
استوقفني سؤال استنكاري ألحد األصدقاء حول ماهيّة 

الفتيّ  الفلسطيني  الجيل  إلى  أنوي إيصالها  التي  الرسالة 

مع  التّسامح  »إمكانيّة  بـ  لي  مقال  في  قلتُ  حين  املنتفض 

للمشروع  مثلنا، ضحايا  أيضاً،  باعتبارِهم  إسرائيل  يهود 

بذلك  واالستعداد  الصهيوني،   / الغربي  االستعماري 

لالعتراف لهم بحقوق مكتسبة في فلسطين، عند تخليهم 

العنصري(  )االستيطاني الصهيوني  الفك االستعماري  عن 

الفلسطينيين  أصحابها،  مع  املشترك  بالعيش  وقبولهم 

األصليّين )املقيمين والالجئين العائدين( في الوطن الواحد 

في إطار نظام ديمقراطي تعددي بتساوٍ تام أمام القانون«، 

في محاولة الستلهام تجربة جنوب إفريقيا في حلّ الصّراع 

الفلسطيني - اإلسرائيلي. وعبّر الصديق عن استهجانه 

ملجرد التفكير بإمكانية التسامح مع »الّذين قدِموا لالستيالء 

على مقدّرات شعبنا واقتالعه من أرضه ووطنه والسيطرة 

على الثروات العربية«.

نماذج تاريخية

الذي  ذاك  مقالي  على  العديدة  التعليقات  أيضاً  ولفتتني 

التّاريخ  عرَفها  التي  الثالثة  النماذج  فيه  استعرضتُ 

اإلنساني لحل الصراعات ذات الطابع االستيطاني. ال يقبل 

أصحاب هذه التعليقات سوى بنموذجٍ أوحد لحلّ الصّراع 

املطلقة  العدالة  فيه  تتحقق  اإلسرائيلي   – الفلسطيني 

بإلحاق الهزيمة الساحقة باملستوطنين اليهود ورحيلهم 

اإلفرنجي  الثاني،  بالنموذج  أسوة  األصلية،  مواطنهم  إلى 

في  الفرنسي  واالستيطان  قرون،  تسعة  قبل  »الصليبي« 

الجزائر في ستينيات القرن املاضي.

التشاؤم  في  املفرِطة  التعليقات  بعض  تستبعد  لم  فيما 

فيه  حقق  الذي  األول  للنموذج  وفقَا  الصّراع  حل  إمكانية 

البالد  أصحاب  على  ساحقاً  انتصاراً  األجانب  املستوطنون 

أستراليا،  كندا،  األمريكية،  املتحدة  )الواليات  األصليين 

املتردّي،  الفلسطيني  بالوضع  ذلك  مبرّرين  نيوزيلندا( 

والتّنظيمي  السّياسي  االنقسام  وتعمّق  البوصلة،  وفقدان 

الفئوية  الداخلية  الصراعات  واحتدام  والجغرافي، 

والشخصية، وتزامُن ذلك مع التشظي العربي واإلسالمي، 

وتحالف ملوك وأمراء وزعماء الطوائف والقَبائل والفصائل 

مع املحتل الصهيوني وداعميه.

مدى  آخر حول  ولفتني، كذلك، سؤال تشكّكي لصديق 

اإلسرائيلي  ـ  الفلسطيني  الصراع  حل  حصر  صوابيّة 

لحدود  وفقاً  الدولتين  حلّ  واستبعاد  الثالثة  بالنماذج 

النموذج  واختالف  خصوصية  ضوء  »في   1967 عام 

اإلستيطاني الصهيوني من حيث املبدأ، لكونه نتاج توافقٍ 

اليهودية«  »املسألة  حل  حول  متواصاًل  يزال  ال  نادر  دولي 

خارج الحدود الجغرافية للقوى الدّولية املتنفّذة، ما يجعل 

الشعب الفلسطيني يواجه، باإلضافة إلسرائيل، قوى دولية 

تلقي  أن  يُفترض  فرادة  بالتالي  الصّراع  ويُكسِب  عظمى 

بظاللها على نموذجِ حلّه«.. وعليه، فهو يعتقد بأن إخفاق 

إلى  يَعود  ال  الدولتين« على أساس حدود عام 1967  »حلّ 

»انتهاج  ناجم في األساس عن  وإنّما هو  اعتقد،  املبدأ كما 

الفلسطينيين للتفاوض الثنائي كمنهجٍ وحيد«.

ضرورات

نبهتني هذه املالحظات النقدية املهمة، واستمرار التباين 

املأمول  للمستقبل  الفلسطينيين  تصوّر  في  الشّاسع 

واملمكن، إلى عمق املأزق الفلسطيني.

عليه  مختلَفاً  الفلسطيني  املستقبل  يبقى  أن  يُعقل  فهل 

إلى هذا الحدّ ومفتوحاً على كافة االحتماالت بعد أكثر من 

 / الغربي  االستعماري  املشروع  مع  الصّراع  بدء  على  قرن 

الصهيوني، ونحو سبعة عقود على نجاحه في إقامة كيانه 

وأكثر  فلسطين،  مساحة  من  املئة  في   78 في  االستيطاني 

من نصف قرن على احتالله لبقيتها، ثم تسارع تمدّده فيها 

جغرافياً وديمغرافياً؟ 

الوطن  داخل  الفلسطيني  الشعب  يواصل  أن  هل يجوز 

املتعاقبة،  أجياله  مدى  على  املستميت  نضاله  املنافي  وفي 

بال توافق وطني واضح على املستقبل املأمول بلوغه، وعلى 

سبل وأدوار مختلف التجمعات الفلسطينية في تحقيقه؟ 

واألحزاب  والتنظيمات  الفَصائل  تستمر  أن  يمكن  هل 

في  الفلسطيني  الشعب  قيادة  في  الفلسطينية  والحركات 

متضاربة  وأحيانا  مختلفة،  اتّجاهات  في  والشتات  الوطن 

موجِّهة،  جامعة  وطنية  بوصلة  إلى  الفتقارها  ومتعارضة، 

والوطن  الشعب  على  ذلك  وتداعيات  لكلفة  اعتبار  وبال 

والقَضية؟ 

اختالف  على  الفلسطينية  النخب  تواصل  أن  يمكن  هل 

وضوح  من  الرغم  على  التيه  هذا  ومواقعها  انتماءاتها 

تمسك  ومن  املشروعة،  الفلسطينية  الوطنية  الحقوق 

بثوابت  تواجده  أماكن  كافة  في  الفلسطيني  الشعب 

الحرية والعودة واملساواة وتقرير املصير على أرض وطنه، 

واستعداده للتضحية بال حساب من أجل بلوغ ذلك؟ 

املستقبل  بأن  لها  ويُهيَأ  عاجزة،  النخب  هذه  تبدو  وملاذا 

وبسلوك  بالظروف  ويرتبط  لألقدار  يخضع  الفلسطيني 

الغير؟ على الرغم من أنّ التاريخ اإلِنساني قديمه وحديثه، 

حافل بالبراهين واألدلة الدامغة التي تثبت ارتباط مصائر 

وبإصرارها  الحرّة،  بإرادتها  وصغيرها،  كبيرها  الشعوب، 

إنساني  بهدف  الحلم  في  األصيل  بحقّها  التمسك  على 

مشروع، يرتبط أساساً بنضجها، وبمقدرة أطُرها القيادية 

نهضويّة  رؤية  إلى  الهدف  هذا  تحويل  على  واملؤسّسيّة 

الواحد،  الوطن  أبناء  وتطلّعات  طموحات  تعكس  جامعة 

حول  املجتمعية  مكوناته  كافّة  مصالح  تالقي  وتضمن 

بقدرتهم  كذلك  األمر  ويرتبط  األعظم.  املشترك  القَاسم 

على فهم الظروف الذاتية واملوضوعية بدقة، وإدراك ما قد 

تتيحه من فرص يمكن أن تقَرّبهم من أهدافهم، اللتقاطها، 

تلك  عن  تبعدهم  أن  يمكن  مخاطر  من  عليه  تنطوي  وما 

بظروف  وعيهم  بمدى  يرتبط  كما  لدرئها.  ــداف،  األه

واحتياجات وأولويات املكونات املجتمعية املختلفة، وبسبل 

املواءمة املثلى بينها وبين أهداف البرنامج الوطني التحرري، 

لضمان انخراطها فيه، ولتعزيز املناعة املجتمعية. ويرتبط، 

أيضاً، بمقدرتهم على انتهاج السّياسات واالستراتيجيات 

التي  التنفيذية  والبرامج  العمل  خطط  ووضع  املالئمة، 

تمكّنهم من االقتراب املتدرّج من األهداف وفق جداول زمنية 

معقولة ومعلومة، وبالتزام العدالة في توزيع أعباء تحقيقها 

على الجميع.

الدالئل  كافّة  كانت  إذا  الفلسطينية  النّخب  خطب  ما 

تشير إلى الدّور الرئيس للعامل الذاتي في تحديد املصير؟ 

استمرار  تبرير  ونواصل  للعجز  نستسلم  أن  يجوز  وهل 

الوطنية  أهدافنا  تحقيق  عن  ابتعادنا  وتزايد  إخفاقنا 

التحررية، بالظروف التي تحيط بقَضيتنا والقوى الدولية 

ضدّنا  وتتحالف  علينا  تتآمر  التي  والعربية  واإلقليمية 

وتوفر لعدونا قدرات هائلة تمكّنه من إحباط كل محاوالتنا 

املتواصلة على امتداد أكثر من قرن؟ 

تعرّض،  من  وحدنا  لسنا  أننا  ندرك  أن  علينا  يتوجب  أال 

وال يزال، للتآمر الخارجي، وأنه ربّما لم تسلَم أمّة أو شعب 

منذ بدء التاريخ من التآمر الخارجي وإن بدرجات متفاوتة 

الشدة؟

ال أهدف من وراء التركيز على تقصير النخب ودور العامل 

إلى  اإلِخفاقِ الفلسطيني، كما قد يخال البعض،  الذاتي في 

واإلقليمي  الدولي  الخارجي  التآمر  دور  تقليص  أو  إلغاء 

الصراع  مسار  على  الكبيرة  وتأثيراته  العربي  والتواطؤ 

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ومآله. 

مثل  املدوّن  البشري  التاريخ  يعرف  لم  ربما  أنه  وأعلم 

هذا الحشد من القوى الدولية واإلقليمية، وبضمنها بعض 

القوى العربية املشاركة، طوعاً أو كرهاً، بالتآمر على شعب 

وتشريده  تصفيته  محاولة  في  واإلسهام  مسالم  صغير 

عن  املنفصل  القوة  ملنطق  الرضوخ  على  إلرغامه  واحتوائه 

الحقوق، والتسليم بقَدره بالتنكر لتاريخه والقبول بإحالل 

يعرف  لم  ربما  وأنه  مكانه.  املستوطنين  األجانب  الغزاة 

أعزل  االستعصاء من شعب صغير  أيضاً مثل هذا  التاريخ 

البقاء  أَجل  من  التوالي  على  الثاني  للقَرن  يصارع  يزال  ال 

القوى، وفداحة  الفوارق في موازين  الوطني، رغم ضخامة 

أجياله  امتداد  على  ومادية  بشرية  خسائر  من  يتكبده  ما 

املتعاقبة.

لكنني على الرغم من ذلك شديدة اليقين بأن طريقاً واحداً 

ممكناً للخروج من املأزق الفلسطيني الراهن، وهو يكمن:

إخفاق  أمام  نقف  كفلسطينيين  بأننا  أواًل،  باالعتراف   ÷

مشتركة  مسؤولية  نتحمّل  جميعا  وبأننا  بامتياز،  شامل 

عن تزايد ابتعادنا عن تحقيق أهدافنا التحررية، على الرغم 

من التضحيات الجسيمة لشعبنا الصّابر املعطاء.

÷ ثانياً، بأنّ املسؤولية عن هذا اإلخفاق ال تقَع كما يحاول 

فيه  تشترك  بل  بعينه،  فصيل  عاتق  على  إيهامنا  البعض 

جميع القوى والفصائل والتنظيمات واألحزاب الفلسطينية 

الرئيس  الدور  إغفال  دون  واإلسالمية،  والقَومية  الوطنية 

الفصائل  أكبر  باعتبارهما  ذلك  في  فتح وحماس  لحركتي 

التي تتصدر املشهد الفلسطيني منذ عقود.

القَادة  على  يقتصر  ال  الفلسطيني  اإلخفاق  بأن  ثالثاً،   ÷

دورهم  رغم  واملعارضة،  والسلطة  املنظمة  في  وحدهم 

ناجمة عن  وإنما هي مسؤولية جماعية  ذلك،  في  األساسي 

بأسره  املخضرم  لجيلنا  فلسطيني شامل  وتقصير  قصور 

والتنظيمية  والعقائدية  السّياسية  انتماءاته  اختالف  على 

والفصائلية والحزبية، وباختالف مواقعه الرسمية واألهليّة، 

إلى  أدت  التي  السّلوكيات  في  املباشر  اإلسهام  عبر  سواء 

عن  والتقاعس  الصمت  التزام  خالل  من  أو  اإلخفاق،  هذا 

حقيقي  بديل  تشكيل  عن  والعجز  ينبغي،  كما  مواجهتها 

قادر على التّصدي للسلوكيات الفلسطينية الخاطئة التي 

أفضت إلى الفشل في مواجهة املشروع الصهيوني املعاكس 

تقدّمه  منع  في  واإلخفاق  التاريخ،  حركة  تطوّر  التجاه 

تضحيات  جسامة  من  الرغم  على  لهزيمته،  والتأسيس 

الشعب الفلسطيني على امتداد أجياله املتعاقبة الخمس. 

ـ  الفلسطيني  الصراع  أمد  بطول  رابعاً  واالعتراف   ÷

حلّه  وفرص  وإمكانات  شروط  توفر  وبعدم  اإلسرائيلي 

بأنّ  باإلدراك  ذلك  على  والبناء  املنظور.  املدى  في  سياسياً 

املرحلة الراهنة تقتضي معرفة متطَلّبات إدارته بما يحفظ 

الهوية الوطنية الجامعةَ للفلسطينيين في الوطن والشّتات، 

ملختلف  ويوفر  الفلسطيني،  املجتمعي  التماسك  ويحمي 

التجمعات الفلسطينية مستلزمات الصمود الوطني املقاوم 

والقيَمية  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  )السياسية 

الوقت  في  ويُبقي  مناعتها،  ويقَوي  قدراتها  ويعزّز  إلخ...( 

نفسه على جذوة النضال التحرري مشتعلة بكلفة مقبولة 

اإليجابي  التكيّف  يتوجب  حياة  نمط  بجعله  ومحسوبة، 

مراحله  انقطاع  دون  والحيلولة  تواصله  يضمن  بما  معه 

حتّى تحقيق أهدافه في الحرية والعودة وتقرير املصير.

جوهري  تغيير  إلحــداث  امللحّة  بالحاجة  خامساً   ÷

مستوى  إلى  يرقى  واألداء  والسّلوك  الفكر  في  فلسطيني 

الوطن  في  أبنائه  ومعاناة  الفلسطيني  الشّعب  تضحيات 

والشتات، ويصل حد الثورة.

تقضي  الذاتي  التغيير  خطوات  أولى  بأن  سادساً   ÷

الوطنية  الحركة  إجراء مراجعة نقدية جادة وجريئة ألداء 

ومصارحة  واملنافي،  الوطن  في  املعاصرة  الفلسطينية 

الشعب الفلسطيني بالتجارب واالجتهادات الخاطئة التي 

أفضت إلى الواقع الفلسطيني املأزوم، وتبصير الجيل الفتي 

املنتفض بتداعياتها الخطيرة على كل الصعد )السياسية 

وغيرها(،  والقيمية  واألمنية  واالجتماعية  واالقتصادية 

وتنبيهه إلى مخاطر التكلس والجمود الفلسطيني وأخطار 

استمرار السلوكيات ذاتها التي أفضت إلى اإلخفاق.

النخَب  على  تحتّم  الذاتي  التغيير  خطوات  وثاني 

عن  التوقف  واألهلية  الرسمية  القطاعات  في  الفلسطينية 

العتداءات  التصدي  تبعات  من  والتهويل  التخويف  نهج 

من  الخروج  وعليها  مستوطنيه.  وجرائم  االحتالل  جيش 

الشعبية  الجماهير  نبضِ  من  واالقتراب  االختيارية  عزلتها 

النخب  هذه  تتبوّأ  بفضلها  التي  العريضة  الفلسطينية 

خصوصاً  وعليها  واالمتيازات.  املكتسبات  وتجني  املواقع 

التقرب من جيل الشباب الفلسطيني الثائر املعطاء الستعادة 

إذ  الصهيوني.  العدو  على  االنتصار  على  بالقدرة  الثقة 

في  املرتكزة  الوظيفية  االستعمارية  للكيانات  مستقبل  ال 

قيامها وضمان وجودها على األساطير والتزوير والتضليل 

وحماية القوى الخارجية ومواصلة العدوان والتنكر لحقوق 

اآلخرين واالعتماد على سطوة القوّة التّدميرية إلخضاعهم 

يبشر  األبد.. كما  إلى  السّيف  على حد  العيش  واستمرار 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي شعبه. ألن ذلك ببساطة معاكس 

للطبيعة البشرية ولصيرورة التاريخ اإلنساني.

الكيان  زوال  بحتمية  اليقين  هذا  بأن  اإلدراك  وعلينا 

بقاؤه،  طال  ومهما  قوته  سطوة  بلغت  مهما  الصهيوني، 

العديد من  ال يقتصر علينا وحدنا وإنما يتشارك فيه معنا 

بمن  الجادين،  الغربيين  والباحثين  واملحلّلين  املفكّرين 

فيهم بعض اليهود، بل وعدد متنامٍ من املؤرّخين واملفكّرين 

اإلسرائيليين، وأنّ نصف الشعب اإلسرائيلي بات يشكّك 

»معهد  به  قام  الذي  لالستطالع  وفقاً  إسرائيل  دولة  ببقاء 

االستراتيجيات الصهيونية )IZS(« في أواخر عام 2015.

 ، التاريخية  بالحتمية  اليقين  هذا  من  الرغم  على  لكنْ 

وإنما  الحركة،  تلقائية  ليست  بأنها  أيضاً  اإلقرار  يتوجّب 

كذلك  االنتباه  ويتوجب  لتفعيلها.  صلبة  بإرادة  رهن  هي 

الغزاة ال يقاس فقط  بحجم  أنّ انتصار الشعوب على  إلى 

لبلوغه،  أهمّيّتها وضرورتها   على  والتّضحيات،  البطوالت 

واعية  إرادة  وفعل  معرفيّ  استراتيجي   بقرارٍ  رهن  هو  بل 

قادر  جديد  قوى  ميزان  موجبات  توفير  وسبل  بمتطلّبات 

على تحقيق األهداف بسرعة معقولة وكلفة  مناسبة.

الحراك الشبابي األخير

وأولى الخطوات لذلك تقضي باملسارعة في مغادرة املوقف 

الفلسطينيين  غالبية  يزال  ال  الذي  التشكّكي  االنتظاري 

ستة  من  أكثر  قبل  الشبابي،  الحراك  بدء  منذ  يلتزمونه 

يتيحها  التي  التاريخية  الفرصة  اللتقاط  والسعي  أشهر، 

أجل  من  الواعدة  الجسورة  بانتفاضته  الثائر  الشباب 

استعادة نهج املواجهة مع الحركة الصهيونية لهزيمتها، 

باعتبارها حركة استعمارية رجعية معاكسة التجاه تطوّر 

حركة التاريخ  تستند إلى فكرٍ عنصريّ إقصائي ينكر على 

اآلخر املختلِف وجوده وحقوقه وتاريخه وحضارته.

ال  الصهيونية  الحركة  مع  املواجهة  نهج  واستعادة 

نفق  في  فلسطينياً  الدخول  تكرار  اإلطــالق  على  يعني 

والوسائل  األساليب  كافة  استخدام  بل  األوحد،  الخيار 

الكيان  مشروعية  عدم  بين  والتمييز  املشروعة،  النّضاليّة 

وبين  إلنهائه،  النضال  مواصلة  يتوجب  الذي  الصهيوني 

الحقائق  مع  واإلنساني  السّياسي  التعامل  متطلبات 

الديموغرافية الناجمة عنه، فال يسعى )كما تروّج األحزاب 

إلى تصفية  القرار اإلسرائيلي(  الصهيونية املسيطرة على 

الوجود اليهودي في فلسطين عبر اإلبادة والتطهير، وإنما 

استهدافهم  تم  ضحايا  أيضاً  هم  كبشر،  معهم  يتعامل 

اإلمبريالية  والقوى  الصهيونية  الحركة  بين  والتواطؤ 

وتهجيرهم  األصلية  أوطانهم  من  الستئصالهم  املتنفذة 

الحدود  خارج  اليهودية«  »املسألة  لحل  فلسطين  إلى 

بقاء  احتياج  ولتوظيف  جهة،  من  األوروبية  الجغرافية 

املستحدث  الصهيوني  االستيطاني  االستعماري  الكيان 

الخارجية،  للحماية  الفلسطيني  الشعب  أنقاض  فوق 

مصالحها  بحماية  تضطلع  متقدمة  كقاعدة  باستخدامه 

املباشر،  االستعمار  عصر  انتهاء  مع  املنطقَة  في  الحيوية 

وبتعزيز هيمنتها اإلقليمية والدولية من جهة أخرى.

الفلسطيني  املشروع  يتجنّب  أن  يُتوقع  فإنّه  وعليه 

صراع  لخوض  الضحايا  بتجنيد  ذاته  الفخ  في  الوقوع 

الدولية  للقوى  يحفظ  كي  بينهم  فيما  أبدي  تناحري 

على  استحواذها  دوام  ويؤمن  ونفوذها  هيمنتها  املتنفذة 

املوارد واألسواق.

.. ما يحصر الخيارات في بديلَين ال ثالث لهما:

ويهود  الفلسطينيين  بين  الحروب  استمرار  األول:   ÷

ودولية   وإقليمية  محلية  ظروف  تُتاح  أن  إلى  إسرائيل 

تمكّن أحد الطرفين من استئصال اآلخر كلياً من فلسطين، 

وبذلك استمرار الصراع لعدة أجيال قادمة. 

÷ الثاني: استلهام تجربة جنوب إفريقيا، التي ال تراهن 

على الزمن املفتوح على كافة االحتماالت، بل تفتح اآلفاق أمام 

حلول إبداعية ممكنة لحلّه تعي أن العدالة املطلقة متعذرة 

فيما العدالة النسبية ممكنة، وال ترتهن للعصبيات الثأرية، 

وتمدّ يد العون أيضاً ليهود إسرائيل حصرياً لتمكينهم من 

تلمّس فرصة حقيقية ممكنة لحل الصراع عند تحررهم من 

اإليديولوجيا الصهيونية. وتُبدي من أجل ذلك االستعداد 

لالعتراف لهم بحقوق مواطنة مكتسبة، ملواصلة من يختار 

من  بذلك  فتخلّصهم  فلسطين،  في  اآلمن  العيش  منهم 

الدينية وتفوّت  عقدة وهم استهدافهم بسبب عقيدتهم 

الغربي  اإلمبريالي   - الصهيوني  التّحالف  على  الفرصة 

باستمرار استنفار غريزة الخوف الكامنة لديهم من األغيار 

يسمح  ممكن  بديل  طريق  انتهاج  على  قدرتهم  لتعطيل 

بإنهاء الصراع الوجودي الفلسطيني ـ اإلسرائيلي.

من يبادر؟

وقَد يحاجج البعض بأن منطق األمور يشير إلى أنّ الطرف 

املظلوم، األضعف واملعتدى عليه، هو حكماً األحقّ بأن تقدَّم 

إليه املبادرات والتطمينات.

 وعلى الرغم من وجاهة هذا الطرح، إالّ أنّ وقائع التّاريخ 

تدل على أن الطرف املظلوم هو الوحيد املؤهل لفتح اآلفاق 

أمام البدائل املمكنة التي تقود إلى الحلول الجذرية، كونه:

÷ أواًل صاحب الحق، وكونه الوحيد الذي يمنح الشرعية 

للحلول.     

الهائل  االختالل  في ظلّ  ـ  األساسية  قوّته  ألن  وثانياً،   ÷

في موازين القوى ـ تكمن في مقدرته على تعظيم خسائر 

الطّرف املعتدي أكثر من جنيِ األرباح بفعل املعادلة الصفرية 

التي تحتكم إليها الصراعات الوجودية. 

التدميرية  القدرات  بفوارق  تأثراً  األكثر  ألنّه  وثالثاً،   ÷

التي يمتاز بها املعتدي، ما يجعل حاجته للبحث عن البدائل 

املمكنة للحلول أكثر إلحاحاً. 

÷ ورابعا، وربما األهم، ألنّ الواقع القائم، املغرق في الجنوح 

وإقليمياً  وعربياً  وإسرائيلياً  فلسطينياً  الهاوية،  نحو 

صنعِ  مواقع  إلى  العنصري  اليمين  صعود  وتنامي  ودولياً، 

القرار اإلسرائيلي والدّولي، واستدراج غالبيّة الدّول العربية 

منها  يُستثنَ  لمْ  إلغائية..  داخلية  وحروب  صراعات  إلى 

أيضاً الشعب الفلسطيني رغم احتالل كامل وطنه وتشرّد 

الفلسطيني  السّياسي  النظام  فانقسم  أبنائه،  نصف 

واحتدم الصراع بين أطرافه إلى حد االقتتال واإللغاء دون 

رادع من احتالل يستهدف الكلّ الفلسطيني، وال يزال هذا 

وجغرافياً  سياسياً  ويتكرّس  ويتمأسس  يتعمّق  االنقسام 

النّهج  يزال  وال  التوالي.  على  التاسع  للعام  وديموغرافياً 

اإللغائي يتواصل بأبشع صوره بين األطراف الفلسطينية 

عام  وحماس  فتح  حركتي  بين  حدث  كما  وداخلها، 

التيّارات املتصارعة داخل الحركة اإلسالمية  2007، وبين 

الفلسطينية ذاتها )تصفية السلفيين في املسجد األبيض 

لسلطة  املعارضين  وتصفية   ،2009/8/15 في  غزة   في 

وفتح  األم  فتح  بين   ( فتح  حركة  وداخل  إلخ..(  حماس 

أواخر  في  )أبو نضال(  البنا  اإلنتفاضة، وبين فتح وصبري 

املتنافسة  والقيادات  التيارات  بين  وحالياً  املاضي(،  القرن 

تتورّع  وال  بل  وخارجها،  فتح  داخل  والخالفة  النفوذ  على 

بالخارج  االستقواء  عن  املتصارعة  الفلسطينية  القوى 

عربياً وإسرائيلياً وإقليمياً ودولياً! 

.. كلّ ذلك كفيل بنشر وتعميق ثقافة الخوف من اآلخر 

املختلف، وكفيل بتعميق االستقطاب والفرز الذي تؤجّجه 

على  املتنفّذة  الدّولية  القوى  قدرة  يعزّز  ما  البقاء،  غريزة 

واملؤازرة،  للدعم  املتصارعين  احتياج  توظيف  استمرار 

وتعزيز  سيطرتها  إلحكام  خططها  تنفيذ  في  وتجنيدهم 

هيمنتها اإلقليمية والدّولية.

القوى  بتمكين  الخصوص  وجــه  على  كفيل  وهــو 

مهمّتها  مواصلة  من  معها،  عضوياً  املتحالفة  الصهيونية 

لدى  الكامنة  الوجودية  املخاوف  استدعاء  في  األساسية 

يهود إسرائيل وإبقاء تداعيات العنصرية األوروبية حيّة في 

ذاكرتهم الجمعية، وإسقاطها على الصراع الفلسطيني ـ 

اإللغائي والتطهير  الجرائم والسلوك  لتبرير   ، اإلسرائيلي 

العرقي الذي تمارسه الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة ضدّ 

الشعب الفلسطيني، بادّعاء خطره الوجودي عليهم، بغية 

الوجودي،  للصراع  املغلقة  الدائرة  من  الخروج  من  منعهم 

ممكن  بديل  طريق  تلمّس  من  تمكينهم  دون  وللحيلولة 

الصّراع  إلِنهاء  املصلحة،  العقل وإعالء  إعمال  التحقق عند 

سائر  ومع  األصليين،  البالد  أصحاب  الفلسطينيين  مع 

الشعوب العربية واإلسالمية، والتأهب لبناء مستقبل أفضل 

للجميع.

باحثة اقتصادية من فلسطين

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

افرح، أنت مراقب! الكاميرات عين 

بوليسية وآثار نفسية.  و »بألف 

في  النسيم  شم  عيد  عن  كلمة« 

عن  مصر:  من  ومدونات  مصر، 

مع  الحدود  ترسيم  وعن  القمع 

نصوص  املوقع  وعلى  إسرائيل. 

من الجزائر ومن سوريا.

بغداد،  في  »الخضراء«  سقوط 

وتقديم  أسوارها  اقتحام  قصة 

ولطبـيعـة  الصــدري  للـتـيـار 

االحتجاج وآفاقه، والقتراب العملية 

االنفجار.  لحظة  من  السياسية 

حلب.  في..  الظهيرة  في  والسير 

وفي »بيتونة«: شعوذة الالمنتمي.

الحاجة لكتاب عن تاريخ فلسطين 

الالجئين.   وباألخص  للتالمذة 

مأساة  »تهريب«!  تذهب  وال 

الصومال.  من  الشبابي  النزيف 

سورية  طفلة  ــرة«،  ــك »ف ــي  وف

في  االوملبية  الشعلة  حملت  الجئة 

البرازيل: املعنى.
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صراع ال ينتهي بالتقادم

النكبة اسم علم. ليس ألنه ال يوجد في 

العالم سواها من مآسٍ ومظالم وتهجير 

ما(  )بشكل  تمّت  ألنها  بــل  جماعي. 

بإشراف األمم املتحدة التي اتخذت قبلها 

وإنشاء  فلسطين«  »تقسيم  قرار  بقليل 

وألنها  أرضها،  على  لليهود«  »وطــن 

تمّت بتواطؤ دولي وإقليمي مع إسرائيل 

كان  هل  ذلك.  رحم  من  لتوّها  املولودة 

على  األرض  صاحب  يوافق  أن  يُعْقل 

التنازل طوعاً عن أرضه؟ ال بالتأكيد. ولو 

وافق فهل كان سيُترك وشأنه؟ كذلك ال. 

أصحاب  البشر  من  التخفف  فاملطلوب 

األرض، وقد ارتُكبت من أجل ذلك مجازر 

مرعبة، منظَّمة بناء على خطة »عقالنية«.

الحقيقة، وال يمكن ألي رواية  هذه هي 

األخرى  والحقيقة  تمحوها.  أن  مــزوّرة 

وقبلها   ،1948 منذ  ــذاك،  م املصاحِبة 

منذ  وقبله  بل   ،1917 بلفور  وعد  منذ 

االستيطانية  الهجرة  تشجيع  قــرارات 

إلى فلسطين من قبل »املؤتمر الصهيوني 

هي  التاسع عشر..  نهايات  مع  العاملي«، 

العدوان  هذا  قاوموا  الفلسطينيين  أن 

بالسياسة  توقف،  بال  االستباحة  وتلك 

وباملحاجة وبالسالح.

أذى  أنّ  أيــضــاً،  األخـــرى  والحقيقة 

بل  فلسطين،  على  يقتصر  ال  إسرائيل 

ذلك  لوظيفة  وفقاً  محيطها،  يخصّ كل 

الكيان.

جديدة  مرحلة  كالعادة،  اليوم،  وتبدأ 

الداخلي حاضر  الصراع، شقّها  هذا  في 

القدس  في  والشباب  الشابات  في وجوه 

وسواها. وأما شقّها العام فحملة املقاطعة 

إلى  وصواًل  إسرائيل،  تدين  التي   BDS
ينتهي  ال  الصراع  »شرعيتها«:  إنهاء 

بالتقادم!

نهلة الشهال

املشروع النهضوي التحرري الفلسطيني

محمد الحواجري ـ فلسطين

غانية ملحيس

١٥ أيار / مايو: النكبة وبلورة نقيض املشروع الصهيوني



تنقيب  رخصة  على  للحصول  طلب  ألف 

في  تقديمها  تمّ  السطحي  الذهب  عن 

موريتانيا حتى 16 نيسان/ إبريل 2016. وهي أكبر 

املوريتاني. التاريخ  في  تحصل  ذاتي  إنفاق  عملية 

2 الـخمــيــــــس
16

متـابعـــات

فكـــرة

وصلت الشعلة األوملبية إلى البرازيل أخيراً، وكان 

األوملبياد  سيستضيف  الذي  البلد  في  حامليها  أوّل 

في شهر آب/ أغسطس املقبل طفلة اسمها حنان 

البرازيل  إلى  وصلت  عاماً  عشر  الـ12  ابنة  دكّا. 

الزعتري  مخيم  في  قضتها  ونصف  عامين  بعد 

لالجئين السوريين في األردن مع عائلتها، مستفيدة 

البرازيل  تمنح  التي  املفتوح»  «الباب  سياسة  من 

إليها.  اللجوء  حقّ  السوريين  الالجئين  خاللها  من 

الشعلة،  تحمل  التي  األولى  السّورية  ليست  وهي 

الذي حمل  الحسين  ابراهيم  ذلك  إلى  فقد سبقها 

قضية  أثينا.  في  الالجئين  مخيمات  في  الشعلة 

الالجئين ستكون حاضرة في أوملبياد هذا العام من 

أكثر  من  الجئين  عشرة  من  فريق  مشاركة  خالل 

من دولة.

بدأ هذا  فقد  معانٍ سياسيّة.  غالباً  الشعلة  لحمل   

التقليد في األوملبياد الحديث عام 1936 في برلين 

حيث كان آخر حامليها سيغفريد إيغرغيغ األشقر 

خالله  من  النازيون  أراد  الذي  الزرقاء  العيون  ذا 

هذا  كسر  اآلري.  العرق  تفوّق  عن  رسالة  إيصال 

التعالي جيسي أوينز، وهو عدّاءٌ أميركي أسود خرج 

ذهبيّة.  ميداليات  أربع  مع  العام  ذلك  األوملبياد  من 

اليابان عام 1964 وصلت الشعلة في  وفي أوملبياد 

النهاية إلى يد يوشينوري ساكاي، العدّاء الذي ولد 

النووية على هيروشيما في مكانٍ  القنبلة  إلقاء  يوم 

املرّة كان  هذه  عنها.  يبعد سوى 60 كيلومتراً  ال 

استعمال شعبيّة األوملبياد لإلضاءة على معاناة بعض 

 2000 عام  الثّانية.  العامليّة  الحرب  جنون  ضحايا 

األستراليون  واختار  األوملبياد  سيدني  استضافت 

فحملت  األصليين  السكان  مسألة  على  ــاءة  اإلض

الشعلة العدّاءة كاثي فريمان وهي من االبوريجين. 

داعمون  متظاهرون  اعترض  فقد   2008 عام  أمّا 

اإلنسان  حقوق  مبادئ  ولتحقيق  التيبت  الستقالل 

أحدهم  وكاد  عدة  بلدان  في  الشعلة  طريق  فيها 

يخطفها من يد حاملها في لندن.

إلى  ــل  األص فــي  يعود  الرياضي  الطقس  هــذا 

أسطورة التيتان اإلغريقي بروميثيوس الذي سرق 

ال  البشر  هؤالء  للبشر.  وأعطاه  (النار)  اآللهة  سرّ 

ينتهي  ال  نفسه  الوقت  وفي  صراعاتهم،  تنتهي 

بحث معظمهم عن السّالم. الرياضة جزءٌ من هذا 

الصّراع الذي ينتج أحياناً أفكارا استعالئية كالفكرة 

النازيّة كما ينتج أفواجا ال تنتهي من الالجئين، هم 

اليوم محطّ األنظار أكثر من أيّ وقت مضى. حمل 

املنكسرة.   حيواتهم  على  اضاءة  هو  رمزياً  الشعلة 

قذيفة  تأتي  أن  قبل  سبّاحاً  كان  الحسين  ابراهيم 

قرّر  اليونان  إلى  لجوئه  وبعد  اليمنى.  قدمه  على 

فانضم  ـ  اصطناعية  بقدمٍ  وإن   - للرياضة  العودة 

إلى فريق كرة سلّة على كرسيّ متحرّك، أمّا الطفلة 

حنان فتقول إنّ حملها للشعلة «سيجعل الناس في 

كلّ العالم يعرفون أنّ الالجئين بشرٌ حقيقيون، وأنّ 

بإمكانهم فعل أشياءٍ إيجابيّة».

الشعلة األوملبية بيد الجئة 

سورية صغيرة

ربيع مصطفى

ال تذهب «تهريب»!

الحاجة إلى كُتب تاريخ عن فلسطين ألطفال فلسطين والعرب

ابتسامة الطفل الدامع في مقطع مرئي 

تمّ تداوله بكثافة في األوساط الصومالية 

عبر شبكات التواصل االجتماعي، دلّ على 

عمق األلم الذي تتسبب به الهجرة غير 

املرئي  املقطع  الشرعية. وتتلخص قصة 

أكبر  شخص  مع  الطفل  بين  حوار  في 

املحمول،  الهاتف  كاميرا  خلف  عمراً 

يبدو من خالل السياق أنّه أخوه األكبر، إذ 

الصغير، سأذهب تهريب»،  «أخي  يقول: 

غير  للهجرة  الدارجة  التسمية  وهي 

الشرعية. حتى هذه اللحظة تبدو األمور 

عادية، لكن ما كان غير عادي هو ردّة فعل 

إذ  الخامسة،  يتجاوز  لم  الذي  الطفل 

يكسو مالمحه فجأة حزن شديد وخيبة 

أالّ  األكبر  ألخيه  بالتوسل  يبدأ  ثم  أمل، 

«هَـ  منكسر  صوت  في  ويكرر  يذهب، 

ليحاول  كثيراً  رجاءه  يكرر  تَهْريبِنْ!»، 

«مؤلم»،  التهريب  أن  له  يشرح  أن 

به  سيفعلون  أشــرارا  أناسا  هناك  وأن 

هنا  من  ينزف  سيجعلونه  مؤملة،  أشياء 

الصدر  منتصف  إلى  يشير  وهو  وهنا، 

في  انخراطاً  الطفل  ــزداد  وي والرقبة. 

تلك  في  سيقع  الذي  ألخيه  الرثاء  حالة 

هذا  املاء،  في  تغرق  سيجعلونك  املعاناة: 

«مؤلم»، ويبدأ بالبكاء ويتوسّله أالّ يفعل 

من  الكثير  ــم»،  «األل سيجلب  ذلك  ألن 

عن  املصدوم  الطفل  يتوقف  ولم  األلم. 

بأنّه  أخوه  وعده  حتى  والتوسّل،  البكاء 

وأنّه  «املؤملة»،  الرحلة  تلك  في  لن يذهب 

سيبقى معه وأنه آن له أن يضحك ويكف 

عن الحزن والبكاء!

الحادث الصادم

خالل شهر نيسان/ إبريل املاضي، تكرر 

وقوع مآس في خط الهجرة غير الشرعية 

ليبيا  اتخاذ  من  انتقل  الذي  الجديد، 

إلى  أوروبا،  باتجاه  أخيرة  محطة  وتركيا 

سواحل مصر لتصبح هي املحطة البديلة 

قبل عبور البحر إلى السواحل اإليطالية، 

وقد  األوروبية.  القارة  عمق  إلى  ومنها 

ذلك  خطورة  ازدياد  عالمات  أولى  تكون 

املمر الجديد، برزت مع حادثة غرق ستة 

من  غالبيتهم  شرعي  غير  مهاجراً  عشر 

الصوماليين، ومن بينهم ثالثة أطفال من 

أسرة واحدة تراوحت أعمارهم بين ثالث 

أمهم،  مع  غرقوا  أشهر،  وثالثة  سنوات 

العشرينيات  بداية  في  فتاة  إلى  إضافة 

تخرّجت حديثًا من الجامعة. أخذت تلك 

من  معتاداً  كان  عمّا  آخر  منحى  الحادثة 

أو  الغرق،  حاالت  عن  والنظر»  «السماع 

االطالع على «أكياس الجثث» أو التوابيت 

املغلفة بالعلم الوطني، اآلتية عبر وسائل 

اإلعالم الغربية امللتزمة بمعايير معينة في 

التغطية. املختلف هذه املرة كان أن حادثة 

املياه اإلقليمية املصرية،  الغرق حدثت في 

وأن الجثث تم العثور عليها على الساحل 

املصري، وهو ما أدّى إلى أخذها إلى الطب 

القانونية  باإلجراءات  والقيام  الشرعي 

عمليات  ومنها  الحالة،  تلك  في  املتبعة 

تسرّبت  الوفاة.  أسباب  ملعرفة  التشريح 

الشابة  والفتاة  الثالثة  األطفال  صور 

بدا  وقد  الرحلة،  في  معهم  كان  وشاب 

الترقوة  من  املمتدة  الجراحة  آثار  عليهم 

الدماء،  أثار  وجوهم  وتغطي  األسفل،  إلى 

بتعرّضهم  انطالق مقوالت  مما ساهم في 

واإللقاء  قتلهم  قبل  أعضائهم  النتزاع 

حاالت  على  حمًال  البحر،  في  بجثثهم 

صوماليين  ناجين  عن  نُقلت  مماثلة 

الهجرة  سماسرة  أيدي  من  وإريتريين 

وما  والسودان،  ليبيا  في  الشرعية  غير 

إفريقيين  الشرق  املهاجرين  على  يُمارَس 

إسرائيل  إلى  اللجوء  في  والراغبين  عامة 

أسْر،  من  وسيناء،  السودان  شرق  عبر 

وتعريضهم ألعمال جراحية قاتلة بغرض 

الخبر  انتشر  منهم.  األعضاء  انتزاع 

نقل  فيه  وساهم  الهشيم،  في  كالنار 

املذيع  وعجز  له،  صومالية  فضائية  قناة 

أن فقد قدرته على  الخبر بعد  عن إكمال 

تمالك نفسه، وسقوط أوراق النشرة من 

يده وهو يحاول كبح دموعه.

أربعمئة آخرون

املصرية  الرسمية  الجهات  بذلت 

لألطباء  جمعية  مع  الصومالية  والسفارة 

كبيرة  جهوداً  القاهرة،  في  الصوماليين 

ـ  لتسريب  تعود  الصور  أنّ  لتوضيح 

ـ حدث، بعد تشريح جثث  غير مسؤول 

للتشريح  املنفِّذة  الجهة  وأن  الضحايا، 

الكافية  الثالجات  تأمين  عن  عجزت 

لحفظ الجثث، مما دفع بتلك الجهة إلى 

السريع  للتحلل  منعاً  أحشائهم  انتزاع 

للجثث قبل صدور تقرير الطب الشرعي 

واملباشرة بإجراءات الدفن. ومع استمرار 

الصوماليين  لدى  العام  التصديق  عدم 

االتهامات  وتصاعد  تلك،  األخيرة  لألنباء 

التواصل  شبكات  عبر  ناشطين  قبل  من 

املصرية  للحكومة  بالعمالة  االجتماعي 

لشرح  سعت  التي  الصومالية  للجهات 

الوضع للعموم، حدثت كارثة أخرى راح 

ضحيتها هذه املرة أربعمئة شاب وشابة، 

الجامعات،  خريجي  من  غالبيتهم  كانت 

عبر  رحلتهم  خالل  غرقاً  حياتهم  فقدوا 

البحر نحو السواحل اإليطالية.

حلقة مفرغة

الكثير  مشاعر  على  الشديد  األثر  رغم 

األخيرين،  للحدثين  الصوماليين  من 

حول  املفتوح  والجدل  النقاشات  فإنّ 

األمر، ال زال عالقاً في حلقة مفرغة نتيجة 

بعد  البالد  مغادرة  على  الشباب  إلصرار 

انسداد اآلفاق أمامهم، تفاقمها الحواجز 

القطاع  في  إن  لهم  قيادية  أدوار  أمام 

منحهم  عدم  أو  الخاص،  أو  الحكومي 

تمّ  حال  في  نجاحهم  بإمكانية  الثقة 

أيديهم،  بين  املتوفرة  اإلمكانيات  وضع 

السياسية  الطبقة  انخراط  عن  ناهيك 

على  القائمة  الكيانات  ضمن  املهيمنة 

أصبح  ما  في  الصومالية،  األراضي  كامل 

وغياب  الكفاءة  وعدم  الفساد  من  معروفاً 

باملسؤولية،  الشعور  وانعدام  الضمير 

من  بقية  أو  املحاسبة  من  خوف  دون 

الدولية  املنظمات  حياء. وأيضاً استمرار 

تلك  مقاربة  في  واملحلية  واإلقليمية 

النمطية  باألساليب  املصيرية  املسائل 

نفسها التي تؤشّر لوجود أطراف منتفعة 

املتبّعة  املقاربات  تغيير  بعدم  ومتمسكة 

مع األزمات االقتصادية واالجتماعية التي 

خلّفها ربع قرن من غياب الدولة.

 كاتب من الصومال

نبدأ النص من موقع أخالقي/ سياسي يفيد بحقّ األطفال في الجماعات 

في  يترعرعون  الذين  األطفال  حالة  وفي  تاريخهم.  بمعرفة  املهمّشة 

أن  تخبرهم  أن  التاريخ  لكتب  بدّ  فال  الفلسطينية،  الشتات  مخيمات 

ثمّة فلسطينيين من املناطق الريفية كان لهم الدور األقوى في مقاومة 

الصهيوني. وبدورهم، كان سكان  االحتالل  وبعده  البريطاني  االنتداب 

الريف الهدف األول لسياسة التهجير الصهيونية.   

 - الفلسطيني  واألكاديمي  املــؤرخ  أعدّها  التي  الدراسة  أظهرت 

(الترانسفير)  التهجير  مخططات  أن  مصالحة  نور  البريطاني 

الصهيونية بين عامي 1947 - 1948 استهدفت القرى بشكل خاص. 

بدأت هذه املخططات في وقت مبكر مع ثيودور هرتزل الذي كتب في 

العام 1885: «سوف نحاول أن نرفع معنويات ذلك الشعب الفقير خلف 

الحدود بأن نجد لهم أعماًال في دول الترانزيت، بينما سوف نرفض أن 

يعملوا في وطننا». وقد أشار املؤرخ اإلسرائيلي الشهير إيالن بابيه في 

كتابه «التطهير العرقي لفلسطين» إلى أن القرى كانت الهدف األساس 

للهجوم الصهيوني من خالل أحد فروع «الصندوق القومي اليهودي» 

في  استخدامها  ليتم  القرى»  «ملفّات  حضّر  الذي  كييمت)  (كيرن 

السكانية،  للتجمعات  والتدمير  التهجير  لعمليات  والتنفيذ  التخطيط 

شاركت  التي  العائالت  لوائح  إلى  والتعرف  والتصوير  املسح  خالل  من 

في ثورة 1936.  

املدن  سكان  بين  الفجوة  توسيع  في  التهجير  عملية  أسهمت 

والقرى. مَن هُجّر من سكان املدن حمل معه إلى املنفى موارد حاسمة من 

مستوى تعليمي أو تدريب مهني أو عالقات عملية، وحتى أحياناً موارد 

االتكال على  اقتصادياً وجعلته في غنى عن  مالية، مكّنته من االستمرار 

بلدان  إلى  فوصلوا  القرى  أهل  من  املهجرين  أما  اإلنسانية.  املساعدات 

املنفى بمالبسهم وبعض املوارد القليلة. هؤالء هم جل سكان املخيمات 

في مناطق عمليات وكالة الغوث «األونروا» الخمسة، إضافة للمهجرين 

داخل األراضي الفلسطينية املحتلة، وهم بمعظمهم من أصول ريفية. 

أما األهمية السياسية للمخيمات فال تكمن وحسب بوجود هذه املخيمات 

بحدّ ذاتها كدليل صارخ على النكبة، ولكن تكمن في سكانها الذين - 

التاريخ  من  جزء  هم  ـ  ومقاوماتهم  اتجاهاتهم  وتغيير  محنتهم  عبر 

الفلسطيني.   

بحسب تقديرات العام 2011، ثمة 25.6 في املئة من الفلسطينيين 

حين  في  رسميا،  مخيما   58 في   يعيشون  «األونروا»  لدى  املسجلين 

رسمية  غير  مخيمات  في  يعيشون  فلسطيني  ألف   200 حوالي  أن 

الذين  وأولئك  املحتلة.  لبنان وسوريا واألردن وفلسطين  موزعة بين 

يعيشون حالياً في املخيمات ال يشكلون شريحة واسعة من الكلّ املؤثر 

بالوزن  بالضرورة  محصوراً  ليس  مهم،  سياسي  بثقل  يتميّز  الذي 

استمرت  املخيم  مع  العالقات  فإن  املثال،  سبيل  وعلى  الديموغرافي. 

لدى أولئك الذين غادروه إلى منازل مستأجرة أو هاجروا. هناك نمط 

سائد لدى املهاجرين يتمظهر في عودتهم إلى مخيماتهم األساسية 

في زيارات دورية. الكثير من النشاطات االجتماعية والثقافية ملنظمات 

أما  فيها.  وتنظّم  املخيمات،  تستهدف  الفلسطينية  املدني  املجتمع 

الذاكرة  في  النكبة  معنى  التعبير بجزء كبير عن  في  األخيرة فتستمر 

الجمعية الفلسطينية.  

 ولكن االختالف الواقع في املناهج التعليمية بين البلدان التي ينتشر 

الجماعية  الذاكرة  لهذه  متزايداً  تهديداً  يشكل  الفلسطينيون  فيها 

وللقدرة على االتصال بين الفلسطينيين. على سبيل املثال، في األردن، 

املئة  في   40  - الشتات  فلسطينيي  من  األعظم  السواد  يعيش  حيث 

مدارس  في  سواء  الفلسطيني،  التاريخ  فإن  ـ  املسجلين  الالجئين  من 

«األونروا» أو في مدارس األردن الرسمية والخاصة، جرت «أردنته» بما 

يتناسب مع السردية الهاشمية التي تقدم األردن على صورة املخلّص 

و «ولي األمر» لفلسطين.  

الضفة  في  عينه:  اإلرباك  يسود  املحتلة  الفلسطينية  األراضي  في 

الغربية كان املنهاج األردني معتمداً إلى فترة قريبة، بينما يدرس الطالب 

أصدرتها  التي  الكتب  خضعت  حين  وفي  املصري.  املنهاج  غزة  في 

مشددة،  وأميركية  إسرائيلية  لرقابة  الوطنية  الفلسطينية  السلطة 

األردني  املنهاج  عن  كثيراً  تختلف  لم  إنها  الغربية  الضفة  في  يقولون 

السابق. وفي القدس الشرقية، تُخضِع إسرائيل املدارس الفلسطينية 

لضغوط كبيرة من أجل «أسرلة» املنهاج. هناك، في املدارس بإسرائيل، 

حيث يعيش حوالي 14.5 في املئة من الفلسطينيين، يُدرَّس التاريخ على 

االنتداب  بعد  الفلسطيني  بالتاريخ  خاص  جزء  أي  هناك  وليس  أجزاء 

التاريخ  وحده  لبنان،  في  «األونروا»  مدارس  في  لفلسطين.  البريطاني 

التي تدرج في منهاجها جزءاً  الوحيدة  العربية  الدولة  يُدرّس.  اللبناني 

عن فلسطين كانت سوريا.   

وهناك أيضاً األطفال الفلسطينيين الذين يعيشون خارج العالم العربي، 

حوالي 11 في املئة، موزعين على العشرات من الدول املختلفة، حيث من 

املستبعد أن تتضمن الكتب املدرسية حتى كلمة فلسطين. وعلى الرغم 

من أن هذه املجتمعات تتقاسم الحرمان املشترك، إال أن اختالفات املناهج 

في املناطق حيث يعيشون تعمق تفتتهم الثقافي والسياسي. 

 Badil و Al - Jana و Al - Tamer حاولت منظمات فلسطينية مثل

أن تصدر كتباً لألطفال باللغة العربية فيها عناصر من التاريخ الوطني،  

لكن انتشارها وُوجه بعقبات كثيرة من عدم تكافؤ املستوى أو العراقيل 

في عبورها للحدود.  

أهلهم  خالل  من  وتاريخهم  جذورهم  عن  يعرفوا  أن  األطفال  اعتاد 

وجدودهم، ولكن حتى ذلك لم يعد ممكناً االعتماد عليه، ألن الجيل الذي 

كبر في فلسطين وعرفها وافته املنية أو بات يعد أيامه. وإن كان هؤالء 

العائلة ومن  التاريخ من  روايات محكية كافية عن  األطفال قد تشربوا 

بيئة املخيم تجعلهم على معرفة بهويتهم، فهل يُعد ذلك كافياً ليتمكنوا 

من امتالك األدلة الكافية ملحاجة املنتشرين على نطاق أوسع في الشتات، 

لِنَقُل من أساتذة الجامعات وزمالئهم من الطالب؟ 

حازت املخيمات الفلسطينية على االعتراف التام كعالمة على الخسارة 

الفلسطينية، لكن االعتراف باالضطهاد الطبقي الحاصل فيها جاء على 

لالستغالل  عرضة  املخيمات  في  العاملة  القوى  أصبحت  أقل.  مستوى 

املناطق  جميع  في  الفلسطيني)  الرأسمال  ضمنه  (ومن  الرأسمالي 

املحلية.  العمالية  النقابات  إلى  االنضمام  من  منعها  بسبب  املضيفة، 

وامليليشيات  السياسية  األحزاب  استغالل  مرمى  في  هؤالء  بات  وعليه 

كاالكتظاظ  عدة  صعاب  من  املخيمات  سكان  ويعاني  الحكومية.  غير 

واملساكن املتصدعة ونقص املياه والكهرباء وانتشار الحشرات، وهذه 

مشكالت ال يعاني منها الفلسطينيون ممن يعيشون خارج املخيم. ولطاملا 

كانت املخيمات هدفاً للهجوم العسكري وقمع السلطات. 

سكان  أكثرية  باعتماد  نعترف  أن  بدّ  ال  االضطهاد،  هذا  خضم  وفي 

املتحدة  األمم  صممته  نظام  وهو  «األونروا»،  تعليم  نظام  على  املخيم 

- بإدارة الواليات املتحدة وبريطانيا - إلدماج املهجرين في اقتصادات 

نظام  من  مفقود  فلسطين  تاريخ  أن  نعلم  ونحن  املضيفة.  الــدول 

اتُخذ بعد فترة قصيرة على تأسيسه  قرار  التعليمي نتيجة  «األونروا» 

من  الطويل  التاريخ  مقابل  وفي  املضيفة.  الدولة  وكتب  مناهج  ليوائم 

النضال الشعبي في وجه نظام «األونروا» التعليمي، تباطأت املؤسسات 

السياسية والثقافية الفلسطينية عن سدّ الفجوة من خالل إصدار كتب 

عن فلسطين مخصصة لألطفال.  

التعليم هو األساس ملساعدة الفرد في إيجاد مكانه وهدفه في العالم، 

بالنسبة  استثنائية  له  وولب  هارولد  أفريقي  الجنوب  املفكر  وجهد 

للفلسطينيين. يؤمن وولب أن اإلصالح التعليمي ال بد أن يقترن بالصراع 

بعد  ما  إلى  يؤجَّل  أن  ال  «األبرتهايد»،  العنصري  الفصل  نظام  ضد 

يقضي  الذي  «التعليم  عن  دافع  هكذا  السوداء.  األغلبية  تحقيق حكم 

أدوات  العنصري برصد  الفصل  الجهل واألمية، ويعزز فهم نظام  على 

قمعه وعدم املساواة فيه، ويواجه الفردية التنافسية من خالل التنظيم 

الجماعي، ويزوّد الناس بالقدرة على تحقيق إمكانياتهم». وصفة وولب 

الثقافي  التفتت  أزمة  وفي  للتوحيد.  احتمال  وفيها  تقدمية  تعتبر  هنا 

رسالة  عمله  في  نجد  الحاصلة،  الفلسطينية  والسياسي  والجغرافي 

قوية للفلسطينيين املشتتين.  

الحالية،  التعليمية  البرامج  عيوب  من  املجتمع  تحذير  خالل  من 

واالختالفات في تعليم التاريخ بين مناطق الشتات، ينبغي امتالك القدرة 

إيجاد  معاني  في  والبحث  عام،  نقاش  بمساحة  اإلحباط  استبدال  على 

في  «األونروا»  على  للضغط  حمالت  خلق  ذلك  يفترض  موحّد.  منهاج 

سبيل دمج التاريخ الفلسطيني في برنامجها التعليمي، من خالل برامج 

تعليمية إضافية يمكن أن تديرها املنظمات غير الحكومية املحلية، أو من 

خالل إصدار كتب تاريخ تجعلها متاحة على نطاق واسع. 

والناشطين  والطالب  واألهالي  األساتذة  بال  املشكلة  هذه  وتشغل 

القدرة  لديه  التعليم  فإن  هنا  من  أنفسهم،  األطفال  وحتى  الثقافيين 

على تجاوز الحدود السياسية ـ الجغرافية. ونتيجة للخضوع الطبقي 

للمخيمات، فإن برامج التأهيل التعليمية يمكن أن تحول املخيمات إلى 

مراكز ثقافية، كمبادرة «جامعة في املخيم» في الضفة الغربية. في لبنان 

أيضاً يأمل الناشطون تأسيس مكتبات بالقرب من املخيم لتكون مراكز 

للتعلم واملعارِض والنقاش.

أنثروبولوجيَّة وباحثة في التاريخ الشفوي

محمود عبدي

روز ماري صايغ

محمّد بن سلمى ـ تونس
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قـضـيــــة

3 الـخمــيــــــس
عقود 50 إنهاء  تمّ  للمقاوالت  السعودية  الدن  بن  شركة  في  عامل  ألف 

وقد  األجانب.  العمال  من  جلّهم  أبريل،  نيسان/  شهر  آخر  عملهم 

أن  ينالوا مستحقاتهم، كما  لم  ما  البالد  انهم يرفضون مغادرة  العمال  صرّح 

بعضهم لم يتسلّموا رواتبهم منذ ٤ شهور، وتظاهروا أمام مكاتب الشركة.
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نص ورسم مرتضى كزار

شعوذة الالمنتمي

الالمنتمي تميمة سحرية، ال أشير طبعاً إلى بطل كولن ولسن في كتابه املترجم إلى العربية 

بشكل غير دقيق.

أخبارها  العراقية،  السياسة  يوميات  في  الناس  أفعال  ردود  في  أحدّق  وأنا  الالمنتمي  أكتبُ 

وصورها و «لغْوتها» (بالعامية العراقية، وجع دماغ أو ثرثرة).

الالمنتمي في أذهاننا هو السوبر مستقلّ، والال إنتماء هو توْق صاحب الرأي إلى أن يكون رأيه 

عابراً لالنتماءات، أن ال تتمكن أعدل املساطر في جرّ خط مستقيم بين رأيه ورأي كيان ما.

عدمية.  كانت  مهما  تُقال  أن  يجب  املرّة  الحقيقة  بأن  ويظن  «ضايج»  واحد  هو  الالمنتمي، 

استقالله  عن  ويدافع  االستقالل  يدّعي  الذي  الشخص  فهو  أكثر؛  تحديدًا  مني  طلبتَ  وإذا 

بالسخرية، كلّ التعاريف ال تعرّف الالمنتمي بصراحة، ألنه نصف شخص ونصف شبح، نصف 

عقل ونصف نزوة، ثور مجنّح نسبياً!. مزعج و «نقناقي» (من النقّ)، ويظنّ أن سخريته أهم من 

جدية مذيع نشرة األخبار. 

الالمنتمي الشاب يشعر بأنه غاضب وجديد وثوري، ويفوته أن غضبته عمرها آالف السنين، 

ولقد عاش ديوجين قبله وتحوّل بفضل حرصه على نقد الحياة إلى كلب نقدي!

الالمنتمي هو الالمؤثّر، وألنّه يعترف بال جدواه يتحوّل إلى مؤلِّف للنكات والكنايات.

كانت تلك سلة تعريفات لالّمنتمي املحلي الذي يعيش فينا، أكثر من صورة لجنابه املحبوب 

من زوايا مختلفة.

ال ننسى طبعاً نبله وشهامته ودوره في التحشيش على من يستحق حشّ الضمير والثراء 

الفاحش من الفساد والدجَل، ال ننسى.

لكننا نحاكم ال منتمينا ونجادله، نسأله ونسْتجوبه، ما هو الغراء الذي يستعمله في إبقاء قناع 

الالمنتمي ملتصقاً بوجهه أطول فترة ممكنة؟..

العبور والربط بين حي وآخر، بعدما فقدت  احتفظت الشوارع بوظيفة 

الوقائع  نبض  لجسّ  ومدخل  الكالم،  لتبادل  كفسحة  مالمحها  رويداً 

واالستدالل على مسار دوران دمها وتوتراته.

متبرجة  القطن،  مهرجان  لعربات  االحتفالي  العبور  ينتظر  أحد  يعد  لم 

بأكفهن  يلوّحن  شابات  تعلوها  الزارعين،  وعــرق  األرض  بمنتوج 

للمحتشدين على جانبي الطريق، معززات بطموح الحصول على تاج ملكة 

بطبولهم  الكشافة،  ألفواج  الراعد  املسير  ذاك  وال  األبيض،  الذهب  جمال 

الوطنية، ويهيئونهم  الناس بأعيادهم  وصنوجهم ومزاميرهم، يذكِّرون 

سيارات  مواكب  وال  بها،  للمشاركة  جسورة  موسيقية  ونبرات  بمهابة 

املياه..  بالزهور، محتفلة بغناء يتناثر من نوافذها كرذاذ  املزينة  األعراس 

للنظر  الوقت  يفسح  الذي  املتأني  السير  مهابة  فقدت  الجنازات  حتى 

األمامية تتهدل على إطارها  العربة  املتوفي مركونة على مقدمة  إلى صور 

املفتوحة  النوافذ  من  تظهر  وأهله  أسرته  ووجوه  الريّانة،  اآلس  غصون 

للسيارات املتعاقبة، مكسورة بآالم االفتقاد. أمسى هذا املوكب يعبر بهلع، 

كحال سيارات النجدة واإلطفاء، كأنها خجلت من طريقتها غير الالئقة في 

االجتياز املنهَك من عالم األحياء إلى العالم اآلخر.

الهندسي  التصميم  عن  الغائبة  للساحات  موضوعية  بدائل  الشوارع 

للمدينة العربية، بعدما جرى مع الزمن إشغال ما تبقى من أطالل الهندسة 

ضرورة  ال  حيث  وإلغائها،  عليها  والسيطرة  اإلغريقية،  ــ  الرومانية 

ببهارات  املتبّلة  واملجازات  والصمت،  الهمس  مدن  في  اآلغورا  للساحة/ 

اللغة.. حين خروج الكالم عن غير إرادة وعدم قدرة التحمل.

كل  الخلف  إلى  ويتلفّتون  استعجال،  أو  ببطء  يسيرون  الذين  الناس 

باحة  في  تنفسهم  يؤدون فسحة  منكّسة، كأنما  مبقِين رؤوسهم  حين، 

ال  والشوارع  حوله.  وبمن  بنفسه  املرتاب  السير  هذا  اعتادوا  السجن، 

تتحول من فورها إلى باحة سجن، إال بتوفر قدرات ضبط عالية الفعالية 

واملنهجية، وتراكم طويل للترهيب واإلخضاع.. كما ال يمكن أن تتحول 

األعماق  من  الكالم  إلخراج  ساحة  إلى  فورها  من  السجناء  تنفس  باحة 

من  املتحرر  بوضوحها  الوقائع  تضارع  التي  بالتعابير  متوّجة  املخنوقة، 

التوريات واملجازات.

&&&

باغتت الناس الصور امللوّنة التي شغلت الجدران، والالفتات العالية التي 

تمتد من الرصيف إلى الرصيف الذي يقابله. مرشحون ال يفصحون إال عن 

صورهم امللونة، سواء تلك الظاهرة على الورق الالمع، أو التي تتمدد على 

زوايا حديدية  على  املتكئة  أو  الشوارع  أعالي  في  املثبتة  الكبيرة  اللوحات 

عمالقة عند تقاطع الطرقات.. يستفسر املارة بأصوات خافتة عن األكالف 

الناس جوعاً  أوقات يتضور  للتنافس في  الحمالت  العالية ملثل هذه  املالية 

وهلعاً، ويحزمون حقائبهم ملغادرة أرض أجدادهم.

صور أنيقة ملونة، كأنما تنتمي إلى مسابقة لألزياء والوجوه الحسنة أو 

الحمالت  تنتمي كما  باذخة،  دعائية  واملراهم.. حملة  بالبرانيق  املحسَّنة 

وهي  االفتراضي.  التنافس  هذا  في  يلزم  ال  ما  لزوم  إلى  سبقتها،  التي 

بين  املحصورة  «الديمقراطية»  لهذه  املتبقي  املعنى  عن  يفصح  اختزال 

وجهاء األثرياء الجدد، على الرغم من املنطوق املعاكس آلباء الديمقراطية 

من  دالالتها  وتتغير  الزمن،  مرور  مع  األسماء  تتغيّر  وعرسانها.  وأمهاتها 

ما  الشعب.  مجلس  عضو  إلى  البرملان  في  أو  املبعوثين  مجلس  في  نائب 

ضرورة هذه الشكليات وتكاليفها املالية العالية، التي تُدفع لتعيين مجلس 

نيابي واإلدّعاء أنه منتخب.

الغائبة  الكهربائية  الطاقة  قاموس  أحاديثهم حيثيات  في  الناس  وظّف 

قوة  عن  يقل  ال  عال،  لدعم  املرشح  نجاح  «يحتاج  أشهر  من  املدينة  عن 

«تري فازيه»، أي للطاقة الكهربائية التي كانت توفرها للورش الصناعية 

التي  اللغوية  اإلستعارة  بهذه  وقصدوا  خال.  زمن  في  الكهرباء  مؤسسة 

يسود ما يماثلها في حاالت الكبت والخوف، ضرورة دعم املرشح من ثالثة 

الحقيقية  الدائرة  إلى  العبور  له  يتسهل  كي  األقل،  على  مخابرات  فروع 

استيعاب  عن  فاضت  التي  الصور  هذه  وبأن  املجلس،  إلى  للوصول 

الجدران، ليست سوى الصراع الوهمي للتنافس. إن كان األمر هكذا، فما 

الضرورة إلقحام الشعب واسمه.

بغض النظر عن حيثيات «العرس الديمقراطي»، وهي كثيرة تكاد تحوله 

عن  محافظتين  كخروج  وأهلها،  بالديمقراطية  عزاء  مجلس  إلى  بعدها 

السيطرة (الرقة وإدلب)، كما خروج األقسام األكبر من مدينتي حلب ودير 

ثلث  نزوح  عن  فضًال  بعمومه،  السوري  والريف  أريافهما،  ومعظم  الزور 

السكان خارج البالد، وانتقال أكثر من نصف من تبقوا لإلقامة في أماكن 

جديدة، ومقاطعة معظم الجماعات املعارضة، وآالف املعتقلين واملعتقالت من 

الذين تُجهل مصائرهم.

ما هو الدور الذي استحوذته السلطة التشريعية خالل نصف قرن في 

وإقرار  التنموية،  البرامج  ووضع  والسلمية،  الحربية  السياسات  رسم 

حدود  هي  وما  االجتماعية؟  التحوالت  تواكب  التي  الجديدة  التشريعات 

رقابتها على السلطات األخرى التنفيذية والقضائية واإلعالمية، وما مقدار 

استقالليتها حتى ال تكون تسميتها بـ «سلطة تشريعية» باباً جديداً من 

أبواب الفكاهة..

&&&

أصوات  تهبّ كريح  املدارس  بوّابات  ومن  املياه،  تنبجس  الصخور  من 

يتدافعون  الجافل.  الصمت  هذا  كتامة  تمزيق  تريد  كأنما  التالميذ، 

إلى  سحبهم  تريد  عميقة  مياه  في  يجدّفون  كأنما  أذرعهم،  تسبقهم 

بالبوابة  املخنوق  االنصراف  ازدحام  من  تحررهم  بعد  يتمهّلون  قاعها.. 

أكتافهم  عن  حقائبهم  العتالين  بحركة  ينزلون  ملدرستهم،  الضيقة 

ليخرجوا بقايا األطعمة التي كانت قد أعدتها لهم أمهاتهم في الصباح.. 

يمضغونها وهم يتابعون كالماً ابتدأ من صفوفهم.. يحدّقون باحتراس 

في كل هذه الصور امللوّنة التي حاصرتهم من جدران العمارات إلى أعالي 

الشرفات ومعابر الطرقات، إلى الحواجز العسكرية التي تتغير مواقعها كل 

بضعة أسابيع. يتثبت الصمت بغتة. ال ذاك الصمت ذي امللمس الحريري 

لليالي املدينة العذبة، الساعية إلنتاج تطابق لفظي على األقل بين األحالم 

األرعن  الزعيق  إال  ال يبدده  املتجملة، وإنما صمت ثقيل  الجميلة واألوهام 

ظهورهم  إلى  حقائبهم  يعيدون  حولهم  يتلفتون  مسرعة،  سيارة  لزمور 

املخنوق،  ومضغهم  كالمهم  يقطعون  غريبة،  أرض  في  غرباء  كأنهم 

تثقلها  التي  بأذرعهم  لبعضهم  يلوحون  وهم  بيوتهم  إلى  ويهرعون 

الحقائب، ويتواعدون على أمل اللقاء في الصباح.

 كاتب من سوريا

حلب.. السيْر في الظهيرة

عزيز تبسي

النّظر عن دالالته السياسية، فإنّ مشهد اقتحام  بغض 

ثقيًال  كان  /أبريل  نيسان   30 في  الخضراء»  «املنطقة 

البعض  يقدِّر  بغداد  وسط  في  رقعة  هنا،  برمزيته. 

هي  مربع  كلم   4555 (من  مربع  كلم  بـ10  مساحتها 

مساحة بغداد)، يقع فيها مبنى البرملان واملجمّع الحكومي 

وقصر رئيس الوزراء وكبرى السفارات األجنبية وبيوت 

عديدة  لسنوات  ظلّت  وهي  العراقيين.  املسؤولين  كبار 

إالّ  منه  أو يخرج  يدخله  أن  أحدٌ  ال يستطيع  معزوًال  مكاناً 

واحترازات  تفتيش  نقاط  عبور  وبعد  خاصة،  ببطاقة 

حيث  بغداد،  في  أمناً  األكثر  املنطقة  هي  مشدّدة.  أمنيّة 

أو  بالقرب من جدرانها  املفخخة تنفجر  السّيّارات  كانت 

كانوا  داخلها  القاطنين  لكن  بها،  املحيطة  الشوارع  في 

يكتفون بسماع أصوات تلك االنفجارات دون أن تطالهم 

شظاياها. 

العبور إلى «الخضراء»

في األصل، كانت املنطقة الخضراء حاجة أمنية لضمان 

من  الدولة  في  الرئيسية  واملؤسّسات  السلطات  أمن 

املخاطر التي تشهدها بشكل اعتيادي «املنطقة الحمراء» 

املنطقة  ومثّلت  بغداد.  من  تبقى  ما  كلّ  تمثّل  التي 

أن  يفترض  الذي  النيوليبرالي  للتفكير  تجريباً  الخضراء 

ضغوط  عن  بمعزل  العمل  الحكومية  املؤسسات  بإمكان 

كترتيب  بدأ  ما  لكن  االجتماعي.  محيطها  واحتياجات 

أمني، تحوّل تدريجياً إلى سياجٍ كبير يفصل بين عاملين: 

عالم االستقرار والبحبوحة، حيث تعيش طبقة سياسية 

ازدادت ترفاً في زمن قياسي، ومعظم رموزها من املنفيين 

السابقين من عراق ما قبل 2003 وأقاربهم، وآخرين من 

املغامرين املحظوظين.. وعالم ما وراء السياج، حيث تعيش 

مجموعات بشرية منهَكة ومفكَّكة وغير آمنة بفعل سنوات 

بدءاً  املوروث،  واإلفقار  باألمن  اإلحساس  غياب  طويلة من 

والسياسات  التوجهات  وكل   ،2003 قبل  ما  حصار  من 

وغياب  الحضرية  والعشوائية  ذلك،  بعد  جاءت  التي 

األمنية  العزلة  تحولت  تدريجياً،  االجتماعي.  االستقرار 

والسياسية إلى فجوة نفسية، وصار اآلخر الساكن وراء 

األقل  لدى  الغضب  نوازع  نحوه كل  تفرغ  رمزاً  الجدران 

بحياة  الطّامحين  حرمانهم،  من  لالنتقام  التواقين  حظاً، 

أفضل، والباحثين عن كبش فداء. 

الكثير  تداعب  «الخضراء»  جدران  عبور  فكرة  ظلت 

يشبه  كالماً  سمعوا  الذين  الحمراء  املنطقة  سكان  من 

آخر  عالم  الجدران، عن  تلك  األساطير عمّا يحدث خلف 

ما  سكّان  يكن  لم  لو  هم،  عاملهم  يكون  أن  يمكن  كان 

تقاسم  يريدون  وال  «فاسدين»  و  أنانيين  الجدران  وراء 

بعد  تلمسه  يمكن  ما  هذا  «الشعب».  مع  بحبوحتهم 

التعرّف  املزدحمة،  غير  «الخضراء»  شوارع  في  التجوال 

داخلها،  تطورت  التي  والسلوكيات  طقوسها  على 

أهل  مع  نفسية  فجوة  من  الفيزيائية  العزلة  خلقته  وما 

املنطقة الحمراء، فجوة أكملت تلك التي كانت تستحوذ 

كبار  يمثلون  الذين  السّابقين  املنفى  معارضي  على  أصًال 

ذلك،  بعد  ثم  العراقية.  السياسية  الطبقة  في  الفاعلين 

عبور الخضراء إلى خارجها، حيث تنتشر جيوب الالّدولة، 

وحيث تقول لك صور «السيد» املوزعة هنا وهناك، مَن هم 

سادة «الحمراء».

نتيجة  اليد  متناول  في  فجأة  الخضراء  اقتحام  صار 

طويًال  اعتاشت  سياسيّة  طبقة  داخل  الشديد  االنقسام 

على ريع متآكل وبنت مجدها على بحبوحة نفطية زائلة، 

تصاعد  مع  االحتجاجية  النزعة  ونمو  تراكم  وبسبب 

بل  والحمراء،  الخضراء  بين  بالفجوة  فقط  ليس  الوعي، 

وأيضاً بإصرار أهل الخضراء على احتكار السيطرة على 

السياسية  عالقاته  تتشكل  بلد  في  الريع،  من  تبقى  ما 

واالقتصادية في معظمها حول توزيع عوائد النفط. كل ما 

كان عابرو السياج بانتظاره هو أمر «السيد» الذي جاء في 

اليوم نفسه، بخطاب احتوى على شيفرة االنطالق. 

«السيد»: الكاريزما واإلصالح 

جدران  عبر  من  أول  هم  الصدريين  جمهور  كان  ملاذا 

ووزراءهم  البرملانية  كتلتهم  أعضاء  أن  رغم  الخضراء، 

الخضراء  طبقة  من  ــزءاً  ج ــًال  أص كانوا  السابقين 

السياسية؟ 

سوسيولوجياً، نحن أمام شريحة سكانية تؤلف اليوم 

ثلث سكان بغداد على أقل تقدير، أغلب عوائلها ينتمون 

من  تنحدر  العوائل  تلك  ومعظم  الفقيرة،  الطّبقات  إلى 

أصول مناطقية وعشائرية جنوبية، وتتمركز في ضواحي 

كبرى من بغداد كانت في األصل أحزمة من العشوائيات. 

ويمثّل الشباب الفئة العمرية األكبر بينهم، ومعظمهم إمّا 

التي  الرسمية  غير  السوق  في  يعمل  أو  العمل  عن  عاطلٌ 

وبعض  العراقية،  املدينة  في  اقتصادي  قطاع  أكبر  تمثل 

طموح  ولديهم  الجامعات  في  ودرســوا  تعلموا  منهم 

تلك  تنطبق  اآلن،  حتى  االجتماعية.  مواقعهم  بتحسين 

األوصاف على غالبية سكان العراق، والشريحة السكانية 

وتنطبق  البترولية،  غير  العربية  الدول  معظم  في  األكبر 

إلينويز،  جامعة  في  السوسيولوجي  وصف  على  كثيراً 

آصف بيات، للشريحة السكانية املتشظاة وغير املنظمة 

من  أكبر  حصة  بطيء  بشكل  تقضم  والتي  سياسياً 

املدينة، عبر ما يُسمّيه بـ «التجاوز التدريجي». لكنّ أوجه 

التشابه تتوقف عندما نصل إلى عامل حاسم اسمه بيت 

الصدر، وبتحديد أكثر، مقتدى الصدر. 

التنظيم  أشكال  أول  السّكانية  الشريحة  تلك  عرفت 

نجم  صعود  ظل  في  سياسية   - اجتماعية  كحركة 

محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى، الذي في سياق 

الراديكالية  املالمح  ذي  الحركي  الديني  للنهج  استيراثه 

الصدر،  باقر  محمد  السيتينيات  منذ  فكرياً  أطّره  الذي 

وفي سياق مواجهته مع املرجعية الدينية التقليدية وغير 

تلك  عبّأ  اإليرانيين،  املراجع  لنفوذ  والخاضعة  الحركية 

مباشر  بشكل  يُخاطبهم  وصار  فقراً  األكثر  الشرائح 

بالحصول  الجارفة  ورغبتهم  همومهم  مع  ويتعاطى 

تلك  أبيه  عن  الصدر  مقتدى  ورث  «االعتراف».  على 

وبرغبة  راديكالية،  سياسية  بمقوالت  املشبعة  الحركة 

مواقعها  تحسين  نحو  وبجنوحٍ  القائم،  الوضع  تغيير 

سياسية.  قوّة  الديموغرافية  قوّتها  وتحويل  االجتماعية 

لذلك كانت الحركة الصّدرية في أصلها حركة احتجاج، 

ورغم  خاصة.  محلّية  تضامنات  تديره  احتجاج  لكنه 

الديني  تمزج  بلغة  تتحدث  أنها  إالّ  الطبقي،  مضمونها 

القائمة  «الجماعة»  بما يشبه  نفسها  وتطرح  بالدنيوي، 

على  املتّحدة  وتصوراتها  وطقوسها  بمروياتها  بذاتها، 

طاعة الزعامة الكاريزمية.

دون بيت الصدر، كانت تلك الشريحة تشبه إلى حدٍّ 

كبير حالة «الالّحركات االجتماعية» التي أشار إليها آصف 

الكبيرة  الديموغرافية  القطاعات  لواقع  وصفه  في  بيات 

غير املنظمة سياسياً التي شكلت مشهد املدينة العربية 

هو  الصدر  لكنّ  العشرين.  القرن  نهايات  مشارف  عند 

ورثها من  التي  بالكاريزما  ـ  الشريحة  تلك  في  يبعث  مَن 

عائلتهـ  قدرة التعبير عن نفسها سياسياً بطريقة منظمة، 

عبر التجمهر، وعبر شبكات اإلدارة الذاتية املحلية، وعبر 

امليليشيا املسلحة. 

الصدر واالحتجاج

التي  والتمرد  االحتجاج  نزعة  بين  يراوح  الصدر  ظل 

تتصف بها قاعدته االجتماعية، وبين االعتدال والواقعية 

بعد مواجهات عسكرية وسياسية مع االحتالل وحكومتي 

عالوي واملالكي.عاش الصدر صراعاً بين نسقين قيميين، 

األوّل يدفعه إلى التمرد واستدعاء النزعة الثورية واملقوالت 

الجذرية املؤسِّسة للتيار الصدري الحركي، وآخر يدفعه 

الطاولة  في  بمقعد  والقبول  الواقع  مع  االنسجام  إلى 

املستديرة التي لطاملا دعا إليها املجلس األعلى الّذي تقوده 

عائلة الحكيم، غريمة بيت الصدر، والتي يرى فيها البعض 

والتي  الشيعية،  الدينية  لألرستقراطية  سياسياً  ممثًال 

تحوّلت شريكاً للصّدر زمن تقارب العائلتين ملواجهة نفوذ 

املالكي. 

الشّارع  في  االحتجاجية  النزعة  تنامي  ومع  مؤخّراً، 

الشيعي، وتصاعد الفجوة النفسية بين املنطقة الخضراء 

التنافس  واحتدام  املوارد  تراجع  ومع  األحمر،  ومحيطها 

داخل (وبين) الشبكات التوزيعية املنظِّمة لعالقة السلطة 

باملال في العراق، وجد الصدر أنّ مقعداً واحداً في الطّاولة 

كافياً  يكون  لن  السياسيين  الزعماء  بقيّة  مع  املستديرة 

يعده  الذي  الشارع  في  االحتجاجي  الجَيَشَان  الستيعاب 

البرملانية،  واملقاعد  الــوزارات  غير  آخر  نوع  من  بسلطة 

وهو الوحيد القادر على إخراج عشرات اآلالف إلى الشّارع 

ما  أمام  جداً  صغيراً  املقعد  ذلك  كان  ليًال.  منه  وإعادتهم 

استشعره الصدر من تحدٍ تمثله ميزانية متآكلة، وأيضاً 

فيه  يرتاح  الذي  املكان  الثورة،  لغة  إلى  للعودة  فرصة  من 

الجلوس  من  أسرته  ولكاريزما  لقابلياته  أقرب  أنّه  ويجد 

مع «سياسيين» (الشحنة السلبية لكلمة «سياسي» في 

وقت  في  األخيرة)،  السنوات  في  كثيراً  تصاعدت  العراق 

اقتراباً من روح  الصدري  الشيعي غير  الشّارع  فيه  يزداد 

«االنتفاضة». 

إلى  الكبير  جمهوره  يُخرج  ما  هي  الصدر،  كاريزما 

الشّارع ليترجم خروجه في ما بعد إلى قوّة سياسية، بينما 

قولبت  الخضراء  عوالم  ألن  القوة،  لتلك  اآلخرون  يفتقر 

الطريق  هو  السياسي»  «املال  أنّ  وعلّمتهم  سلوكياتهم 

الجمهور  رشوة  تصبح  حيث  السّلطة،  ملراكمة  األسهل 

املؤقتة  االنتخابية  الدّعم  قواعد  لصناعة  طريقتهم 

يحتمون  ذلك  بعد  ثم  البرملان،  في  مقاعدَ  تترجم  التي 

بشرعيتهم البرملانية ملواجهة «شوارعية» االحتجاج. 

بمواجهة  الكاريزما  الدّستور،  مواجهة  في  الشارع   

هي  تلك  النخبوية.  بمواجهة  الشعبوية  السياسي،  املال 

الخضراء  ثنائية  مع  لتلتقي  إنتاجها  أعيد  التي  الثّنائيات 

لكنّها  حقيقيّاً،  حالًّ  الثنائيات  تلك  تحمل  ال  الحمراء.  ــ 

فال  الكبرى.  ولتحدياته  للواقع  مستمرّاً  تزييفاً  تمارس 

التعامل  كيفية  فهم  على  اليوم  بقادرة  الخضراء  طقوس 

مع  باملزيد  يعد  والذي  املتفاقم  االجتماعي  السّخط  مع 

ولغته  املنقذ  وال كاريزما  وإفالس محتمَل،  آخر  صيف حار 

«إسقاط  بعد  ما  بلحظة  التنبّؤ  على  بقادرة  الشعبوية 

و  «الثورة»  عن  خطابه  في  الصّدر  يتحدّث  الفاسدين». 

لكنّه خطاب  الشعبيّة،  املشاعر  لينسجم مع  «االنتفاضة» 

يخلو من خطّة واضحة ويحفل بـ «قدريّات» قد تغفل عن 

إدراك خطورة الحلّ الراديكالي (رغم أنّ الصّدر أوضح أنّه 

ليس بصدد الذهاب لتلك الحلول على مستوى الفعل، وإنْ 

كان يبقيها كممكن على مستوى الخطاب). 

في املقابل، ظلّت عالقة نخبة الخضراء باملنطقة الحمراء 

للحمراء  الديموغرافي  الرصيد  تحويل  غايتها  موسمية، 

عالقة  وهي  الخضراء،  ألهل  ووزارية  انتخابية  مقاعد  إلى 

مدركة  غير  وجعلتها  السياسية  القوى  سلوك  ركّبت 

االنفصال  كان  منه.  الخروج  لكيفية  وال  الوضع  لخطورة 

املزاج  تحول  في  سببا  والنَّاس  النخبة  تلك  بين  املتزايد 

تنظيمات  غياب  ومع  النخبة.  ضد  حاد  بشكل  الشعبي 

السخط  تعبئة  على  ــادرة  ق ومنظَّمة  حديثة  طوعية 

من  السياسية  العملية  تغيير  نحو  وتوجيهه  االجتماعي 

الداخل، فإنّ الرّوابط التقليدية املشكَّلة على أساس الدين 

والكاريزما تمأل الفراغ. وهذا ما سهّل تدريجياً للشعبوية 

الصدرية أن تطرح نفسها كقائدة لالحتجاج.

بعد أسبوعٍ من اقتحام الخضراء، نصبت القوّات األمنية 

حواجز إسمنتية ضخمة على بعض جسور بغداد، إشارة 

اإلحساس  إلى  الركون  قرروا  الخضراء»  «أهل  أن  إلى 

الزائف باألمن الذي تمنحهم إياه الجدران والعزلة املتأتية 

معها. لكن ما لم تتم مغادرة «ثقافة» املنطقة الخضراء نحو 

صعود  ولقبول  السياسي  النظام  لفتح  حقيقية  إجراءات 

قوى جديدة تحمل الهمّ االجتماعي وتجدد شرعية النّظام 

ومن  االنتخابية،  اللعبة  قواعد  تغيير  عبر  ابتداءً  املتآكلة، 

إجراءات  فإنّ  املهيمنة،  للقوى  املؤملة  الخسارات  قبول  ثَمّ 

ضيقة األفق من قبيل بناء مزيد من الجدران بين الخضراء 

والحمراء، ستدفع إلى مزيد من العزلة في األولى، ومزيد من 

الراديكالية في الثانية، وإلى تقريب لحظة االنفجار.

 باحث من العراق

سقوط  «الخضراء» في بغداد

حارث حسن

محمود العبيدي - العراق
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السكّان،  ثلث  هم  عراقي،  ماليين 

بينما  ماسّة،  مساعدة  إلى  بحاجة 

هذا  نهاية  مع  آخرين  مليونين  نزوح  يُرجّح 

داعش. ضدّ  العسكرية  الحملة  بسبب  العام 

.. بــألــف كـلــمـة

نـوافــذ

الـخمــيــــــس 418

حـلـــــم.. 
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املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ هل غيَّرت »الكوتا« في واقع املرأة بالجزائر؟ ـ محمد مرواني

ـ التعليم الثانوي في سوريا: تداعيات الحرب ـ موسى بيطار

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

مدونات

١٠

برتقال يافا : منى البيومي / مصر 

جزء من جدارية فرعونية تُظهِر قرباناً لآللهة من السمك والبيض في شمّ النسيم )الضفاف الغربية لنهر النيل( جرجس لطفي ـ مصر

القمع في مصر )١(

حقائق وأسئلة حول ترسيم الحدود املصرية بالبحر القمع في مصر )٢(

املتوسط مع إسرائيل وقبرص واليونان

في  ابريل  نيسان/   25 منذ  معتقل  ابريل(   6 حركة  باسم  الرسمي  )املتحدث  قشطة  حمدي 

قسم بوالق الدكرور، محتجز ومعاه 10 فى حجز تحت األرض في مساحة حجز 4x4 م. تستخدم 

في  ضاربة  املجاري  ألن  وده   L حرف  شكل  على  املكان،  من  املئة  في   20 حوالى  الحجز  مساحة 

منتصف الزنزانة! 

كمان السقف بينشع مياه عليهم 24 ساعة. ما فيش وال منفذ هواء في الزنزانة غير فتحة حديد 

في باب الزنزانة ) النظارة( وساعات بيقفلوها.. كان في مروحة في أوّل يوم لكن باظت ورفضوا 

يدخّلوا غيرها.

ما فيش زيارات بتدخل لحمدي واألكل بيدخلّه 3 مرات في األسبوع.

حمدي جاله غيبوبة في الحجز من الضغط العصبي واتنقل ملستشفى بوالق الدكرور والدكتورة 

قالت يتحطّ تحت املالحظة ساعة عاألقل، لكن املباحث أخدوه وأخدوا تذكرةالدخول ومشيوا.

في املستشفى الدكاترة رفضوا يدونوا تقرير بحالته وقالوا أن املشكلة مع اإلداريين، واإلداريين 

قالوا املشكلة مع املباحث اللي أخدوا التذكرة!

من صفحة Mohamed Sobhy )عن فايسبوك(

عليهم.  بيتقبض  ملا  الشباب  ورا  بيتشحطت  جدع  محامي  إنه  بيه  معرفتي  كل  عدلي  مالك 

بيبهدل  وهو  وبسمعها  تويتات  في  آراءه  بقرا  اللي  امللموسة  غير  الشخصية  هو  بالنسبالي 

وخالص  تمثلني  آرائه  علشان  وريتويت  شير  وبعمله  التلفزيون  لقاءات  في  الكبيرة  الرؤوس 

على كده. أوّل احتكاك لي مع مالك عدلي كان في 25 يناير 2016 ملّا لقيت فجأة كل اإلعالميين 

بيدبحوني وأغلبهم شايف إن أي حكم غير سجني هو جنون. في وقت كان كل صحابي وأي حدّ 

بيكتب عني بوست علشان يدعمني بيالقوا سيل بأوسخ الشتايم ألهاليهم... وقتها مالك عدلي 

قرر يطلع في الفضائيات علشان يدافع عني أنا وأحمد مالك في وقت التلفزيون كله كان متفق 

اللي املفروض  أننا الزم »نتربّى« ونتسجن. مش بس كده، مالك عدلي كان بيقولهم أنتم  على 

تتحاسبوا على اللي بتعملوه متتشاطروش على عيال صغيرة.. مالك كان بيدافع عننا وهو بيقول: 

أبويا  اللي  أنا املحامي بتاعهم«.. مالك عمل  ليا أكون  »أنا مش محامي الشباب ديه بس شرف 

معملهوش.. مالك هو عبارة عن ضهر ليا ولناس كتير بيبقوا في موقف ضعف والدولة بحالها 

بتسلخهم وهو اللي بيتصدّر لهم.. اعتقال مالك هو قطمة ضهر بمعنى الكلمة.. مالك مينفعش 

يتسجن علشان مش هينفع نحكي لعيالنا إن الشخص اللي دافع عننا باستماتة اتسجن وإحنا 

سيبناه ملا رفض بيع أرض وطنه واتُهم بالخيانة.. والله يبقى عار علينا.

 # الحرية_ملالك_عدلي 

من صفحة Shady H. AbuZaid )عن فايسبوك(

املياه  داخل  تقع  اإلسرائيلية  الغاز  حقول  أن  يؤكدون  املصريين  الخبراء  من  العديد   )...(

االقتصادية املصرية. على رأس هؤالء العالم املصري د. نائل الشافعي، وهو الذي كان أول من 

نشر الخرائط حول املوضوع في يونيو 2012.

د.نائل، مؤسس »موسوعة املعرفة«، محاضر بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إحدى أهمّ 

األمريكية،  الفيدرالية  االتصاالت  كهيئة  دولية  لهيئات  واستشاري  بالعالم،  العلمية  الجامعات 

من  كتبه  مما  الكبيرة  الستفادتنا  هنا  كثيراً  نشكره  أن  ونود  اإلنمائي.  املتحدة  األمم  وبرنامج 

مقاالت وشارك به من معلومات وأفكار وبحث في موضوع البوست ده.

اكتشف  املتوسط،  بالبحر  اإلنترنت  كابالت  أعطال  أسباب  حول  بعمله  د.نائل  بحث  أثناء 

 190 يبعدان  حيث  ملصر،  أقرب  وأفروديت  لفيثان  حقليّ  أن  واكتشف  الغاز،  ملف  تعقيدات 

كيلومترا عن دمياط، بينما يبعدان 235 كيلومترا من حيفا. أما حقل شمشون الذي أعلنت عنه 

إسرائيل في ٢٠١٢، فهو يبعد عن دمياط 114 كيلو متراً فقط، بينما يبعد عن حيفا 237 كيلو 

مترا )...(.

من صفحة »املوقف املصري« على فايسبوك

13363 ــدد  ــع ال ـ   2016 ــار  أيـ  12

Thursday May 12, 2016

إفرح، أنت مراقب!
مراقبة  البنكية  »الوكالة  الباب:  زجاج  على  إشعار 

أجل  »من  إخبار:  السيّار  الطريق  في مدخل  بالكاميرات«. 

سالمتكم الطريق مراقب بالكاميرات«.. في كل مكان تجد 

نفسك فيه تحت كاميرا، عليك أن تفرح ألنك مراقب.

ماركت  السوبر  في  نقودك  أو  هاتفك  يسرق  لن  افرح، 

واملقهى وقرب البنك وأمام الصيدلية، بل حتى أمام دكان 

الجزار والحالق.. 

باملراقب  مقارنة  فعالية  أكثر  التكنولوجية  املراقبة  هذه 

مقهى  في  أنيق  رجل  يجلس  حيث  القديمة  األفالم  في 

وأسود  أبيض  فيه  حذاء  وينتعل  ساق  على  ساقاً  واضعاً 

ويتظاهر بقراءة جريدة بينما هي مثقوبة ليراقب خصمه. 

ملا فهم املشهد وملا وجد  اآلن  لو بعث رجل مخابرات هذا 

عماًل.

ألن  لالعتداء  تتعرض  ولن  مراقب  أنت  املواطن،  عزيزي 

من  يخافون  مما  أكثر  الكاميرات  من  يخافون  اللصوص 

الشرطة. لهذا زادت مبيعات الكاميرات في املغرب بنسبة 

حتى  يزعج  أن  الخبر  لهذا  يمكن   .2015 في  املئة  في   45

األفراد  لدى  الجمعي  الوعي  ألن  كاميرات،  اشتروا  الذين 

اآلن  املراقبة  لكن  بالشرطة،  تذكرهم  التي  املراقبة  يكره 

ليس للشرطة بل ألفراد ذاتيين. صاحب املقهى هو الذي 

التاجر  وبين  بينك  خالف  يحصل  حين  وحتى  يراقبك. 

للتأكد مما  الحل«  »الكاميرا هي  فـ  ال،  أم  حول هل دفعت 

التأمين  لديهم هوس  زاد  الناس  زاد خوف  جرى. وكلما 

الذاتي، وهذا يجعلهم يبجلون الشرطة. 

التي  البيضاء  الــدار  مدينة  ففي  املزيد.  هناك  لهذا 

محمد  امللك  أطلق  شخص،  ماليين  خمسة  يسكنها 

السادس مشروعاً لتثبيت 760 كاميرا بداية 2016.

عين بوليسية فوقك

مواقع  في  هوليود  مخرج  ينصبها  لم  الكاميرات  وهذه 

لوزير  تابعة  بوليسية  عين  ستنصبها  بل  منتقاة، 

الداخلية. وباملناسبة، استعرضت وسائل اإلعالم املغربية 

الهدف:  العطف.  حرف  باستخدام  بسخاء  الهدف 

الفضاء  وتأمين  الفيديو  بواسطة  الحضرية  املراقبة 

األشخاص  أمن  وضمان  املرور  حركة  وتنظيم  العمومي 

البنايات  وحماية  الجريمة  معدل  وخفض  واملمتلكات 

بكاميرات  الشوارع  كاميرات  وربط  العمومية  واملرافق 

التجارية  واألســواق  وامليناء  املطار  في  سلفاً  موجودة 

والبنوك من خالل 220 كلم من األلياف البصرية.. وهذا 

سيسهّل الرصد األوتوماتيكي للحوادث والتعبئة الفورية 

للقوات العمومية وتحديد األغراض واألشخاص والعربات 

املشبوهة والتعرّف على السيارات املسروقة ومقارنة أرقام 

سرعة  وحساب  عنها،  املبلَّغ  السيارات  بلوحات  اللوحات 

السوداء  النقط  ومراقبة  الهويات..  وتحديد  السير 

للجريمة وحماية املُلْك العمومي من التخريب..

ال  أنت  آه.  مراقب؟  ألنك  تفرح  أن  هذا  كل  يستحق  أال 

تفرح ألن الكاميرا تنتهك حميميتك؟ 

طيب هناك جوابان، شخصي وحكومي.

الجواب الشخصي هو سؤال استنكاري: هل تتوهم أن 

حميميتك محصّنة أصاًل؟

على  وصفحة  ذكياً  هاتفاً  تستخدم  سنة  كم  منذ 

فايسبوك تخزن كل معلوماتك وممارساتك وصورك؟ 

كل مراهق لديه هاتف ستكون صفحته على »الفايس« 

يعرفون  مما  أكثر  األفراد  يعرف  وبروحه. غوغل  به  أدرى 

أنفسهم. كل شيء مسجل: الرسائل والصور وتاريخها 

ليحكي  يعذَّب  اإلنسان  كان  قديماً  بيوم.  يوماً  ومكانها 

ويقدم  ويخزن  ذلك  يعوض  فايسبوك  فإن  واآلن  ماضيه، 

مع  به.  الحق  انتهى  النسيان،  زمن  انتهى  الفرد.  أسرار 

هذا الوضع يتغير مفهوم الحميمية. 

أثر الكاميرا

الهاتف  مثل  تراقبك  ذكية  املدينة  ستصير  الزمن  مع 

فيلم  في  كما  خلفها  ال  الكاميرا  أمام  ستعيش  الذكي. 

دزيغا  الروسي  للمخرج  الكاميرا«   صاحب  »الرجل 

فيتروف. كيف تنعكس الكاميرا على الفرد؟

صورة  يقدم  ينتبه،  يتصنع،  والثاني  األول  اليوم  في 

يتصرّف  املكان،  يناسب  قناعاً  يعرض  نموذجية، 

أحكامها  ليتفادى  الجماعة  مع  للتطابق  يسعى  بحذر، 

مثاًل  هنا  واملسجد.  واملقهى  الشارع  في  القاسية. 

يلعب  ولن  أكثر  خشوع  إظهار  على  املصلّي  سيحرص 

بهاتفه إن استطاع. 

لالشعور،  القناع  ينتقل  حتى  القناع  على  سيداوم 

لعلي فرزات عن  القناع. أشير لرسم  فيتخذ وجهه شكل 

القناع  شكل  وجهه  أخذ  حتى  القناع  على  واظب  موظف 

العيش عارياً  الفرد على  املستطيل. بعد سنوات سيتعود 

مشكل.  فال  مراقَبين  الجميع  كان  إذا  الكاميرات.  تحت 

يصير مثل الذي جاء إلى بحر ليسبح، ال يخجل من عريه 

حين يرى الجميع بال ثياب. إذا عمّت هانت. 

كانت الحميمية تعني الحفاظ على الرسائل الشخصية 

اثنان. اآلن صارت مكشوفة  أو  التي يطلع عليها شخص 

للماليين. قوة التكنولوجيا تغيّر العادات.

املنزل  سيصير  الحميمية.  مفهوم  سيتوسع  هكذا 

امتداداً للشارع ومقر العمل وستزول الجدران. لقد مكّن 

سيوفر  واآلن  الطبيعة،  على  السيطرة  من  الفرد  العلم 

عليه  انقلب  نفسه.  الفرد  على  للسيطرة  فرصة  العلم 

يتجسس  يراقبك،  هاتفك  أن  على  التعود  عليك  سالحه. 

للغير.  ويكشفها  عمرك  طيلة  سيرتك  ويسجل  عليك 

تواضَع قلياًل. 

كل  تحت  حميميتك:  انتهاك  عن  الحكومي  الجواب 

تنبيه  يوجد  حكومية  مؤسسة  في  الكاميرا  وضع  إعالن 

قانوني يحيل على نص ورقمه: »تم وضع الكاميرا بعدما 

حماية  ملراقبة  الوطنية  اللجنة  لدى  به  التصريح  تمّ 

بياناتكم  معالجة  تتم  الشخصي.  الطابع  ذات  املعطيات 

تقديم  يمكنكم  بسالمتكم.  تتعلق  ألسباب  الشخصية 

»شكاية« في حال اعتبرتم أن خصوصيّتكم قد انتُهِكت.   

خصوصيته.  أجل  من  يحتجّ  أحد  وال  يشتكي  أحد  ال 

هو  االحتجاج  وتمييع  ميّعته.  االحتجاج  كثرة  أن  ثم 

تنتهك  التي  الشفافية  لديكتاتورية  لالستسالم  تمهيد 

الحميمية. 

لو  ثم  حميميتك.  من  أهم  أمنك  تعتبر  الدولة  أن  ثم 

أدرى  الدولة  حميميتك؟  تنقرض  ألن  تفجير  في  قُتلت 

يبدأ  لم  وهذا  العمومي.  الفضاء  في  منك  بمصلحتك 

العمومي كان األخ األكبر يراقب منذ  الفضاء  اليوم. ففي  

 ،1948 في  صدرت  والتي   »1984« أورويل  جورج  رواية 

يطلّ  األسود  الشارب  ذو  الوجه  ذلك  »كان  وتخبرك 

الرواية،  بطل  أن  تخبرك  كما  املارة«.  وجه  في  محدقاً 

وينستون، كان يتلقى الحقائق من »شاشة الرصد« التي 

تراقبه بالصوت والصورة وتنقلها »لشرطة الفكر«. ولكي 

للكاميرا.  ظهره  يعطي  املراقبة،  من  وينستون  يتخلص 

لكن مع الزمن استسلم وصارت العادة غريزة ألنه يشعر 

أن ظهره مخترَق.

لقد استسلم مواطن اليوم. استسلم ملن؟ 

الذي  األكبر  األخ  هو  غوغل  مجهول.  ملراقب  استسلم 

باملراقبة  فايسبوك   ثوريّو  يندد  اليوم.  عالم  في  يراقبك 

بكل  ـ  مشخصن  غير  وهو  ـ  »سيستم«  الـ  ويتهمون 

ال  »السيستيم« ألنه  لوم  ال يمكن  أنه  والغريب  املصائب. 

أحد... يكفي لوم الكاميرا.   

 كاتب وسينمائي من املغرب

محمد بنعزيز

الحميمية في املصيدة

الربيع   بــدايــة  مــع 

يستعيد  ــام،  عـ ــل  ك

أقدم  أحــد  املصريون 

ــادهـــم، »شـــمّ  أعـــيـ

ممتد  تقليد  النسيم«. 

منذ  عام،  آالف  لخمسة 

الفرعونية.  الحضارة 

النسيم  شمّ  يوم  يقع 

الشرقي  الفصح  بعد 

ويحتفل  ــرة،  ــاش ــب م

بكل  املــصــريــون  ــه  ب

تاريخياً  وهو  أديانهم. 

ببداية  لالحتفاء  يرمز 

ــاة  ــي ــح ــق وال ــل ــخ ال

الطبيعة.  وخصوبة 

العائالت  فيه  تـــزور 

والحدائق  املتنزهات 

على  أو  األريـــاف  فــي 

النيل،  نهر  ضــفــاف 

البيض.  األطفال  ويلوّن 

أكل  العيد  تقاليد  ومن 

سمك  أي  »الفسيخ«، 

البوري املقدد واملدخّن.
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