيين وتركهم يضحكون 

االحتالل  أما  بهستيريا.  املسارح  مقاعد  على  آالمهم  من 

فوجّه   2003 عام  أبريل  نيسان/  في  للعراق  األميركي 

صواريخه بدقّة بالغة إلى مقاعد مسرح الرشيد، ليترك بقع 

دم ضحايا مجهولين على قماشها املخملي، وليترك املسرح، 

تاريخ جديد  اآلن. كان هذا  إلى  ركاماً  بُني عام 1981،  الذي 

للمسرح العراقي.

مسرح  على  مُسيطرة  ظلّت  الحرب  ثيمة  أن  صحيح 

بصيغة  غالبها  وفي  العراق،  في  والتسعينيات  الثمانينيات 

تعبوية، إالّ أن الصحيح أيضاً هو أن الثيمة ذاتها ظلّت تتكرّر 

العراق  ومُدن  شوارع  في  الحرب  بغداد.  احتالل  بعد  ما  في 

ما  أن  إال  الواقع،  منعزاًل عن  أن يكون  للفنِّ  يُمكن  وال  جميعها، 

إذا  وما  الواقع.  هذا  قراءة  طريقة  هو  وقيمها  قيمتها  يحدّد 

أم  فيها،  والفاعلين  عليها  واملحرّضين  للحرب  مُدينة  كانت 

مُغيّرة وقائعها بما يتناسب مع خطاب السلطة.

الصراع اليوم

كان  العراقي،  املسرح  في  األخير  العقد  خالل  اتجاهان  برز 

سيرة  يروي  أخذ  فهو  جديد،  من  للسلطة  مخلصاً  األوّل 

حكم  حقبة  في  »أبطالها«  و  للمعارضة  السياسية  الحياة 

البعث، وأخذ يتماشى مع املشاركة باملهرجانات التعبوية التي 

تُعالج مواضيع محدّدة تخصّ السلطة، بينما أوغل في إهمال 

أزمات  املسبّبة  الجديدة  الكولونيالية  لعراق  اليوميّة  الحياة 

املجتمع. هذه أعمال مُدرّة للربح. فامليليشيات واألحزاب تأتي 

بفرق وتموّلها من أجل عرض مسرحيات كهذه، قبل أو أثناء 

مؤتمراتها أو »حفالت)ها( الوطنية«. 

من  غالبيتهم  املسرحيين،  من  تيّار  برز  باملقابل،  أنّه  إال 

وكوميدية،  درامية  بطرقٍ  العراقيّة  األحزان  نبشوا  الشباب، 

الفصحى  اللغة  عن  يتخلّى  جديداً  تقليداً  يُشبه  ما  وخلقوا 

عامّة  إلى  أيسر  وصولٍ  أجل  من  املحليّة  باللهجة  ويكتفي 

قد  السياسي  اإلسالم  أحزاب  كانت  األثناء،  هذه  في  النّاس. 

تنّبهت إلى هذه الفورة، فقامت بالسيطرة على »دائرة السينما 

مُدراء  تعيين  عبر  العراقيّة  الثقافة  لوزارة  التابعة  واملسرح« 

ينتمون إليها أو مقرّبين منها. والدائرة هذه هي املنتِج الوحيد 

وُضعت  بالطبع  العراق.  في  الرصينة  املسرحيّة  للعروض 

دخول  جعل  ومنها  الشباب،  مسرحيّات  إنتاج  لتقنين  آليات 

املسرحيّة  الفرق  على  أموااًل  يدرُّ  ال  ما  وهو  مجّانية،  املسارح 

تخفيض  عن  فضاًل  الثقافة،  وزارة  بميزانية  مكبّلة  فيجعلها 

تفصيالت  وحذف  اإلنتاج  كلف  وتخفيض  املمثلين  أجور 

كثيرة من ديكورات العروض ومفردات السينوغرافيا، إضافة 

النصوص  بعض  على  جديد  من  الرقيب  دور  ممارسة  إلى 

للشباب  تموياًل  تمنح  الدائرة  وهذه  إنتاجها.  عن  واالمتناع 

عن كل عرض ال يتجاوز 3 آالف دوالر، وهي تحتكر ترخيص 

لكونها  والدوليّة،  العربيّة  املهرجانات  في  العروض  مشاركة 

ذات  العروض  من  الكثير  ثمّة  األساس،  هذا  وعلى  منتِجة. 

النبرة االنتقادية أو الساخرة من السلطة وأحزابها، مُنعت من 

التجوّل بمسرحياتها خارج العراق.

وفرار  دورة هجرة  تعود  أن  لم يكن مستغرباً  والحال هذه، 

أوّاًل  األخيرين،  العامين  في  العراقيين  للمسرحيين  جديدين 

بعد إقالة مدير عام عيّن ألشهر وحاول إعادة جزء من تقاليد 

قبل  من  املسرحيّة  األعمال  إنتاج  تقليص  بعد  وثانياً  املسرح، 

ال  طفيليون،  يديره  متدنٍّ  اقتصاد  ظل  وفي  الثقافة.  وزارة 

اإلنتاج،  في  الخاصّة  التجارية  الشركات  تُشارك  أن  يُمكن 

العمل  عن  وعاطلين  محبَطين  املسرحيين  يجعل  الذي  األمر 

)أليست خطوة سياسية أخرى لكن بصيغة »الديمقراطية« 

امللتبسة؟(، إالّ أن املستغرَب هو أن يُكلّف إلدارة دائرة السينما 

املناهض  موقفه  يخفي  ال  إسالمي  من حزب  واملسرح شخص 

اإلسفاف  أغاني  ألغلب  منتجاً  كان  الذي  ومعاونه  للفنون، 

اإليديولوجيات  خلطة  الحال،  وبطبيعة  األخير.  العقد  خالل 

هكذا  التسعيني..  املسار  إلى  املسارح  خشبات  أعادت  هذه 

محاوالت  جميع  وأُلغيت  جديد  من  التفاهة«  »حفالت  عادت 

التحديث املنفلتة من خطاب السلطة. وهذه املرّة أيضاً تتكفّل 

املسرحيات  بعرض  العراقيّة  الحكومة  تموّلها  التي  الفضائية 

على شاشاتها!

 كاتب صحافي من العراق

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

في  أخيرا  السالم  يحل  هل 

افريقية  مبــادرة  السـودان؟ 

تـقــبــل بهـــا الحكـــومــة 

املعــارضـــات.  وتـرفضــها 

حديد.  زها  عـن  و»بيتـونـة« 

انقالب  اليمن  املوقـع:  وعلـى 

تنظمه »الشرعية«.

املغرب  في  الجنس  عامالت  واقع 

الرسمي  ــراف  ــت االع بين  مــا 

بوجودهن واإلحجام عن تنظيم 

عملهـن. والشـبـاب الجـزائري 

الــتــجــارة  يمتهن  ــال  ــطّ ــب ال

والتغاضي  املنع  بين  ما  املوازية: 

الرسميان.

تونسي،  استثناء  هناك  هل 

آخر  عنه  تُفصح  إذاً  الذي  وما 

بن  فــي  اإلرهــابــيــة  العمليات 

عن  لوحات  وشريط  ــردان؟  ق

على  العراق  في  اليومية  الحياة 

ذكرى  في  و3   2 الصفحتين 

الحرب عليه.
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.. النظام العاملي!

حربي  تناولت  سياسية،  كانت  السابقة  املرة  في  مالية.  »الفضيحة«  املرة  هذه 

األميركية  الدبلوماسية  األمر ببرقيات  العراق وأفغانستان، وفي مرة أخرى تعلق 

من سفارات واشنطن في العالم وإليها.. وبين هذه كلها موجات من »فضائح« من 

كل نوع.. وفي كل مرة نقف أمام لعبة دمى روسية: واحدة في جوف األخرى.  كنا 

»نعرف«، ولكننا هنا أمام وثائق أهل الشأن: ليست مجرد براهين، وإنما مصادر 

وأوراق وأسماء وأختام نابعة مِن عند مَن يقومون بذلك، هم أنفسهم.

هذه املرة األبطال صحافيون. في املرات السابقة كانت أسماؤهم أسانج وسنودن. 

وهناك من سبقهما ــ هل نسينا مثاًل فضيحة صور التعذيب األميركي الهمجي 

في معتقل أبو غريب املسربة في 2004، بعد أشهر من غزو واحتالل العراق؟ ــ 

وهناك من يقف إلى جانب كل واحد منهما. ولهذا معانيه ودالالته.

بالغنيمة  تحتفظ  لم  باناما  من  األول  املسرِّب  بها  اتصل  التي  األملانية  الصحيفة 

لنفسها: عهدت باألمر إلى االتحاد الدولي للمحققين الصحافيين. وهكذا اشتركت 

في االستقصاء 109 مؤسسات صحافية في 76 بلداً، وعمل على املوضوع 350 

صحافيا ملا يقرب من السنة، من دون ثرثرة وال تسابق على املنفعة، حتى اكتمل 

وصار جاهزاً للجمهور. وهذا أيضا له معانيه ودالالته. 

في باناما يتجاور رئيس كوريا الشمالية املنبوذ مع »زعماء« من العالم، بينهم 

بالطبع عرب. رؤساء دول وأبناؤهم وزوجاتهم، وساسة، ورجال أعمال، وشركات 

كبرى وبنوك ال تقل عنها كبراً. وباناما لها فروع في قلب دول أوروبا املتحضرة، 

ولها أشقاء وشقيقات وأقران.

هذا ليس »الجانب املظلم  للنظام املالي العاملي« كما قيل في أبرز التعليقات. هذا 

هو النظام املالي العاملي نفسه. قلبه وكبده. ومن دونه ملا وُجدت »الفضيحة« الفعلية: 

أن تكون »ثروة 1 في املئة من أغنى أثرياء العالم تفوق ثروات بقية العالم مجتمعة«. 

هي  الفضيحة  اوكسفام.  ملنظمة  متداول  علني  تقرير  في  بل  »ليكس«  دون  من 

وجود ثلث البشرية، أكثر من ملياري كائن، جياعاً عراة، تحت خط الفقر. عدا 

فضائح األدوية واألوبئة واألطعمة..

تلك لم تكن »انحرافات«، ال في أبو غريب وال في مراكز التحقيق السرية العائدة 

لسي آي إي في العالم، وال في غوانتنامو، وال بخصوص الزواج غير القابل للفكاك 

القرار  اتخاذ  بين هالبورتن وبالك ووتر مثال ودوائر رسم االستراتيجيا، ودوائر 

اإلعالمية،  الحكايات  أو  تيللنغ«  »ستوري  الـ  وناسجي  والعسكري،  السياسي 

ومروجي األفكار.. وبالطبع، ال يخص الحال األمريكان وحدهم.

»نعرف«. فهل يكفي ؟

بصمات السياسة في املسرح العراقي

عمر الجفّال

حارث حسن

قيس سلمان ـ سوريا

نهلة الشهال

عن الفساد والفاسدين في العراق..



الفلسطينية  الحيران  أم  عتير  قرية  في  أكثر  أو  شخص 

من  إخالءهم  اإلسرائيلية  السلطات  قررت  املحتل(،  )بالنقب 

قريتهم، تهجيرهم وهدم بيوتهم لبناء مستوطنة حيران مكانها باإلضافة 

اليهودي«. القومي  »الصندوق  يديرها  املواشي  لرعي  أحراش  ملجموعة 

الـخمــيــــــس 214

1000

متـابعـــات

فكـــرة

احتضنت  املاضي،  فبراير  شباط/  أواخر 

مدينة الخرطوم بازاراً من نوعٍ جديد على 

أهلها كان عنوانه »أسرار الكوشة«. والكوشة 

النفايات،  مكبّ  هي  السودانية  بالعامية 

يمكن  التي  االحتماالت  فهي  ــرار  األس أما 

الوصول إليها إذا أُخذ ما في املكبات وأعيد 

البازار قدّموا  الـ30 في  تدويره. املشاركون 

فنّيّة مصنوعة  وأعمااًل  منزلية  أدواتٍ  للزوار 

لهذه  األساسي  الهدف  القمامة.  من  حصراً 

مؤسسات  خمس  بها  قامت  التي  املبادرة 

في مقدمتها »جمعية فاندورا للفنون«، كان 

إعادة  أهمية  إلى  الخرطوم  سكان  توعية 

التدوير وعوائده على البيئة ومحاولة إيجاد 

حلول ألزمة نفايات متفاقمة تشبه تلك التي 

تجتاح عواصم أخرى في املنطقة العربيّة.

نسمة  ماليين   8 الخرطوم  والية  يسكن 

جميع  من  زوّارٌ  ــم  دائ بشكلٍ  ويــزورهــا 

العاصمة  الحتضان  نظراً  السودان  أنحاء 

نشاط  عن  يصدر  الحكوميّة.  املؤسسات 

هذا العدد من البشر يوميا 4200 طن من 

غير  في  تُلقى  منها  املئة  في   60 النفايات، 

دراسات  تشير  بينما  املخصصة،  أماكنها 

إلى أنّ 60 في املئة من هذه النفايات يمكن 

مبدأ  أنّ  لو  الشوارع  في  تراكمها  تجنب 

الحفاظ على البيئة كان في اعتبار السكان، 

ولو أنّ جمال مدينتهم، وباألساس صحتهم، 

تتعاظم  فاألزمة  لديهم.  األولويّة  لها  كان 

والحكومة ال تؤدّي واجبها طبعاً، إذ إنّ عدد 

 97 يبلغ  الوالية  في  القمامة  نقل  شاحنات 

السودان  مجمل  في  عددها  بينما  شاحنة 

ال  الشاحنات  هذه  معطّل.  نصفها   ..500

تنقل القمامة إلى مطامر صديقة للبيئة، وهي 

 180 وحدها  الخرطوم  تحتاج  إذ  قليلة، 

القمامة  من  الهائل  الكمّ  مع  للتعامل  منها 

عاملي  أجور  أن  أيضاً  هناك  يوميّاً.  املنتجة 

النّظافة متدنّية جدّاً مما يضطرهم إلى قضاء 

جزء من وقت دوامهم في فرز النفايات التي 

إعادة  معامل  إلى  بيعها  بهدف  يجمعونها 

الّتي تتعامل مع املصانع  التقليدية  التصنيع 

تتبناه  التدوير  إلعادة  نظام  بغياب  الكبرى 

الدولة. هؤالء العمّال ال يعطون ما يستحقّونه 

مادّياً، وفوق ذلك تبقى النظرة إليهم دونيّة 

ينتجها  التي  القذارة  القذارة.  مع  لتعاملهم 

اليابان، يحصل عامل  من يحتقرونهم! في 

النظافة على أجر شهري يصل إلى 9000 

دوالر ويحظر القانون تشغيل غير اليابانيين 

مثل  الخرطوم  تكون  لن  القطاع.  هذا  في 

هناك  لكنّ  وضحاها،  ليلة  بين  طوكيو 

خطوات يمكن القيام بها للوصول إلى حلّ 

نهائيّ لألزمات، ولعلّ بازار »أسرار الكوشة« 

في  املشاركون  الخطوات.  هذه  أحد  يكون 

يبيعوا  لم  )طبعاًّ!(،  البازار، ومعظمهم نساء 

شيئاً  قالوا  لكنّهم  منتجاتهم،   من  كثيراً 

كهؤالء  أنــاسٍ  وجود  املمكن.  عن  للناس 

ضروريّ وهم سيعودون العام املقبل بأفكار 

جديدة. هكذا هم الحاملون!

الخرطوم: 

ماذا في الكوشة؟

ربيع مصطفى
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االستثناء التونسي أمام اختبار »داعش«
الوطن  لدفن شهداء  التونسيون  اجتمع  املاضي،  مارس  آذار/  من  التاسع  في 

الدولة اإلسالمية »داعش« قبل يومين في  املعركة مع تنظيم  الذين سقطوا في 

املناطق  تجاوزت  فالوحدة  حقيقياً،  التضامن  كان  الحدودية.  قردان  بن  مدينة 

سكان  ملشهد  مرتاحون  التونسيون  بدا  كافة.  االجتماعية  والطبقات  واألجيال 

»األمة  لـ  انتماءهم  ويثبتون  داعش  »إرهابيي«  وجه  في  ينتفضون  قردان  بن 

هؤالء،  املركزية.  الدولة  من  بهم  الالحق  التهميش  من  الرغم  على  التونسية«، 

بعد  وقت سابق،  في  والسلفية(  بالنهضاوية  )كما  بـ»املخربين«  الذين وصفوا 

)حزب  تونس«،  »نداء  لحزب  التصويت  األخيرة عن  االنتخابات  امتناعهم خالل 

الوطنية تحت  اللحمة  إلى »أبطال األمة«. وبدت  اليوم(، تحولوا فجأة  السلطة 

شعار »كلنا متحدون ضد اإلرهاب«، ونصر الجيش، التي حظيت بأُبهة عظيمة، 

يؤكد  إضافي  بدليل  هنا  حظينا  واالنشقاقات.  الشكوك  كل  على  كانتصار 

»االستثناء« التونسي.      

مع ذلك، تبقى أسئلة كثيرة معلقة: هل نحن حقاً أمام لحظة تأسيسية تسمح 

ببناء وحدة وطنية حقيقية؟ فالشرخ الذي اتسع بين النخبة السياسية وجزء 

التي  السياسية  والخطابات  علي،  بن  رحيل  منذ  التونسي  الشعب  من  كبير 

االستجابة  النخب عن  التهم، وعجز  أنواع  الجنوب بشكل دوري بكل  وصمت 

الحقيقية ملطالب الثورة، وتنامي الفوارق االجتماعية، والفساد على نطاق واسع، 

إلخ.. كلها مؤشرات تطرح السؤال: هل تعدّ الحرب على »داعش« كافية لضمان 

التماسك الوطني واستقرار »النموذج التونسي«؟ 

الوطني  للتلفزيون  حديثه  في  السبسي  قايد  الباجي  التونسي  الرئيس  شرح 

للتونسيين بأننا »نواجه هجوماً غير مسبوق، ومنظم. املعتدون ربما كان هدفهم 

السيطرة على هذه املنطقة وإعالنها والية جديدة باسم املجموعات املتطرفة«، ثم 

أضاف »التونسيون في حالة حرب ضدّ هذه الهمجية والفئران الذين سنقضي 

عليهم«، بينما تظاهر بنسيان أن هؤالء »الفئران« الذين يود إبادتهم هم أبناء 

تونس )أعلن رئيس املجلس العسكري لصبراتة في وقت سابق أن معظم مقاتلي 

»الدولة اإلسالمية« الذين نفذوا الهجوم هم تونسيون(. بموازاة ذلك، انتشرت 

صورة »سلفي« )selfie( على نطاق واسع في مواقع التواصل االجتماعي لجنود 

شبان يحتفلون بالنصر مع جثث »إرهابيين« في انتهاك للكرامة اإلنسانية. وهنا 

نسأل كيف يمكن أن نقود حرباً ضد عدو، على هذا القدر من القرب )الحميمية(، 

ونستمتع بقتاله؟ وكيف وصلنا باألساس إلى هنا؟

عندما تكشف بن قردان التحديات 

التي تقع في أقصى الجنوب الشرقي من تونس بالقرب  في بن قردان، املدينة 

من الحدود الليبية، تتبلور معضالت النظامين السياسي واالقتصادي الذي حكم 

تونس منذ ستين عاماً. عاشت بن قردان، املهمّشة منذ االستقالل، على التهريب 

والتجارة غير الشرعية، ومؤخراً على تجارة السالح. ولعبت شبكات نافذة، حيث 

مهماً  دوراً  الدولة،  من  عناصر  بمؤازرة  واملحسوبية  القبلي  والتعاضد  األموال 

االقتصادية  التنمية  املحلي. وفي غياب بديل حيوي يضمن  االقتصاد  تفعيل  في 

على  حفاظاً  الواقع  هذا  عن  النظر  غضّ  املتعاقبة  السلطات  فضلت  املنطقة،  في 

الحدّ األدنى من السلم األهلي. لكن الحرب التي اشتعلت في ليبيا، وسقوط نظام 

املعادلة،  إلى  »الجهاديين«  دخول  سهلت  التونسية  الحكومة  وضعف  القذافي 

أرضاً خصبة  الشرقية،  الجنوبية -  الحدود  أوسع  قردان، وبشكل  وكانت بن 

لتنظيم شبكات لتجنيد مقاتلين وإرسالهم إلى العراق وسوريا.  

مراكز  املاضي  مارس  آذار/  من  السابع  في  »داعش«  اعتداءات  واستهدفت 

الحصيلة  وأدت بحسب  العسكرية،  الثكنة  والشرطة وكذلك  الوطني  الحرس 

إلى مقتل 36 »جهادياً« و12 عنصراً من قوى األمن و7 مدنيين بينهم  النهائية 

تقريباً  أيام  عشرة  بعد  الهجمات  هذه  وتأتي  عمره.  من  عشرة  الثانية  في  طفل 

على سيطرة »داعش« على مدينة صبراتة الليبية، الواقعة على بعد 100 كيلومتر 

تقريباً من الحدود التونسية. وهذه الهجمات لم تكن األولى من نوعها. 

والشرطة  الوطني  الحرس  عناصر  من  العشرات  قتل   ،2011 العام  ثورة  منذ   

متحف  وفي  الحدودية.  املناطق  في  سيما  ال  مسلحة،  هجمات  في  والعسكريين 

العام  مارس  آذار/  في  دامٍ  إرهابي  في هجوم  قتل 22 شخصاً  تونس،  في  باردو 

»الجهاديين«  أما  سوسة.  في  شخصاً   38 قتل  أشهر،  ثالثة  وبعد  املاضي، 

التونسيين فيقال إن أعدادهم بين 5 آالف و6500 عنصر على األراضي الليبية. 

وإنْ أجمع املحللون على ربط تنامي ظاهرة السلفية الجهادية بفترة التسعينيات 

تونس  في  الديكتاتوريين  النظامين  سقوط  تجاهل  يمكن  فال  علي،  بن  وحكم 

وليبيا، والعالقة املتأرجحة لـ »حركة النهضة« )التي تولّت الحكم( مع الحركة 

السلفية، والتدخل العسكري لحلف شمال األطلسي في ليبيا في 2011، وإضعاف 

الدول، وأخيراً اإلفراج عن 1200 سلفي، بينهم 300 قاتلوا في أفغانستان، وذلك 

في آذار/ مارس2011 في ظل الحكومة االنتقالية برئاسة الباجي قايد السبسي 

نفسه.. كل ما سبق عوامل سمحت إلى حدّ كبير بانتشار هذه الظاهرة )وفق 

تحليل »مجموعة األزمات الدولية«  شباط/ فبراير2013(. 

»نحن في عداد األموات« 

بتوافق  سمحت  وإنْ  الثورة،  على  مرت  خمسة  أعواماً  بأن  التذكير  املفيد  من 

أتاح اقتسام السلطة بين النخبة السياسية التقليدية املتمثلة بـ »نداء تونس« 

الثورة  أن مطالب  إال  االقتراع،  املنبثقة عن صناديق  الجديدة  اإلسالمية  والنخبة 

مؤسسات  كبير  حدّ  إلى  السياسي  التنافس  أضعف  لقد  ورق.  على  حبراً  بقيت 

اقتصادية  إصالحات  فرضت  التي  األموال  املانحة  الجهات  ضخّ  أما  الدولة، 

في  الهيكلية  املشاكل  تفاقم  عنه  نتج  فقد  املحلية،  النخبة  يد  على  نيوليبرالية 

االقتصاد التونسي وأسهم في اتساع رقعة الفساد. 

سلطوية  وجهين:  ذات  دولة  مواجهة  في  أنفسهم  التونسيون  وجد  وهكذا 

في  وغائبة  الفردية،  والحريات  االجتماعية  الحركات  بقمع  األمر  يتعلق  عندما 

مواجهة األزمة االقتصادية - االجتماعية التي تعصف بالبالد. وإلى جانب عنف 

النظام  رموز  مع  بالتطبيع  متمثل  معنوي  عنف  يظهر  الحاكمة،  النخبة  فساد 

الذي  التطبيع نفسه  الساحة السياسية، وهو  إلى  القديم والترحيب بعودتهم 

قاد منذ أيام الناطق الرسمي باسم الحكومة الى املطالبة بعودة بن علي.  

وفي غياب املشروعين السياسي واالقتصادي في املناطق املهمشة، يتفاعل غضب 

مكبوت منذ بعض الوقت ينبغي أن ينبه املجتمع التونسي بأكمله إلى التحديات 

انتفاضة 2010 - 2011 وكتبوا  األمن في  قاتلوا قوات  الذين  الشباب  الراهنة. 

على الجدران، ورفعوا أصواتهم صارخين »رجاءً استمعوا إلينا«، تغير خطابهم 

جذرياً. هؤالء أصبحوا اليوم مشاريع هجرة غير شرعية إلى أوروبا، أو يائسين 

حد االنتحار، أو ملتحقين بـ »داعش«، أو مضربين عن الطعام للمطالبة بحقهم 

في حياة كريمة، يرددون في جوقة واحدة »نحن أساساً في عداد األموات«. هنا 

يصبح الجسد آخر خطوط املواجهة في املعركة ضد العنف الجسدي واملعنوي 

املمارس عليهم في ظل انعدام أي أمل.  

يصرخ نسيم سلطاني، وهو نسيب مبروك سلطاني الراعي الشاب الذي نشر 

اإلرهابيون تسجياًل مصوراً  يظهر قطع رأسه في جبل مغلة في سيدي بو زيد 

ـ  األمني  االقتصادي كما  املتروكة ملصيرها  املحرومة  املنطقة  ـ تلك  البالد  وسط 

تعبيراً عن غضبه وغضب شبان كثر يعيشون وضعاً مماثاًل. في مقابلة تلفزيونية 

في  أموات  كلنا  »نحن  سلطاني  قال  الفائت،  نوفمبر  الثاني/  تشرين   14 في 

األساس! ليس لدينا شيء...عمري 20 عاماً، وحتى اآلن لم أر مسؤولين يزورون 

منطقتنا. لم ألتق خالل حياتي بمسؤول واحد«. وفي وقت الحق، أضاف »الوطن! 

الوطن! أنا شخصياً ال أعرف الوطن إال من خالل بطاقة الهوية الوطنية!«.

تفسيرات متنافسة

في محاولة لفهم تعقيد هذا الواقع الرهيب، ثمة قراءتان متعارضتان: تخلص 

قراءات النزعة الثقافوية )األنثروبولوجيا الثقافية( إلى استنتاجات أساسية مفادها 

أن اإلسالم هو أصل كل املشكالت. وتالقي هذه االستنتاجات صداها في ما يقوله 

واالقتصادية.  السياسية  املشكالت  لكل  الحلّ  باعتباره  اإلسالم  عن  اإلسالميون 

ويتنصل أنصار هذه النظرية، اآلتون في الغالب من النخبة التي تصف نفسها 

بـ »الحداثية«، من أي مسؤولية عن الفشل الجماعي الذي أوصل األمور إلى هذا 

املنحى التراجيدي، ويعزون أصل املشاكل إلى الثقافة الشعبية، بينما يعتبرون أن 

في  إليهم  بالنسبة  التحدي  اإلسالم«. ويصبح  »إصالح  في  يكمن  الوحيد  الحلّ 

يتجاهلون  في وقت  اإلرهاب«  »ثقافة  ما يسمونه  التربوي ضد  الجهد  مضاعفة 

السياق السياسي واالجتماعي، كذلك املحلي واإلقليمي الذي أغرق األمور في هذه 

الفوضى. 

عن  واملدافعين  اإلسالمي،  للدين  املاهوية  النظرة  ملنتقدي  بالنسبة  املقابل،  في 

قراءة ماركسية، فإن العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية هي التي تفسر 

بنظرهم ظاهرة السلفية الجهادية التي تشهدها تونس. يضعون في أول املصاف 

حقيقة أن املرشحين لالنضمام لداعش هم بالعادة شبان بين 15 و35 من العمر، 

معظمهم معطل عن العمل ويعيشون في األحياء الفقيرة واملناطق املهمشة داخل 

البالد. هؤالء وفي ظل ما تتيحه السياسة الحالية، يختارون السلفية الجهادية 

الواقع  بتجاوز  لهم  في تشكيل هوية سياسية جديدة تسمح  التي تساعدهم 

املرير الذي يعيشونه.   

وفق هذا املنظور، ال تُطرح مسألة تأثير الدين طاملا أن من البديهي أنه غير ذي 

صلة. لكن، وعلى الرغم أن السلفية الجهادية أصبحت اليوم ظاهرة عاملية، فإن 

معنى  عربي،  بلد  كل  في  للجهاد،  الشبان  املرشحون  بها  يعطي  التي  الطريقة 

يعيشها  التي  االستعمارية  للحروب  كما  املحلية  والسياسية  االجتماعية  لألزمة 

العالم العربي على مدى عقود، تبدو متجذرة في املخيلة الجمعية التاريخية وفي 

الثقافة املحلية الخاصة. وبعيداً عن التناقض االختزالي بين الطرف األول الذي 

يمتلك رؤية ميكانيكية بشأن تأثيرات الدين على سلوك الشباب السلفيين وبين 

الجهة األخرى التي تقدم رؤية »مادية ماركسية« بحتة تتعلق بأسباب الظاهرة 

الجهادية، فإن تحليل الظاهرة السلفية الجهادية يكتسب معنى عميقاً إذا نجحنا 

مع  املوضوعية  واالجتماعية  السياسية  الحقيقة  تقاطع  كيفية  اكتشاف  في 

املرجعيات الدينية لتشكل عاملاً من الدالالت تتداخل فيه مسلكيات هؤالء الشبان 

لتكتسب معنى. 

تدعونا  السلفية،  الظاهرة  تطرحه  الذي  الفكري  التحدي  من  وأبعد  وختاماً، 

مأساة بن قردان للبحث عن أجوبة سياسية واضحة ملجموعة من األسئلة: هل 

من الالئق االستمرار في الكالم عن »استثناء« تونسي جرى تكريمه بجائزة نوبل 

في ظلّ  للديموقراطية،  النجيب  التلميذ  باالحتفاء بصفتنا  وأن نستمر  للسالم، 

املقدس  باالتحاد  االحتفال  الالئق  من  هل  واجتماعي؟  اقتصادي  بديل  أي  غياب 

لهذه  األمامية  الصفوف  يشغل  من  هم  تونس  أوالد  أن  حين  في  »داعش«  ضد 

الحرب؟ هل يمكن حقاً أن نستمر في حالة اإلنكار واالعتقاد بأنه يمكن التأسيس 

لديموقراطية قابلة لالستمرار في تونس في وقت تشهد ليبيا وكل دول املنطقة 

حروباً هي األكثر ضراوة بين مختلف القوى اإلقليمية والغربية؟ 

وعلى هذه الحال، وإذا استمرت النخبة الحاكمة في اعتماد سياسة النعامة ولم 

الثاني/  في كانون  األخيرة  االجتماعية  الحراكات  فإن  أمنية،  تبلور سوى حلول 

يناير 2016 في القصرين وسيدي بوزيد وتونس العاصمة، التي تطالب بفرص 

على  يُظهِرون،  هؤالء  املواطنين.  آالف  حشد  في  تستمر  جهوية،  وتنمية  عمل 

الرغم من إغراء »داعش« أو/ والشاطئ الشمالي للبحر املتوسط، أن األمل ال يزال 

مسموحاً. يُظهِرون أن تحدي الحكام ماض قدماً وأن النضال من أجل عالم أكثر 

عداًل مستمر. وهو أمل تشتد الحاجة إليه ملواجهة العنف االقتصادي والسياسي 

الذي تعيشه تونس، وبشكل أعم املنطقة العربية.   

 باحثة وأستاذة االقتصاد في جامعة دوفين / باريس، من تونس

هالة اليوسفي

باسم دحدوح ـ سوريا

.. بــألــف كـلــمـة

اللوحات لفيصل لعيبي من  العراق

الحياة اليومية 

في العراق

والغزو  والحصار  القصف  تكفّل  التي  تلك   ..

بعدما  بتدميرها،  العاملي   / األميركي  واالحتالل 

أوهنتها أنظمة االستبداد. في هذه اللوحات عراق 

ننشرها  بهائهم.  بهائه،  بكل  العاديين  الناس 

حين  نيسان،   9 من  االقتراب  يستحضره  كرجاء 

مرت  بعدما  بغداد  إلى  الغازية  الجحافل  دخلت 

في  ذلك  حدث  وقد  السواد.  وبــأرض  بالبصرة 

الربيع، فصل التجدد، وفي مكان هو، منذ البابليين 

فمتى  التجدد..  أسطورة  مصدر  والسومريين، 

يكون »حقاً قام«..



معدّل  فقط  السنة  فــي  صفحة 

فيما  العربي،  الفرد  لدى  القراءة 

في  سنوياً  دقائق   ٦ نحو  العربي  الطفل  يمضي 

القراءة خارج الكتب املدرسية واملناهج التعليمية. قـضـيــــة
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تنظيم مهنة عامالت الجنس باملغرب

قصة الشباب الجزائري مع التجارة املوازية

«املجتمعات العربية مجتمعات خطيرة ألنها تمارس املحرمات سريا».

الكاتب والروائي الراحل عبد الرحمن منيف

تنظيم  عدم  بسبب  عارمة  فوضى  باملغرب  الجنس  عامالت  مهنة  تعتري 

املجتمع  شأن  مداخيلها  من  وتستفيد  بوجودها  تقر  صارت  ملهنة  الدولة 

الذي يتسم موقفه بالنفاق والتناقض، إذ يصف املهنة بأنها «حرام» لكنه 

يتعامل مع أموالها كـ «حالل».

العامالت  حقوق  يحمي  بقانون  وتأطيرها  املهنة  تنظيم  عدم  ويشكل 

حقوقهن  عن  للدفاع  ونقابية  أهلية  منظمات  بتأسيس  لهن  والسماح 

وصيانة كرامتهن وحل املشاكل التي تعتري مهنتهن، ويصون املجتمع من 

نشر األمراض الخطيرة املتنقلة جنسيا، وباألخص بفيروس «فقدان املناعة 

املكتسب»..

شذرات عن الهيام والنكاح

تعتبر عملية ممارسة الجنس من بين الغرائز التي يتمنى ممارستها كل 

الدين  باسم  ممارستها  من  اليوم  اإلنسان  يمنع  بينما  وحيوان،  إنسان 

قال  وقد  صحية.  ومشاكل  نفسية  عقدا  يخلف  مما  والتقاليد،  والعادات 

األولون الكثير عن الهيام والصبابة والحب والجنس.

ورد في األساطير اليونانية أن ديونيزوس ترعرع وراح هو وسيلين يعلمان 

اللذة،  النشوة، وتحقيق  الخمور، وممارسة  الكروم، وصناعة  الناس زراعة 

ويفرضان في كل مكان مرا به االحتفال بديونيزوس اعترافا بجميله.

العالمة  اإلمام  للشيخ  الخاطر»  نزهة  في  العاطر  «الروض  كتاب  بينما 

الهمام سيدي محمد النفزاوي فصيح لهذه الجهة.. هذا إن لم نذكر سواه 

دراسته  في  املستاري  الجياللي  خلص  وقد  شهيرة.  أشعار  هناك  وكذلك 

املعنونة «الجسد واملقدس: قراءة في الخطاب الفقهي البن القيم الجوزية»، 

(واملنشورة في «املجلة الجزائرية في األنثروبولوجيا والعلوم االجتماعية») 

إلى أن العرب القدماء كانوا أكثر انفتاحا منا في نظرتهم إلى جسدهم وفي 

طريقة تحصيلهم ملتعهم وملذاتهم، والدليل أنهم كانوا يسمون األشياء 

بأسمائها ويتحدثون عن كثير من أعضاء الجسد، مما نخجل نحن اليوم 

من تسميتها، وكانوا يتكلمون عن عالقات الحب والجنس بكالم قد نسكت 

عنه اليوم إما بدافع الحياء أو بدافع الخوف». وبالفعل تثير أسماء األجهزة 

التناسلية للذكر واألنثى ضحك  الشباب من الجنسين، بل ويصعب اليوم 

سيشعر  الدارج:  باللسان  النكاح»   «عقد  بكلمة  املرء  ينطق  أن  املغرب  في 

الناطق بحرج شديد، ألن املعنى سيفهم بدقة ووضوح، وسيوصَف ناطقه 

الذي  املبين  العربي  باللسان  نطقها  من  النقيض  على  واألدب،  الحياء  بقلة 

يجعل معناها غير مفهوم، األمر الذي يسري على الخطاب القرآني والتراثي. 

فالعديد من املؤمنين يصلون بآيات ال يفهمون معناها وتفسيرها، ويستدلون 

بأحاديث ال يدركون كنهها وروحها.

الدعارة قديما

األجانب  والرحالة  واإلتنوغرافيون  واإلثنولوجيون  املغاربة  املؤرخون  أشار 

إلى وجود  ظاهرة الدعارة في بعض املدن التي كتبوا عنها، وأسهبوا في ذكر 

أسبابها ووصفوا حال ممتهنيها ووضعهم االقتصادي واالجتماعي والعرقي 

امللقب  الفاسي  الوزان  محمد  بن  الحسن  ذكر  والديني.  والثقافي  واملادي 

فاس  مدينة  في  عاين  أنه  أفريقيا»  «وصف  كتابه  في  األفريقي»  «ليون  بـ 

رئيس  بثمن بخس، تحت «حماية»  الدعارة  فيها  تمارس  «عموميةً»  دُورًا 

لجمال  الناس  أعالم  «اختالف  كتاب   في  وورد  املدينة.  حاكم  أو  الشرطة 

عبد  السلطان  «أن  زيدان  بن  الرحمن  عبد  ملؤلفه  مكناس»  حاضرة  أخبار 

الرحمن كان في القرن الثامن عشر كتب عن الظاهرة، وأضاف: «لقد تسلط 

الشيوخ على نساء رعاياهم باالحتيال والقبض على من كانت عنده زوجة 

الضعيف  «تاريخ  في  الضعيف  وأشار  إلفسادها».  توصلوا  حتى  حسناء 

الرباطي» أن «القائد الحبيب امللكي سيطر على قرية بأكملها سنة 1767 

وجعلها خاصة به. وهي قرية ليس فيها إال النساء. لقد كانت ممنوعة على 

الرجال و ال يدخلها إال بمفرده. كما كان يأتي بالنساء باإلكراه».

ويقول املؤرخ الفرنسي لوتورتو، الذي عاش بفاس قبل االحتالل، إن البغاء 

كان يشمل أغلب بيوت قصبة بوجلود وقصبة تامريرت وبالقرب من باب 

البادية،  من  القادمات  بالنساء  تعج  التي كانت  الفقيرة  األحياء  فتوح، وكل 

السلطة  «القودات» ويتقاضى منهن ممثل  تكتريها  منازل  في  وكن يقطن 

مبالغ معينة. وقد اشتهر حي موالي عبد الله، ومواسم باشا املدينة عبد الله 

احماد، الذي وضع منازله رهن إشارة نساء وافدات على فاس مقابل مبالغ 

مالية يدفعنها بانتظام (أسبوعيا أو شهريا).

وهو  املغرب،  في  البغاء  ينظم  قانونا  الفرنسية  الحماية»  «إدارة  أصدرت 

لفتح  رخص  الذي   ،1924 يناير  الثاني/  كانون   16 في  املؤرخ  املرسوم 

منازل رسمية للمتعة، وتم إلغاؤه عام 1954. وعملت السلطات الفرنسية 

في  البيوت  في  الدعارة  ممارسة  بمنع  التاريخ   في  مهنة  أقدم  هيكلة  على 

األحياء الشعبية وبإحصاء ممتهنات الجنس وجمعهن في مكان واحد مراقب 

وكان  جنسيا  املتنقلة  األمراض  لتفشي  تجنبا  الطبية  للمتابعة  وخاضع 

بوسبير»   » ويعد حي  (السيفليس).  الزهري  داء  وقتها  وأخطرها  أشهرها 

املجاور للمدينة القديمة، وشطره الثاني الواقع بدرب السلطان، أحد أشهر 

األجانب  للجنود  الجنسية  املتعة  فيها  تباع  التي كانت  البيضاوية  األحياء 

ريبورتاج   في  داريوس  بيير  الصحافي  يقول  وعنه  وغيرهم،  فرنسيين  من 

أنجزه عام   1933 «بوسبير اسم ظل مرتبطا في ذاكرتي بمنظر يجمع بين 

الجمال والبؤس في اآلن نفسه».

العامالت  وبلغ عدد  مربع،  متر  ألف  تبلغ 24  كانت مساحة حي بوسبير 

به  العامالت  عدد  آخر  رقم  وحدد  جنس،  ممتهنة  و900   600 بين  ما  به 

املتوسط  األطلس  من  ومغربيات مسلمات  وإسبانيات  فرنسيات  من  بألف، 

ليشمل  توسيعه  بعد   3000 عددهن  وبلغ  يهوديات،  ومغربيات  وسوس، 

املدينة القديمة والجديدة. وبلغ عدد زواره في اليوم 1500 في النهار، وضم 

«املاخور» غرفا وحمامات ووسائل نقل تساعد الغادين إليه والرائحين منه، 

فضال عن تقديم الطعام للزبائن. وأضحى أول ماخور رسمي قانوني خاضع 

للمراقبة الرسمية للسلطات زمنئذ.

وظلت  «الوجدية»،  و  «املراكشية»  أسماء  «بوسبير»  حي  أزقة  حملت 

أبوابه «مفتوحة إلى حدود سنة 1953. وبلغ عدد ممتهنات الجنس باملغرب 

آنذاك 30 ألفاً، حسب إحصائيات الكاتبين ماتيو وموران.

ويحكى أن إحدى النساء البيض بإحدى املدن املغربية الواقعة في الجنوب 

الشرقي، تمردت على عرف عنصري ينص على منع زواج النساء والفتيات 

البيض بالشباب والرجال امللونين أو السود، وعرضت على رجل أسود أن 

الفرنسية  السلطات  ستفتحه  الذي  املاخور  في  العمل  لتتجنب  يتزوجها 

إبان «عهد الحماية»، فقبل الرجل عرضها وجنبها العمل في املاخور، وذلك 

بحسب الرواية الشفوية املحلية.

الدعارة اليوم

العدد  معرفة  ويصعب  عارمة،  فوضى  باملغرب  اليوم  املهنة  هذه  تعرف 

يحددهن.  دقيق  إحصاء  وجود  لعدم  الجنس  مهنة  ملحترفات  الحقيقي 

وقد أكد عالم االجتماع املغربي وصاحب النظرية الجنسانية، عبد الصمد 

بكلية  ألقاها  املغرب»،  في  الجنسي  «االنتقال  معنونة  محاضرة  في  الدياملي، 

مهيكل  غير  حل  الجنسي  «العمل  أن   ، بالرباط  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 

ملشكل البطالة في صفوف الفتيات، وأيضا عامل محرك للسياحة الوطنية 

واألجنبية بل في بعض املدن والجهات، فالعمل الجنسي هو أحسن نشاط 

اقتصادي». وأردف: «هناك قبول عملي للعمل الجنسي من طرف السلطات 

في بعض األحيان، ترفض أن ترى وترفض أن تعاقب، وتفضل العمل الجنسي 

على الحجاب أو الفقر، مع حمالت قمعية من حين آلخر للضغط على املعنيين 

وإلظهار أن الدولة تحارب الفساد، وباألساس من أجل مساعدة اإلدارة على 

االرتشاء».

ويرى الدياملي أن الجنسانية املغربية اليوم معرضة ملخاطر عدة ألنها غير 

محمية. وأكبر خطرين هما: الحمل خارج إطار الزواج - الحمل غير املرغوب 

«أساس  أن  ويضيف  الجنسي.  لالنتقال  القابلة  األمراض  خطر  ثم   - فيه 

من  بد  ال  وبالتالي  الجنس،  في  الحق  هو  والجنسية  اإلنجابية  الصحة 

االجتهاد، ال بد من االعتراف القانوني بالجنس قبل الزواج كحق وكممارسة 

يعيد  الذي  الدستور  في   490 والفصل  باألساس.  إنساني  وحق  شرعية 

زنا  مُعَلمن، ألن كلمة  لكنه نص  املتزوجة،  أي غير  «املحصنة»  تحريم حق 

غير مستعملة في الفصل، وغلفت بكلمة فساد. وكذا حذف «الحد» وهو 

الجلد للزاني غير املحصن ووضع مكانه السجن من شهر إلى سنة، وهذا 

تعلْمن ثانٍ. ويخلص عالم االجتماع إلى أن التربية الجنسية عامل أساسي 

لحماية صحة املغاربة من األمراض الجنسية ومن مخاطر غير مرغوب فيها 

كظاهرة األمهات العازبات. فالتربية الجنسية ضعيفة ووسائل منع الحمل 

غير مباحة للجميع.

 (Bradley John R) برادلي   جون  البريطاني  الصحافي  الكاتب  وكان 

العيب: التجارة وثقافة الجنس في الشرق  قد قال في كتابه «وراء حجاب 

 Culture of Sex in the Middle East Behind the Veil of) األوسط»، 

«يجب  أنه   ،2010 نيويورك  في  واملنشور   ،(Vice: The Business and
بطبيعة  العاديين.  والناس  دينيا»  «املتشددين  بين  دقيق  بشكل  التمييز 

الحال، املتشددون دينيا رافضون ومعارضون ألي شكل من أشكال الحرية 

الجنسية، وهم أقلية، تماما كما هم أقلية اإلنجيليون املتشددون بالواليات 

املتحدة األميركية».

... هناك بحسب مجلة «نيوزويك» األميركية، ما يقدر بـ 19 ألف عاملة 

جنس يشتغلن بكل من الرباط وطنجة وأغادير وفاس، ربعهن ال يستعملن 

الزبائن.  حياة  على  خطرا  يشكل  مما  الجنس  ممارسة  أثناء  الطبي  العازل 

املغربية خالل  السلطات  أعدتها  املجلة خبر وجود دراسة رسمية  وأوردت 

منتصف العام املاضي (2015) حول الدعارة بأربع مدن مغربية.

وكان عالّل الفاسي، وهو من أبرز سياسيي وأدباء املغرب، ومؤسس حزب 

االستقالل وزعيم الحركة الوطنية املغربية، وأحد أعالم الحركة اإلسالمية 

الحديثة رفقة محمد عبده ورشيد رضا ومحمد الطاهر بن عاشور وغيرهم 

قال: «الذي يريد القضاء على الدعارة فليعمل على تغير النظام االقتصادي 

القائم في البالد».

 صحافي من املغرب

الكبرى بعد  الجزائر  إلى مدن  الفوضوية واملوازية  عادت ظاهرة األسواق 

إنهم يعانون من بطالة حقيقية  لفترة. ويمارس شباب يقولون  أن اختفت 

عجزت مشاريع الدعم الحكومي في التقليل من وطأتها، تجارة غير رسمية 

ويشير  ضرائب.  دون تسديد  من  املالية  املداخيل  بعض  لجني  منظمة  وال 

بعض الشباب إلى املحال التجارية التي ما زال املئات منها ببلديات الجزائر 

مغلقاً وغير مستغل بسبب عزوف واضح للمعنيين بها عن استخدامها في 

ممارسة النشاط التجاري.

 ترى الحكومة بمنظار آخر التجارة املوازية التي استفحلت خالل اآلونة 

األخيرة بعدد من مناطق البالد الكبرى، إذ تعتبرها عقبة أمام تطوير وتنظيم 

قطاع التجارة بالجزائر. فما سمي «الحملة الوطنية» للقضاء على األسواق 

مصالح  (بإشراف   2012 العام  في  انطلقت  التي  والية،   48 في  الفوضوية 

وزارة التجارة على املستوى املركزي واملحلي بمعية البلديات وأجهزة األمن)، 

كان هدفها إزالة محالت القصدير أو التنك من شوارع املدن وأحيائها، وهي 

لم تحقق النتائج املطلوبة واملرجوة منها بحسب آراء مختصين وفاعلين 

الجمعية  تقتنع  لم  إذ  التجارة،  قطاع  مع  املتعاملة  الجمعوية  الحركة  في 

الوطنية لحماية املستهلك وال االتحاد الوطني للتجار والحرفيين (وهما من 

أكثر التنظيمات التي تتعامل مع مصالح مديريات التجارة) بما تم تحقيقه، 

بينما روجت لها الحكومة في وسائل اإلعالم.

ينشط  جلها  فوضوي،  سوق   200 حوالي  عودة  إلى  تشير  األرقام  فآخر 

بالجزائر العاصمة ووهران، فيما تشير السلطات الوصية إلى أن حوالي 73 في 

املئة من األسواق الفوضوية واملوازية قد تم القضاء عليها مع نهاية عام 2015. 

ووسط هذا التضارب في األرقام، يكشف الغالف املالي الكبير الذي خصصته 

الحكومة الحتواء الظاهرة والقضاء عليها تدريجياً تركيز السلطات على إنجاز 

أسواق جِوارية بالبلديات والواليات إلدماج أصحاب األنشطة املوازية. فحسب 

ما تناولته صحف جزائرية، انفق في هذا السبيل 14 مليار دينار إلنجاز 291 

سوقاً مغطاة و786 سوقاً جِوارياً مع إتمام هياكل أخرى. وحسب ما أفادت به 

إدماج  من  التجارية  واملرافق  املشاريع  هذه  مكّنت  فقد  التجارة،  وزارة  مصالح 

أكثر من 20 ألف تاجر كانوا يمارسون أنشطة تجارية موازية، وكان عددهم 

يقدر بحوالي 48.500 يلجأون إلى ذلك كعمل موسمي أو دائم.

النشاط  استفحال  ملواجهة  تجارية  مرافق  من  أنجز  مما  الرغم  وعلى 

به  قذفت  ممن  الجزائري،  الشباب  من  العديد  يؤكد  املوازي،  التجاري 

وألسرهم  لهم  يقدم  النشاط  هذا  أن  الفوضوية،  األسواق  إلى  البطالة 

متنفساً بمواجهة ارتفاع تكاليف الحياة والفقر وضغط ظروفهم املادية.

باألسواق  عاماً  و30   18 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  ويرابط 

ال  أماكنهم  على  ويحافظون  املــدن،  وسط  في  جلها  يقع  التي  املوازية 

مالية سريعة. ويعيش معظم  يغادرونها. ويوفر لهم عملهم ذاك مداخيل 

هؤالء الشباب مع ذويهم في مساكن واحدة.

وفي الواقع تغيب الرقابة الرسمية على نشاط التجارة املوازية، وتتعامل 

السلطات معها بليونة. وعلى الرغم من حملة «تطهير» املحالت الفوضوية، 

فما بدا هو أن هدفها االحتواء الجزئي للظاهرة وليس القضاء عليها. وتقول 

الحكومة إنها تراعي ما تمر به البالد من ظرف سياسي واقتصادي صعب 

األمر  هؤالء  فيستغل  املحروقات..  قطاع  مداخيل  انخفاض  جراء  وحساس 

لفرض منطقهم على الجهات الوصية ومصالح التجارة، ما يؤدي إلى حرمان 

الجباية املحلية من املداخيل املالية التي شحت وقد تختفي في حال مواصلة 

الدولة تجاهل خطورة التجارة املوازية على االقتصادي الوطني. إذ يبدو أن 

على  األسواق  من هذه  املئات  في  اليوم  يتحكمون  املوازية  التجارة  بارونات 

مرأى السلطات والجهات املسؤولة.

التجارة  على  البطّال  الشباب  إقبال  لحالة  توصيفاً  عدة  جمعيات  وتقدم 

بحث  يجسد  باعتباره  عدة،  مواسم  وفي  بكثافة  وممارستها  املوازية 

هؤالء بنظرة براغماتية عن امللموس واملمكن، ويشيرون إلى أن البعض من 

املمارسين هم من متخرجي الجامعات ومراكز التكوين املهني.

مؤقتة»،  «عقود تشغيل  بـ  ما يسمى  اعتماد  إلى  السلطات  اتجهت  وقد 

مُنحت على عجل للشباب ومن دون دراسة، كسياسة منتهجة منذ سنوات 

للتقليل من نسب البطالة املرتفعة بالبالد. ويعتبر كثير من املستفيدين من 

هذه الصيغة بأنها مجرد مسكّن مؤقت لداء مزمن هو العجز عن إيجاد فرص 

عمل حقيقية لآلالف من الشباب الجزائري الذي يكوِّن جيش العاطلين عن 

العمل والذي لم يكف عن التعاظم.

 باحث وكاتب صحافي من الجزائر
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خالل  فقط  مصر  في  سُجّلت  الشرطة  يد  على  قتل  حالة 

شهر آذار/ مارس 2016، بحسب إحصاءات »مركز النديم 

وسوء  تعذيب  حالة  لـ60  باإلضافة  والتعذيب«،  العنف  ضحايا  لتأهيل 

االحتجاز. أثناء  وفيات  حاالت  و6  قسري،  إخفاء  حاالت  و105  معاملة،  نـوافــذ
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هاني زعرب / فلسطين قضايا سودانية محلية.. وخيارات دولية

األفريقي  االتحاد  توسط  سنوات،  خمس  من  ألكثر 

الرئيس  أمبيكي،  ثابو  ممثله  عبر  السوداني  الشأن  في 

بالتمرد  يتعلق  ما  في  خاصة  أفريقيا،  لجنوب  السابق 

والنيل  كردفان  جنوب  واليتي  في  املشتعلة  والحرب 

الفترة، عقدت عشر  األزرق، الى جانب دارفور. خالل هذه 

وثالثة  رسميتين  غير  وأثنتان  رسمية  تفاوض  جوالت 

التشاوري  »اللقاء  عليها  أطلق  املاضي  الشهر  أواخر  في 

يحقق  لم  الذي  السجل  هذا  وبسبب  االستراتيجي«. 

الذي  األخير  اللقاء  على  كثيرون  يعول  لم  يذكر،  شيئا 

األفريقي،  االتحاد  مقر  حيث  أبابا  أديس  استضافته 

تتمخض  لم  الجولة  ألن  باألسف  مفعما  بيانا  وتوقعوا 

ــ  الشعبية  الحركة  وفود  من  طلب  أمبيكي  شيء.  عن 

وحركتي  املهدي،  الصادق  بقيادة  األمة  وحزب  شمال، 

مناوي(  مني  )جناح  السودان  وتحرير  واملساواة  العدل 

تصوراتهم  إعداد  الحكومي،  الوفد  ومن  الدارفوريتين، 

كتابة وتسليمها له، ثم قام بأعداد ورقة توفيقية تستند 

إلى وقف العدائيات في مناطق القتال، باتجاه وقف دائم 

تخص  مباشرة  مفاوضات  في  الدخول  ثم  النار،  إلطالق 

املنطقتين ودارفور، على أن تُترك القضايا العامة لتبحث 

في الحوار الوطني في الخرطوم.

الحكومة تقبل واملعارضات ترفض!

الورقة  على  الحكومي  الوفد  توقيع  في  املفاجأة  وكانت 

عليها،  التوقيع  األربعة  املعارضة  أطراف  رفضت  بينما 

وتبني  الحيادي  دورها  عن  بالتخلي  الوساطة  متهمة 

الداخل  بحوار  يتعلق  بما  خاصة  الحكومة،  نظر  وجهة 

بينما  عليه،  تسيطر  الحكومة  ان  املعارضة  ترى  الذي 

إجرائية  جلسة  وعقد  املناخ  بتهيئة  دائما  تطالب  كانت 

خارج السودان، وأال يترأسه عمر البشير.. وهي الشروط 

بد  ال  الحوار سوداني  ان  الحكومة بحجة  التي رفضتها 

أن يُعقد داخل السودان، باعتبار انه ليس من املعقول أن 

يكون رئيس البالد عضوا في حوار تحت رئاسة مختلفة. 

ــ   الشعبية  للحركة  العام  األمين  عرمان  ياسر  ولخص 

الحكومة«،  تفاوض  »الحكومة  ان  بقوله  الوضع  شمال 

أو  اقليمية  ضغوط  أي  ملقاومة  استعداد  على  وانهم 

تلبي  ال  التي  الوثيقة  على  التوقيع  على  لحملهم  دولية 

وعدم  التسرع  أمبيكي  على  عاب  املهدي  طموحاتهم. 

تخصيص وقت أضافي للوصول الى توافق مع املعارضة 

وحمْلها على التوقيع. وفسر بعض املراقبين موقف املهدي 

هذا على انه مؤشر على التحاقه بخارطة الطريق بصورة 

يركز  انه  قوات عسكرية، كما  لديه  ليس  أنه  ما، خاصة 

على القضايا الوطنية أكثر من اهتمامه بالقضايا املحلية 

األزرق وجنوب كردفان. وكانت  النيل  لدارفور ومنطقتي 

املعارضة  الحركات  أمهلت  قد  األفريقي  اإلتحاد  مفوضة 

عن  البعد  الى  الجميع  دعت  كما  للتوقيع،  أسبوع  فترة 

التصريحات التي تزيد نار الخالفات اشتعاال. ومن جانبه 

دعا املتحدث باسم األمين العام لألمم املتحدة بان كي مون 

الحركات للتوقيع.

على  الضغوط  ان  مؤشرا  التصريحات  هذه  أعطت 

تطبيق  الى  وتصل  تتطور  أن  يمكن  للتوقيع  املعارضة 

عقوبات من خالل عرض األمر على »مجلس األمن والسلم« 

التابع لالتحاد األفريقي الذي يمكن بدوره أن يحيل األمر 

إلى مجلس األمن الدولي إلعطاء أي إجراءات عقابية تأثيرا 

صالح  في  يصب  التوقيع  املعارضة  قوى  فرفض  أقوى. 

الحكومة ولو من باب العالقات العامة.

صفحة من التاريخ

السودان  في  والدولي  اإلقليمي  التدخل  سجل  ان  على 

العام  في  فمثال،  والصرامة.  الجدية  هذه  مثل  يحمل  ال 

األمريكية  الخارجية  وزيرة  نائب  من  كال  أشرف   ،2006

البريطانية  الدولية  التنمية  ووزير  زوليك  روبرت  وقتها 

هللري بنّ على اتفاقية أبوجا بهدف وضع حد للعنف في 

دارفور، لكن أثنتين من الحركات املتمردة رفضتا التوقيع، 

يتم  لن  انه  برونك  أيان  وقتها  الدولي  املبعوث  وهدد 

التوقيع  رافضي  وان  االتفاقية،  في  واحدة  فاصلة  تعديل 

تنتظرهم عقوبات دولية. لكن شيئا لم يحدث تجاههم 

في واقع األمر. ويعود ذلك الى ان السياسة الغربية تجاه 

الضغط  بجماعات  تتأثر  تزال،  ال  وربما  كانت،  السودان 

املختلفة، أكثر من تأثرها بآراء وسياسات الدبلوماسيين 

جنوب  يبقى  أن  يفضّلون  كانوا  مثال  فهؤالء  املحترفين. 

في تخفيف  ليُسْهم  املوحد،  السودان  إطار  في  السودان 

التوجهات اإلسالمية املتطرفة لدى الخرطوم، مع التأكيد 

على حق جنوب السودان في إدارة شؤونه بنفسه.. لكن 

الكونغرس  في  السود  ومجموعات  الكنسية  اللوبيات 

»إلنقاذ  الجنوب  فصل  اتجاه  في  تضغط  كانت  االمريكي 

العربية  والهيمنة  السيطرة  من  واألفارقة  املسيحيين 

واإلسالمية« كما تقول.

املنطقة  تشهدها  التي  التحوالت  هو  املرة  هذه  الجديد 

والعالم عموما، خاصة مع تصاعد الهم األمني ببروز قضية 

محاربة اإلرهاب ونموذجيها داعش وبوكو حرام، وتنامي 

الهجرة  حالة االضطراب وما نتج عنها من تدفق ملوجات 

في اتجاه أوروبا. ولهذا صار الهم الغربي مشغوال بالوضع 

الجيوسياسي للسودان الذي يجاور سبع دول من شمال 

وأصبح  العربية،  صالته  جانب  الى  أفريقيا  وشرق  وغرب 

التركيز على  كيفية الحفاظ على الدولة املركزية أكثر من 

االهتمام بحقوق اإلنسان أو التحول الديمقراطي. فانهيار 

املركزية يمكن أن يخلق فراغا ضخما يربط بين  الدولة 

غرب أفريقيا ومجموعات بوكو حرام، وشرقها في منطقة 

القرن األفريقي حيث تنشط »حركة الشباب« الصومالية، 

هذا باإلضافة إلى القلق املتنامي تجاه تمدد تنظيم الدولة 

اإلسالمية فيها.

العين على ليبيا

إقليم  مع  طويلة  بحدود  ترتبط  التي  ليبيا  وتشكل 

الغربية  للدول  كبيرا  قلقا  املضطرب،  السوداني  دارفور 

األوروبية  السواحل  من  وقربها  النفطية،  ثروتها  بسبب 

الالجئين  لقوافل  انطالق  منصة  يجعلها  الــذي  األمــر 

واملهجرين. وقد شهدت األسابيع القليلة املاضية زيارات 

عالقات  مثلها  تشهد  لم  أوروبيين  ملسؤولين  متبادلة 

نقاش  خاللها  جرى  سنين،  منذ  األوروبية  السودان 

ومكافحة  الحدود،  وضبط  الهجرة  رئيسيين:  عنوانين 

إلى وزير الخارجية  اإلرهاب. اإلتحاد األوروبي وجه دعوة 

السوداني لزيارة بروكسل حيث تم توقيع اتفاق بقيمة 

100 مليون يورو ملعاونة السودان في قضايا ضبط الحدود 

والهجرة. أملانيا بعثت بوزير الدولة للدفاع الى الخرطوم 

كما وقعت على اتفاقية مماثلة بمبلغ 50 مليون يورو، كما 

الى  التوجه يشير  بنائب وزير داخليتها..  ايطاليا  بعثت 

الغربية، وهو في الوقت ذاته  أولوية القضايا لدى الدول 

يستبطن انطباعا لدى هذه الدول بأن املعارضة، بمختلف 

مجموعاتها السلمية واملسلحة، قد ال تمثل خيارا أفضل 

عندما يتعلق باألمر باألمن وتحقيق قدر من االستقرار.

مواقف  الى  تترجم  أن  يمكن  املؤشرات  هذه  فهل   ..

عملية للضغط على قوى املعارضة للتوقيع على الخارطة 

التي أعدها أمبيكي لوقف العنف واالتجاه الى بناء السالم 

الى  أضافية  محفزات  لتقديم  السودان،   في  واالستقرار 

وتشجيعها  للمعارضة،  أكبر  مجاال  لتفسح  الخرطوم 

على االنخراط في العمل السياسي الداخلي بدال من حمل 

السالح أو النشاط في املهاجر، األمر الذي أنجز حتى اآلن 

تأثيرا ضئيال على مركز القرار في السودان.

أمبيكي  أعهدها  التي  الطريق  خارطة  تبعات  أن  على 

انداحت، وبدأت تثير أسئلة في أذهان مجموعات معارضة 

عن أسلوب التنظيمات التي لم توضح لجماهيرها الهدف 

وما  النظام،  مع  املتكررة  التفاوض  جوالت  من  النهائي 

الذي يجري بالضبط في الغرف املغلقة. فالحديث عن أن 

التفاوض مع النظام بهدف لتفكيكه ولتحقيق هبوط آمن 

للبالد، ال يقنع أحداً، ويعبر عن حالة تفكير رغبوي ألنه من 

غير املعقول أن يدخل النظام في حوار ومفاوضات إلنهاء 

بوضع  يتمتع  حيث  الراهن  الوقت  في  خاصة  وجوده، 

ببعض  األمر  وصل  وقد  ودبلوماسيا.  عسكريا  أفضل 

املتمردة  الحركات  تقوم  بأن  اقتراح  طرح  إلى  املعارضين 

فكرة  عن  تخليها  عن  واحد  طرف  من  باإلعالن  املسلحة 

السودان  داخل  الى  العودة  على  والعمل  السالح  حمل 

مع  التالقي  خالل  من  السلمي  العمل  على  والتركيز 

جماهيرها واالستفادة من حالة الفراغ السياسي الناجمة 

عن احتراق الشعار اإلسالمي على أرض الواقع والتجريب، 

العمل  صدارة  من  اإلسالميين  قيادات  من  العديد  وغياب 

املاضية  القليلة  السنوات  خالل  والتنفيذي  السياسي 

الحزب  دماء  تجديد  بينها  ومن  الذرائع،  مختلف  تحت 

الحاكم.

الخرطوم  في  السلطة  تستفيد  فهل  آخر،  جانب  من 

ودبلوماسيا إلحداث  النسبية عسكريا  امليزة  من وضعية 

اختراق سياسي في حالة االحتقان التي تعيشها البالد، أم 

أن قصر النظر سيتولى تبديد هذه الفرصة كما حدث من 

قبل..

كاتب صحافي من السودان مختص بقضايا النفط

السر سيد أحمد

لسنا أبرياء اجتثاث

يجب أن نعترف أننا شركاء في املسؤولية مع النظام املصري على امتداد 40 عاماً، عن ضغط لتحسين ظروف »العقرب«

بقاء كامب ديفيد  حتى اليوم. شاركنا حين كففنا عن املطالبة بإلغائها، وحين أزحناها من 

قائمة أولوياتنا ومن برامجنا السياسية ومن أهداف ثورتنا، وحين صمتنا وصدقنا ورددنا 

ذريعة وأسطوانة النظام املشروخة بأن الظروف ال تسمح، وحين قبلنا في صفوفنا مَن يقبل 

املعاهدة وال يعارضها، ومن يقايضها بالديموقراطية، فوُئدت الحريات وأصبحت إسرائيل 

الدولة األولَى بالرعاية في مصر.

عاماً من  بعد 15  معاهدة 1936  ألغى  الذي  املصري  الجيل  لقد تخلفنا كثيراً عن موقف 

توقيعها، وتخلّفنا عن أساتذتنا من الجيل الذي زج به السادات بالسجن عن بكرة أبيه في 

1981 بسبب معارضته املعاهدة.

إدانة النظام ال تكفي، وآن األوان لوقفة صادقة مع النفس، فالطريق إلى النصر واسترداد 

التي  وأخطائنا  مواقفنا  كل  في  والحوار  والتدبر  والتفكر  باالعتراف  يبدأ  أن  يجب  الثورة 

ساهمت في صناعة هزائمنا.

من صفحة Mohamed Seif El- Dawla )عن فايسبوك(

التحمس الشديد في لحظتنا الحساسة هذه لـ »االجتثاث« أمر غير واقعي وخاطئ. اجتثاث 

أو الحماسة القتحام البوابات واجتثاث »العملية السياسية« كلها. لقد  حزب »الدعوة« مثاًل، 

في  ينجح  ولم  والعلمانيين،  واملدنيين  السنة  من  ومعارضيه  الصدريين  اجتثاث  املالكي  جرّب 

ذلك، ولنتذكر ما جلبته سياسات اجتثاث البعث أيضاً من تضخّم البعث نفسه بعد أن تبخّر 

في 2003.

السلطة  مارستها  إن  والبطش،  القوة  وإرادات  البصر.  بلمح  الساحة  من  أحدٌ  يختفي  لن 

والحكومة أو معارضوها، لن تنجح في اجتثاث أحد، وإنما ستفاقم املشاكل ليس إال.

جديدة  وجوه  تقديم  في  تفشل  حينما  بنفسها،  نفسها  تجتث  الفاشلة  األحزاب  فلنترك 

االعتراف  ترفض  وحينما  املتعضيّة،  باملومياءات  تتمسك  وحينما  السياسي،  املشهد  تتصدر 

بالخطأ وإجراء مراجعة عميقة لنفسها. حينما تفعل كل هذه األشياء »الصدّامية« فاطمئنوا، 

هي بذلك تجتث نفسها بنفسها.

من صفحة الشس مه )عن فايسبوك(

أول مره أطلع من زيارة في   سجن العقرب وأخرج »مبسوط« إلى حد ما - حتى لو أني انتظرت حوالي 6 

ساعات عشان زيارة 15 دقيقة. النهارده كانت أول مرة أشوف بعيني نتيجة املجهود الذي قام به الكثيرون 

للضغط على الداخلية لتحسين ظروف سجن العقرب.

النهارده زيارة األهالي كانت من 15 إلى 25 دقيقة، وتضمنت بضع دقائق سالم باليد وبدون حواجز. أي 

نعم على دماغهم مخبر، بس فُل.

كمان دخل أكل وتمر وعسل ومصلية وفاكهة - أي نعم مش بكميات كتيرة تكفيهم والتفعيص مستمر، 

بس دخل. النهارده أنا شفت نتيجة الحمالت التي قام بها الكثيرون لتحسين ظروف املسجونين وحبيت 

أنقل لهم هذا التحسن عشان أقول لهم مجهودكم أتى بثماره.

وأفكركم بإن املعركة والضغط مستمران حتى إغالق هذا السجن سيئ السمعة.

كمان دلوقت الزيارة االعتيادية ـ اللي هي كل أسبوع ـ بقت من غير تصريح من النيابة. وكان فيه زيارة 

استثنائية لحد نهاية مارس..

من صفحة Halem Henish )عن فايسبوك(
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نص ورسم مرتضى كزار

زها وجميل والجاذبية

في زحمة الكالم عن الراحلة زها حديد تذكرتُ وصفاً ألستاذ 

الهندسة الوصفية بالجامعة، كان يردد قول جميل بثينة:

أقلّب طرفي في السماء لعلّه 

يالقي طرفي طرفها حين تنظرُ

رياضية  لبديهية  شرحه  على  املرح  بعض  يضيف  أن  أحبَّ 

وضعها إقليدس قبل ألفي سنة: الخطان املتوازيان ال يلتقيان.

لكن الشاعر العربي فعلها ونقض الهندسة اإلقليدية وجعلهما 

يلتقيان ويتهامسان ويتغازالن!  

موجة  مع  زها حديد،  تبنته  الذي  إقليدية  الال  الهندسة  اتجاه 

األشكال  ضد  ثورياً  مقترحاً  كان  التفكيكيين،  املعماريين 

من  الكثير  في  هو  بل  الثمانينيات،  في  االعتيادية  الهندسية 

مالمحه يقطع الصلة بالتراث ويحتج عليه. لذلك كانت حديد، 

وخالفاً ملواطنيها من رواد العمارة العراقية الحديثة، ال تبدو معنية 

وتظهر  القديمة،  بغداد  من  شيئاً  تستل  وال  التراثية  بالعمارة 

محاكاة  على  إال  تعتد  لم  أهلها  فعيون  جداً،  ومتغربة  كغريبة 

التاريخ واستعادته دائماً.

زها ال تستعيد وال تستحضر إال من املستقبل.

هذا هو التفكيك وهؤالء هم أهله! وصدق من قال إن التفكيكية 

هي عبث الطفل بجهاز املسجل. يفسخه ويهدمه ويتعرف على 

دواخله ويفتك بجديته ويهتك وقاره!

املستقيمان املتوازيان يلتقيان في األشكال املقعرة، هذا هو أسّ 

الفلسفة الال إقليدية. لم يصدق الناس كاوس حينما حاول برهنة 

ذلك قبل سنوات طويلة.. ومات والعالم إقليدي جداً، ثم اكتشفنا 

بعده بأن الكون كله مشيد على الال إقليدية. وأكثر املستقيمات 

املتوازية تلتقي في نهاية مطاف ما.

املغري بالنسبة للعمارة، هو أن أصحاب الهدمية أو التفكيكية 

يقترحون أشكااًل جديدة تبدو مختلة ومضادة للجاذبية.

حديد، بنت رجل االقتصاد العراقي محمد حديد، التي تستعمل 

الحديد كثيراً في تصميماتها، تمنح أشكالها الثقل الالزم للوقوع 

والخفة الالزمة للطيران، تماماً مثلما يحدث في الحب! 
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