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ال يتعلمون!

هي القصة نفسها تتكرر في أماكن وأشكال مختلفة، وبحسب روايات يجمعها 

نسق واحد على الرغم من تعدد سيناريوهاتها: تميل النظم القائمة إلى مواجهة 

املشكالت املجتمعية بالقمع. وهو حال يتجاوز املنطقة العربية إلى أماكن كان يُظن 

أنها تملك آليات أخرى الحتواء تلك املشكالت إن لم يكن لحلها، بدليل توليد مأزق 

من  بأفعال  اإلرهاب  دينامية  وتغذية  «املتحضر»،  الغربي  العالم  في  اإلسالموفوبيا 

طينته، وإن حازت ختم «الرسمية». وكلما كبُرت كرة الجليد (أو النار هنا)، كلما 

أمعن الفاعلون، متابعين منطق أن القمع لم يكن كافياً       .

هذا حرفياً ما أعلن عنه الرئيس السيسي في خطابه أثناء تأبين ضحايا تفجير 

الكنيسة البطرسية في حي العباسية بالقاهرة (املالصقة للكاتدرائية املرقسية، مقر 

بابا األقباط توادروس الثاني)، حين أشار إلى الحاجة ملزيد من القوانين التي تسهِّل 

اإلحالة إلى املحاكمات العسكرية مثًال، فيما جوقة مطبِّليه ينادون بإعالن الطوارئ، 

ويتهمون كالعادة كل مطالِب بتحقيق جدي أو منتقِد لعجز «الداخلية» وتقصيرها، 

بأنهم «خونة وعمالء».

النساء  من  أكثرهم  القتلى  عشرات  وأوقع  األحد  قداس  طال  األخير  الحادث 

واألطفال. وللتذكير، لو ثمة داعٍ لذلك، فإن األقباط املصريين (حوالي 10 في املئة 

من املواطنين) هم سكان البالد األصليون، ومنتشرون في كل أرجائها من مناطق 

الصعيد إلى املدن، وجلهم فقراء بين الفقراء.

الصدامات ذات الطابع الطائفي بدأت في مصر بعد رحيل الرئيس عبد الناصر 

القليوبية 1972، ثم  ومجيء «الريس املؤمن» (السادات)، مع حادثة الخانكاه في 

املصرية  «املبادرة  (تقرير   1981 الحمرا  الزاوية  في  كما  كبرى  محطات  عرفت 

«كنيسة  بتفجير  افتُتح  الذي   ،2011 منذ  واستفحلت  الشخصية»)..  للحقوق 

أو  إرهابية  تفجيرات  عناوينها  أكانت  وســواء  اإلسكندرية.  في  القديسين» 

«حماسة» األهالي الغيورين على الدين الحنيف، فحاضنة االعتداءات على األقباط 

تتأسس على العرقلة الرسمية لبناء الكنائس أو ترميمها أو توسعتها (فالقانون هنا 

والتراخيص مثيرة للقرف)، ما يؤدي إلى استخدام أماكن عادية إلقامة الصالة تثير 

االعتراض األهلي (والقمع الرسمي أحياناً)، عالوة على التحريض الرسمي واإلعالمي 

على األقباط (كما في حادثة «ماسبيرو» الفظيعة 2013).. وهو ما يحدث جهًال أو 

تأجيجاً للغرائز الطائفية من أجل توظيفها كوسيلة رخيصة إلدارة املجتمع.

ال ينفع؟ ينقلب السحر على الساحر؟ هي سلطات ال تتعلم، ال في مصر وال في 

املسائل وال في سواها.. ومن ال يتعلم ال  والعراق وسواهما، ال في هذه من  سوريا 

يصطلِح!!

نهلة الشهال

تجار  على  شرسة  حملة  أخيراً  املعيّن  العاصمة  تونس  محافظ  بدأ 

التي  للعاصمة،  الخلفية  واألزقة  الشوارع  في  املنتشرين  املهربة  السلع 

تعتبر املجال الحيوي لشبان وجدوا في تلك التجارة مالذاً مربحاً، بل إن 

والصغيرة.  الكبيرة  تفاصيلها  وخبر  آبائه  عن  توارثها  قد  منهم  البعض 

إلى  جاؤوا  حيث  املنسية،  الداخل  مناطق  من  الشبان  هؤالء  جلّ  وينحدر 

على  العتيقة  أحيائها  من  وبعضاً  الخلفية  شوارعها  واحتلوا  العاصمة 

سوق  في  '‹الجالمة»  يتركز  حيث  التاريخي،  الجديد»  «باب  حي  غرار 

الواقعة  '‹جلمة»  إلى مدينة  والجالمة نسبة  املحاذي.  «سيدي بومنديل» 

يسمى  بات  ما  منها  انطلق  التي  بوزيد»  «سيدي  محافظة  شمال  في 

لدى  تُحيل  التي  الوصمة  بمثابة  «جلمة»  صارت  وقد  العربي».  '‹الربيع 

'‹عنيفين» جاؤوا من  '‹أجالف» و  إلى شبان  العاصمة  بعض من متساكني 

هوامش البالد النتهاك املركز واحتالل شوارع العاصمة من خالل سلعهم 

اآلتية من مختلف مسالك التهريب، وهي سلع يزداد عليها طلب الفقراء 

الحضريين والطبقات املتوسطة املهترئة. وتعتبر الدولة أن هؤالء التجار 

يقعون '‹خارج نطاقها»، لهذا فهي «تنزل على األرض» لتقيم معهم عالقة 

متشعبة تبدأ من الحمالت األمنية للشرطة البلدية التي تحجز السلع في 

مستودعاتها وتجبر هؤالء التجار على دفع غرامات مالية، وصوًال إلى غض 

الطرف عنهم ألشهر إلى الحد الذي يتمددون فيه على نحو يحوّل «قلب 

العاصمة» إلى سوق شعبي كبير. وتكشف هذه العالقات عن كيفية إدارة 

الدولة لتبعات تفشي البطالة والفقر واإلقصاء االجتماعي ذي التمظهرات 

املتعددة في الفضاء العام، الذي تحاول الدولة إحكام السيطرة عليه وفق 

معايير أمنية تستند إلى خلفية اجتماعية وطبقية. 

سياسة الزحف الهادئ للمعتاد 

محافظو  بها  يقوم  التي  االستعراضية  األمنية  الحمالت  من  الرغم  على 

'‹االنتصاب  يسمونه  ما  ضدّ  مناصبهم  توليهم  بداية  عند  العاصمة 

الفوضوي» والتي تؤدي عادة إلى «تراجع تكتيكي» لتجار الشارع الذين 

أماكن ومساحات  بأنه انسحاب نهائي) من  ينسحبون (على نحو يوهِم 

تكون  ما  عادة  عودتهم  فإن  لهم،  ملكاً  صارت  قد  أنها  يعتبرون  جغرافية 

سريعة، وذلك ضمن ما يسميه عالم االجتماع األميركي، اإليراني األصل، 

'‹آصف بيات»، بسياسة الزحف الهادئ للمعتاد، وهي «سياسة تحتية» 

في  االستمرار  أجل  من  '‹مقاوِمون»  هم  الشارع»  '‹تجار  أن  فقط  تعني  ال 

العيش، بل بالعكس إنها عملية استحواذ حيث تبدو «عملية الزحف» في  

املالحين»  «نهج  و  إسبانيا»  '‹نهج  و  ديغول»  على «شارع شارل  مرة  كل 

و «باب فرنسا» وبقية الشوارع املتفرعة عنها وهي صارت منذ منتصف 

العاصمة.  تغزو  التي  الشارع  لتجارة  تاريخية»  '‹معاقل  التسعينيات 

املدى والذي  الهادئ والطويل  املثابرة»  '‹فعل  الزحف بمثابة  ويظهر هذا 

للدولة  مملوك  فضاء  هو  بما  العام،  الفضاء  على  '‹االستيالء»  إلى  يهدف 

املتحالفة مع األقوياء واألغنياء، حيث يحاول الكثير منهم أن يوسّعوا من 

نطاق تحرّكهم ومن دائرة التفاوض اليومية مع الدولة. فالحمالت األمنية 

املتكررة تجعلهم يغيّرون أماكنهم إلى حين، كما يعملون على نسج شبكة 

عالقات مع متنفّذي الشرطة البلدية، وال يترددون أحياناً في التعويل على 

التضامنات الجهوية ملواجهة كل من يهدّد «مكتسباتهم» املتعلقة بامتالك 

الفضاء العام، وبوجودهم كمجموعات هامشية في العاصمة، على غرار ما 

عنيفة  مواجهة  اندلعت  حين   2011 أبريل  نيسان/  شهر  في  مثال  حدث 

بين تجار»سيدي بومنديل» املنحدرين من مدينة جلمة، ومتساكني حي 

إلى  باإلضافة  حانة،  حارس  يد  على  التجار  أحد  مقتل  نتيجة  جديد  باب 

املواجهات املتكررة مع الشرطة حين تقوم بحمالت عنيفة ضدهم. 

هوية  ينتزعون  العام  للحيز  باحتاللهم  أنهم  التجار  هؤالء  ويدرك 

وحضوراً اجتماعياً مرئياً. ويرفض جل تجار الشارع كل مقترحات مصالح 

بلدية تونس بتمكينهم من أماكن رسمية، ألنهم يدركون أن تحركهم 

حيث  االقتصادية،  الناحية  من  فاعلية  أكثر  رسمي  هو  ما  نطاق  خارج 

يجيدون «فن أن ال يكونوا محكومين» (بعبارة جيمس سكوت). فمن املمكن 

أن يقلل تأطير الدولة من هامش الحركة ويضيّق هامش توسيع النطاق 

االقتصادية  للنشاطات  مكثف  هو مسرح  بما  املدينة»  '‹مركز  حيز  داخل 

يتيح  ما  والثقافية،  االجتماعية  وللتظاهرات  السياسية  السلطة  ولوجود 

كل  «احتالل»   في  تتمثل  التي  الفرص  دائرة  وتوسيع  للحركة  هامشا 

التجارية  املساحات  مداخل  مثًال  ذلك  من  هامشية،  تبدو  التي  الفراغات 

تلك  ألصحاب  تُتاح  التي  التجارية  الفرص  على  بذلك  متعدين  الكبرى، 

الحضري  للنسيج  اليومية  الدينامية  تظهر  الصدد  هذا  في  املراكز. 

للعاصمة، حيث يتجاور النظامي مع الالنظامي، وتُخلق تَواطُآت وتنافسية 

شرسة وعنف، وخطابات متعددة. ما يفسر أن ظاهرة تجارة الشارع هي 

مصدر ألشكال من االجتماع الحضري، وبالتالي تصبح محاوالت القضاء 

على هذا االجتماع عبر الخيارات األمنية مجرد استعراض يائس، ومواجهة 

فاشلة لهويات حضرية صارت جزءاً من ثنايا النسيج الحضري لشوارع 

العاصمة، وملركزها الذي هجره سكانه األصليون إلى الضواحي الشمالية 

للمدينة.

الضرورة تخلق الهامش 

البلدية، والعيش اليومي تحت مخاطر  رغم املالحقات اليومية للشرطة 

الرسمي تهديداً لالقتصاد  الخطاب  التي يعتبرها  املعروضة  السلع  حجز 

لدعم  الضرائب  على  تعتمد  التي  الدولة  ملداخيل  وضرباً  الوطني، 

قائم  سياسي  منطلق  من  ليس  يوميا،  الشارع  تجار  يناضل  مواردها.. 

على استراتيجيا قصدية بقدر ما يتحرّكون بحكم الضرورة االقتصادية 

البقاء وتحسين ظروف  الذات قصد  العمل على تدبير  إلى  التي تدفعهم 

الذين  الجامعات  متخرّجي  تونس  في  تستوعب  الشارع  فتجارة  الحياة. 

باإلضافة  حكومية،  وظائف  على  الحصول  من  شهاداتهم  تمكّنهم  لم 

جهاز  إلى  تحولت  بعدما  العمومية  املدرسة  لفظتهم  الذين  من  آالف  إلى 

إلى  ويُضاف  االجتماعي.  للترقي  كمصعد  مشروعيتها  وفقدت  إقصائي 

في  مكاناً  لهم  يجدوا  أن  يستطيعوا  لم  الذين  السجون  متخرّجو  هؤالء 

الكثير  وكذلك  العدلية،  السوابق  بفعل  الرسمية  االقتصادية  املنظومة 

توفير مستلزمات  أجل  من  التجارة  في هذه  ينخرطون  الذين  الطلبة  من 

الدراسة الجامعية، خاصة في ما يتعلق بإيجار شقق سكنية. وهي باملقابل 

تعتمد على آالف العائالت التونسية بعدما تآكلت قدراتها املادية ووجدت 

نفسها خارج النظام االستهالكي. فكلّ ضرورة تخلق هذه العالم الهارب 

من نطاق املنظومة الرسمية واملتعايش معها في آن واحد.

ضحايا النيوليبرالية

الكبرى  املدن  العاصمة وبقية  الشارع في  لتجار  بالنسبة  املفارقة  تكمن 

في أنهم رغم انفتاح الفضاء العمومي بعد 14 كانون الثاني/ يناير 2011 

الهوس  عنهم  ويغيب  جمعياتي،  أو  نقابي  تنظيم  أي  في  يتشكلوا  لم 

أنهم  يعني  ال  ذلك  أن  إال  االجتماعية.  للحركات  الكالسيكية  بالتظاهرات 

فاالنخراط  الجمعية.  هويتهم  هشاشة  رغم  الخاص  فعلهم  يمتلكون  ال 

'‹الرسالة السياسية‹‹  في تجارة الشارع، والتهريب عموماً، تبدو بمثابة 

الضمنية التي تحيل إلى أن خرق القانون الذي يمنع '‹االنتصاب الفوضوي 

«الدولة  من  مزيد  إلى  دعوة  هو  لذلك»  املخصصة  األماكن  غير  في 

االجتماعية» التي لم يعد لها قدرة على إعطاء األمل للفئات املحرومة التي 

التجار  قبل  من  للقانون»  «الخرق  هذا  ويُغلَّف  بتالبيبها.  تمسك  تزال  ال 

مثل  العيش  في  '‹الحق  و  '‹الكرامة»  عبارات  على  تركز  أخالقية  بمرجعية 

ما يشبه  أمام  ما يجعلنا  «الحقرة»،  و  بالغيظ»  '‹الشعور  اآلخرين»، وعلى 

الذي  القمع  من  الرغم  وعلى  االجتماعية».  لالمساواة  األخالقي  «االقتصاد 

الحضرية»،  الهوامش  '‹إدارة  سياسة  إطار  في  هؤالء  الدولة  به  تواجه 

ال  أنه  املتعاقبة  الحكومات  جميع  تدرك  حيث  «تصمت»  ما  كثيراً  فإنها 

للمسألة  حقيقية  وحلول  بدائل  دون  الهامشي  االقتصاد  مجابهة  يمكن 

االجتماعية. 

املاضي  القرن  ثمانينيات  منذ  تونس  عرفته  الذي  التاريخي  فالتحول 

والذي تمثل في التحول من دولة الرعاية االجتماعية إلى اقتصاد السوق 

وفق مبادئ الليبرالية، قد انزاح بالعديد من الفئات إلى القطاع غير الرسمي، 

وهي التي وجدت نفسها ضحية تحلل وتهاوي كل أشكال صيغ التعاقد 

الحضري،  الفضاء  في  رئيسي  بشكل  االنزياح  هذا  وانعكس  االجتماعي. 

إذ تنحو تونس العاصمة التي يعيش فيها أكثر من ثالثة ماليين ساكن، 

إلى  الداخلية،  املدن  الفقيرة وبقية  الغربي  الشمال  نازحي مدن  جلهم من 

حضري  واقع  يهيمن  حيث  النيوليبرالية،  املدن  كوكبة  في  االنخراط 

يحكمه السوق، وحيث نلحظ تزايد التفاوتات السوسيو - مجالية التي 

هي في األصل نتيجة '‹توزيع غير عادل للموارد». وتمتدّ العاصمة حضرياً 

في اتجاهين متضادين: األول تمثله املباني وأحياء األعمال التي تستقطب 

في  الالنظامي  التحضر  نحو  يتجه  والثاني  للعوملة»،  الجديدة  «النخب 

املحرومين  املهمّشين  تكدّس  يوم  بعد  يوماً  يتزايد  الفقيرة حيث  األحياء 

من  محرومون  بأنهم  الشعور  يعتريهم  والذي  املدينة»،  في  «الحق  من 

الحق في «املواطنة الحضرية» حيث يجدون أنفسهم أمام عوائق كثيرة 

تحول بينهم وبين الولوج إلى عالم العمل الرسمي ومجاالت االستهالك 

الحضري. فالعاصمة لم تعد تتيح للجميع املشاركة في عالم املدينة مثلما 

كانت عليه في سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي. في ظل هذا السياق، 

أنفسهم، فما كان  أن يعولوا على  إال  «التبع الحضريون»  لم يبقَ لهؤالء 

يوفر باألمس التضامنات املؤسسية (العائلة، املدرسة، الدولة،..الخ) صار 

على عاتق الفرد نفسه الذي عليه أن يدبر أمره للخالص. في هذا النطاق 

الفضاء الحضري، وتمثل «تجارة  التي يتيحها  املوارد  يتم االعتماد على 

الشارع» أحد املوارد املمكنة والتي تظهر ليس فقط كنطاق اقتصادي ال-

شكلي، بل كآلية مقاومة وأداة احتجاج، ووسيلة تفاوض مع السياسات 

الرسمية التي تتجه أكثر فأكثر للتخلي عن '‹الضعفاء». 

نحو مواطَنة حضرية  

غائباً عن  يكون  أن  في تونس  الحضرية  السياسات  الحديث عن  يكاد 

فضاء)  هي  (بما  املدينة  لربط  األهمية  بعد  تعطَ  ولم  العمومي  النقاش 

الشعور  العاصمة  تتيح  ال  حيث  تونس،  في  الديموقراطية  بالتجربة 

منهم  البعض  لدى  القائم  الشعور  بل  متساكنيها،  من  للعديد  باملواطنة 

األحياء  شبان  لدى  الشعور  هذا  ونجد  «مقصيون».  و  «منبوذون»  أنهم 

األمر  هذا  ويتأكد  البطالة.  يواجهون  الذين  بالعاصمة  املحيطة  الشعبية 

قمع  ظل  في  يومية  معاناة  تجربة  يخوضون  الذين  الشارع  تجار  لدى 

الدولة. بهذا املعنى يغدو من الضروري بلورة سياسة للمدينة، سياسة 

في  الوجود»  للمتساكنين «حق  تعطي  «مواطنة حضرية»  على  تتأسس 

املدينة بوصفهم مواطنين أساساً. وفي هذا الصدد، يغدو من املهم رسم 

'‹اإلصغاء إلى  '‹مشروع حضري» للمدينة التونسية اليوم، وهذا يفترض 

أن  يمكن  ال  فالديموقراطية  حاجاتها.  وإدراك  الحضرية»  الذوات  صوت 

تنجز خارج التفكير في مستقبل املدينة التونسية. 

 باحث في علم االجتماع، من تونس

برصاصة  إصابته  نتيجة  توفي  قد  أخاه  أن  ليبلغوه  به  اتصلوا  حينما 

خسارة  كانت  شديد،  بحزن  املستوى  الرفيع  املوظف  شعر  طائشة، 

بالغة األثر بالنسبة له، رغم أنه لم يكن يلتقي بأخيه كثيراً في السنوات 

األخيرة بسبب عمله في بغداد. طوال الطريق إلى املحافظة الجنوبية التي 

ينتمي لها كان املوظف املتبغْدِد يلعن مطلقي الرصاص من مجانين الكرة 

إفراغ مخازن  البشعة عبر  العزاء على طريقتهم  بواجب  يقومون  أو ممن 

الرشاشات في الهواء.

املفاجأة التي لم يكن يتوقعها أن يكون عزاء أخيه فاتراً، وأن يبدو حداد 

أهله البسطاء شاحباً وبعيداً عن الوجع العراقي الصاخب. كان هذا مخالفا 

ملا تعوّده من الجنوبيين، وخصوصا حينما يكون امليت قتيل الواجب. الحقاً 

تم إبالغه بحقيقة األمر، قالوا له إنّ أخاه انتحر أثناء أداء عمله كشرطي في 

املخفر، والسبب الذي دعاه لالنتحار هو االكتئاب الشديد نتيجة تعاطيه 

لتخرج  ذقنه  أسفل  بندقيته  وضع  حيث  ميث»،  «كريستال  الـ  مخدر 

هذا  تذكر  الرسمية  األوراق  تكن  لم  بقسوة.  جمجمته  من  الرصاصة 

الشيء وكل ما جاء في شهادة الوفاة هو أن امليت تعرض إلطالق نار ليس إال.

املخدر متوفر محلياً

يتم استعمال بلورات كريستال ميث مراراً عبر تعريضها للحرارة وشم 

الدخان املتصاعد منها، ويأتي تكرار حرقها أكثر من مرة ليزيد من سُمّيتها 

باإلضافة إلى استثمارها حتى أقصى حد، ويحمل املتعاطي أنبوباً زجاجياً 

املحلي  االسم  وهو  «الشبّو»  الستنشاق  ضرورية  كمستلزمات  وقداحة 

للكريستال أو الـ «ميثامفيتامين».

وجوية  برية  منافذ  سبعة  لها  التي  املتروبولية  املدينة  تلك  البصرة، 

اكتشاف  من  سنوات  بعد  اآلسن.  الكريستال  مستنقع  تعتبر  وبحرية 

عصابات تهريب املخدرات فيها، بدأت مصانع هذه املادة تُضبط من قبل 

األمن. آخر هذه املصانع تم ضبطه منتصف هذا العام. يعني هذا بالنسبة 

للمختصين أن املدينة لم تعد ممراً بل مقرا للمافيات التي تحاول إشباع 

رغبة املستهلك املحلي.

لم تكن األمور بهذا الوضوح سابقاً وتحديداً قبل عام 2003، إذ كانت 

املعلومات غير متاحة باإلضافة إلى أنّ عقوبة اإلعدام للمتاجرين باملخدرات 

قبل  من  املدني  الحاكم  بريمر،  بول  أن  غير  صفوفهم.  في  رعباً  أثمرت 

سلطة االحتالل األميركية للعراق، أبدلها بالسجن املؤبد. جاء هذا التغيير 

في ظل فساد كبير عمّ القضاء ووزارتي الداخلية والعدل، ما أفضى إلطالق 

سراح حيتان الـ «كريستال ميث» وغيرها من األصناف.

يبدو العالم مظلماً بالنسبة ملدمن الكريستال بعد انتهاء حالة اليوفوريا، 

والتركيز  باليقظة  والشعور  والتحرر  واالرتياح  االبتهاج  ينقلب  حيث 

إذا كان هناك  إلى نكوص نفسي واكتئاب شديد وأرق ال يعالج.  والجرأة 

املزيد من امليث فسيكون تجاوز تلك اللحظات السوداوية أسهل لكن مع 

قسوة الحياة في العراق يغدو األمر صعباً. البعض يذهب إلى االنهيار، فمن 

خصوصيات هذا املخدر اإلدمان السريع عليه، وظهور آثاره بوضوح على 

جسد املدمن. وهناك من يذهب إلى االنتحار بعد شعور خطير بالال جدوى.

من الصعب معرفة التفاصيل الدقيقة لعمليات االنتحار وأسبابها بسبب 

تتهرب  بينما  أفرادها،  أحد  انتحار  جرّاء  بالعار  وشعورها  العائالت  تكتم 

وزارة الصحة من ذكر تفاصيل موت املنتحر بحجة عدم انتهاء التحقيق 

في موته لحظة إصدار وثيقة الوفاة. وفي ما يخص النساء، فليس هناك ما 

يشير إلى أن املخدرات هي أحد أسباب نسبة االنتحار العالية بينهن، لكن 

املعلومات شحيحة في هذا الجانب ونادرة جداً تبعاً لعادات املجتمع، ولذا 

يصعب الحكم.

مركز عالج وحيد في البالد

واضحاً  كان  العام  البصرة  بمستشفى  النفسية  الصحة  قسم  مدير 

وجريئاً في تصريحه الذي أطلقه مطلع هذا العام، حين أشار إلى الفئة التي 

ينتشر بينها تعاطي امليث تنحصر في الشباب ابتداء باملراهقين ووصوًال 

إلى طالب الجامعات. وطالب بإنشاء مركز تخصصي ملكافحة املخدرات في 

املحافظة، وخاصة بعد رواج تعاطي الكريستال. مطالبة د. الصباغ بمركز 

واحد  مركز  بوجود  تتعلق  البصرة يوضح حقيقة خطيرة  في  تخصصي 

فقط ملكافحة اإلدمان في العراق بأكمله. وبينما شرطة البصرة احتجزت ما 

يقارب الخمسمئة مدمن خالل أشهر قليلة هذا العام، فإن مقر مستشفى 

ابن رشد ذاك يقع على بعد خمسمئة كيلومتر. وهو يقدم خدمات عالجية 

عديدة، إحداها (وليس أهمها) جهود محاربة اإلدمان.

إحصائيات  إعالن  عن  اإلنسان  مفوضية حقوق  توقفت  عام 2013،  منذ 

عدد املنتحرين في العراق سنوياً، وربما يأتي هذا النشغالها بواقع اإلنسان 

العراقي في ظل القتال ضد داعش. لكن 633 حالة انتحار وقعت في 2013 

تكون  أن  يفترض  وهي  سبقه،  الذي  العام  عن  املئة  في   20 بلغت  بزيادة 

أن  من  الرغم  وعلى  اليأس.  مستويات  في  مريب  تغير  لحدوث  مؤشراً 

الباحثين يتحدثون عن البطالة والفقر وتأثيرات الحرب والعنف األسري.. 

وهي أسباب منطقية جداً، لكن غالبية املدمنين قالوا في برامج متلفزة إنّ 

الخطورة  تكمن  أزماتهم.  مع  بها  تعاملوا  التي  الطريقة  كانت  املخدرات 

في احتمال أن يكون ما يتم تعاطيه لتخفيف ضغوط الحياة من محفزات 

إنهائها عبر االنتحار.

أحد قضاة التحقيق في بغداد صادفته عشرات قضايا تعاطي الكريستال، 

والنقل  الصنع  السهل  املخدر  هذا  توزيع  أنشطة  انتقال  إلى  يؤشر  ما 

الدعاوى تتعلق بتعاطي  أغلب  أن  إلى  القاضي كامل  العاصمة. يشير  إلى 

الكريستال في املناطق الشعبية املكتظة بالسكان، في إشارة إلى الرصافة. 

هناك جانب آخر ال يتم االلتفات له، وهو سهولة تصنيع الكريستال حتى 

كيماوي  مركب  النهاية  في  فهو  الغالب،  في  متاحة  وبمكونات  املنزل  في 

وليس مستخلصاً من شجرة الكوكا كالكوكايين. 

ينساب  حيث  الفقيرة،  واألحياء  العشوائيات  في  قتامة  الصورة  تزداد 

خيط دخان منبعث من يأس املعدمين املخلوط بالكريستال ميث، وتتكثف 

في الصدور املرارة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى لحظة االنزالق نحو الهاوية.

 شاعر وإعالمي من العراق

تجار الشارع أو الهاربون من الدولة

رقصة كريستال ميث: االنتحار العراقي

جمال طاطاح ـ الجزائر

فؤاد غربالي

زاهر موسى

تونس العاصمة



من أصل ٢٤ ألف مصاب باإليدز في املغرب يتلقون عالجاً 

منها.  يتعالجون  ال  أو  إصابتهم  يجهلون  الباقون  بينما 

باملرض  إصابة  حالة   ١٢٠٠ رسمياً  املغرب  في  وتسجل 

سنوياً وتشكل نسبة املصابين ٠٫١ في املئة من السكان.

2 الـخمــيــــــس
متـابعـــات

اتّفاق «أوبك»: فتّش عن السعوديّة

ليالٍ فائضة في حلب

توصّل اجتماع وزراء مُنظّمة «أوبك» الذي انعقد في 30 

بقيام  يقضي  اتّفاق  إلى  فيينا  في  /نوفمبر  الثاني  تشرين 

بعد  وذلك  األسود،  الخام  من  إنتاجها  بتخفيض  املنظّمة 

عامين من موجة الهبوط التي شهدتها أسعاره في السوق 

بخفض  «أوبك»  ستقوم  األخير،  االتفاق  بحسب  العاملي. 

إنتاجها الكلّي البالغ حاليّا حوالى 33.7 مليون برميل يوميّا 

إلى ما يقربُ من 32.5 مليون برميل يوميّا ابتداء من كانون 

خارج  من  بلدان  بمشاركة  وذلك  ينايراملُقبل،   / الثاني 

مسؤولي  بعض  يُعوّل  التي  روسيا  رأسهم  وعلى  املنظّمة، 

«أوبك» على قيامها بخفض مقداره 300 ألف برميل يومياً 

ضمن الخطّة الجديدة.

من  الكثير  لدى  متوقّعاً  أمراً  يكن  لم  االتّفاق  إلى  التوصّل 

العاصمة  في  االجتماع  األعضاء  للدول  فقد سبق  املُراقبين. 

الجزائر قبل شهرين من لقائهم في فيينا، لكنّ الهوّة التي 

كانت تفصل بين مواقف إيران والسعوديّة آنذاك كانت ال 

تزال واسعة بما يكفي ملنع التوصّل إلى اتّفاق نهائي. كانت 

السعوديّة ترفض أيّ حديث عن تخفيض إنتاجها من دون 

بتجميد  التزامها  أقلّه  أو  مُماثلة،  بخطوة  إيران  تقوم  أن 

في  تُجادل  األخيرة  فيما  الحاليّة،  مستوياته  عند  إنتاجها 

أحقيّتها في االستمرار باإلنتاج من دون تقييد حتّى تتمكّن 

من استعادة حصّتها السوقيّة التي خسرتها خالل سنوات 

العقوبات الدوليّة. أمّا روسيا، فلم تُبد رغبة في التعاون مع 

«أوبك» في أيّ خطوة لدعم األسعار واستمرّت بزيادة وتيرة 

إنتاجها إلى مستويات هي األعلى لها منذ ثالثين عاماً. 

األخير  االتّفاق  على  علّقت  التي  الغربيّة  التقارير  بعض 

خطّ  على  ديبلوماسيّ  مسعى  حصيلة  جاء  أنّه  إلى  أشارت 

بوتين  نقله  الذي  التعهّد  وأنّ  الرياض،  طهران  موسكو 

اإلنتاج  خفض  جهود  في  روسيا  بمشاركة  اإليرانيّين  إلى 

سهّل عليهم القبول باالتّفاق في نهاية املطاف. فهل كانت 

التوصّل  وراء  الوحيد  العامل  هذه  النفط»  «ديبلوماسيّة 

إلى االتّفاق أم أنّ هناك عوامل أخرى؟ وهل سيكتب لالتّفاق 

التطوّرات الحاصلة  يُمكن فهمه في ضوء  النجاح؟ وكيف 

وفي  األخيرتين،  السنتين  خالل  للطاقة  العامليّ  السوق  في 

ضوء تاريخ «أوبك» نفسها؟ 

جذور «أوبك» وسياساتها 

كمظلّة  الستّينيات  مطلع  في  «أوبك»  منظمة  تأسّست 

الكويت،  العراق،  ــران،  إي هي  بلدان  لخمسة  سياسيّة 

مواجهة  في  الجهود  لتنسيق  وذلك  وفنزويال،  السعوديّة، 

«الشقيقات  بـ  املُسمّاة  العمالقة  الغربيّة  النفط  شركات 

إنتاج  لعمليّة  الكامل  شبه  احتكارها  كان  والتي  السبع»، 

غاية  شروطٍ  فرض  من  يُمكّنها  آنذاك  العالم  حول  النفط 

أسعار  تحديد  بشأن  املحليّة  الحكومات  على  اإلجحاف  في 

ومع  وتسويقه.  وتكريره  إنتاجه  أرباح  وتقاسم  الخام 

قوى  من  والتحرّر  النفطيّة  املوارد  تأميم  عمليّة  تسارع 

استقطبت  للنفط،  املُنتجة  البُلدان  في  الغربيّ  االستعمار 

«أوبك» املزيد من الدول إلى عضويّتها، وبرزت إلى الساحة 

سوق  في  رئيسياً  قطباً  بوصفها  السبعينيات  في  العامليّة 

الطاقة العامليّ وعنواناً لعودة السيطرة الوطنيّة على املوارد 

النفطيّة في غير بلد، خاصّة أنّها كانت تُساهم بما يزيد عن 

نصف اإلنتاج العامليّ في تلك الحقبة.

لكنّ صعود «أوبك» ودورها املُتنامي في سوق الطاقة العاملي 

«النادي  بـ  أنّها كانت باألساس أشبه  يُغيّرا في حقيقة  لم 

وزنها  في  تتباين  دوًال  البداية  منذ  جمع  الذي  السياسيّ» 

وتأثيرها في سوق الطاقة وفي حجم احتياطيّاتها النفطيّة 

وأعداد سكّانها، وتختلف في ظروفها التقنيّة واالقتصاديّة 

ودوافعها السياسيّة (تضمّ «أوبك» في عضويّتها اليوم 13 

دولة، وتجمع مثال بين بلدٍ كالسعوديّة التي يزيد إنتاجها 

اليوميّ عن 10 ماليين برميل وبلد كاألكوادور التي ال يزيد 

إنتاجها اليوميّ عن 500 ألف برميل، وقد كانت إندونيسيا 

دولة عضو في املنظمة حتّى اجتماع فيينا األخير، رغم أنّها 

األخيرة).  السنوات  خالل  للنفط  صافيا  مستورداً  كانت 

السياسية  أو  التجارية  املُنظّمات  من  العكس  على  وأوبك، 

الدولية، لم تمتلك يوماً سلطة  العالقات  التي يعرفها حقل 

طاقة  سياسات  تبني  في  أكان  األعضاء،  دولها  على  اإللزام 

الذي  األمر  بلد،  لكلّ  اإلنتاج  كميّات  تحديد  في  أو  بعينها 

يدحض الفكرة الشائعة عن «أوبك» في األدبيات االقتصاديّة 

بوصفها كارتيلَ احتكارياً، وهي الفكرة التي ال زالت تتمتّع 

بحضور قويّ حتّى يومنا هذا. 

النفط  على  العامليّ  الطلب  انخفاض  ومع   ،1982 عام  في 

سقف  سياسة  مرّة  ألوّل  «أوبك»  تبنّت  أسعاره،  وانهيار 

بالتقيّد  األعضاء  الدول  إلزام  إلى  ترمي  كانت  التي  اإلنتاج 

بإنتاج حصّة مُحدّدة من الخام األسود يومياً بغية التخلّص 

من فائض العرض في السوق ودعم األسعار مُجدّداً. صُممت 

اقتصاديّة  معايير  على  بناءً  الجديدة  «الكوتا»  سياسة 

االحتياطيّات  وحجم  اإلنتاج  تكاليف  مثل  مُختلفة،  وتقنيّة 

معظم  لكنّ  بلد.  لكلّ  اإلنتاجيّة  والطاقة  السكّان  وعدد 

منها  كل  على  املُقرّرة  بالحصّة  تلتزم  لم  األعضاء  الدول 

عبر  إمّا  أعلى،  بمستويات  األسود  الخام  بضخّ  واستمرّت 

خالل  من  أو  قاهرة  سياسيّة  أو  اقتصاديّة  بظروف  التذرّع 

التاريخيّة،  إنتاجها  مُعدّالت  بيانات غير دقيقة حول  تقديم 

مُبالغ فيه لحجم احتياطيّاتها. وفي ظلّ عجز  أو تضخيم 

املُؤشّرات،  هذه  على  فعّالة  مُراقبة  آليّة  إيجاد  «أوبك»عن 

السياسة  فشلت  فقد  داخلها،  القرارات  إنفاذ  قوّة  وغياب 

بها  العمل  تعليق  وتمّ  منها  املطلوب  تأدية  في  الجديدة 

بالتهاوي  الخام استمرّت  أنّ أسعار  في عام 1986، خاصّة 

بمستويات كبيرة مُهدّدة الحصّة السوقيّة لكبار املُنتجين. 

دعم  من  «أوبك»  فيها  تمكّنت  التي  القليلة  الحاالت  وفي 

العامليّة  املاليّة  األزمة  أعقاب  في  جرى  كما  الحقاً،  األسعار 

نابعاً  يكن  لم  الواقع  في  اإلنتاج  خفض  فإنّ   ،1998 عام 

خياراً  كان  ما  بقدر  األعضاء  الدول  ملعظم  طوعيّ  قرار  من 

إلى  الدول  هذه  في  اإلنتاجيّة  الطاقة  وصول  فرضه  قسرياً 

النفطيّة  اآلبار  إلى إصالح  أو الحاجة  مستوياتها القصوى، 

وإراحتها من الضغط الشديد، ناهيك عن تحمّل السعوديّة 

بشكلٍ رئيسي ألعباء التخفيض.

الشيطان في التفاصيل 

تُهيمن أشباح ماضي «أوبك» على تفاصيل االتّفاق األخير 

من  وليبيا  نيجيريا  من  كل  إعفاء  إلى  فباإلضافة  بوضوح. 

حصص الخفض املُقرّر بسبب الظروف األمنيّة الصعبة التي 

الخام  من  صادراتهما  على  كثيرا  أثّرت  والتي  تعيشانها، 

إيران  مع  التوصّل  جرى  فقد  العامليّة،  األسواق  إلى  األسود 

الوصول بمعدّالت  إلى مقايضة تتمتّع بموجبها بالحق في 

العقوبات  فرض  قبل  عليه  كانت  ما  إلى  الحاليّة  إنتاجها 

(حوالى 4 ماليين برميل يومياً)، على أن تلتزم الحقاً بحصّة 

الخفض املُقرّرة عليها بعد وصولها إلى هذا املستوى. وفي 

املقابل، ستتحمّل السعوديّة بحسب االتّفاق العبء األكبر 

من الخفض بمقدار 486 ألف برميل يومياً، فيما ستتحمّل 

واإلمارات  يومياً،  برميل  ألف   210 مقداره  خفضاً  العراق 

والكويت وقطر خفضاً مقداره الكلّي 300 ألف برميل يومياً، 

بينما ستتوزّع الحصّة املُتبقية على الدول األخرى. 

األسواق  في  االرتياح  من  موجة  أثارت  االتّفاق  تفاصيل 

نهاية  في  برنت  خام  أسعار  إثرها  على  ارتفعت  العامليّة 

للبرميل،  دوالرا   55 إلى  فيينا  اجتماع  أعقب  الذي  األسبوع 

بزيادة مقدارها 16 في املئة، مقارنة بمستويات األسعار قبل 

االتّفاق. إال أنّ التخوّفات ال زالت قائمة، وهي لن تنجلي قبل 

بعدم  القائم  االحتمال  على  فعالوة  األرجح.  على  أشهر  عدّة 

على  ليبيا  قدرة  فإنّ  املقرّرة،  بحصّتها  الدول  بعض  التزام 

استعادة الضخّ بوتيرة أسرع بعد استعادة املرافئ النفطيّة 

الذي  الخفض  إجماليّ  يُقلّص  قد  املُسلّحة  الجماعات  من 

 300 من  الليبي  اإلنتاج  (ارتفع  تحقيقه  إلى  «أوبك»  ترمي 

ألف برميل يومياً عشيّة السيطرة على املرافئ النفطيّة إلى 

للنفط  الوطنيّة  املؤسّسة  وتسعى  يومياً،  برميل  ألف   600

 ،(2017 عام  في  برميل  مليون   1.1 إلى  إنتاجها  زيادة  إلى 

واألمر ذاته ينطبق على نيجيريا. 

العراق الذي وافق على مضض على تحمّل نسبة من  أمّا 

التخفيض، فإنّ احتماليّة مشاركته الفعليّة فيه تُحيط بها 

املاليّة  للموارد  املاسّة  حاجته  ظلّ  في  الشكوك  من  الكثير 

الصناعة  عقود  وطبيعة  «داعش»  على  حربه  ضغط  تحت 

األميركيّ  الغزو  بعد  األجنبيّة  للشركات  املمنوحة  النفطيّة 

العقود قيمة  للبالد عام 2003 (تدفع الحكومة حسب هذه 

ثابتة للشركات األجنبيّة عن كل برميل نفط تُنتجه، وهي 

انخفاض  حال  في  الشركات  هذه  بتعويض  بالتالي  مُلزمة 

سابقاً  أمراً  بالخطّة  روسيا  بالتزام  الجزم  ويبقى  اإلنتاج). 

ألوانه، خاصّة أنّها قرنته بالتزام كلّ دول «أوبك» في عمليّة 

التخفيض. 

فتّش عن السعوديّة 

في أواخر عام 2014، بدا أنّ أساسيّات سوق النفط العامليّ 

تشهد تحوًّال نوعياً بسبب الزيادة غير املسبوقة في مُعدّالت 

إنتاج النفط الصخريّ األميركيّ التي استفادت من سنوات 

ارتفاع أسعار الخام األسود، األمر الذي دقّ جرس اإلنذار في 

على  للحفاظ  جديدة  استراتيجيّة  لتبني  ودفعها  الرياض، 

البترول في السوق.  حصّتها السوقيّة عبر ضخّ املزيد من 

نجحت هذه االستراتيجيّة إلى حد بعيد في احتواء التهديد 

الذي مثّله مُنتجو النفط الصخري، إال أنّ املنافسة سرعان 

ما انتقلت من الغرب إلى الشرق بسبب الزيادات الكبيرة في 

اإلنتاج العراقيّ واإليراني والروسيّ، وتدفقها بشكلٍ رئيسيّ 

حصّتها  على  السعوديّة  لتُزاحم  اآلسيويّة  األسواق  إلى 

هناك ولتدفع باألسعار إلى مزيدٍ من الهبوط. 

من هُنا، يبدو قرار السعوديّة األخير في الدفع بـ «أوبك» 

أوّلها  مُختلفة،  اعتبارات  من  مزيجاً  اإلنتاج  خفض  نحو 

واحتياطيّاتها  موازنتها  على  الضاغط  االقتصاديّ  العامل 

السنة  في  أبدته  الذي  التعسّر  ظلّ  في  خاصّة  النقديّة، 

وتعليق  الخاصّة،  الشركات  مستحقّات  دفع  في  األخيرة 

الكثير من املشاريع الحيويّة، واللجوء إلى الدين الخارجي، 

واستمرار ارتفاع تكاليف حربها على اليمن، وثانيها العامل 

السياسيّ املرتبط بتوفير األجواء املناسبة لخططها املُزمعة 

للقيام ببرنامج خصخصة واسع النطاق بما يشمل أجزاء 

من شركة «أرامكو» العمالقة.. إذ سيكون من األسهل تمرير 

هذا النوع من اإلجراءات في ظروف ماليّة أفضل ممّا هو قائم 

اآلن، وثالثها العامل الفنّي، إذ يعتقد الخبراء السعوديّون أنّ 

تخفيض اإلنتاج في هذا الوقت ضروريّ إلراحة اآلبار وألنّه لن 

يُؤثّر على الحصّة السوقيّة للسعوديّة، ال سيما أنّ الخفض 

سيكون على األرجح من الزيادة التي طرأت على اإلنتاج املحلّي 

لتلبية الطلب املرتفع في أشهر الصيف وليس من مستوى 

«أوبك»  في  املُنتجة  البلدان  بعض  وألنّ  األصليّ،  اإلنتاج 

القصوى،  اإلنتاجيّة  طاقتها  إلى  فعًال  وصلت  قد  وخارجها 

ولذلك فإنّ تخفيضها أو تجميدها لإلنتاج سيكون تحصيل 

حاصل، وربما يُفسّر هذا املرونة التي أبدتها السعوديّة إزاء 

شروط إيران، ألنّها تُدرك أنّ األخيرة لن تستطيع تحقيق 

زيادة كبيرة في طاقتها اإلنتاجيّة قبل سنوات من االستثمار 

الذي افتقدته خالل فترة العقوبات. 

وبكلّ األحوال، لن تتضح مفاعيل الرهان السعوديّ تماماً 

قبل رؤية الكيفيّة التي سيستجيب من خاللها منتجو النفط 

الصخريّ لالرتفاع املُحتمل في األسعار في العام املُقبل، وعمّا 

بوتيرة  اإلنتاج  إلعادة  ستدفعهم  الزيادة  هذه  كانت  إذا 

أيضا  أن تنجلي  مُجدّداً، وقبل  أسرع والتأثير على األسعار 

خطط الرئيس األميركيّ الجديد، دونالد ترامب، الذي وعد 

بمنح تسهيالت كبيرة لشركات النفط الصخري، ومدّ خطّ 

أنابيب «كي ستون» من ألبرتا في كندا إلى خليج املكسيك، 

في  السعوديّ  للنفط  السوقيّة  الحصّة  سيقلّص  الذي 

أميركا، وأخيرا نياته املُعلنة إلعادة النظر في االتّفاق النووي 

مع إيران، والتي يُمكن أن يكون لها تبعات على موقعها في 

سوق الطاقة العامليّ.. لننتظر كي نرى.

باحث اقتصادي من فلسطين

ال بدّ من تخفيف الضوء، إلنصات فذ على دبيب الناس املكتوم. تخفيف 

الضوء لرؤية ما تُحجبه املصابيح والقناديل. اإلحساس باليقظة املذعورة 

على وقع سنابك الكوابيس، ومن ثم العودة إلى نوم مضطرب على سرير 

أوجاع املفاصل. معاتبات األبوين املوزعة على حشد األمراض التي وفدت إلى 

أبدانهم بالجملة، واألدوية التي بال مواد طبية فعالة، تذكير لألغراض التي 

سيحملونها في رحلة اليوم التالي على ظهر «السوزوكي»، لتفقد األبناء 

املوزعين بين األحياء.

الهمس املخنوق بضرورة التدرب على تقبل العيش في بالد لها رائحة 

امللح  املتوارثة كإضافة  العائلية  الوصايا  البطاطا»، تجاهل بعض  «درنات 

به كل  والتذكير  وامللح  الخبز  تقديم  يعد مجدياً.  لم  ألنه  الطحين،  إلى 

حين، كعربون كريم للتآخي، وعدم استعجال تقطيع الرغيف قبل رشه 

بزيت الزيتون ونثر أوراق النعناع على قلبه املفتوح...االعتياد على حيوات 

الزينة..  كمصابيح  تنطفئ  أن  تلبث  وال  تضيء،  التي  القصيرة  األهل 

كانوا  الذين  الناس  أي  الطحين،  كأكياس  يعبرون  آخرين  رؤية  واعتياد 

أطراف  أكمامها  نهايات  من  تظهر  مقاسهم،  على  مكوية  بزات  يلبسون 

توثق  نحيلة،  ربطات عنق  على صدورهم  وتنسدل  البيضاء،  قمصانهم 

وحواجبهم  شعورهم  ويصبغون  قمصانهم،  أزرار  بين  مذهّبة  بحبسة 

يتقدمون  يراهم  ملن  ليؤكدوا  الليل..  من  سواداً  أشد  بلون  وشواربهم 

واألصبغة  األناقة  بإمكان  أنه  املستقيمة،  وقاماتهم  الثقيلة  بخطواتهم 

وقطرات ماء الكولونيا التغلب على نوائب الزمن.

ويمدهما  يديه من جيبه  أحد يخرج  ال  بالضباب،  املثقلة  الصباحات  في 

ملصافحة من هو مقبل نحوه، وال أحد ينطق بكلمة. يسيرون بصمت ثقّله 

الرعب واالرتياب والتأمل األبكم في خلود الحجر. يكتفون بهز رؤوسهم 

لألسفل واألعلى، ملتزمين بهذا النمط املستحدث من التحيات الواقعية.. 

الوقوف  وال  ذاتها،  والشكاوى  ذاته،  الكالم  تكرار  على  قادراً  أحد  عاد  ما 

طابور  إلى  بعدها  واالنتقال  اليومي،  الخبز  على  الحصول  ألجل  لساعات 

املياه،  وتعقّب صهاريج  املنزلي،  الغاز  التي تحمل عبوات  الشاحنة  انتظار 

واستئناف مسيرة الغضب التي بدأها أجدادهم من أواخر القرن التاسع 

عشر بعد ذلك كله.
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في  الرجل  سقط  أترى  الشتوية،  الصباحات  غبش  في  الصور  تختلط 

أسراب  وافدة  أم  أمهاجرة  أحضانه،  في  رايته  سقطت  أم  رايته،  أحضان 

الغربان  وليمتها  تبدأ  وبماذا  الكهرباء،  ترتاح على أسالك  التي  العصافير 

املنقضة على الجثث املشوية فوق نيران الحرب، من العيون التي انسدلت 

أجفانها كتروس حديدية، أم من األفواه، التي حالت الكلمات املتيبسة بين 

هيناً  ليس  إذ  ذلك،  كل  تخمين  بصمت  يجري  انطباقها.  دون  شفتيها 

الوصول إلى مناهج الغربان في أكل الجثث.

رؤية  ومن  األحذية،  من  أثقل  بات  الذي  الطين  يربكها  الحركة،  تتباطأ 

الجوالين  الباعة  أحابيل  ومن  الشوارع بصلف..  تعبر  مألوفة  غير  وجوه 

الستدراج املشترين للحديث عن السالم في بالد أمست فيها البنادق أكثر 

عدداً من أشجار الزيتون.

ال شيء واضح في كل هذا، إال عصير الكرز الحلو اآلتي من عهد حيرة 

الفراشات بزهورها، والبيوت التي تحولت إلى أنقاض. وإن كان ال بد من 

الدموع، بعد كل ذلك، فلماذا يدفن املوتى بمواكب أشبه باألعراس.

األرض وخيراتها وتسخير شعبها،  بهذه  الطامعون  أي  األعداء،  عرف 

الصبّار.  غراس  من  فاعلية  أشد  هو  ما  إلى  تحتاج  التخوم  حماية  أن 

إلى  الوصول  من  تمكنوا  حاذقة.  عسكرية  حيل  إلى  البالد  تحتج  لم 

واعتبرها  بالعبودية،  شعبها  واقتنع  وقالعها،  ومدنها  ومزارعها  أنهارها 

في  تعويضها  الفانية، وسيجري  الحياة  في هذه  اإللهية  االمتحانات  من 

الحياة األخرى املنتظَرة. لم نأخذ بالكيفيات التي تحمي بالدنا، أي أرضنا 

وشعبنا، إذاً يجب التدرب على جرهما خلفنا، كعربات في قوافل القرباط 

(اسم الغجر في سوريا).

& & &

لم تك أكالف الزعامة باهظة، دبابة ال ترى بكاملها، كاف بروز برجها أو 

سبطانتها، بزّة مكوية وحذاء المع، وكلمات نارية تسوق الناس ملواجهة 

االستعمار في النهار، في حين يتكفل الزعيم وزمرته طلب معونته في الليل، 

األساسية.  مساراتها  على  إجماع  وهناك  ومتقنة،  معلومة  طريقة  وهي 

يجري التحريض في الخفاء، وتسهيل نزول الناس إلى الشوارع، ال بغاية 

لتذكيره بجنراالته  وإنما  االستعمار ودحره وتقويض مرتكزاته،  مواجهة 

إلى  ودفعها  نومها،  من  الشعوب  إيقاظ  على  قدراتهم  من  وبعض  األيتام، 

العامة، وقذف الحجارة على بيوت القناصل ومراكزهم، وحرق  الساحات 

بضع مؤسسات وشركات تعود إلى ما يذكِّر به، وهذا في عهد النهوض 

القومي، أما في عهد نكوصه، أي عهد املتاجرة باألديان، واملزايدة بها، فغدت 

«املواجهة» أسهل بكثير.

«ضاعت الطاسة»! لسنا في حمام عمومي، لكن الطاسة متاحة في الحمام 

املاء  لغرف  املتبقية  الوسيلة  وهي  كليهما.  في  ضياعها  ويمكن  وخارجه، 

النظيف، وإزالة رغوة الصابون املنسدلة على العيون، التي تحجب الرؤية 

الشرطة  رقباء  بات  حين  من  الطاسة»  «ضاعت  األجفان..  باطن  وتكوي 

األدبي  والنقد  الفلسفة  في  الدكتوراه  شهادات  على  يحصلون  السرية 

والتنمية املستدامة.. ويتحدثون على شاشات التلفزيون عن عصر األنوار.

& & &

ال تزال هناك إمكانية للوقوع  في األوهام التي وُقِع بها قبل قرن، كتحميل 

الهواء رسائل اإلغاثة، والتربيت على كتفه كحال التربيت على كتف فتى 

انتزع مرتبة متقدمة في نجاحه املدرسي، استفتاء املوتى الستبيان أرائهم 

في األحياء.. واستدراج هطول األمطار بقرع الدفوف، عدم التيقن من أن 

كالم الشتاء يجففه الصيف، وعدم االنتباه إلى أن النضال ضد االستعمار 

يبدأ عند من ينادون بمقارعته بعد إيداع أموالهم املنهوبة في مصارفه.

ولن  التاريخ،  خارج  لقوم  التاريخ،  في  متميزة  أدوار  عن  البحث  عبثاً 

واملروءة  الشجاعة  تبرز  التي  واملقامات  لألشعار  بقراءات  ذلك  يعوضهم 

وإغاثة امللهوف.. واعتبارهم ميزات فريدة ال تحوز عليها الشعوب األخرى 

تطويق  بغاية  ال  األسئلة،  طرح  استسهال  البخيلة.  الجاحدة،  الجبانة، 

للعبارات  طائل  بال  وتكرار  لألجوبة،  كسول  الستقبال  بل  املشكالت، 

لتبدالت  إصغاء  دون  أمي اسميه عمي»، من  يتزوج  «الذي  االنهزامية، كـ 

الزمن وقسوة الخيارات. ترى ما االسم الذي سنطلقه على من يطمع بأمنا 

من دون إظهار أي نية للزواج منها؟ وكأن هذا الكالم ال يصل أهله الذين 

ناموا كما أطفالهم، قبل االنتهاء من سرد الحكاية.

 كاتب من سوريا

رامي خريس

عزيز تبسي

(تصوير: علي جراكجي /رويترز) حقل خريص النفطي في السعودية  
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فخّ الصورة بين الحقيقة والوهم

محمد الناجي

صور،  مجموعة  نراه  ما  يعدو  أال  أخشاه  ما  جُلّ  ملياً،  التفكير  بعد 

الصحراء.  في  العطش  بإخماد  الخيالي  اإلحساس  ذاك  يشبه  سراباً 

ال يزال  الذي  باملُتخيَّل  الحقيقة نفسها تبدو مأخوذة ومحاصرة  حتى 

قادراً على إثارة املشاعر بلمح البرق، لكنه ال يقوم في حقيقة األمر سوى 

بتعميق الوهم. خرجت الجموع، عادت الجموع! ندرك ذلك بالصورة، 

وهي الوحيدة على ما يبدو التي تبقّت لنا.   

يكن.  لم  شيئاً  أن  لو  كما  هادئ  والشارع  مساراته  اليومي  يتابع 

حكومته،  تشكيل  على  بنكيران  يواظب  فيما  أخنوش،  عزيز  انتُخب 

األمور  البالد فبعيد في تنزانيا. ال حاجة لرسوم توضيحية،  أما حاكم 

سيعيد  حقيقي.  تحليلي  جهد  دون  من  املجرّدة  بالعين  رؤيتها  يمكن 

البالغون اإلمساك بزمام األمور، فقد تُرك الصغار ليفرحوا باإلنجاز، وها 

قد انتهت املهزلة.  

الحقيقة  امتصاص  وظيفتها  الويب،  على  بلعبة  أشبه  يجري  ما 

االجتماعية الصعبة، التي تفرغ وتمتلئ بعيداً، وبشكل عميق، بفضل 

التظاهرات  تعطيه  الذي  والشرعية  القوة  انطباع  وبفضل  الشعارات، 

األكثر احتفالية من أي شيء آخر.  

يتجسّد هنا قدر املجتمعات املحرومة من النخبة، املجتمعات املحرومة 

التاريخ بقصص مجتمعات من هذا  املستقبل. يحفل  األفكار ومن  من 

القبيل، تكون عقيمة وقاحلة، وهذا على ما يبدو حال مجتمعنا اليوم. 

سندخل في دائرة االحتجاج التي ال تنتهي، حيث يقول كل واحد على 

طريقته ما يريد، ما يؤمن به، وعندما يحلّ الليل كلٌّ يخلد إلى جحره، 

فال  وعليه  وساق،  قدم  على  تتزايد  والبطالة  غداً،  يعمل  أن  عليه  ألن 

يجوز التفريط بما في اليد.  

غداً، على حسابات مواقع التواصل االجتماعي، وبعد غد والذي يليه، 

نحمّل صوراً تعزّز الوهم بأن الثورة مستمرة، بينما هي مجرّد تنفيس 

لَحْظي. ثم يغطي الصمت على كلّ ما عداه، خالل وقت قصير، ليترك 

رماديّة  أكثر  سيصبح  األفق  اليومية.  الحياة  رتابة  في  تائهة  األقدار 

أن  الجدال فيمكن  أما  املُجهضة.  املنكوث بها، واآلمال  الوعود  بسبب 

يُستأنف بعد أخذ استراحة. 

والثمانينيات  الستينيات  بين  (الفترة  الرصاص»  «سنوات  دخلتْ 

االعتقاالت  وتكاثرت  الريف  قصف  فيها  جرى  التي  الفائت  القرن  من 

مقارنة  نعيم  كجنة  البالد  إلى  يُنظَر  النسيان.  خانة  في  القسرية�) 

املغرب خيار جيّد  العيش في  املزمن.  العنف  الغارقة في  بالبالد املجاورة 

حيث توجد طبقة موفورة الثراء، وحيث يوجد أناس يستغلون اآلخرين 

ويحتكرون ثروات البالد، وحيث تكثر أعداد الفقراء. املغرب جميل ألن 

تمضي  اإلرهاب  ضدّ  والحرب  موجود،  غير  والعنف  بعيدة،  الحرب 

بشكل فعّال. هذا ليس خطأً. ولكن الخطر يكمن في ترحيل القضايا 

املهمة إلى يوم آخر: املدرسة، الصحة، والفقر. 

في حالة  تعيش  األخرى كانت  البلدان  الغد،  ما يخبئه  يعرف  أحد  ال 

سالم قبلنا.  

  مؤرّخ وأستاذ السوسيولوجيا االقتصاديّة

في جامعة محمد الخامس، الرباط



مليار دوالر قيمة صفقات أسلحة «وافقت» وزارة الخارجية األميركية على بيعها لدول 

عربية هي السعودية (حامالت طائرات هليوكوبتر بقيمة ٣٫٥١ مليار دوالر)، واإلمارات 

(طائرات من نوع أباتشي بقيمة ٣٫٥ مليارات دوالر)، وقطر (حاملة طائرات بقيمة ٧٨١ 

دوالر). ماليين   ١٠٨ بقيمة  للدروع  مضادة  موجهة  (صواريخ  واملغرب  دوالر)،  مليون  قـضـيــــة
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بعد ثمانية أعوام من أخر مرة قامت فيها منظمة األقطار 

من  وعامين  إنتاجها،  بخفض  (أوبــك)  للنفط  املصدِّرة 

واملفاوضات  االجتماعات  من  وشهرين  األسعار،  تضعضع 

املكثفة.. تمكنت املنظمة في آخر الشهر املاضي من إبرام 

اتفاق فاجأ األسواق. 

تعود بذرة االتفاق األخير الذي توصلت إليه أوبك إلى 

تسلمه  على  مرَّ  يكن  لم  الذي  الجزائري  النفط  وزير 

من  مستفيداً  التحرك  بدأ  حين  أشهر  ثالثة  منصبه 

بالده  في  املنظمة  وخارج  داخل  النفط  ملنتجي  تجمع 

في  الالعبين  كبار  بين  مبدئية  تفاهمات  إلى  للتوصل 

استفاد  وروسيا.  وإيران  السعودية  وتحديداً  السوق، 

عمله  بسبب  الصناعة  في  املهنية  خلفيته  من  الوزير 

في شركة سوناطراك، التي بدأت تخرج من حالة عنق 

إنتاجها  في  النمو  بدأ  التي كانت تعيشها مع  الزجاجة 

بالده  وضعية  من  استفاد  وكذلك  والغاز،  النفط  من 

في  وتوسّطها  الفرقاء  مختلف  مع  الجيدة  وعالقاتها 

العديد من القضايا املعقّدة. وهو نجح في إقناع املنتجين 

الجزائر  في  وجودهم  خالل  إطاري  اتفاق  إلى  بالتوصل 

(أيلول / سبتمبر) يقضي بخفض إنتاج أوبك إلى 32.5 

التفاصيل  في  البحث  يتم  أن  على  يومياً،  برميل  مليون 

خالل االجتماع العادي للمنظمة أواخر الشهر املنصرم. 

ملعرفة  قصداً  اعتمدت  هذه  الشهرين  فترة  أنّ  ويبدو 

بين كبار  التفاهم  ولزيادة  ناحية،  السوق من  اتجاهات 

املصدرين من الناحية األخرى.

شهدت  الشهرين  فترة  أن  إذ  فعًال.  حدث  ما  وهو 

لقاءات عديدة بين منتجي ومصدري النفط في عواصم 

مختلفة، األمر الذي خلق دينامية باتجاه بلورة االتفاق، 

خاصة وأنّ هذه اللقاءات أسهمت في تعزيز التفاهم بين 

بعض الوزراء، خاصة السعودي والروسي، وهو ما يعتبر 

وتستند  البلدين،  رئيسي  بين  تمت  لتفاهمات  امتداداً 

التي  النفط  أسعار  تحسين  على  تقوم  أرضية  إلى 

تعتمد عليها املوازنة العامة في بلديهما. ونتيجة لهذه 

التفاهمات، انتقلت موسكو من مربع تجميد انتاجها إلى 

خفضه، بل والى تحمّل نصف مقدار الخفض املطلوب 

برميل  ألف   300 ويبلغ  أوبك،  خارج  من  املنتجين  من 

يومياً.

استثناء إيران

برنامج  في  األكبر  العبء  تحملت  جانبها  من  الرياض 

مليون   1.2 إلى  ويصل  أوبك  اعتمدته  الذي  الخفض 

 486 بحوالي  إنتاجها  بخفض  ستقوم  إذ  يومياً،  برميل 

الصيغة  مليوناً.   10.05 إنتاجها  ليكون  يومياً  برميل  ألف 

التي اعتمدتها أوبك لخفض اإلنتاج هي بأن يكون بحدود 

4.5 في املئة من إنتاج كل دولة. وعلى الرغم من الخالف 

حول أي األرقام يتم اعتمادها، وهل هي تلك التي تقدمها 

الدول نفسها أم من املصادر األخرى، إال أن القائمة النهائية 

بخفض  وعد  الذي  العراق  السعودية  جانب  إلى  شملت 

210 أالف واإلمارات 139 ألفاً والكويت 131 ألفاً وقطر 30 

ألف برميل.

إيران  استثنى  أنّه  هي  االتفاق  في  نقطة  أهم  أنّ  على 

بسبب  ونيجيريا  الحظر،  سنوات  عن  لتعويضها 

االضطرابات األمنية فيها، وليبيا أيضاً للسبب ذاته الذي 

دائماً  تصر  كانت  الرياض  البلدين.  هذين  بإنتاج  هبط 

على أن يشمل اتفاق الخفض الجميع، وخاصة إيران، لكن 

فيما يبدو أنه بسبب التفاهمات مع موسكو، وكون إنتاج 

الغربي  الحظر  قبل  عليها  كان  التي  املعدالت  قارب  إيران 

وهو 3.97 مليون برميل، األمر الذي يعطي طهران فرصة 

تعتبر  وهي  فقط،  برميل  ألف   90 بحوالي  انتاجها  لزيادة 

خاصة  االتفاق،  طريق  في  تقف  أن  ينبغي  ال  ضئيلة  كمية 

أن عدم االتفاق سيعني تدهوراً أكبر لألسعار لن يستفيد 

منه أحد، وتتبدد بالتالي مجهودات الشهرين في اإلعداد 

اتفاق  إلى  الوصول  إمكانية  وضوح  عدم  مع  االتفاق  لهذا 

ثان قريباً.

شجّعا  إضافيين  عاملين  هناك  فإن  األمر،  واقع  وفي 

الرياض على املضي قدماً في االتفاق: أولهما أنها اتبعت 

فصل  خالل  انتاجها  في  املستمرة  الزيادة  سياسة 

وعليه  يومياً،  برميل  مليون   10.6 قارب  حتى  الصيف 

إلى  بإنتاجها  الذي ستتحمله سيعود  الخفض  فحجم 

معدالته العادية املعروفة خالل فصل الشتاء. وثانيهما أنّ 

السعودية تخطط لطرح جزء من أسهم شركة أرامكو 

مستوى  كان  وكلما   ،2018 العام  في  املستثمرين  إلى 

هذا  أفضل.  نتائج  ذلك  حقق  كلما  جيداً  النفط  أسعار 

أوبك،  أعضاء  لكل  العام  املالي  الهم  إلى  باإلضافة  طبعاً 

هذا  دوالر  مليار   341 إلى  مداخليهم  تراجعت  الذين 

 2014 العام  في  عليه  كانت  ما  نصف  نحو  أي  العام، 

دخًال  أوبك  وحققت  البرميل،  سعر  تقهقر  بدأ  عندما 

تقديرات  الدول تضع  معظم  أن  علما  ملياراً،   753 بلغ 

ميزانياتها للعام املقبل في مثل هذا الوقت.

مفاجأة االتفاق

كانت الشكوك قد تزايدت حول قدرة أوبك على تجاوز 

وكميته،  بالخفض  سيقوم  من  حول  الداخلية  خالفاتها 

مع  اجتماع  حضور  السعودية  رفضت  أن  بعد  وتحديداً 

املنتجين خارج أوبك، وذلك على أساس أن األولوية ينبغي 

أن تكون إلنجاز اتفاق داخلي للمنظمة بداية، يتم تسويقه 

بعد ذلك للمنتجِين خارجها. ولهذا احتفت أسواق النفط 

في  األعلى  هو  ارتفاعاً  له  التالي  اليوم  وشهد  باالتفاق، 

غضون 16 شهراً بعد تجاوز سعر البرميل من خام برنت 

50 دوالراً.

تمّ  وإذا  أشهر،  ستة  لفترة  االتفاق  يستمر  أن  يُفترض 

تطبيقه، فإن عدم وصول 1.2 مليون برميل إلى األسواق، 

إضافة إلى قيام الدول املستهلِكة بالسحب من مخزوناتها 

التخمة  حالة  تجفيف  في  سيُسهم  الشتاء،  فصل  خالل 

التي تعاني منها السوق ويدفعها إلى التوازن في النصف 

االسعار،  على  سينعكس  ما  وهو  املقبل،  العام  من  الثاني 

أنها  ساكس»  «غولدمان  االستشارات  شركة  تقدر  التي 

لتستقر   2017 منتصف  حتى  ارتفاعها  تواصل  أن  يمكن 

بعد ذلك، بينما «جى.بي.مورغان» ترى أن تصاعد األسعار 

أنها  العام  والتوقع  فصل.  كل  وخالل  تدريجياً  سيكون 

هذا  سيسهم  للبرميل.  دوالراً    55  -  50 بين  ستتراوح 

األميركية  النفط  صناعة  إنعاش  في  يُعتقَد،  كما  املعدل، 

التي خسرت قرابة املليون برميل يومياً من اإلنتاج املحلي 

األسعار.  وتراجع  املاضيين  العامين  فترة  خالل  األميركي 

والشهر املاضي وحده شهد زيادة 90 ألف برميل يومياً في 

اإلنتاج األميركي، وهو مؤشر على ما ينتظر السوق واالتفاق 

مع تحسّن األسعار.

االتفاق  االيجابية بخصوص  الفعل  ردة  من  الرغم  وعلى 

الثاني/  األول من كانون  به من  العمل  بدء  الذي يفترض 

الزمني  املدى  عن  يتساءلون  املراقبين  بعض  أن  إال  يناير، 

وهناك  خاصة  األسعار،  في  التحسن  واستمرار  لصموده 

االلتزام  االتفاق ومدى  العديد من عالمات االستفهام حول 

حدود  في  للمنظمة  اإلنتاجي  السقف  يضع  فاالتفاق  به. 

إطار  في  ونيجيريا  ليبيا  وجود  ومع  يومياً،  مليون   32.5

فإن  الخفض،  برنامج  من  استثناءهما  رغم  السقف،  هذا 

البلدين  هذين  قيام  مع  سيحدث  ماذا  يصبح:  السؤال 

بزيادة إنتاجهما؟

يتضمّن االتفاق أيضا قيام املنتجين خارج أوبك بخفض 

فقط  روسيا  أعلنت  اآلن،  وحتى  يومياً.  برميل  ألف   600

أنها ستخفض نصف هذه الكمية، وليس واضحاً بعد من 

سيقوم بتحمل بقية الـ300 ألف برميل األخرى. ومع أن 

كازخستان وعُمان حضرتا االجتماعات، إال إنهما لم تعلنا 

التزاماً محدداً. هذا طبعا إلى جانب املشكلة املزمنة املتمثلة 

الخفض  ببرنامج  نفسها  األعضاء  الدول  التزام  مدى  في 

املتفق عليه.

أن  األخير  االجتماع  في  لألنظار  الالفت  التطور  أنّ  على 

الدورة  خالل  املنظمة  اجتماعات  ترؤس  قبلت  السعودية 

املقبلة رغم انها كانت دائماً تتجنب هذه املواقع. وبحسب 

طوال  املنظمة  سيترأس  الطاقة  وزير  فأن  االجتماع،  قرار 

العام املقبل، وهو عام تنفيذ االتفاق وسد الثغرات أمام عدم 

خارجها.  أو  أوبك  في  االعضاء  الدول  من  سواء  االلتزام، 

أبدتها  التي  الروحية  مع  تتسق  الخطوة  هذه  ان  ويبدو 

واالقتصادية  السياسية  تعامالتها  في  مؤخراً  الرياض 

إلى  تسعى  أنها  كما  امللفات،  مختلف  في  ودولياً  إقليمياً 

االستفادة من التفاهمات التي جرت خالل األسابيع املاضية 

يفيد  النفطية  السوق  في  استقرار  إلحداث  عليها  والبناء 

املنتجين واملستهلِكين على حدّ سواء.. بدون أن تتحمل 

العبء لوحدها.  

  كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

تبدو  املتاريس،  الحكوميّة من خلف  القرارات  تطلُّ بعض 

البالد.  وكأنها مشتقّة من حربٍ مرادفة للتي تطحن عظام 

والناس اعتادوا أنّ يناموا تحت قصفٍ حكوميٍّ ناعم يخلو 

يهطل  أعلى،  من  يأتيهم  لكنه  واملوت،  البارود  شوائب  من 

تخيط  التي  التشريعات  تلك  داخل  متخفّياً  رؤوسهم  فوق 

لهم على عجالة أثواباً ضيّقة للعيش، تصير مع مرور الوقت 

على مقاس الجميع، وال سبيل أمام الناس سوى التودد من 

وفسحة  األربع،  الجهات  من  التقنين  حدودها  معلّقة،  حياةٍ 

املمكن فيها ضيّقة بفعل تبعات الحرب وسوء اإلدارة وتقاسم 

فيه  يعيش  وقتٍ  في  القائمة،  السلطة  مكونات  بين  املنفعة 

خارج  تكون  ما  غالباً  أخرى  ضفّة  على  العاديّون  املواطنون 

حسابات القرارات االقتصادية واالجتماعية املتّخَذة.   

حكومتان للتقنين والغالء

في شهر تموز / يوليو من العام الحالي تنصّبت حكومة 

جديدة، أغلب مكوّناتها هم وزراء جاؤوا من الحكومة التي 

مجلس  في  الطفيف  التغيير  من  الرغم  وعلى  سبقتها. 

الوزراء باعتباره أحد األذرع التنفيذيّة للسلطة وليس أحد 

مكوّناتها، فإن الكثير من وسائل اإلعالم املحليّة احتفت به، 

معاناة  أسباب  مُحيلةً  الئقة،  ديماغوجيّة  وسوّقته بصورة 

مستبشرةً  السابقة،  الحكومة  قرارات  إلى  السوريين 

هذه  تصحّح  لم  عام  نصف  وخالل  الجديدة.  بالحكومة 

العرف  هو  التقنين  بقي  امللتوي،  الحياة  مسار  الحكومة 

بعض  تبديل  وكأن  الغالء.  وبقي  الناس،  لحياة  اليومي 

أسماء الوزراء يزيح كتلة املشاكل األساسية تلك باتجاه 

تفكيرها  تغيّر منهجيّة  أن  تنوي  السلطة  فال  الحلّ،  برزخ 

في إدارة الشأن العام، وال الناس قادرون على استنتاج طرق 

إضافيّة ملواصلة البقاء، فالغالء والتقنين هما مجرّد إظهار 

املنتجات  بعض  أيضاً  وهما  للواقع،  بائس  فوتوغرافيّ 

بدالالتها  الشاخصة  املركّبة  االقتصادية  لألزمة  النهائية 

الدامغة عبر غياب التمويل الحقيقي لبنود اإلنفاق الجاري، 

وتعطّل اإلنفاق االستثماري فعليّاً، وارتفاع معدّل التضخم، 

وانخفاض القيمة الشرائية لليرة، وتآكل احتياطي القطع 

األجنبي، باإلضافة إلى فجاجة العقوبات الغربيّة. ثم أنّ هذه 

املعطيات عادت وتحوّلت في لحظةٍ ما إلى متراسٍ تحتمي 

والتي  الحرب،  سنوات  خالل  الصادرة  القرارات  أغلب  به 

دفع كلفتها املواطن البسيط.

سيرة الرغيف األسمر

مطلع العام 2015، قررت السلطة رفع سعر الخبز للمرّة 

الثانية بنسبة 40 في املئة، باإلضافة إلى تخفيضها لوزن 

الربطة الواحدة بنسبة 11 في املئة. ومع هذا فقد تبدّلت 

مارس  آذار /  اعتباراً من شهر  الخبز كليّاً  جينات رغيف 

من العام املاضي، ليظهر مشوّهاً بلونٍ أكثر قتامة وبرائحة 

غير مستحبّة، أيّ أنه لم يعد مطابقاً للمواصفات القياسيّة 

املألوفة. امتزج طحينه األبيض بالنخالة السمراء ودخلت 

ظلّ  ذلك  من  وبالرغم  فأفسدته،  فاسدة  خمائر  قلبه  إلى 

الناس يأكلونه، أكثرهم إيماناً يقول غيرنا مات جوعاً في 

إيماناً  وأقلهم  غيرهما،  وفي  الشرقية  الغوطة  وفي  مضايا 

يأكله فقط النتفاء الخيارات البديلة. ثم تبدّل لون الرغيف 

األول/ اكتوبر من  على نحوٍ مفاجئ مطلع شهر تشرين 

العام الحالي، فظهر أبيض وكأنه تخلّص من محنة لونه 

وطعمه، ثم عاد مطلع الشهر التالي إلى سيرته السمراء 

البائسة، عاد لونه قاتماً كما ألفهُ السوريون خالل الحرب. 

ولعلّ هذا التحسّن القصير خالل شهر في مسيرة الرغيف 

املمزوج بمادة  القمح  السوري تزامن مع دخول كمية من 

داخل  مخزّناً  كان  والذي  املسرطنة  «األوكراتوكسين» 

عنابر مطاحن «لبنان الحديثة» املقفلة بقرار قضائي لعدم 

طرده  املسرْطن  فالقمح  الصحية،  الشروط  استيفائها 

أرضها  إلى  السلطة في سوريا  وأدخلته  أرضه،  لبنان من 

كشفتها  املعطيات  وهذه  الحدودي!  العبوديّة  معبر  عبر 

صحيفة لبنانية.

 دراما ارتفاع أسعار املحروقات 

أكثر  الدعم  رفع  مسرح  على  السابقة  الحكومة  تألقت 

أربع  استمرّت  متواصلة  عروضٍ  سلسلة  في  سواها  من 

سنوات (-2012 2016)، تبنّت خاللها قراراتٍ برفع سعر 

سعر  ورفع  املئة،  في   620 بنسبة  مرّات  خمس  املازوت 

سعر  ورفع  املئة،  في   462.5 بنسبة  مرّات  ست  البنزين 

املئة، ما جعل املستويات  الغاز ثالث مرّات بنسبة 700 في 

العامّة لألسعار ترتفع إثر كلّ زيادة. وعلى الرغم من ذلك، 

بقي الطلب على املشتقات النفطيّة أكثر من العرض املتاح، 

األمر الذي أثمرَ أسواقاً سوداء خرجت تدريجيّاً من تهمة 

حالة  أيضاً  وكأنها  العلن،  فضيلة  إلى  الظلّ  في  االستتار 

إن  بل  كذلك،  ليست  وهي  بلوغها،  من  مفرّ  ال  موضوعية 

موسم الحرب ينضج ثماراً ال ينضجها موسمٌ آخر، وقلّةٌ 

فقط تقطفها.

العام الحالي  الثاني / نوفمبر من  وشهد شهر تشرين 

الفيول  باخرة  من  اتخذت  طويلة  حكوميّة  مراوغة  على 

حمولة  ظلّت  بحيث  لها،  مقرّاً  بانياس  ميناء  في  الراسية 

الباخرة املقدرّة بنحو 80 ألف طن حبيسة قرارٍ واضح لم 

يصدر إلفراغها دفعةً واحدة. لكن وسائل إعالم مقرّبة من 

تقدم  أن  دون  دفعات،  على  تفريغها  خبر  تناقلت  السلطة 

قيمة  دفع  في  التأخر  سوى  اإلجــراء  لهذا  وافياً  شرحاً 

السوداء، وسيطرة  السوق  امتدادات  فهم  أن  إال  الفيول. 

أقطابها األساسيين على معظم حركة تداول السلع داخل 

ملحتويات  التدريجي  التفريغ  بأن  التكهن  يبيح  سوريا 

الباخرة من مادة الفيول يذهب ليباع إلى املعامل التي تحتاج 

التقنين  ساعات  إن  إذ  غيرها،  إلى  أو  كوقود،  املادة  هذه 

ساعة   16 عن  تقلّ  لم  فهي  حالها،  على  بقيت  الكهربائي 

في اليوم كدليل على عدم وصول هذه املادة إلى محطّات 

التوليد الكهربائيّة كما هو منتظرٌ منها.   

قطاع االتصاالت يقتصّ أيضاً

انضمّت أجور املكاملات الخلويّة إلى جوقة الغالء هذا العام، 

املكاملات  ثمن  رفع  السوريّة  االتصاالت  وزارة  قررت  بعدما 

و  «سيرياتيل»  شركتي  تقدّمها  التي  واالنترنت  الخلوية 

«أم تي إن» بنسبة 100 في املئة تقريباً، وهذا قرار إضافي 

ابتزَّ جيوب الناس وال مبرر اقتصاديا له، باعتبار أن كلفة 

وأجور تشغيل هذه الخدمة لم يطرأ عليها أيُّ جديد. مثله 

في ذلك مثلُ القرار الصادر عن الوزارة في منتصف العام 

بعد  محموًال  هاتفاً  اشترى  من  كلّ  يُلزم  والذي  الحالي، 

تاريخ 19 تموز/ يوليو 2016 غيّر مصرّح به جمركيّاً أن 

يدفع قيمة تعريفه لدى إحدى شركتي الخلوي والبالغة 10 

آالف ليرة (20 دوالرا)، وإال يخرج هاتفه عن الخدمة، وكان 

أحرى بالوزارة الحريصة على تحصيل ضرائب الدولة أن 

تستوفي قيمة التعريف من أصحاب املحالت التجارية التي 

كيف  إذ  اشتروها،  الذين  املواطنين  من  ال  األجهزة،  تبيع 

لهم أن يعرفوا إن كان الجهاز املعروض للبيع قد استوفى 

الرسوم الجمركيّة إلدخاله أم ال. وبحسب األرقام املتوفّرة، 

وحدها  دمشق  في  باعت  الخلوية  الهواتف  محالت  فإن 

قرابة 90 ألف هاتف خلوي خالل العام 2015.

الناس  قراراتها على  في  السلطة تستقوي  أن هذه  غير 

العاديين فقط، فهم ليسوا سوى حلقة االستهالك النهائي 

إجراء  أثناء  األضعف  الحلقة  أيضاً  وهم  لها،  بالنسبة 

حسابات التشريع والتقرير في سوريا، الحلقة التي يمكن 

كسرها بسهولة على الدوام.

  صحافي من سوريا

سوريا: قرارات حكوميّة تُحاصر مصائر الناس

السر سيد أحمد

أيمن الشوفي

وسيم مرزوقي ـ سوريا

املسيرة الطويلة لعودة «أوبك» إلى قيادة سوق النفط

أشواق محرّم تعيد تعريف مدينتها اليمنية

األحمر موقعاً جغرافياً  البحر  الساحلية وميناؤها على ساحل  الحديدة  «تحتل مدينة 

متوسطاً بين املحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية مكّنها من أن تؤدي دوراً 

هاماً وحيوياً في اإلسراع بعجلة التنمية، لتصبح ومن خالل هذا الدور، أحد أهم املوانئ 

العالم  على  خاللها  من  اليمن  يطل  التي  األحمر  البحر  على  الرئيسة  والبوابة  اليمنية 

الخارجي».

يرد هذا التعريف على املوقع االلكتروني ملؤسسة «موانئ البحر األحمر اليمنية» لكنّه 

تعريف بحاجة إلى شيء من التعديل اليوم. وربما يجدر بالقيمين على املوقع استشارة 

سيدة تعرف املكان جيّداً، هي الطبيبة أشواق محرّم لكونها تعمل فيه منذ عشرين عاماً 

ولم تغادره حتى حين أصاب التهاب قلب زوجها ووقفت عاجزة أمامه وأمام عدم توفّر 

العالج له في ظلّ الحرب (الحروب) ما اضطره إلى املغادرة بصحبة ابنهما إلى األردن.

لعلّ أشواق ستقترح أن يتضمّن التعريف أنّه في عام 2016 كانت مديريات الحديدة 

مينائها  طريق  عن  تُدْخل  تعد  لم  املدينة  وأنّ  وجائعة،  الفقر  خطّ  تحت  كلّها  الـ26 

بفعل  امليناء  توقّف هذا  وأنّ  اليمنيون،  التي يستهلكها  الغذائية  املواد  من  املئة  في   70

الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الجارة السعودية، جعل الوقود الذي تحتاج إليه 

السوق  ما توفّر، في  إذا  الحوثيون،  يبيعه  نادرة  املستشفيات كي تواصل عملها عملة 

السوداء.

يروح  التي  التناقضات  عن  تتحدث  ولن  األرقام،  ذكر  على  الطبيبة  تأتي  لن  وربما 

ضحيتها الفقراء دائماً، وستكتفي بذكر كلمة «مجاعة»، وبالحديث عن األطفال الذين 

الذي  الطفل  ذلك  دواءٍ، وعن  توفّر  أو بسبب عدم  أمام عينيها جوعاً  يموتون  رأتهم 

كاد يموت لوال أنها ناضلت كي تحصل له على نوعٍ خاصٍ من الحليب على نفقتها 

الخاصة، كما تفعل طول الوقت منذ أن قررت البقاء وممارسة مهنتها على الرغم من 

كلّ الظروف، ومن مغادرة الكثيرين، ومن قلة الجمعيات اإلغاثية التي بات الباقي منها 

يركز جهوده على مكافحة داء الكوليرا، الزائر الجديد للمدينة.

في قصيدة للشاعر املتبصّر عبد الله البردوني عنوانها «مصطفى» كتبها عام 1986 

يتحدُث فيها عن الفرد اليمني الواقف بصالبة أمام كلّ من يضطهدونه، يمرّ هذا السؤال 

التوكيدي: «هل أنت أرهف ملحاً ألنّ عودك أنحف؟». لعلّ أشواق لن تقول شيئاً مما سبق 

قادرين  لم يعودوا معه  اليمنيين بلغت حدّاً  إنّ نحافة أجساد بعض  بالقول  وستكتفي 

على الوقوف، وأنّها على الرغم من ذلك بقيت تحاول أن تنقذ من باستطاعتها إنقاذه 

من موتٍ صار كثيراً جدّاً.

ربيع مصطفى

فكـــرة



هذا  األردن  في  ــرف«  »ش جريمة 

هذه  مثل  عــدد  كــان  بينما  العام 

و20   15 بين  يــتــراوح  الجرائم 

جريمة سنوياً في األعوام السابقة.
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جاذبية سري / مصر )مواليد 1925( خطف األفارقة السود في الجزائر

الالشرعي  النظام  عن  الكثير  وكُتب  قيل 

مليئة  وضعية  نحو  الجزائر  يقود  الذي 

النهب  بين  متراوحاً  القصوى،  بالخضّات 

حقاً  خصب  املوضوع  الكفاءة.  وانعدام 

لجهة االنحدار السياسي واألخالقي، فهؤالء 

ال  كارثي  مأزق  إلى  البالد  يقودون  الذين 

ينضبون.

سياق  في  أقسم،  النظام  هذا  أن  يبدو 

أذية  األقل على  أو على  ـ  انتزاع  تحلله، على 

ـ كل ما هو راقٍ ومثير لالحترام في الرأسمال 

السياسي للشعب الجزائري. يبدو أن هؤالء 

املستفيدين منه أقسموا على ترك حقل من 

القادمة.  لألجيال  كميراث  خلفهم  الخراب 

التي  للذاكرة  الفاقدة  الديكتاتورية  هذه 

عوّدت  شرعيتها،  عدم  إال  عنفها  يعادل  ال 

الفضائح  وعلى  مدانة،  ارتكابات  على  الناس 

والخطب الديماغوجية املتمادية.

التقهقر والذكورية 

تحت  ظهرت  سواء  الحاكمة،  العصابة 

مختبئة  بقيت  أو  الحكومة  في  ــواء  األض

تعرف  ألنها  تفضّلها  حالة  وهي  ـ  الظل  في 

نفسها غير الئقة ـ تتمكن من اإلدهاش عند 

أكثر  النزول  كل حدث، بفضل قدرتها على 

أحمد  آيت  الحقارة. حسين  فأكثر في سلم 

»هذا  أن  األسطورية   بحساسيته  الحظ 

املتالحق«،  بالبتر  إال  نفسه  يجدد  ال  النظام  

رأي  صوابية  إظهار  عن  األحداث  تكف  وال 

تعادلهم  اعتبرنا  فلو  الراحل.  القائد  هذا 

في  يتتالون  الذين  هؤالء  فإن  الفساد،  في 

تجسيد النظام يبدون في كل مرة أقل أهلية 

من سابقيهم.

وقد  الريعي،  النظام  باسم  الناطقون 

أرعبهم تقلص العوائد النفطية منذ انهيار 

أسعار البترول، يظهرون عدم كفاءتهم في 

النهار. هكذا تعلن وزيرة »التضامن  وضح 

والعائلة واملرأة« )!(  في 30 الشهر املنصرم 

العليا  الوظيفية  املراتب  في  النساء  أن على 

ألن  العامة،  للخزينة  رواتبهم  يعيدوا  أن 

يصدم  ما  وهو  بنا«،  يهتمون  »أزواجنا 

ما  أن سمع كل  له  أنه سبق  عاماً ظن  رأياً 

يخطر ببال. وإن كانت قلة تحتفظ ببعض 

األوهام حول هذه البيروقراطية التي يشكل 

فراغ كالمها صدى لخوائها، فعليها أن تعي 

بالذعر،  مصابة  البيروقراطية(  )هذه  أنها 

النفعية  ثقافتها  في  إال  لها  مَعيناً  تجد  وال 

كل  ومن  رؤية  كل  من  املجردة  والترقيعية 

أخالق. 

صورة  تعمم  الجاهلة  السلطة  وهــذه 

ذكورية  تمثالت  على  مبنية  للعالم  تقريبية 

املحرجة  التصريحات  الزمن.  عليها  عفا 

من  لخدم  عادياً  ابتذااًل  توضح  للوزيرة  

داخل  تكوينهم  جــرى  الثالثة  الدرجة 

النظام. وال يمكن توقع أي تجديد سوسيو 

سياسي من هذه األوساط، بل هم موضوعياً 

فهذه  خطراً،  أشد  وبشكل  الظالمية.  حلفاء 

ستواجهها  التي  بالصعوبات  تنبئ  الحال 

العمالت  من  الرصيد  سينضب  حينما  البالد 

األجنبية.

خطف عنصري

سوى  ليست  تلك  الوزارية  الحماقات 

 1400 نحو  خطف  مع  باملقارنة  تفاهات 

الثاني  ليلة  في  أوراق  بال  أســود  أفريقي 

بدأت  حين  ديسمبر،  األول/  كانون  من 

حتى  واستمرت  والدرك  البوليس  مداهمات 

هذه  من  عناصر  دخل  التالي.  اليوم  صباح 

األجهزة إلى مأوى هؤالء املهاجرين من جنوب 

الصحراء، واقتادوهم في باصات. وبحسب 

حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  »الرابطة 

اإلنسان«، فقد جرى تجميع هؤالء املختطَفين 

وبينهم نساء وأطفال، في معسكر بائس في 

هذه  مطاف  آخر  في  ثم  العاصمة،  ضواحي 

»الرحلة الليلية«، نقل هؤالء بشكل عسكري 

إلى »تمنراست« جنوبي البالد قبل طردهم. 

فاشي.  بنظام  تليق  املتكررة  الجريمة  هذه 

املتضامنة  الجزائر  األفريقية،  الثورة  جزائر 

فانون،  فرانز  جزائر  املناضلة،  الشعوب  مع 

فبال  الفاشية،  الدول  صف  إلى  هكذا  تُقاد 

مناصب  يحتلون  جزائريون  قرر  تمويه، 

اإلنساني  وغير  العنيف  الترحيل  سلطوية 

ممن  املشتركة،  قارتنا  من  وأخوات  ألخوة 

طُحِنوا بالبؤس والحروب.

خضوع النظام

تحصل  أن  كهذه  لفظاعة  أمكن  كيف 

وبتكرار؟ كان ينبغي لحمالت الطرد السابقة 

أن تكفي كدرس. فبالنظر لقيم هذا الشعب، 

وال  تبريرها  يمكن  ال  كهذه  فظاعات  فإن 

قرر تحمل مسؤولية  الذي  فمن هو  تقبّلها. 

عنصرية  أي  وباسم  التاريخ؟  على  البصق 

دولة أو عداء رسمي لآلخر، يمكن طرد نساء 

الوطني؟  التراب  وأطفال ورجال الجئين على 

ال يمكن ألي »سبب« أن يوضع بوجه التقليد 

الوطني القائم على الضيافة والتضامن الذي 

صُهر عبر الزمن وغالباً خالل أقسى الظروف. 

أن  األمن«  »حفظ  يدّعي  منطق  ألي  يمكن  ال 

البعض  ظنه  الذي  البوليسي  العمل  يغفر 

إرضاء للغرائز الدنيا لشريحة من املواطنين. 

إشارة  كانت  الفعلة  تلك  فإن  الواقع،  في  أما 

موجهة إلى الحماة األوروبيين للديكتاتورية. 

غاية هذا العقاب الجماعي هي قبل كل شيء 

للقيام  الجزائري  النظام  استعداد  إظهار 

»احتواء«  لسياسات  املطيع  الوكيل  بدور 

الهجرات األفريقية.

يعبر  اإلنساني  وغير  القاسي  العمل  وهذا 

نظام  إنتاج  من  وهو  بشعة،  فوضى  عن 

وبال مرجعيات  الشعبية  للقاعدة  فاقد  مرتزِق 

أسياده.  ــاء  إرض إلــى  يسارع  تاريخية، 

أفواهه  كمِّمت  الذي  الجزائري  والشعب 

املستبد  النظام  هذا  عنف  ضحايا  أولى  هو 

والتابع، املجرد من القيم ومن الذاكرة. وهو 

ليس متواطئاً مع جرائم  الديكتاتورية التي 

تضطهده بعنف، والدليل على ذلك هو عدد 

مبادرات التضامن مع املهاجرين التي أبداها 

وهكذا،  عنها.  التصريح  دون  من  مواطنون 

الجرائم ضد  ارتكاب هذه  يمكنه  ال  فالنظام 

الشعب  باسم  هشة  أوضاع  في  أشخاص 

الجزائري.

تحلل الدولة

والتصريحات  الطرد  ما تكشفه ممارسات 

الهزال  قبل كل شيء  هو  للوزيرة،  الشائنة 

بلورة  عن  عاجز  النظام  فألن  للدولة.  املقلق 

البترولية  العوائد  أزمة  تالئم  استراتيجيات 

سياسات  بلورة  عن  وعاجز  املنخفضة، 

تلك  إلى  يلجأ  فهو  للمهاجرين،  استقبال 

التأتآت، وإلى القمع البوليسي.

العمل  يميزان  اللذان  والفوضى  االرتباك 

االختطاف  ذلك  حدث  وقد  فاقعان.  العام 

للمهاجرين في اليوم نفسه الفتتاح »املنتدى 

االقتصادي األفريقي« في الجزائر الذي تميز 

أثناء  املخجلين،  والتنظيم  التحضير  بعدم 

يُطرد  الذين  األفارقة  الشركاء  استقبال 

مواطنوهم.

الدولة«  »تراجع  مالحظة  يمكن  وهكذا 

على كل املستويات السلطوية، من اإلدارات 

األعلى،  القرار  مراكز  الى  املفلسة  املحلية 

التي  فاإلعالنات  كفاءة.  وقلة  غياب  بين  ما 

ما  الفضائحي(،  )إال  فعل  أي  يليها  ال  تتالحق 

يوحي بأنها مجرد حركات في الهواء. وهكذا 

هو التعامل مع أزمة املهاجرين، الذي يجري 

خارج املبادئ التأسيسية للدولة الجزائرية. 

الجزائر  في  أفريقي  مهاجر  ألف  مئة  هناك 

ذلك  بينت  كما  بشعة  ظروف  في  يعيشون 

وأدانته »منظمة العفو الدولية«.

الكتل  هذه  على  يُمارَس  الذي  االعتباط 

اإلقامة،  بطاقات  ومن  الحقوق  من  املحرومة 

األساس  من  ويُبطِل  بأكمله،  املجتمع  ينخر 

إلحاحاً  تزيدها  التي  الضرورية  التطورات 

االنقطاعات السوسيو سياسية. من الحيوي 

إذاً لكل من يطمح إلى مرحلة انتقالية سليمة 

تحركات  إلى  يلجأ  أن  ممكن،  مقدار  بأكبر 

الدولة  إفــالس  تعويض  يمكنها  سلمية 

التي تحاول فبركة تناقضات ال  والتركيبات 

وهي  واملهاجرين،  املواطنين  بين  لها  وجود 

أوروبا  من  األخرى  هي  مستوردة  تصرفات 

حيث تالقي نجاحاً مأساوياً. 

في إطار هذا التردي في الشروط العامة، فإن 

ليست  خرقاء  تبدو  التي  الوزيرة  مقترحات 

الذي  العجز  تكشف  وإنما  تافهة  فحسب 

وألنه  زبائنه.  غير  له  سند  ال  نظاماً  ينتاب 

األمس  حتى  كانت  ريعية  دخول  من  حُرِم 

هائلة، يبقى للنظام رافعة وحيدة هي القمع: 

وحبسهم  النقابيين  وتوقيف  التظاهر،  منع 

وفي  ضائع.  لنظام  اليومي  الخبز  يشكالن 

بالغ  يصبح  الغرب  دعم  فإن  الحالة،  هذه 

فقد  املهاجرين،  هؤالء  وبترحيل  األهمية. 

جرى تجاوز عتبة جديدة في التعاون بينهما. 

ديماغوجية  مزايدات  يمارسون  وألنهم 

وعنيفة، فـ»املقرِّرون« ينزلقون أكثر وفي كل 

مرة، إلى السفالة.

 اقتصادي من الجزائر

عمر بن درة

اليمن: آخر الناجين

غيث عبد األحد من العراق )الغارديان(مستشفى السبعين في صنعاء صعدة  

اليمن: حرّاس االنتهاكات وتعويم املسؤولية عنها »مسار إجباري« اختياري؟

لؤي القهوجي.. عام ثالث في السجن
يتصدّى البعض بشراسة لكل نقد النتهاكات الطرف الذي يواليه من خالل التقليل من جسامة 

املقابل،  الطرف  بانتهاكات  ومقارنتها  ملرتكبيها،  واألعذار  التبريرات  واختالق  االنتهاكات  تلك 

الطرف  انتهاكات  إخفاء  في  االنتهاكات. وعندما فشل هؤالء  تلك  وينتقد  يتناول  ومهاجمة من 

مخجلة  بانتهاكات  للتباهي  األعذار  واختالق  التبرير  مسألة  عندهم  األمر  تجاوز  يوالونه  الذي 

الدعوات  بإطالق  ذلك  من  ألبعد  ذهبوا  بل  شرعنتها،  ومحاولة  طبيعياً  فعاًل  باعتبارها  ومروعة 

الرتكاب املزيد منها. يُحوِّل مثل هؤالء الذين شذوا عن السوية اإلنسانية كل خطأ وانتهاك، من 

خطأ عارض يفترض إدانته واالعتذار عنه والعمل على عدم تكراره، إلى ممارسات منهجية لدى 

األطراف املختلفة وتكريس القبح لدرجة تصويره وإعالنه والتباهي به، محاولين تعويم مسؤولية 

األمر  أن  من حقيقة  هروباً  والجهوية،  املناطقية  بالالفتة  االحتماء  من خالل  الشائنة  األفعال  تلك 

ممارسة ألطراف حرب معلومة وواضحة.

يرتعب مثل هؤالء من كل تناول لالنتهاكات واألخطاء، حراسة لها من أي معالجة أو منع لتكرارها 

أو خلق ثقافة تدين تلك املمارسات املخجلة في الوعي العام. وأقرب نموذج لهذه املحاوالت العبثية 

األسرى  إعدام  وقائع  مع  التعاطي  مسؤولية  وال  وتهريج  بخفة  العام  الشأن  مع  تتعامل  التي 

والتمثيل بالجثث في سياق اشتداد املواجهات شرق مدينة تعز خالل األيام املاضية...

من صفحة Abdulrasheed Alfaqih )فايسبوك(

توضيح لإلخوة العرب وخاصة الفرق املوسيقية بخصوص الحفالت في فلسطين: 

1 ـ »نحن جئنا لفكّ العزلة«: أقسم بالله العظيم لسنا معزولين! يوجد لدينا إنترنت أفضل من معظم الدول 

العربية! وخطاب فك العزلة مقصود به دعم الصمود، يعني إذا معك كم منصة إطالق صواريخ وأربع طيارات 

F16 تعال بسرعة! أما حفلة بتذكرة تتجاوز الـ25 دوالرا بأقلّ تقدير فلن تفكّ سوى أزمتك وأزمة الشركة 
املنظِّمة! وإذا فعاًل تقصد فكّ العزلة فإخوانٌ لنا في عين الحلوة وصنعاء وعشوائيات القاهرة أحقّ منا بذلك.

2 ـ »جئنا بتنسيق فلسطيني ولم نتعامل مع االحتالل«: ال تملك السلطة الوطنية أي سلطة على أيّ معبر 

مضطر  كزائر  إنك  أي   ،2000 سنة  منذ  األردن  مع  املعبر  من  السلطة  موظفي  كل  طرد  تمّ  بل  ال  حدودي، 

سفرك  جواز  فحص  يتمّ  وأن  اإلسرائيلي  للتفتيش  تتعرض  أن  سلوكه،  عليك  مفروض  إجباري«  لـ»مسار 

وتصريحك من قبل جندي احتالل )...( 

3ـ  »رفضنا أن يتمّ ختم جوازات سفرنا بأختام إسرائيلية«! االحتالل ال يستخدم األختام منذ سنين.. ال إلك 

وال لغيرك! يعني ممكن تكون سائح فرنسي وأيضاً ال يوجد ختم.. الفيزا تُعطى على ورقة )...( 

سأترك موضوع التطبيع ليناقشه األدرى منّي، ولكن في حال قررت القدوم إلى الضفة، تفضل بدون ادعاءات 

إلى  الطريق  إنّها  الحدود!  لتقتحم  بأنّك وحدة كوماندوز جاءت  تتعامل مع نفسك وفرقتك  ال   )...( بطولة 

حفلة في فنادق رام الله. أرجو إيصال هذا البوست إلى فرقة »مسار إجباري« املصرية الحبيبة التي ستقتحم 

الحدود قريباً.

من صفحة Alaa Abu Diab )فايسبوك(

املظاهرة، طالبنا  القهوجي قدامنا في  لؤي  يا  األول/ ديسمبر، انضربت  2 كانون 

بخروجك، ففضوا املظاهرة بعنف واعتقلونا. النهاردة تالت سنة بتضيع من عمرك 

يا لؤي، وعمر آالف املظاليم والجدعان اللي عبّروا سلمياً عن رأي معارض للسلطة، 

أو كانوا ماشيين جنب مظاهرة زي إسالم حسنين. مش عادي أبداً إن شاب زيك، 

السيسي  سجون  في  شبابه  من  سنين   3 يقضّي  البلد،  شباب  وأجدع  أطيب  من 

الحمام بعد  )...(، وكمان يتغرب ويتعذّب ويتزحف على بطنه، ويتمنع من دخول 

بأننا الزم  يا لؤي، احنا عارفين كده، وبنصبّر نفسنا  التغريبة.. كل ده مش عادي 

الشعب مش هيقدر يصبر كتير، مهما حاول، وإن  بأي تمن، وإن  ده  النظام  نقاوم 

سنن الحياة والتاريخ بتقول إن النظام ده الزم يقع )...(

سامحني عالفضفضة الطويلة يا رفيق. لو تعرف قد إيه مفتقد طيبتك وصحبتك 

ومناقشاتك ومقالبك الحلوة... يا رب يطبطب على قلبك يا لؤي.

وهانفضل #فاكرينكم

من صفحة Omar Hazek )فايسبوك(
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يتعرض اليمنيون املقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين إلى قصف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية وذلك منذ 26 آذار/ مارس 2015. 

هنا صور تظهر شيئاً من الدمار على البشر والعمران، من مستشفى السبعين لألمومة والطفولة في صنعاء الذي بات يستقبل مصابين 

بالكوليرا وأطفااًل تجاوزوا نقص التغذية إلى مرحلة املجاعة، ومن السوق القديم في صعدة.
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