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العدالة االجتماعية: مغيبة، ولكنها 

الحـل. و«بألف كلمـة»: مشـاهد 

ألمازيغ املغرب. وفي املدونات نداء 

من مصر لجمع دليل للمساجين، 

لصحافيات  بورتريه  املوقع  وعلى 

وطقوس  مصر،  من  ومصورات 

الزواج بالجزائر..

إلدارة  «الــعــوام»  إستراتيجية 

فطوروا  كيلهم  طفح  العراق: 

تصورا لبلدهم.. املصائب راكَمت 

الوعي! وفي «فكرة» مشروع قانون 

العنف  من  املرأة  لحماية  بتونس 

حق.  ولكنه  متقدم  التمييز:  ومن 

وفي «بيتونة الشيخ والكمنجة». 

أمضى جنوب السودان السنوات 

في  استقالله  عمر  من  الخمس 

تحت  يوضع  فهل  مسلح،  صراع 

وصاية دولية؟ وفي سوريا تغيب 

السياسة عن اإلنتاج  الدرامي على 

الواقع:  على  طغيانها  من  الرغم 

فصام؟
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ليست املدينة هي ما يكتبه املؤرخون عنها، بل هي كل ما تدوّنه الذاكرة 

أنها  أي  قيل،  املؤرخين» كما  تاريخ  ضد  الكتابة  من  «نوع  وهي  الجمعية، 

ذلك «التاريخ الحيّ» امللموس واملتنوع، املنثور بين ثنايا التاريخ الرسمي. 

وهي  دائم،  تحوّل  حالة  في  ديناميكياً  النحو فضاء  هذا  على  تغدو  املدينة 

واألفراد وممارساتهم  املجموعات  ذاكرة  فيه  الذي تتجذّر  الفضاء  كذلك 

اليومية. 

هوية جماعية مجروحة

الثقافة  افتتاح تظاهرة «صفاقس عاصمة  األمر هو ربما ما غاب عن  هذا 

مثلتهم  لبيروقراطيين  الخشبية  اللغة  عليها  غلبت  التي   «2016 العربية 

عليها  يغلب  التي  للثقافة»  الفلكلورية  «النزعة  وسادتها  الثقافة،  وزيرة 

عاصمة  صفاقس،  سكان  من  كبيراً  جزءاً  جعل  ما  وهو  السياحي.  الطابع 

افتتاح  بدا  حيث  األمل،  وخيبة  باإلحباط  يشعرون  التونسي»،  «الجنوب 

التظاهرة بال روح، ألنه لم يُبرِز تنوّع املدينة وثراءها الثقافي ماضياً وحاضراً، 

معمّقاً بذلك «هوية جمعية مجروحة». فأهل املدينة يعتبرون أن مدينتهم 

النقابي  تاريخها  بسبب  املركزية  السلطات  قبل  من  ومضطهدة  منسية 

النظام»،  إنه «حين تغضب صفاقس يسقط  القاعدة  العمالي، حيث تقول 

لوجود فئات عمالية واسعة، وطبقة متوسطة كبيرة، وتاريخ نقابي طويل. 

حتى أن مؤتمر الحزب الدستوري العام 1934 انعقد في صفاقس، وساند 

املدينة حاسماً في  اليوسفيين. وقد كان دور  النقابيون بورقيبة ضد  فيه 

إسقاط نظام بن علي..

العربية  الثقافة  عاصمة  «صفاقس  تظاهرة  مفارقة  تكمن  ذلك،  وعلى 

2016» كحدث ثقافي إقليمي ينتظم في ظل «التجربة الديمقراطية»، في 

فالشوارع  ال شيء يحدث.  املدينة»، وكأن  «روح  تمنح لصفاقس  لم  أنها 

كبار  فيها  يزور  التي  املناسبات  في  يحدث  (مثلما  عجل  على  نظفت  التي 

املسؤولين الجهات) عادت إلى اتساخها، واملداخل الرئيسية ال توحي للزائر 

بأنه يدخل «عاصمة الثقافة العربية». فقط أعالم الدول العربية املرفوعة في 

مركز املدينة هي ما يوحي أن ثمة شيئاً بصدد الحدوث.

صفاقس.. هل هي مدينة؟

تبدو صفاقس مدينة مفارِقة وملتبسة، فهي عاصمة «الجنوب التونسي» 

ساكن  املليون  يفوق  ديمغرافي  حجم  وذات  االقتصادية  البالد  وعاصمة 

إضافة  تونس،  في  ساحلي  شريط  أطول  وتمتلك  مليوناً)،   11 أصل  (من 

إلى نسيج صناعي وفِالحي متنوّع، وتحتل سنوياً املرتبة األولى في نسب 

يعتريه  ال  زائرها  أن  إال  الوطني..  املستوى  على  البكالوريا  في  النجاح 

ممثلة  التحتية  فالبنية  للبالد».  االقتصادية  «العاصمة  يدخل  أنّه  الشعور 

حين  في  الدائم،  املروري  االختناق  إلى  يؤدي  ما  ورثة  مهترئة  بطرقات 

للنقل  الجهوية  الشركة  بحافالت  ممثَال  العمومي  النقل  أسطول  يتآكل 

الفقيرة  األحياء  الكثير من تالميذ  الرحالت فيضطر  تلتزم بمواعيد  ال  التي 

البنزين  باعة  وينتشر  الدراسة.  مواعيد  التأخر عن  إلى  باملدينة  املحيطة 

املهرّب على طول الطرقات املؤدية إلى مركز املدينة، ويستعمل جل السكان 

الذروة.  أوقات  شروطهم  سائقيه  بعض  يفرض  الذي  الجماعي  التاكسي 

وتغيب املناطق الخضراء عن مدينة يواجه سكانها معضلة التلوث البيئي 

بفعل «املجمع الكيميائي التونسي»، أكبر مصانع تحويل الفوسفات اآلتي 

من مناجم مدينة قفصة املجاورة، إضافة إلى عدد من املصانع األخرى التي 

يتهرب أصحابها من مسؤوليتهم البيئية بذريعة تحريك االقتصاد، وهو 

ما حوّل الشواطئ إلى أماكن تُمنع فيها السباحة. وتغيب كذلك املشاريع 

العمومية الكبرى هنا، وآخرها كان في ثمانينات القرن الفائت وتعلق بحزام 

إلى مستنقع  بورقيبة لحماية املدينة من الفيضانات.. ما ال يمنع تحولها 

كبير عند نزول األمطار الشتوية. وحتى منظومة الحماية املدنية متخلفة، 

وغير مالئمة لحجم مدينة صناعية، فقد احتاج إخماد حريق شبّ في أحد 

املصانع إلى دعم من املحافظات املجاورة..

األلعاب  لتنظيم  اختيارها  في  املدينة  حظوظ  أسقطت  العوامل  هذه  كل 

املتوسّطية 2021 (ستقام في مدينة وهران الجزائرية). بهذا الوجه الذي 

الثقافة  صفاقس  تحتضن  وتجميله،  إخفاءه  املحلية  السلطات  تحاول 

فاملدينة  الثقافية!  التحتية  البنية  الغيابات، تغيب  العربية. وعالوة على كل 

تحتوي على مكتبة جهوية عمومية يتيمة لم تجدّد أغلب الكتب املوجودة 

فيها العائدة إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الفائت. وفيها مسرح 

الجانب  عليها  يغلب  مهرجانات  فيه  تنظم  صيفي  ومسرح  صغير،  بلدي 

على  املدينة  عن  العاملية  العلمية  الندوات  تغيب  كما  والترفيهي.  التجاري 

تغيب فضاءات  إلى هذا  باإلضافة  احتوائها قطباً جامعياً كبيراً.  الرغم من 

والحنَق  بالضيق  يشعرون  وشبانها  املدينة  سكان  يجعل  مما  الترفيه، 

الدائمين، فيُضطرون ملغادرتها إلى املدن الساحلية املجاوِرة قصد الترفيه. 

ويرى سكان صفاقس أن سياسة اختزال املدينة في العمل واإلنتاج هو أمر 

متعمَّد من قبل السلطة املركزية التي تتعامل معهم وفق الذهنية املخْزنية 

(املخزن هو تسمية الدولة املركزية البرَّانية في املغرب، واستُعمل املصطلح 

السادس  القرن  بداية  السعديين  عهد  منذ  السلطان  لحكومة  كتعريف 

القائمة على  املجازي متصل بالضرائب)  إلى عهد االستعمار، ومعناه  عشر 

جني الجباية. وأدّى هذا الشعور بالتهميش املتعمَّد إلى خطابات ذات نزعة 

جهوية لدى بعض الفاعلين والرموز املؤثرين في املدينة على نحو يتناقض 

مع فكرة املواطَنة ومع فكرة املدينة كفضاء للعيش املشترك. وال تزال تسود 

في صفاقس الثقافة املحافظة التي تحدّد األفراد وفق انتماءاتهم العائلية، 

ولهذا  الفرد وهي تضغط عليه.  املحدِّدة لسلوك  األولية هي  البنى  أن  كما 

فال يتمتع الباحثون عن ممارسة فردانيتهم في صفاقس بـ«شعور الحرية» 

الذي يميّز املدينة (وفق الفيلسوف األملاني هيغل)، فيضطرون إلى ممارستها 

ذات  واملدينة  الكبيرة»  «القرية  بمثابة  تبدو  صفاقس  سري..  نحو  على 

«الوجوه املخفية» التي تخنق ساكنيها وتشعرهم بالحنَق الدائم.

تشظّي الفضاء العمراني وتنامي اإلقصاء االجتماعي

لم تعد صفاقس «بالد الزوالي» (تعني باللهجة كل من هو فقير وله دخل 

نازحو  إليها  يلجأ  التي  واملتوسطة  الفقيرة  الطبقات  مدينة  أي  محدود) 

عدة  عوامل  بفعل  تتراجع  اإلدماجية  فقدرتها  الفقيرة.  الداخلية  املناطق 

إلى  أدى  املعولَم، مما  االقتصاد  االقتصاد املحلي في منظومة  أبرزها انخراط 

إغالق أكثر من نصف مصانع النسيج واألحذية، باإلضافة إلى تنامي قطاع 

املهرّبة  املحلية بالسلع  إغراق السوق  إلى  أدّى  الذي  الالنظامي»  «االقتصاد 

بثمن بخس والتي تتالءم مع القدرات الشرائية للفئات الفقيرة. وقد انعكس 

متشظية  مدينة  إلى  صفاقس  فتحوّلت  الجغرافي  املجال  على  األمر  هذا 

مجالياً، حيث تتنامى على أطرافها أحياء السكن العشوائي والفوضوي الذي 

يستقطب الفئات الفقيرة. وأغلب تلك الفئات نازحة من األرياف ولم تستطع 

في  العمل ووجدت نفسها  تقلّص فرص  بفعل  املدينة  في  مكاناً  لها  أن تجد 

(من  و«ترَيُّث»  تريّف  يتنامى  السياق  هذا  وفي  بين».  ـ  «بين  الـ  وضعية 

باملقابل  املتعددة.  بأشكاله  الحضري  العنف  ويتزايد  املديني،  الفضاء  رثّ) 

دون  املدينة  من  أخرى  أجزاء  في  الفخمة  والعمارات  املباني  ارتفاع  يتزايد 

أي تخطيط عمراني وتناسق جمالي أو احترام للمثال العمراني. ويعبّر هذا 

التمدد غير املتحكم به من قبل السلطات املحلية عن وجوه متعددة للحالة 

العمرانية للمدينة التي صارت تتحكم فيها مجموعات مالية متنفذة، يشكل 

الضريبي، فصارت  والتهرب  األموال  لتبييض  أحد وسائلها  العقارات  سوق 

صفاقس مدينة  تسير بسرعتين متنافرتين. فبقدر ما يوجد تمدّد عمراني 

اقتصادي يفسح املجال لرجال األعمال ويعطي سطوة لألثرياء الجدد، يتمدّد 

التحضر الهامشي ويسيطر على املدينة التي صارت بعض أحيائها تتحوّل 

أبناء  املدينة، حيث يتكدس  املنقطعة عن  الحضَرية  الغيتوات  ما يشبه  إلى 

أفق  وبال  عمل  بال  والثمانينيات  السبعينيات  لنازحي  والثالث  الثاني  الجيل 

في مدينة عرفت بكونها مدينة «الجد والعمل». التحوّل الذي حفّ باملدينة 

فأصبحت  اإلقصاء،  صيرورة  إلى  اإلدماج  صيرورة  من  تحوّل  باألساس  هو 

فاملسافة  ينصهرون.  وال  املتساكنون  فيه  يتعايش  جغرافياً  فضاء  صفاقس 

الحضري  العالم  في  يندمجوا  لم  الذين  األرياف  ونازحي  املدينة  أهل  بين 

لصفاقس تتباعد وتتزايد وتخلق حالة من العنف الرمزي واملجاني.

صفاقس مدينة إخوانية؟ 

عبر  املاضي،  القرن  وثمانينيات  في سبعينيات  عليه  كانت  ما  على خالف 

في  ساهمت  التي  الفاعلة  الطليعية  نخبها  ونشاطات  الثقافية  حركتها 

أدى  العربي،  والعالم  إفريقيا  في  للجنوب»  أهم «ملتقى سينمائي  تأسيس 

«ترْيّث» املدينة وتهاوي قدرتها اإلدماجية اجتماعياً واقتصادياً، إلى تحولها 

النهضة»  الذي تمثله حالياً «حركة  االتجاه اإلسالمي  تيار  أهم معاقل  إلى 

فوزاً  النهضة  حركة  فيها  وحققت  منها،  التاريخيين  قادتها  أصول  وجل 

في  التأسيسي  املجلس  انتخابات  خالل  نواب  سبعة  إلى  وصل  كاسحاً 

تصدر  حيث   2014 انتخابات  في  كما   ،2012 أكتوبر  األول/  تشرين 

إسالميو املدينة قائمة الفائزين، في حين هُزمت القوى اليسارية على الرغم 

اإلسالميين  فخطاب  قوية.  نقابات  ووجود  للمدينة  العمالي  الطابع  من 

القى  هذا،  إلى  باإلضافة  هنا.  القائمة  املحافظة  النزعة  مع  يتالءم  املحافظ 

الذي  التجاري للمدينة  اإلسالميون دعماً كبيراً من رجال األعمال والبازار 

اقتصاد  ظل  في  ثروتهم  كونوا  ومتوسطون  صغار  تجار  عليه  يهمين 

واليدوية  التقليدية  الصناعات  رحم  من  خرج  الذي  العائلية  التضامنات 

الداخلية،  املدن  العتيقة. وصفاقس، على خالف بعض  املدينة  املنتشرة في 

فيه  الذي صار  الحد  إلى  الجوامع  أئمة  بين  دينية  إخوانية  بقيادات  تعج 

«جامع سيدي اللخمي» أكبر مساجد املدينة، محل نزاع سياسي في 2015 

املجتمع  منظمات  بعض  وبين  النهضة  لحركة  املنتمي  إمامه  داعمي  بين 

اللحظة  ففي  املساجد.  تحييد  إلى  الداعية  اليساري  التوجه  ذات  املدني 

التي قررت فيها السلطة حينها «عزل اإلمام»، أضرب املصلّون عن «صالة 

رجال  من  الكثير  ويستغل  لدعمه!  حاشدة  مظاهرة  في  وخرجوا  الجمعة« 

األعمال املحليين قوة حركة النهضة في املدينة لخدمة مصالحهم، حيث 

يتحالف في صفاقس الديني واالقتصادي والسياسي. 

في ظل هذا السياق، ينتكس اإلبداع في املدينة وتتقلص الحركة الثقافية 

املشترك  للعيش  فضاء  يولِّد  أن  املمكن  من  ومجتمعي  مواطِني  كشأن 

واملمارسة التي تدعم الديموقراطية.. صفاقس تحتفل إذاً بالثقافة العربية 

بوجوه وبخطابات وبأدوات قديمة..

 .. لهذا كله، كانت البدايات فاشلة. 

باحث في علم االجتماع من تونس

وجوه  من  راهنيته  رسماً،  أو  كتابةً  العربيّ،  التراثيّ  املخطوط  يكتسب 

عديدة، لعلّ أهمّها هو كونه وثيقة تحيل إلى حقب سابقة من الحضارة 

واإلحالة  للثقافة.  منتجة  كجماعة  تُعرِّفنا  أو  كأفراد  بذواتنا  تتصل  التي 

من  بالغ  قدرٌ  يشوبها  بل  الحال،  بطبيعة  محايدة  ليست  الحيز  هذا  في 

إلى  املخطوط  النصّ/  خالل  من  النظر  تُلِزم  التي  املعرفية  الحساسية 

الوراء، ال في سبيل اإلقامة في زمن مغاير ال يمت إلى الراهن بصلة، بل ألن 

التعلق املعرفيّ بالنصّ أو باألثر هو في العمق تمكينٌ للراهن من خارج دائرة 

االغتراب. وهكذا إذاً فضمور الوعي التراثي هو سقوط في االغتراب.

نعرف أن غالبية املخطوطات األقدم واألثمن هي اآلن مرصوفة في املعاهد 

لتكرار  حاجة  وال  تحديدا).  واألملانية  (البريطانية  الغربية.  والجامعات 

البحث  من  قرون  على  عطفاً  الحضارية»  «الهوة  مفاهيم  نقد  سياقات 

ذلك،  وعلى  باالستعمار.  املتصلة  العلمي  االستشراق  تيارات  جهود  ومن 

فالدراسات التأويلية للمخطوطات والنصوص تجيّرها، عن قصد أو غير 

قصد، تبعاً ألمزجة الحركة املعرفية الغربية منذ نشأتها. ونعني بالتجيير 

تأويلية  مزاجات   فرض  ــ  العلمية  الحركة  تلك  بأهمية  االعتراف  مع  ــ 

على النصوص قد توقع في شبهة اإلكراه. بمعنى أن التأويل، على أهميته، 

بما هو تفتيح معرفيّ للنص في تأسيسات حضارية مغايرة، قد يطمس أو 

يمارس إكراها على مستقبله «اآلخر» (الذات العربية هنا)، في مقابل الفقر 

األكاديمي واملعرفي الراهن الذي تعيشه الحضارة العربية.

مثال

آخر ما ورد أن مخطوطاً قرآنياً قد وجد بالصدفة قبل شهور في جامعة 

برمنغهام البريطانية، وأن تحليًال بأشعة الكربون قد أشار إلى احتمال أن 

يكون األقدم، وأن كاتبه هو في األرجح معاصر للنبي. بقي النصّ القرآني، 

املحافظة  بيئاته  في  آمناً  نصّاً  التقديسي،  التحصين  ملستويات  نظرا 

التي  الثانويّة  التراثيّة  املعرفية  النصوص  تحقيقات  أن  على  ومجاالتها. 

اجتهد املستشرقون في تحقيق أغلبها، دخلت مجاالت التأويالت العقالنية 

العقالنية  مركزية  على  مجملها  في  تأسست  مجاالت  وهي  التنويرية. 

العلمية الغربية في نظرتها إلى هذا املخطوط أو ذاك كمجال لبناء اآلخر، 

بما يتيح الهيمنة من خالل إقامة اآلخر في مربع املهيمَن عليه. 

للراغبين  موعداً  الجامعة  تلك  مكتبة  حددت  العام،  من  سابق  وقت  في 

يأخذ  حديثاً.  املكتشف  األقدم  القرآن  مخطوط  فيه  يتاح  معرضٍ  بزيارة 

إال  الزيارة  تكون  ال  إذ  استبطانياً،  بعداً  املعرض  إلى  العربيّ  الراغب  توافد 

شكًال من أشكال الدخول في ذلك البعد املحجوب للحاضر/ الغائب الذي 

في  ربما.  النص  منشِئ  في حضرة  املؤسَسة  املتقادِمة  الكلمات  تلك  خط 

الظاهر، ال يستبعد دارس املخطوط العربي ذلك املستوى من دراسة النص 

العربيّ مؤسَّساً  النص  وإن كان  املقدسة،  الحضارات  أو مجمل نصوص 

بمستوى  للوحي،   كحامل  باللغة  الفنّي  الشكالني  االعتناء  فكرة  على 

االعتناء باملضامين والتفسيرات.

شعورياً وجّماليّاً

من  بدهيّ  شعوريّ  مجال  في  املتلقيّ  الفرد  العربيّ  املخطوطُ  يقيم 

الهوية.  جداالت  من  مستوًى  الشعوري  املجال  هذا  يعكس  الحميميّة. 

تشتبك  العربيّة.  الثقافة  في  بالتراث  الوعي  براهن  املتصلة  الهوية 

املتقادمة  العربية  بالسلطة  تتصل  التي  الحساسيات  بمجمل  الحميمية 

وفي  الوسطى».  «العصور  يسمى  ما  في  املعرفي  اإلنتاج  مجاالت  على 

املخطوط  ترتيب  على  الغربية  األكاديميا  اشتغال  يستدرج  موازٍ،  سياق 

ونشره في مواقع الشبكة تبعاً للكليات، ودراستها بدقة وعناية وإقامتها 

واملصادر،  الهوامش  إلى  واإلحاالت  التعريفات  من  شائكة  منظومة  في 

البديهي.. وعياً بجمالية  إلى حميمية الشعور  يستدرج وعياً فنياً مضافاً 

اكتسبت  التي  والتخطيط  الرسم  طرائق  من  الناشئة  والجمالية  الدقة 

إلى مستويات  أبعاداً فنية تحيل  ـ  إرثاً حضارياً  ـ فوق كونها  الراهن  في 

من االلتباس الفردي الشعوريّ في التعامل مع مادة ثمينة من هذا النوع. 

هكذا، يكتسب مخطوط كتاب (علميّ أو أدبي أو فلسفيّ..) قيمته املضافة 

وموضوعة  افتتان  مادة  كونه  ومن  أوًال،  الفعليّ  وجوده  واقعة  من  جمالياً 

راهنة للعناية حفظا وتأويال، تالياً. يغدو املخطوط صفحة صفحة، تفريقاً 

أو جمعاً، سلسلة جمالية من اللوحات. 

وهذا  املناسبة.  األكاديمية  البيئة  في  بالضرورة،   ، املخطوط  يتجوهر 

بالجامعات  الصلة  ذات  اإلنترنت  مواقع  على  املنتشر  املخطوط  حال 

الغربية الكبرى واملتاحة للدارسين. في حين تتكدس املخطوطات العربية 

أي مواطنها األصلية، بكمٍ قد يفوق تلك  العربية واإلسالمية،  البلدان  في 

إلى  تفتقر  بيئة  في  واقعة  أنها  على  الغربية.  األكاديميا  في  املحفوظة 

املستوى املطلوب من الوعي باملغزى العام له من ضمن السياقات التثاقفية 

الكبرى. وهذا ما يحيل إليه غير دارس من املستشرقين أو زائر في املعاهد 

الغربية، في الشكوى من فقر الجهود لتحقيق مخطوطات كثيرة ومتفرقة 

ومحفوظة في مكتبات الشرق وتحتاج إلى جهود مضاعفة شاقة للتعامل 

معها أو وضعها في السياق الصحيح.

وجود شطر وازن من املخطوطات العربيّة الثمينة في الجامعات الغربية 

يساهم بقدر كبير في أشكلة سؤال الهوية العربيّ. هذه املحايثة ليست 

وجوداً محايداً في املكان / اآلخر «املتفوِّق»، أدواتاً وقدرةً على إقامة مجاالت 

رمزية من التفسير، بل هو بشكلٍ ما استالب يعيد تفتيح مجمل اإلشكاالت 

الفردية  الذهنية  في  الغربية  األكاديميا  بموقع  تتصل  التي  الهوياتية 

العربية الراهنة.. وتتصل بمغزى وطبقات معرفتنا الذاتية باملنتج التراثيّ 

العربيّ.

في الخالصة، ينتمي املخطوط العربيّ كمنتج حضاريّ، وفي مستوى من 

العرب  إلى جانبٍ من حضارة  اإلشارة  العام.  اإلنسانيّ  للتراث  مستوياته، 

الحاجة  تستدرج  محجوبة  طاقة  بالضرورة  هو  باملخطوطات)  (الصلة 

بل  مركونة،  جامدة  أثريّة  كقطعة  ال  العربيّة  التراثيّة  املادة  إلى  للرؤية 

كحاجة هوياتية تدخل في مجمل أسئلة الراهن وتكوينات الوعي املركّب 

تراثنا  من  الثراء  بالغة  ملستويات  اإليجابي  واالستحضار  والتعبير  باللغة 

الضخم.   

رابطًاً  حصّرا،  ال  مثاال  العربي»،  «السفير  موقع  على  للقارئ  نعرض 

وغرائب  املخلوقات  «عجائب  كتاب  لصفحات  ترتيب  فيه  الشبكة  من 

وجامعات  متاحف  محفوظات  من  القزويني،   زكريّا  ألبي  املوجودات» 

بريطانيا، هارفرد وكامبريدج على وجه التحديد.

كاتب من لبنان

صفاقس «عاصمة الثقافة العربية»؟

عن مخطوطنا العربيّ وتماسات الوعي بالتراث

اسماعيل الخياط ـ العراق

فؤاد غربالي

حسن نصّور

الوجوه الخلفية لقرية كبيرة

بالد افتح يا سمسم!

وُصفت جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي في البرملان بالعاصفة ألنها تداولت علناً في 

سر شائع ومكشوف: حجم الفساد املستشري في البالد. كيف يُترجَم مثال رقم من قبيل 

الجنود.. وقس على  إطعام  واحدة تخص  دينار، وهي «صفقة»  مليار  وثالثمئة  تريليونين 

ذلك.

القصة نفسها ال تهمّ. يُروى أن رئيس البرملان دفع ببعض النواب لطلب االستجواب 

ذاك سعياً إلحراج الوزير الذي لم يلبِ طلباته. ومن بين النواب امرأتان هما «نجمتان» في 

مجاالت الفساد والعنف (برسم من يرى أن النساء أكثر نزاهة وأنهن ربما كن «الحل»)، 

وهما «متوزعتان» بالعدل على الطائفتين الشيعية والسنية.

الفساد في البالد بنية متكاملة، بحيث أن «لجنة النزاهة» غير مؤهلة للتحقيق في االتهامات 

التي تطايرت من جلسة مطلع األسبوع البرملانية تلك، للشك الشديد في نزاهتها. هل نُسي 

أن عديد الجنود الوهميين (يسمونهم هنا «الفضائيين» كناية عن كونهم مخلوقات خفية) 

كانوا 300 ألف على األقل حين سقطت املوصل بيد داعش (500 مليون دوالر مرتبات 

تدفع لهم)، وأنّه يتم إعفاء الجنود الفعليين من الحضور مقابل تسديدهم لنصف مرتباتهم 

للضباط. ومن ينسى أن صفقات شراء معدات الكشف عن املتفجرات التي كلفت عشرات 

إلى  البريطاني ذهب  تُجدد مرة بعد أخرى بينما مخترعها  الدوالرات، استمرت  ماليين 

السجن بتهمة االحتيال، إلى أن وقع تفجير الكرادة الرهيب فعلتْ الصرخة واتخذ قرار 

والطائرات  مليار دوالر لشراء طائرات تبخرت هي  وأن  ينفذ.  لعل وعسى  باستبدالها.. 

ال  وأنه  طرق،  وشق  مبانٍ  إلنشاء  اعتمادات  وكذلك  أخرى)،  أسلحة  صفقات  حال  (وهو 

كهرباء في بالد النفط، وال خدمات صحية، وسوى ذلك.. وفي العراق 7 ماليين موظف، أي 

ثلث السكان باملطلق (بما فيهم األطفال والشيوخ)، وهي نسبة ال وجود ملثيلها في العالم.

وسط ذلك كله، هناك من يدعو للتقشف بناء على تراجع أسعار النفط، إذ تعتمد ميزانية 

العراق عليه بنسبة أكثر من 93 في املئة، ويصوِّب نحو التعليم املجاني وهو املوجود في 

العراق منذ 1920! ويلغي معاهد الفنون الجميلة في بلد كان دوما متميزا ومعروفا عاملياً 

بالرسم واملوسيقى واملسرح وسواها من الفنون.. وقد تنبه القوم إلى أنها حرام، أو أنها ترف. 

من يخجل؟

نهلة الشهال



معاش  من  أقل  وهي  العراق،  في  واحد  جامعي  طالب  تعليم  كلفة  سنوياً  دوالر  آالف 

التعليم  مجانية  بإلغاء  الدعوة  حزب  نواب  أحد  يطالب  فيما  الشهر،  في  واحد  نائب 

الذي يحتل  الوقت  في  التعليم»  نفقات  املوازنة عن تغطية  «لعجز  املتوسطة نظرا  املرحلة  بعد  ملا 

يومياً. برميل  مليون   ٣٫٢ النفط:  تصدير  في  أوبك  منظمة  أعضاء  بين  الثاني  املركز  فيه  العراق 
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إيجاد  تعتزم  العربية  الجامعة  أن  يبدو 

باالنتساب  السودان  لجنوب  تسمح  صيغة 

الجديدة  الدولة  هذه  أن  ترى  وهي  إليها. 

التي انفصلت عن أمها السودان قبل خمس 

إلى  العربي،  العالم  إلى  األقرب  تعتبر  سنوات 

جانب سيادة اللغة العربية فيها لدرجة أّنها 

أصبحت لغة التخاطب املشتركة بين جمع 

القبائل املختلفة في جنوب السودان.

التي  الخاص  املراقب  وضعية  أن  على 

يخطط األمين العام للجامعة النجازها الشهر 

أن  رأسها  على  عديدة،  عقبات  تواجه  املقبل 

كدولة  السودان  جنوب  استمرار  مستقبل 

تساؤل.  محل  أصبح  سيادة  ذات  مستقلة 

فهي في حالة حرب داخلية مستعرة منذ أكثر 

من 30 شهراً حتى اآلن، وهي حربٌ إلى جانب 

كلفتها اإلنسانية العالية والدمار االقتصادي 

تدفع  أصبحت  تُحْدثه،  الذي  واالجتماعي 

السياسية  البنى  تفتيت  من  مزيد  باتجاه 

املعارضة.  معسكر  في  القبلي، خاصة  ببعدها 

حدوث  إمكانية  على  املؤشرات  وتتزايد 

من  السودان  جنوب  حكومة  بين  مواجهات 

منظمة  مثل  اإلقليمية،  واملؤسسات  جهة 

الهشّ  السالم  اتفاق  رعت  التي  «اإليقاد» 

األمم  وحتى  األفريقي،  واالتحاد  الفرقاء،  بين 

املتحدة وبعثتها املسؤولة عن حفظ السالم 

الكئيبة  الصورة  وهذه  األخرى.  الجهة  من 

أعادت إلى الساحة نقاشاً عن ضرورة وضع 

جنوب السودان تحت الوصاية الدولية بعد 

وفشلها  السياسية،  للنخب  الفاضح  العجز 

مصالحها  حــول  صراعاتها  تجاوز  في 

الشخصية والنظر في حلحلة املشاكل التي 

تواجه الدولة الوليدة.

ذكرى وتشرذم

يفترض  كان  املاضي،  الشهر  من  التاسع 

بمرور  احتفاًال  جوبا  العاصمة  تشهد  أن 

ولكنه  استقاللها.  على  سنوات  خمس 

ألغيت  االحتفاالت  أن  البداية  من  معلناً  كان 

التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  بسبب 

ذلك،  على  األمر  يقتصر  ولم  البالد.  بها  تمر 

بين مجموعات  النار  تبادل إلطالق  بل حدث 

تابعة لرئيس الجمهورية سلفا كير وأخرى 

الوقت  في  مشار،  رياك  األول  لنائبه  تابعة 

مشتركاً.  اجتماعاً  فيه  يعقدان  كانا  الذي 

بإطالق  بدأ  الذي  من  يُعرف  لم  البداية  في 

النار، ثم بدأت تتسرب بعض االتهامات بأن 

املسألة كانت مدبّرة من قبل مجموعة سلفا 

في  قواته  من  والتخلّص  مشار  الغتيال  كير 

عن  مشار  اختفى  ذلك  بعد  جوبا.  العاصمة 

األنظار معلناً أنّه لن يعود إلى جوبا ما لم يتم 

إخالء العاصمة من السالح ودخول قوة ثالثة 

من االتحاد األفريقي لحفظ السالم فيها، وهي 

لها  رفضه  كير  سلفا  أعلن  التي  الخطوة 

منذراً مشار بأنه ما لم يعد إلى ممارسة عمله 

فسوف تتم إقالته من منصبه.

وفي خطوة باتجاه التفتت، تعرض معسكر 

مشار إلى تحركات انقسامية تزعمها تعبان 

دينق الذي كان املفاوض الرئيسي ملجموعة 

مشار، وتردد أنه لم يكن راضياً عن منصب 

الحكومة،  في  إليه  أسند  الذي  املعادن  وزير 

ويبدو أنّه انتقل إلى معسكر سلفا كير الذي 

للحلول محل مشار  وجد فيه حليفاً مناسباً 

في منصب النائب األول، لثقله السياسي إلى 

التي ينحدر  النوير  قبيلة  إلى  انتمائه  جانب 

منها مشار.. ولو أنّ دينق تحوط بالقول أنّه 

يعود  وحتى  مؤقتة،  بصورة  باملنصب  يقبل 

مشار إلى ممارسة عمله.

انتقدتا  «اإليقاد»  ومنظمة  املتحدة  األمم 

األوضاع،  تعقّد  بأنها  ووصفتاها  الخطوة 

خاصة في ظل عدم اعتراف مشار بها وقيامه 

لكن موقف مشار  بفصل دينق من حركته. 

الذي  السياسي  االنقسام  ألن  ضعفاً،  يزداد 

أمام  الباب  يفتح  أن  يمكن  حركته  شهدته 

أهم  أحد  وأنّ  خاصة  عسكرية،  انقسامات 

يخفي  ال  قاديت،  بيتر  العسكريين،  قادته 

أجندته الخاصة.

عليها  أشرفت  التي  السالم  اتفاقية 

على  ركّزت  ودولي،  إقليمي  بدعم  «اإليقاد»، 

قسمة السلطة بين سلفا كير ومشار. لكن 

وتدهور  الرجلين  هذين  بين  الثقة  افتقاد 

أنّ  خاصة  قبلياً،  بعداً  ليأخذ  بينهما  النزاع 

األكبر  وهي  الدينكا  قبيلة  الى  ينتمي  األول 

عدداً في جنوب السودان بينما ينتمي الثاني 

إلى قبيلة النوير التي تأتي في املرتبة الثانية 

من ناحية الحجم والتأثير.

آب/  في  إليها  التوصل  تم  االتفاقية 

أغسطس من العام املاضي، لكن تنفيذها لم 

يبدأ إال قبل ثالثة أشهر مع تشكيل حكومة 

الوحدة الوطنية، وها هي تتعثر مرة أخرى.

الوصاية الدولية

السودان  جنوب  وضــع  اقــتــراح  خــرج 

األجواء.  هذه  في  الدولية  الوصاية  تحت 

أكاديمي،  عصف  مجرد  يكن  لم  االقتراح 

برنستون  كتبه  مقال  في  صدر  كان  وإنْ 

للسودان  السابق  األميركي  املبعوث  ليمان، 

كيت  مع  باالشتراك  السودان،  وجنوب 

مديرة  أيضا  عملت  التي  نوبف  املكيست 

ليمان  البلدين.  األميركية في  املعونة  لوكالة 

األميركي  السالم  ملعهد  مستشاراً  انتقل 

للدراسات  األفريقي  للمركز  مديرة  ونوبف 

لصالح  تعمالن  واملؤسستان  اإلستراتيجية، 

الكونغرس األميركي الذي ينفق عليهما.

يقترح الكاتبان خطوات محددة تقوم على 

عن  القيادات  وبعجز  باملشكلة  االعتراف 

السلطة  قسمة  فكرة  وأنّ  السالم،  إحالل 

رعتها  التي  االتفاقية  في  كما  الفرقاء،  بين 

املهم  من  بالتالي  مجدية،  تعد  لم  «اإليقاد»، 

أنّه  الكاتبان  يرى  جديد  خيار  في  النظر 

يتلخص في تفعيل مفهوم الوصاية الدولية 

الذي تم تطبيقه من قبل في تيمور الشرقية 

حلول  غياب  في  أنّه،  ويضيفان  وكوسوفو. 

البالد  تلك  على  املالي  اإلنفاق  فإنّ  سياسية، 

الواليات  أنفقته  ملا  وأشــارا  هــدراً.  يصبح 

املتحدة في جنوب السودان منذ 2005، وبلغ 

نحو 11 مليار دوالر، بال أثر واضح على األرض 

اآلن، بعد أكثر من عقد من الزمن.

الخطوة األولى التي يقترحها الكاتبان تبدأ 

بإبعاد كلٍّ من سلفا كير ومشار عن املشهد 

السياسي، وتقليص قدرتهما وأتباعهما عن 

باستخدام  الجديدة،  الترتيبات  تخريب 

أساليب الجزرة والعصا واالتفاق من البداية 

إلى  على فترة زمنية معقولة تتراوح بين 10 

15 عاما يوضع خاللها جنوب السودان تحت 

املتحدة  األمم  بين  مشتركة  تنفيذية  إدارة 

الغربية  الدول  من  بدعم  األفريقي،  واالتحاد 

السودان  جنوب  في  الوضع  ــت  أوْل التي 

املتحدة  الواليات  وتحديدا  خاصة  اهتماما 

وبريطانيا والنرويج وكذلك الدول املجاورة. 

تستخدم هذه اإلدارة موارد البالد، خاصة من 

وتشذيب  املؤسسات  لبناء  النفط،  مبيعات 

العنصر القبلي.

أحد املتاعب التي يتوقعها هذا السيناريو 

من  يلقاها  أن  يمكن  التي  املعارضة  هي 

ونظرتها  والعسكرية،  السياسية  الطبقة 

إلى الخطوة على أساس أنّها نوع من إعادة 

االستعمار وخرق لسيادة جنوب السودان. 

إلى  اللجوء  يتم  أن  الكاتبان  يقترح  وهنا 

نقاشات معمّقة مع بعض الرموز العسكرية 

من  أفضل  الخيار  هذا  أن  في  والسياسية 

خيار التدخل العسكري املباشر لوقف حمام 

أمام  الطريق  لقطع  وكذلك  الجاري،  الدم 

تدخل من قبل دول الجوار القوية وخاصة 

أن  واحتمال  وأثيوبيا،  ويوغندا  السودان 

تقتطع كل منها جزءا من جنوب السودان 

حماية ملصالحها الوطنية.

إصدار  ويقترحان  قدماً  الكاتبان  ويمضي 

تصدير  بحظر  األمن  مجلس  من  قــرارات 

ــارة  واإلش الــســودان  جنوب  إلــى  السالح 

السياسيين  بخصوص  حظر  قــرارات  أنّ 

وعقوبات أخرى يمكن أن تصدر بما في ذلك 

تشكيل محكمة مختلطة للمتهمين بارتكاب 

تعزيز  جانب  إلــى  املدنيين  ضد  جرائم 

صالحيات وقوة حفظ السالم األممية.

تعزيز  فكرة  البداية  من  رفض  كير  سلفا 

االتحاد  طرحها  التي  السالم  حفظ  قوة 

بجندي  يقبلوا  لن  إنّهم  قائال  األفريقي 

واحد إضافي على املوجودين، وبالتالي فإنّ 

إلى  تحتاج  الدولية  الوصاية  فرض  فكرة 

بواسطة  تقبلها  يمكن  حتى  أكبر  جهد 

جنوب  في  والعسكرية  السياسية  النخب 

السودان. لكن بما أنّ قراراً مثل هذا يحتاج 

فإنّه من الصعوبة توقع  إلى مساندة قوية 

أيامها  خواتيم  في  وهي  أوباما  إدارة  قيام 

الشيء  ونفس  املغامرة،  هذه  في  بالدخول 

بتبعات  املشغولة  لبريطانيا  بالنسبة 

خروجها من االتحاد األوروبي.

ما  على  التركيز  إلى  الوضع  هذا  وسيدفع 

يجري على األرض في جنوب السّودان وإلى 

أيّ مدىً ينجح سلفا كير في تقسيم جبهة 

املعارضين التي يقودها خصمه اللدود مشار 

أن  يمكن  جانبه  إلى  كسبه  الذي  دينق  وأن 

ثمّ  من  ويخلق  مشار  معسكر  من  يضعف 

نفسها  تفرض  األرض  على  جديدة  حقائق 

على القوى الخارجية.

يلعبه  أن  يمكن  الــذي  ــدّور  ال هناك  ثم 

السودان  الكبار  الثالثة  خاصة  الجيران، 

العالقات  أنّ  ويالحظ  ويوغندا،  وأثيوبيا 

السودانية اليوغندية انتقلت من خانة العداء 

زيارة  بدليل  التطبيع  من  حالة  إلى  املتبادل 

لحضور  يوغندا  إلى  البشير  عمر  الرئيس 

حفل تنصيب رئيسها يوري موسفيني الذي 

لم يتردد في استغالل املناسبة للهجوم على 

املحكمة الجنائية الدولية التي تتهم البشير 

أمر  وأصــدرت  دارفــور  في  جرائم  بارتكاب 

املوقعة على ميثاق  قبض بحقه، لكنّ يوغندا 

املحكمة تجاهلت األمر.

سلفا  حلفاء  أهم  يعتبر  الذي  موسفيني 

أالّ  األخير  نصح  عسكريا  له  ملساندته  كير 

اإلقليمي  املجتمع  مع  مواجهة  في  يدخل 

أمام  موارباً  الباب  يجعل  ما  وهو  والدولي، 

بعض التطورات التي سيحكمها في النهاية 

مدى التوافق السوداني اليوغندي وما يمكن 

لسلفا كير وحليفه الجديد من قبيلة النوير 

تعبان دينق تحقيقه على أرض الواقع.

كاتب صحافي من السودان، 

مختص بقضايا النفط

التي  التلفزيوني  البث  وليمة  داخل  السوريّة  املسلسالت  احتشدت 

أيضاً  الناس  العربية ملالقاة شهر الصيام، واجتهد  الفضائيات  أعدّتها 

طيلة شهر رمضان املاضي في البحث عن صور حياتها الواقعيّة داخل 

نسق الصور البصرية التي اقترحتها األعمال الدراميّة عليهم. املقارنة 

الرامية في  الدرامي  اإلنتاج  تحدث هنا عن غير قصد، متجاهلةً غايات 

أصلها إلى اصطياد انتباه املتفرجين، واقتناص أموال املعلنين املرصودة 

الواقعية  الحياة  بالضرورة تسلّل  ال تمنع  القصديّة  الغاية. تلك  لهذه 

املحلّي،  اإلنتاج  ذات  الدرامية  األعمال  فضاءات  إلى  سوريا  في  املعيشة 

الدرامية  النصوص  تسجن  أقفاصٍ  من  رحابة  أكثر  الواقع  ألن  ليس 

السلطة  رؤى  من  ومتقرّبةً  الرقيب،  بنواهي  مؤتمرةً  الورق  داخل 

الذاكرة  الواقع يدوّن نفسه داخل  البالد، بل ألن  ملسار األحداث داخل 

الجمعيّة، وهذه ال يمكن تزويرها مع مرور األيام، كما أن تخطّيها دراميّاً 

يطعن بمصداقيّة تلك املقاربة الدراميّة للواقع املوضوعي.     

الواقع في مواجهة الدراما

للحياة  يوميّة  ترجمة  اقتراح  على  أعوام  منذ  والقهر  البؤس  يتناوب 

الخاصة  الذاتية  السيرة  سرد  كبير  حدٍّ  إلى  تشبه  سوريا  داخل 

بمأساة. وهذا يجافي أيّ محاولة لبلوغ ذاكرة انتقائية تتجنّب االنزالق 

مرّة أخرى إلى فداحة الواقع، ومعاينته تراجيديّاً كحتميّة لم تتزحزح 

مردوداً  تنعكس  أن  في  أخفقت  وهي  سنوات.  خمسِ  طيلة  مكانها  من 

معرفيّاً على البنية الفكريّة للمجتمع، وهذا بفعل تمكّن األدوات القمعيّة 

أخرى.  تارةً  الخوف  من  طويلٍ  ميراثٍ  وبفعلٍ  تارةً،  للسلطة  الرقابيّة 

ولهذا نجد أنَّ الدراما السورية ذات اإلنتاج املحلّي تخفّفت من أحمال 

الواقع املصوغ سياسياً هذا العام أكثر من األعوام التي سبقته، غضّت 

النظر عن حياة مُعْتلّة من كل جوانبها، فتقشّفت نصوصها عن سرد 

الواقع بصورته السياسيّة القائمة. 

تُجاري  جديدة  درامية  استنتاجات  تقديم  من  التملّص  هذا  مثل 

حياة السوريين املؤملة، يعود في األصل إلى سقوفٍ انتقائية تحدّد نوع 

الحبكات املستحبّة لدى السلطة، والتي يمكن تظهيرها تلفزيونياً على 

نحوٍ غير صادم. وهنا تفترض السلطة القائمة أن وفرةً في مسلسالتٍ ال 

تُقرّع أساس املشكلة يكفي للتخفيف من حدّة ورطة النظام في مشاركته 

إنتاجَ واقعٍ مأزوم منذ سنوات. يكفي اإلطالل على نوعيّة اإلنتاج الدرامي 

داخل سوريا والذي جرى عرضه خالل املوسم الرمضاني الفائت لتبيان 

التي تريد  أو  السلطة تمريرها من جهة،  التي تريد  الهواجس  نسيج 

االكتفاء بها كصيغة ثابتة في املعنى من جهةٍ أخرى. يمكن حشر تلك 

املضامين الخطابية في سياق بنى تهويميّة رثّة ال تحترم البنى الواقعية 

للحياة القائمة، وهذا ليس سببه تشجيع النظام لدراما محليّة تجيء 

إلى مشاهديها من باب الترفيه، بل يشبه األمر على األكثر االفتراء على 

الواقع. وهذا ظهر في مسلسالت سردت علينا إما حياةً عاطفية مأزومة 

لشخوصها مثل مسلسل «نبتدي منين الحكاية»، أو أحالتنا إلى حبكة 

عنف ومطاردة وإثارة مثل مسلسل «دومينو»، أو إلى نمطٍ من الكوميديا 

الساذجة مثل مسلسل «سليمو وحريمو».

دراما الواقع تستأثر بالقسوة مُخرٍجاً

تبدّلت خيوط نسيج الحياة الواقعي في سوريا وألوانه بصورةٍ الفتة 

انقيادٍ  للنظام أسرى  املناصرون  يبقَ  لم  املاضية.  الثالثة  األعوام  خالل 

اإللغاء  مشارف  إلى  يوصلهم  قد  أنّه  يحسبون  صاروا  أعمى  اعتباطيٍّ 

القسّري، وهم يتلمّسون التآكل املرير الذي أصاب قدراتهم الشرائية. 

ثم أنّ مواقفهم املؤيدة للنظام تبدّلت بعدما قذف الفرز الطبقي الجديد 

بالكثيرين منهم إلى تحت خط الفقر األعلى املقدّر بنحو دوالرين للفرد 

تُسوّق  ممجوجة  ديباجاتٍ  من  أيضاً  ملّوا  والكثيرون  يومياً،  الواحد 

لحربٍ طويلة تبدو عصيّةً على االنتهاء، فامتنعوا عن االلتحاق بالخدمة 

العسكرية، كما ماطلوا في التقاط مرادفاتٍ واقعية ملعنى الوجود داخل 

العام.  بالشأن  واالستهتار  والعجز  بالبطالة  منكوب  بلدٍ  سراديب 

التي  الجديدة  االجتماعية  التشكيالت  إلى  انتسب  مَن  ثمة  باملقابل 

خالل  من  سريعاً  ثراءً  فأصابت  الدائر  الصراع  لجّة  في  أكثر  تبلورت 

املنظّمة بما تشمله من اختطافٍ وتهريب وتجارة  احترافها للجريمة 

صمت  من  رداءٍ  تحت  أيضاً،  املخدرات  وبصنوف  الجسديّة  باملتعة 

لتوفير  املصاحبة  التوازنات  في  العميق  االختالل  إلى  إضافةً  السلطة.. 

على  حقيقية  مستمسكات  كلّها  وهذه  األساسية.  الحياة  احتياجات 

لنا  وتعيد  أعمق تكشف جذورها  درامية  بنيةً  الواقع، كانت تستحق 

سردها من هناك، قبل أن تكتفي بعدّ األوراق املتساقطة وكأنها أساس 

العام  هذا  ضمنه  خاطفاً  ظهوراً  ذلك  انعكس  معاً.  ونتائجها  الكارثة 

املوسم الجديد من لوحاتِ املسلسل السوري الساخر «بقعة ضوء»، 

مثل  تَحتمل  ال  هنا  السوريين  على حياة  تقبض  التي  الوجوديّة  األزمة 

تلك السخرية الخفيفة، وال تكتفي بها، كما ال يمكن أن تُختزَل على هذا 

كحصيلة  املتراكمة  العطب  جالفة  بكل  االستهانة  يمكن  ال  إذ  النحو، 

على  يستحصل  أن  هنا  الواقع  حق  من  الشقيّة.  الحرب  لسنوات 

مرجعيّة دراميّة تُحْسِن إعادة تمثيله.

دراما تتجاوز السياسة بخفّة

إذا اعتبرنا أن السياسة بمقدورها إجراء جراحة آمنة للواقع بغرض 

فصل مكوّناته بعضها عن بعض، ما يتيحُ لنا فهمه في سياقه الطبيعيّ، 

فإن إزاحتها عن لغة السرد الدرامي قد يعطّل أدوات الفهم كليّاً لدى 

اإلرادة  مسلوب  كائنٍ  مجرّد  سوريا  في  السلطة  تراه  الذي  املتلقي، 

والفكر، يحتاج إلى وجباتٍ دسمة من التلقين املباشر ملواصلة عطالته 

الوجوديّة. األمر هنا يتعدّى املزاج اإلنتاجي لشركات الدراما السورية، 

املشتق أصًال من مزاج السلطة بشكلٍ عام، ويصل إلى تمييع العناوين 

وبحجّة  املوضوعي،  الظرف  التباس  بحجّة  املعاشة  للحياة  األساسيّة 

فقدان الحريّات العامة، حيث إن النص البصري الذي تؤسسه الدراما 

تقدّمه  الذي  الحقيقي  البصري  النص  تلويث  بمقدوره  التلفزيونيّة 

الحياة عن نفسها، فتكون بذلك األزمة السياسية العميقة التي تعيشها 

أن  ذلك  دراميّاً.  املقترح  الواقع  سطح  على  تطفو  فقاعة  مجرّد  البالد 

االقتراح الدرامي لديه قوّة حضور داخل منظومة الوعي الفردي ال يمكن 

التقليل من شأنها كأداة معرفية إلعادة إدراك ذلك الواقع بصورة غير 

يجري  أنّ  والخطورة  منه.  مناسبٍ  إيديولوجيّ  موقفٍ  وأخذ  مباشرة، 

استبدال الواقع باملشهد الدراميّ على مهلٍ، وبال إدراكٍ كافٍ من املتلقي.

تُعَدّ على أصابع اليد الواحدة األعمال الدرامية ذات اإلنتاج السوري 

التي فُتحت في جسدها مساماً تتنفس من خاللها السياسة، ولو على 

إلى  يشير  بيانيّاً  منحى  عرفت  األعمال  تلك  أنّ  واألهم  مقتضَب.  نحوٍ 

تراجعٍ سنويّ مستمر من حيث قوّة املحتوى، ودرجة مصداقيته. هنا 

يمكن استذكار مسلسل «قلم حِمرة» من تأليف الكاتبة يم مشهدي 

ذاتيّة  سيرة  وهو   ،2014 رمضان  في  عُرض  الذي  علي،  حاتم  وإخراج 

تفضح في بعض جوانبها آليات قمع السلطة، والحياة داخل املعتقالت. 

إياد  املمثلين  بين  تأليف مشترك  وهو  نلتقي»  «غداً  ثم جاء مسلسل 

أبو الشامات ورامي حنّا، وأخرجه أيضاً رامي حنا، وعُرِض خالل رمضان 

حياة  لجلبة  متابعتهِ  في  الدراميّة  الوثيقة  مقاربات  وحمل   ،2015

السياسيّة  االنعطافات  كل  ضمن  لبنان،  داخل  السوريين  الالجئين 

املمكنة داخل مسار الحبكة.. لكنها لم تكن على أيّة حال دراما صادمة 

للنظام السوري، وإن خرجت عن درب التسطيح املألوف في غيرها من 

أعمال تلفزيونيّة. هذا العام حمل مسلسل «الندم» الذي كتبه حسن 

نحوٍ  على  السياسي  الهاجس  حجو،  الليث  وأخرجه  يوسف  سامي 

طفيف تكاد السيرة الذاتية لبطله أن تزيله كليّاً. نلمح فقط العودة إلى 

التي  األمنية في موضوع االعتقال السياسيّ  استذكار سطوة األجهزة 

عرّجت عليها مشاهد معدودة للغاية، جاءت على هامش السرد الدرامي 

الرئيسي. كما لم تستأثر التفاصيل املعطوبة للحياة اليوميّة املنغمسة 

الكهرباء سوى بعبور طافٍ فوق  الجوع والغالء وانقطاع  في احتماالت 

سطح السرد فقط.

أبداً.  يلتقيا في سوريا  لن  إذاً، وكأنهما  الدراما  السياسة عن  تغيب 

لتأسيس  ليست ضرورةً موضوعية  وكأنها  السياسة  تجاهل  يجري 

سردٍ مطابق للواقع الجديد، لكنها ليست أيضاً ترفاً في سياق ما سبق، 

السرديات  تقي  متأنّية  رؤية  هي  الدرامي.  العمل  ملوضوع  تصنيفاً  أو 

الدرامية من اإلصابة بالفصام.  

 صحافي من سوريا

حين تغيب السياسة عن الدراما السوريّة

السر سيد أحمد

أيمن الشوفي

ابراهيم صلحي ـ السودان

الرمال املتحركة في جنوب السودان
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استراتيجية »العوام« إلدارة العراق

املحكي  العراقي  القاموس  في  »عيب«  مفردة  تحمل 

التدليل  إلى  سيئ  فعل  عن  النهي  مجرّد  يتجاوز  معنىً 

أو  كالم  هذا  فيُقال  ومخزٍ،  شنيع  فعل  ارتكاب  على 

يُمكن  ال  لدرجة  فظيعا  الفعل  كان  حال  في  عيب  فِعلٌ 

اآلونة  في  العراقيّ  يجد  لم  كله  لذلك  تصديقها. 

األخيرة أبلغ من الـ »عيب« في وصفه للواقع السياسي 

الذي يعيشه بلده، ليس في إشارة للفساد الذي يقود 

سكّان البالد إلى املَقاتل فحسب ــ والفساد هو عنوانٌ 

ــ بل  العراق  املتشعبة في  عريضٌ لألمراض السياسية 

أيضاً في استنكاره لتبعية بلده إلى الخارج، وهو الذي 

بعمقها  السياسة  فهم  املوبوء.  وإرثه  االحتالل  هدّمه 

يوميات  لوازم  أحد  هو  بأمورها،  واإلحاطة  وبقشرتها، 

بعيداً عن صنع  رأيه  يكن  وإن  اليوم،  بلده  في  العراقيّ 

القرار فذلك ال يعني عدم تشكيله لرؤية قد تكون مُنقذاً 

لبلد يغرق في فوضاه.

القرار املفروض

 2011 منذ  عراقي  أيّ  لدى  الوهم  يستوطن  ال  هكذا 

قوات  منه  انسحبت  بعدما  ذاته  سيد  بات  العراق  بأن 

االحتالل، فيؤشِّر املجتمع العراقي اليوم، دون أيِّ ارتباك، 

إلى خريطة تبعيّة األحزاب إلى هذه الدولة اإلقليمية أو 

خطوط  يشرَح  أن  أيضاً  وبإمكانه  العاملية،  القوّة  تلك 

ما  دولة  فعلته  الذي  وما  الطرفين،  تربط  التي  العالقة 

لصالح حزب ما، وكيف مدّت بعض األحزاب دواًل باملال 

الحكوميّة،  الرسمية  املؤسسات  مع  صفقات  خالل  من 

العكس،  حصل  كيف  أو  سالحاً،  إليها  املال  رُدّ  وكيف 

أو  انتخابات  لخوض  باملال  سياسي  لتيّار  دولة  بمدّ 

ما يجري  بكلِّ  وعيٌ كاملٌ  العراقي  لدى  قانون.  لتمرير 

نوري  عن  الحرج  رفع  األمر  هذا  أن  ويبدو  ويُحاك، 

املالكي، رئيس الوزراء السابق، في اإلجهار بأنها لم تكن 

قوّة سياسيّة محليّة تلك التي حالت دون بلوغه الوالية 

أخرى  الذي اشتهاه ألربع سنوات  املنصب  في  الثالثة 

إقليمي  لثمانٍ سابقة، وإنما رفضٌ  أن سيطر عليه  بعد 

ودولي.

هكذا لم يبدُ على املالكي الخجل أبداً في اللقاء الذي بُث 

على شاشة محليّة واستمرّ لساعة يتحدّث عن الوطنية 

والحفاظ  الديمقراطية  وضرورة  البالد  على  والحرص 

الذي  االستقالل  عن  فضاًل  السياسيّة،  العملية  على 

انتزعه من الواليات املتحدة األميركية. لم يبدُ خجاًل من 

إعالن أن قوى خارجيّة هي التي أبعدته عن منصبه، ولم 

يشتكِ أبداً من هذا التدخّل بقدر شكواه من أن أطرافاً 

عراقيّة تحاول »عرقلة« العمليّة السياسيّة. وإذا ما كان 

املالكي املعروف بعنجهيّته قد قال هذا األمر متأخراً، فإن 

ساسة آخرين مثل إياد عالوي أو أحمد الجلبي وغيرهم 

كانوا قد أعلنوا مراراً، ومبكراً، عن تعاونهم مع مخابرات 

االميركية  اإلدارة  ترك  من  إلى شكاواهم  إضافة  دوليّة، 

في  أخرى  جهات  وجدوا  أن  بعد  الدعم  من  عراة  لهم 

أدّى،  الذي  إلى تنفيذ أجنداتها منهم، وهو  أقرب  البالد 

بطبيعة الحال، إلى عدم حصولهم على مناصب عليا في 

الحكومات املتعاقبة على حكم البالد.

إقصاء التنوّع

كانت محاولة نظام صدّام حسين تعريب القوميّات 

أنّه قومي عربي وحزبه  العراق على أساس  العديدة في 

يفرض إرساء هذا املفهوم والهوية، بالقوّة على القوميّات 

في  أعملت  التي  املدمّرة  األساليب  من  واحدا  األخرى، 

الثرية  صبغته  ودمرت  املتنوع  العراقي  املجتمع  صلب 

أنفسهم  اعتبروا  الذين  وآخرين،  املالكي،  أن  إالّ  هذه. 

العراق في صراع مع  أن  البائد، أعلنوا  مغايرين للنظام 

أديانا  املالكي، والحال هذه،  ألغى  العربي السّني.  املحور 

وطوائف كما ألغى صدّام قوميات. فاملَحاور التي تقوم 

محاور  تكون  أن  أبداً  لها  يُمكن  ال  دين،  أو  طائفةٍ  على 

عادلة لبلدٍ متعدّد، وال يمكن لها أن تؤسس إال لنزاعات 

تقود إلى الخراب. ولم يستمرّ األمر طوياًل بعد الحديث 

عن املحاور ذات الصبغة الطائفيّة، ليعلن املالكي مجدداً 

أن »املحاصصة الطائفية« دمّرت البالد، وأن األوان قد آن 

لتشكّل كتلة سياسيّة عابرة للطوائف!

وفي الواقع، ال يبدو املالكي شاذّاً أبداً عن قاعدة العمل 

العراق، بكلّ تناقضاتها وكذبها.  املتّبعة في  السياسي 

من  غضاضة  تجد  ال  أخرى  سياسيّة  أطرافاً  أنّ  إذ 

العربي  اآلخر:  املحور  إلى جانب  ووقوفها  دفاعها  إعالن 

السّني. هكذا، تتعارك املحاور اإلقليمية في بطن العمليّة 

املحور  إلى  البالد  جرَّ  يحاول  طرفٍ  كل  السياسية. 

العمل السياسي.  البقاء منافِساً في  الذي يمنحه صكّ 

غالبها،  في  العراقيّة،  السياسيّة  والتيارات  واألحزاب 

تستقوي بهذه املحاور، وهناك قلة قليلة ناجية من هذا 

العراك. وإزاء هذا األمر، ال يمكن رسم سياسة واضحة 

لتحرّك العراق الرسمي. وقد توضح نظرة إلى سنوات 

قليلة ماضية فكرة التبعيّة لقرار الخارج، السيما عندما 

العليا  بالسلطات  يمسكان  الحكاية  هذه  بطال  كان 

من  املقرّب  النجيفي  أسامة  برئاسة  البرملان  البالد:  في 

إيران  من  املقرّب  واملالكي  وقطر،  وتركيا  السعودية 

ومحور دولها.

آنذاك، في األيّام التي كانت تتلو االنتخابات البرملانيّة، 

وإبان تشكّل الحكومة العراقية، تبدأ الكتل السياسية 

إلى  والسفر  السفارات  أبواب  طرْق  طوابير  بترتيب 

الدول املجاورة، فيما تظل هواتفها على خطٍّ مباشر مع 

مستشاري البيت األبيض. والكارثة في هذا أنّ الجميع 

يستقوون  فالساسة  بتحرّكاتهم،  يعلم  العراق  في 

املحلي  القرار  بتتفيه  الكتبة  بعض  أخذ  حتّى  بالخارج، 

وربط البالد بالقرار الخارجي، مروّجين على أنَّ هذا هو 

الحل األمثل للحصول على دعم دولي مستمر للنظام 

بقواعد  جهاراً  يطالب  الكتبة  بعض  إنّ  بل  السياسي. 

عسكرية أجنبية في البالد لتحافظ على األمن والنظام 

وترتيب البيت الداخلي من.. التدخّالت الخارجية!

تراكم التبعيّات.. والوعي

السياسي  قراره  يمتلك  يكن  لم  العراق  أنّ  صحيح 

في  حصل  مثلما  ضئيل،  بقدر  إالّ  الحديث  تاريخه  في 

عبد  أسس  حين   1958 عام  يوليو   / تمّوز   14 ثورة 

امللكيّة  على  بانقالبه  األولى  الجمهورية  قاسم  الكريم 

املفروضة بإرادة بريطانية، وصحيح أنّ من انقلب على 

بقائهم  شرعيّة  انتزاع  حاولوا  األمس  رفاق  من  قاسم 

حسين  صدّام  بعدها  ليأتي  اإلقليمية،  األنظمة  من 

ويظلّ يشتري بقاءه متربّعاً على عرش البالد بالحروب 

أن  قبل  التسعينات  أواخر  حتّى  األسلحة  وصفقات 

التي  واشنطن  قبل  من  ويُعزل  تماماً  بالجنون  يصاب 

كانت حليفته في حربه ضدّ إيران.. صحيح أن كلَّ هذا 

الخارج،  إلى  التبعيّة  تاريخاً متنوع األشكال من  يحمل 

وهو ما لم ينظر إليه ساسة البالد الجدّد بتفحّص، إالّ 

األعلى  من  املفروضة  واألنظمة  املسار،  هذا  تراكم  أنّ 

على املجتمع العراقي، أخذت تنتج في عراق اليوم وعيّاً 

ما  وهو  أسبوع.  كل  يحتج  الذي  الشّارع  في  مختلفاً 

استراتيجيات  إعالن  إلى  العراقيين  من  الكثير  يدفع 

تنجّي البالد من مهالك الرضوخ لآلخر: »إحنا واملحاور.. 

خلينا نسد باب بيتنا على روحنا ونسوي تبادل تجاري 

ونحفظ  والعالم،  الجوار  دول  مع  دبلوماسية  وعالقات 

هيبتنا بدون ال تبعية لهم وال رضوخ ألحّد«، هكذا يشرِّع 

الناس البسطاء أجندة عمل سياسي لقيام عراقٍ معافى، 

بعد أن ملَّوا من صراع املحاور وأخذوا يعرفون تماماً ما 

جناه على البالد. وهذا الخطاب أيضاً يمكن أن يتلمّسه 

إلى  بالركون  يطالبون  آخرين  عراقيين  لدى  املرء 

سياسةٍ محلية واعية تتصرف وفق مقتضى مصلحة 

العراقيين، بعيداً عن الصراع مع دول الجوار أو التبعيّة 

إلى القوى العامليّة، والسيما الواليات املتّحدة األمريكية. 

سياسة تقوم على احترام القرار الداخلي.

في ظل كل هذا تبدو حلول »العوام« )على ما يحب 

بعض الساسة واملثقفين تسمية الناس البسطاء(، أكثر 

نجاعة من كلّ أفعال األحزاب والكتل السياسيّة، خاصّة 

العراق تجاوره بلدان تطمع بريعه وسوقه، فضاًل  وأن 

امبراطوريتين  قبل  من  محتلّة  كانت  التي  أرضه  عن 

التي  السعودية  على  عالوة  والعثمانية،  الفارسيّة  هما 

غزت مراقده املقدّسة في وقت من األوقات. وجميع هذه 

أفعالها لو أتيحت  الدول ال تخفي طمعها بمعاودة كرة 

بلغه  »العيب«  من  درك  أي  لكن  مجدداً،  الفرصة  لها 

من  الدرجة  هذه  إلى  خائفين  سكّانه  ليصبح  العراق 

اقتطاع أرضهم، أو تمرير تصدير مشكالت دول الجوار 

إليه؟ وأيّ »عيب« ترتكبه األحزاب السياسية العراقية 

تنادي تظاهراتٌ  اآلذان حين  حتّى وصلت مرحلة صمّ 

في  التدخّل  عن  الكبرى  والقوى  الجوار  دول  يد  بكفِّ 

شؤونهم بينما تركض هي لالعتذار؟ لـ »العوام« أيضاً 

وجهة نظرهم، وهي وجهة نظر منطقية وسليمة حتّى 

وإن كان ليس فيها الكثير من أالعيب السياسة: إعادة 

البالد  الذين يعرفون مصلحة  العراق ألصحابه.. هؤالء 

أكثر من الساسة الذين يحقّرونهم.

كاتب صحافي من العراق

عمر الجفّال

إياد القاضي ـ العراق

شيخنا والكمنجة

ذات ليلة قرر شيخ عشيرتنا أن يتعلّم عزف الكمنجة. 

البيوت  أعالي  من  رجليه  يدندل  وهو  القرية،  مشارف  في  العشيرة  أعداء  تطبخ  أزالمه 

ويدوْزن الكمنجة ويقبّلها. 

لم يتجرأ على إصدار نغمة واحدة. لم يضع القوس على األوتار. نسمعه يقلبها أحياناً 

واملعركة  يطبل  ألسابيع،  الكمنجة  قفا  على  يطبل  ظل  عليه.  ليطبل  ظهرها  ويستعمل 

تقترب منه ورجاله ينقصون وينقصون وينقصون.

إنها تســوق  الرجــال،  تأخــذ  ال  املعركــة عنــدنا  الرجـال.  لم تخلُ من  القرية  لكن 

مقايضــات  فــي  التســويــة(  من  )جـزء  »فصليـــات«  كـ  وتأســرهنّ  النســاء 

العشــائر. 

ظلّ يجرب إخفاء أصوات الرصاص بالتطبيل على كمنجته، ويشتكي بأنه محتاج إلى 

معلمة فرنساوية لتعلمه، بينما صفير الرصاص يلعلع ويجد مستقره في جذوع النخل. 

من  نضطرب  ويجعلنا  مسامعنا  يؤذي  شيء  أكبر  املزعجة  موسيقاه  مع  شيخنا  أصبح 

الضوضاء. 

حينما انقضت الحرب استمر هو في العزف، أو التطبيل كالعزف. قلنا له لم تعد هناك 

رصاصات تصفّر لتخفي صوتها. لكنه أنكر علينا ذلك وتذمّر من اتهامنا له باإلزعاج، وظل 

مازالت  الحرب  كانت  لو  كما  وحده،  الرصاص  صفير  يسمع  ألنه  التطبيل  على  مواظباً 

ليس  هذا  بأن  إقناعه  فائدة  بال  حاولنا  خصوصياً.  عرضاً  وتمنحه  فقط  أجله  من  متّقدة 

صفيراً إنما نحيب الجدات والخاالت والعمات على ذويهن، فاألمهات يصدرن صوتاً غير 

ذلك.

ملّا مات قرأنا في  الجنية. ثم  أنّ شيخ عشيرتنا خرّف وأكلت عقله  بعد شهور تأكدنا 

النخيل  أن نجد حاًل لجذوع  وصيته بأن أول شيء نفعله هو دفن كمنجته معه، وعلينا 

وهيبته  وضخامته  وشجاعته  وكرمه  مآثره  عن  العظيمة  سيرته  في  ونكتب  املثقوبة 

وألحانه املرهفة الطروبة التي يؤلفها!  

وحاملا دفناه ونثرنا التراب على الكمنجة املبسوطة على صدره، وجدنا أنفسنا في حالة 

وجدٍ وطرب. إنّها ذرّات التراب إذا سقطت على األوتار تُصدر نغمة عذبة، بل هي أعذب ما 

عزفه شيخنا على اإلطالق.
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فكـــرة

جريدة  في  زاوية  سببت  الفائت،  مايو  أيار/  شهر  في 

تونسية، تحت عنوان »زقزقة«، لإلعالمي هادي السنوسي 

ضجة في البالد. جاء في الزاوية:

نسائنا  من  املئة  في   90 صحفي:  خبر  قال  ــ   »تحرّش 

ضحايا تحرش في املترو والكار.

املئة  في  أن 90  تقول  قراءة عصفورية  العصفورة:  قالت 

من املتحرَّش بهنّ هنّ املسببات في ذلك الفعل املشين من 

املئة  في  وأن 90  العين..  وتذبيل  املختلفة  اإلغراءات  خالل 

من املتحرشين هم ضحايا الجذب اللعين. معناها: التحرش 

بالتحرّش والبادئ بالفعل.. أحرش«.

يُحمّل ضحية  أنه  لجهة  واسعاً  اعتراضاً  الكالم  هذا  أثار 

إلى  باملقابل  املعتدي  ويحوّل  التحرش،  التحرش مسؤولية 

ضحية »تذبيل العيون«! وهو كالم مبتذل، اعتبرته راضية 

التونسية، كالماً ال  الجربي، رئيسة االتحاد الوطني للمرأة 

كما  التونسي  للرجل  مهين  وهو  والردّ،  التعليق  يستأهل 

هو مهين للمرأة. 

بموازاة ذلك، كانت الجمعيات النسوية في تونس تعمل 

املرأة  حماية  قانون  مشروع  باتجاه  وتدفع  آخر،  مكان  في 

مجال  في  خبراء  من  عليه  يُعمل  قانون  وهو  العنف،  من 

حقوق املرأة منذ سنوات، وقد وجد طريقه أخيراً للمصادقة 

بانتظار  يوليو،  تموز/  في 13  التونسية  الحكومة  قبل  من 

التصويت عليه في البرملان. 

املشروع )الواقع في 43 فصاًل( يُجرّم جميع أشكال العنف 

ضد املرأة: االقتصادي واملعنوي والنفسي والجنسي، ويهدف 

للقضاء على أنواع التمييز القائم على النوع االجتماعي.

دينار  بألفي  تقدر  مالية  وغرامة  العقاب  املشروع  ويقترح 

التمييز في األجر عن  )ألف دوالر أميركي( لكل من يتعمد 

على  وينصّ  الجنس.  أساس  على  القيمة  متساوي  عمل 

وتعويضها  الجزائية  املجلة  فصول  من  لعدد  تنقيح  إجراء 

ومنها  املعروض،  املشروع  مع  تتماشى  جديدة  بفصول 

اقتراح العقاب بالسجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 5 

آالف دينار تونسي )2500 دوالر أميركي( ملرتكب التحرش 

الجنسي.

كما يجرّم مشروع القانون العنف الواقع من أحد أصول 

الضحية أو أحد الزوجين أو أحد املفارقين أو أحد الخطيبين، 

واملعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية، وذلك لضمان 

حماية املرأة في أي وسط تواجدت فيه، إن كان في العمل أو 

البيت الزوجي أو بين أفراد عائلتها..

وكما جرت العادة، انقسم رواد مواقع التواصل االجتماعي 

على  اعترض  من  اإلسالميين  من  ومعارض.  مؤيد  بين 

بالقانون على »تأديب  الرجل« ومحاسبته  »التضييق على 

به  تسمح  ما  باعتقادهم  يناقض  أمر  وهو  مثاًل،  زوجته« 

الشريعة. منهم من وجد في القانون مادة للتندر، فامتألت 

الصفحات بالنكات املستهزئة التي تسطّح املوضوع وتفرغه 

من مغزاه الحقيقي، من قبيل )سمعنا أن »بسسست« تعادل 

تؤدي  بروفايلك«  و »محالها صورة  السجن،  في  أشهر   3

تلبسين  »مــاذا  فتاة  سألتُ  لو  ماذا  الشاقة.  األشغال  إلى 

اآلن«، هل أُعدم أم عليَّ الزواج من املتضرِّرة وإيداع أوراقي 

املتعلقة  »األولويّات«  عن  آخر  تساءل  فيما  املفتي؟(..  لدى 

بمحاسبة املرتشين والفاسدين، قبل املتحرّشين واملعنّفين، 

كأن املوضوع ليس طارئاً ويحتمل التأجيل.. في بلد تُظهِر 

فيه الدراسات أن 8 من 10 من نسائه يتعرضن لنوع من 

أنواع العنف في مكان عام )وسائل النقل العمومية، الشارع، 

املقهى..(.

لكن ترحيباً واسعاً أحاط بالخبر من جهة ثانية، وأعيدت 

في  العربي«  »االستثناء  هي  تونس  أن  مقولة  التداول  إلى 

املجال،  هذا  في  بريادتها  والتذكير  املرأة،  حقوق  مجاالت 

بالزواج  املتعلقة  حقوقهن  من  كثيراً  للنساء  ضمنت  التي 

االحتفال  بورقيبة.  الحبيب  عهد  منذ  والتعلم  والسفر 

التونسي انتقل لصفحات باقي الناشطين في الدول العربية 

في  املرأة  حال  على  وحسرة  بفرح  الخبر  شاركوا  الذين 

بلدانهم )مصر مثااًل(. صارت تونس النموذج الذي ينبغي أن 

يُحتذى. والقانون الذي يأخذ طريقه إلى النفاذ، رغم كونه 

خطوة كبيرة إيجابية في تحسين وضع املرأة التونسية، إال 

أنه أقل ما يجب أن يكون إلرساء الحقوق األساسية: تحقيق 

املساواة واحترام الكرامة اإلنسانية.

هل تنتصر

تونس للمرأة؟

صباح جلّول



نتيجة  أعمالهم  من  منهم  اآلالف  عشرات  سُرّح  السعودية  في  يعيشون  هندي  مليون 

األزمات التي تمر بها الشركات جراء انخفاض أسعار النفط، من دون أن يُعطوا متأخرات 

معاشاتهم، وال تذاكر عودة لبلدهم، وال حتى ما يشترون به الطعام، ما دفع الحكومة الهندية إلى 

إرسال مساعدات غذائية إليهم، ومناشدة سائر أفراد الجالية الهندية هناك بمد يد العون لهم.

.. بــألــف كـلــمـة

نـوافــذ

الـخمــيــــــس 4

حـلـــــم.. 

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

ـ بورتريه لصحافيات ومصوّرات من مصر )2( ـ منى سليم

ـ طقوس الزواج بالجزائر ـ محمد مرواني

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

مدونات

3
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جواد سليم / العراق عن العدالة االجتماعية املُغيّبة
طعمة  غائب  الحاضر  الراحل  العراقي  الروائي  رائعة  من 

فرمان »آالم السيد معروف« يحضر هذا الحوار الدالّ:

 ÷ معروف )بطل الرواية(

ـ  أنا أرض جدباء.. صحراء. 

ـ  الصحراء اآلن أثمن من األرض الخصبة.

ـ  أنا الربع الخالي.

÷ ضحكوا. قال السيد عبد اللطيف:

جزيرتنا  الخالي؟  الربع  في  نفط  يوجد  ال  لك  قال  ومن  ـ 

العربية سفينة عائمة على نفط.

ـ حسناً. أنا حقل نفط ناضب.. جاف«.

العامة  ثقافته  وعبر  ذاته  في  اإلنسان  يُؤبد  أن  يعني  ماذا 

انعدام الجدوى واألمل من أي رخاء؟ ما الذي يدعو اإلنسان 

في منطقتنا إلى الشعور بعدم الثقة في دوام حال االستقرار 

بلوغ  قبل  اإلحباط  إنتاج  إعادة  األرض؟  بثروات  والتنعّم 

في  التسابق  عنه؟  املسؤول  مَن  والفقر،  اليأس  مراحل 

استدامة قهر اإلنسان وهدر طاقاته وِزر مَن؟ اإلصرار على 

الوسائل البائسة نفسها والحلول الضارّة نفسها والفاقدة 

يستوجب  ال  ذلك  كل  مسؤوليته؟  يتحمل  مَن  للخيال، 

بل  فحسب،  االجتماعية  العدالة  سؤال  طرح  معاودة  علينا 

بسط  ألن  معوّقاتها،  وسبر  فيها  البحث  في  واالستمرار 

في  الحياة  من  ومعقول  الئق  لحد  كافلة  اجتماعية  عدالة 

واستقرار  اإلنسان  لكرامة  األبرز   الضامن  هو  منطقتنا، 

األوطان.

ما التعريف؟ 

ملفهوم  وجامع  محدد  تعريف  تقديم  السهولة  من  ليس 

اإلنسانية  القيم  من  كغيرها  فهي  االجتماعية.   العدالة 

املتعطشين  الساسة  أسر  في  وقعت  واملغدورة  الجذّابة 

األمــوال  رؤوس  أصحاب  أبــواق  وتناهشتها  للسلطة، 

ونهبهم  هيمنتهم  وضمان  أرصدتهم  بإدامة  املسكونين 

للثروات. والوطن العربي لم يكن استثناء من السياق العاملي 

والتحكم  للسيطرة  الظافرة  ورحلته  املال،  رأس  لحركة 

وملتبس  إشكالي  املفهوم  وألن  والدول.  األفراد  بمصائر 

نظرياً وعملياً، فإن أغلب التيارات واألحزاب توظفه ملصلحة 

بقائها وتوسيع شبكات منافعها، متناسية أن محور العدالة 

الكرامة  هذه  نشدان  وأن  اإلنسان،  كرامة  هو  االجتماعية 

ملدد  واستدامتها  منابعها  ضمان  بالضرورة  يستوجب 

طويلة وراسخة.

للعدالة  النظر  يتجاوز  لم  املثال  سبيل  على  الليبرالي 

معيشة  لتحسين  وسيلة  كونها  من  أكثر  في  االجتماعية 

ديمومة  فكرة  وداخل  الرأسمالي  النظام  داخل  الفقراء، 

ممارسات  ترجمته  كهذا،  فهمٌ  له.  واالطمئنان  النظام  هذا 

ما  مرحلة  في  العربية  االشتراكية  وحتى  القومية،  التيارات 

املنصرم.  القرن  وستينيات  خمسينيات  في  االستقالل  بعد 

وهي لم تبذل جهداً هيكلياً كما ينبغي لدحر الفكرة األخطر 

على  القائمة  االقتصادي،  االستعباد  الخارجي،  للمستعمر 

على  املال؛  لرأس  املالكة  الطبقات  وهيمنة  الثروات  نهب 

والجندي  املؤتمن  الوكيل  بمهمة  قامت  تماماً،  العكس 

املخلص للسادة املستعمرين وهم في مكاتبهم ومصانعهم 

التدليل  بإمكاننا  واألميركية. وهنا  األوروبية  في عواصمهم 

على ذلك بما حدث وال يزال لزراعة القطن والقمح والزيتون 

في مصر والسودان والجزائر وسوريا، وبالثروة السمكية في 

املغرب، وبشكل أكثر وضوحاً للنفط والغاز في دول الخليج.

أيضاً،  املسار  هذا  من  استثناءً  يكونوا  لم  اإلسالميون 

القائم،  التكوين  على  اإلبقاء  من  أكثر  يفعلوا  لم  فهم 

ثماره  وضمان  شراكته  إلى  سعوا  أنهم  ذلك  من  واألخطر 

في  ذلك  رأينا  واالجتماعية،  السياسية  سيطرتهم  لتعزيز 

القصيرة بعد ثورة يناير  وعود حكومة »الحرية والعدالة« 

وعالقات  ممارسات  في  أوضح  وبشكل  مصر،  في   ،2011

السلطة  وقبلهما  تونس  في  »النهضة«  وشــراكــات 

»االسالمعسكريتارية« في السودان.

العدالة االجتماعية ال تزال  أن  ويبدو من كل هذه األمثلة 

على  والقائم  املُعْضل  العربي  االستقطاب  ضحايا  أبرز  من 

بين  والعسكري  األيديولوجي  وتطاحنهم  العرب  انشغال 

دولة مدنية ال تحترم التمدن وال تشتغل على إقامته وحماية 

حقوقه وواجباته، وبين دولة دينية تعيش على أوهام خالفة 

اإلنسان  لواقع  االكتراث  دون  دول مضت..  وأمجاد  خلت، 

آللة  تابعة  اقتصادية  بسياسات  املطحون  البسيط، 

اإلنسان  هذا  في  ترى  ال  للحدود،  عابرة  عمالقة،  رأسمالية 

املحدودة.  يُعاد تدويرها وامتصاص مواردها  أداة  أكثر من 

بينما ال يطمح هذا اإلنسان، من كل ذلك في أكثر من عمل 

كريم يكفل له الخبز ويدرأ عنه الخوف.

املركزية  السلطات  تقوده  تخبط  من  اليوم  يحدث  ما 

املحتكرة لصناعة القرار في بلداننا لن يخرجها من املأزق إال 

لتوريطها في مآزق أخطر ومزالق أعمق. فالطريق إلى العدالة 

االجتماعية والحياة اآلمنة املستقرة ال يمر عبر بوابة منظمة 

الصندوق  وصفات  اتباع  طريق  عن  وال  الدولية  التجارة 

ما  املؤسسات  فهذه  تماماً،  العكس  على  الدوليين.  والبنك 

هي إال الوجه الجديد لالستعمار القديم الذي خرج من الباب 

ودخل من النوافذ. املُنقذ، في املقابل، ليس مستحياًل، لكنه 

صعب. صعوبته أيضاً ليست مكلفة مقارنة بعواقب إهماله 

هو  املنقذ  بكلمة بسيطة،  بلوغه.  وتسويف  به  اإلبطاء  أو 

تمكين الشعوب من قرارها ومصائرها.

وبما أن حال السيطرة واالحتكار والتحكم بمصائر وأرزاق 

املسدود،  األفق  مرحلة  املرحلة،  هذه  إلى  أوصلنا  قد  الناس 

وباألثمان الباهظة، فلِمَ ال »نجرب« الحل اآلخر الذي لطاملا 

هربنا منه، إما خوفاً من السيف أو طمعاً في الذهب. نجرّبه 

بمعنى ننحاز إليه بداية، ونقتنع به. ملاذا ال زلنا نُصّر على 

حماية الفساد، ونبخل على بناء شبكة أمان اجتماعي؟ ملاذا 

العامة  اإلنفاق على تجويد الخدمات  الناس في  نتمنن على 

ال  ملاذا  الحقوق؟  األدنى من  الحد  كالتعليم والصحة، وهما 

واستثناءاته؟  ونتتبع تسريباته  الضريبي  النظام  نضبط 

ملاذا ال نؤطر كل ذلك في مفهوم حق املواطَنة املمارَس على 

شكل رقابة ومحاسبة برملانية وشعبية؟

وتراه  ذلك،  كل  القائمة  السلطات  تقبل  أن  يمكن  ال 

إذاً  فلننتظر  لسطوتها.  ومنافساً  لكبريائها  جارحاً 

والتي  الدوليين،  والبنك  النقد  لصندوق  الجاهزة  الحلول 

في  كارثية  نتائج  إلى  إال  تُفضِ  لم  بأنها  التجربة  أخبرتنا 

العربي.  الربيع  قبل  ما  مرحلة  في  واليمن  وتونس  مصر 

والفقراء  البسطاء  جيوب  إال  تعرف  ال  التي  الحلول  هذه 

واملعدمين، وتضرب صفْحاً عن الطبقات املالكة لرأس املال، 

مسؤولية  أي  من  وتتنصل  وهيمنتها.  مكانتها  وتعزز  بل 

)كما حدث  الساحقة  واالحتجاجات  الغاضبة  الثورات  أمام 

السوفياتي(.  االتحاد  انهيار  بعد  الشرقية  أوروبا  دول  في 

هذه الحلول ال تصيب الدول إال باملزيد من العجز وتوسع 

االقتراض الخارجي واالرتهان للقوى الكبرى )كما عانت منه 

من  أبعد  ترى  ال  وهي  الجنوبية(.  أميركا  دول  جُلّ  وتعاني 

فرض قوانين التقشف وامتصاص ما تبقى من ثرى من فم 

التعليم والصحة والوقود،  الدعم على  وتُقلّص  العطشان، 

الجهل  إنتاج  إعادة  في  »متأخرة«  كدول  نحن،  لنستمر 

والبضائع.  األفكار  وتبادل  التنقل  حركة  وتقييد  واملرض 

هذه الحلول ال توصي بأبعد من توسيع أسعار الفائدة، وال 

همّ لها إال توحيد سعر الصرف لضمان وجود آمن للعمالت 

القدم  منذ  ومهمومة  الضخمة..  واقتصادياتها  األجنبية 

وفتح  الجمركية،  التعرفة  وتقليل  التجارية،  القيود  بإزالة 

وإتاحة  املشروط،  املباشر وغير  األجنبي  البلدان لالستثمار 

باملزيد  للسماح  للحدود،  العابرة  املالية  للمضاربات  املجال 

العام  القطاع  أبعد من خصخصة  التبعية. وهي ال ترى  من 

على  الحريص  الداخلي  الشعبي  للصوت  االكتراث  دون 

تطوير ممكنات الرقابة واملحاسبة والضبط الصائن للمال 

العام ولألمل.

هنا بالتحديد تبرز أهم مالمح العدالة املنشودة في حدها 

مؤمنة  القرار،  مستقلة  دولة  وجود  يتطلب  الذي  األدنى 

قائماً  اقتصاداً  تبني  فيه،  ومستثمرة  له  مُمكِّنة  باإلنسان، 

على اإلنتاج، وتضمن فرص العمل والتشغيل بشكل خالّق، 

لتجنيب  األسعار  بحركة  والرواتب  األجور  مقادير  وتربط 

الكساد، وتشتغل  أو  التضخم  الوقوع بين فكي  مواطنيها 

على ضمان مجانية وفاعلية وكفاءة أنظمة التعليم والصحة 

والسكن والضمان االجتماعي، كاستثمار في املستقبل. 

عندها لن يكون اإلنسان حقاًل بائراً وال ناضباً، وبالتأكيد 

لن تكون املنطقة رِبْعاً خالياً.

  باحث من عُمان

سعيد سلطان الهاشمي

جبال أطلس في املغرب

نساء أمازيغيات يغسلن الثياب على ضفة ينابيع »أم الربيع« في بلدة خنيفرة                     )تصوير: مصعب الشامي ـ مصر/ AP(أزرو، جنوب مدينة فاس، قرية أمازيغية أسفل تلّ من غابة أرز، بقي سكانها - رغم الظروف البيئية القاسية - أوفياء ملكان سكنهم، ولعاداتهم وتقاليدهم.

نداء لجمع دليل للمساجين في مصر

النائب يريد إلغاء مجانية التعليم!

هل يخسرون؟!

محتاج مساعدتكم. بجمع دلوقتي دليل للنصائح العملية اللي ممكن يستفيد منها أي حد هيدخل 

السجن في مصر للمرة األولى.. ده مش تقرير عن شهادات السجناء السابقين عن التعذيب أو سوء 

املعاملة.. وفي نفس الوقت مش مطلوب كتابات مؤثرة عن الحرية والظلم والثورة والسياسة الخ. 

املطلوب إن الناس اللي دخلت السجن تنقل خبرتها للي لسه هيدخل لو كانت اتعلمتْ حاجات معينة 

عليها  هتسهّل  كانت  السجن  تدخل  ما  قبل  تعرفها  كانت  لو  بمواقف  مرّت  أو  بخبرات  طلعت  أو 

التجربة )...( دي بعض األمثلة التوضيحية لألسئلة:

أو  املتاحة  األلعاب  الوقت..  تمضية  وسبل  امللل  مع  التعامل  ومواعيدها،  الزيارات  مع  تجربتك   ..

برامج  من  بأجر كجزء  العمل  أو  املهني  التدريب  لك  أتيح  حالة  في  التريض..  املمنوعة.  أو  املرتجلة 

عالبالط.  وإال  بطانية  وإال  مرتبة  وإال  سرير  عندك  كان  عنها.  لنا  احكي  السجون  بعض  في  التأهيل 

التعامل مع الحر الشديد والبرد الشديد.. تجربتك مع املرض داخل السجن.. الخ

ترسل اإلجابات على عنواني hossambahgat1@gmail.com في أقرب فرصة ممكنة ومرة تانية 

)...( شكراً جزيال وربنا ما يكتبها على  أعد بااللتزام بحماية خصوصية املرسلين وسرية هوياتهم 

حد.

من صفحة Hossam Bahgat )عن فايسبوك(

الطالب العراقي وحسب زعم النائب علي األديب يكلّف الدولة 13 مليون دينار، وهذا 

هدر ألموال الدولة حسب رأيه. ونسي األديب أنه يكلّف ميزانية العراق 386 مليون 

دينار سنوياً، وحمايته تكلّف الدولة 285 مليون دينار سنوياً.. أليس هذا هدراً ألموال 

البلد سيدي النائب الحالي والوزير السابق؟

أال تعلم سيدي، أم أنت تعلم وتغضّ النظر عن بلدي الذي غزته عصابة وسرقت 

كل أمواله وهرّبتها إلى الخارج باسم السياسة وتحت ذريعتها؟

وكلّ هذا النهب لم يقف بعينك إال مجانية التعليم؟ أصبحتْ حسب رأيك سبب 

العجز املالي في ميزانية البلد!! اتقّ الله..

من صفحة عبد العالي حسين اللهيبي )عن فايسبوك(

في الفترة القصيرة األخيرة، مرّت أحداث عديدة في اليمن تنوّعت بين أخبار جبهات القتال، تشكيل 

كصالح  السياسيين  القادة  خطابات  بالترتيب،  وصنعاء  عدن  في  والسياسة  لألمن  العليا  املجالس 

األخبار  من  النوع  ذلك  استقبل  قد  كبير  شعبي  اهتمام  ال  أن  املالحَظ  لكن  ذلك.  وغير  والحوثي، 

واألحداث. على األقل، لم يكن كبر االهتمام باألخبار السياسية كما كان من قبل، ويمكننا القول إن 

اهتمام الناس قد قلّ، قل فعاًل.

أظنّ أن الناس لم يعودوا آبهين بأخبار ال تخصّهم، بأخبار النخبة السياسية وصراعها بالتحديد. 

وأظنّ أن الناس قد أصبحوا غير مستعدّين لسماع أيّة أخبار ال تنقل إليهم التقدم نحو اتفاقية السالم 

ووقف الحرب مثاًل. أصبح الناس أكثر اهتماماً بما يمسّ عيشهم وأمنهم، لذا تجدون أن الخبر األبرز 

في عدن هو وصول مولّدات الكهرباء، والخبر األكثر انتشاراً في تعز هو تفجير املساجد التاريخية. 

النخب  صراع  نتيجة  اآلخر  بعد  يوماً  يتلقّونها  التي  االنتهاكات  بضراوة  وعياً  أكثر  الناس  أصبح 

السياسية وحربها.

أتمنى أن تكون مالحظتي صحيحة، وأن تكون مؤشراً يُنبئ بخسران السياسيين مكاسبهم الهشة، 

تلك التي حصدوها جراء حربهم على اليمن.

من صفحة وميض شاكر )عن فايسبوك(
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