1

15

«ت ـ ـ ـطـ ـ ــورات بـ ـت ــرولـ ـي ــة وح ـ ــرب
استنزاف» :خفض أسعار البترول
يؤكد الثقل الخليجي في القطاع،
فـهــل يـعــاكــس ال ــوالي ــات املتحدة
ويوتر العالقات الخليجية معها؟
وارت ـ ـفـ ــاع ال ـجــري ـمــة ف ــي األردن:
العودة إلى اإلعدام هو الحل؟
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

الخميس  11كانون األول  2014ـ املوافق  19صفر  1436هـ ـ العدد 12945

مواطنو الجزائر من صنفين؟
عن الطبقة الطفيلية الجديدة
املــســتــفــيــدة م ــن ال ــري ــع ومــن
تقهقر الــدولــة فــي الــجــزائــر.
وتــكــاثــر حـ ــاالت االن ــت ــح ــار في
م ــص ــر :مــعــطــيــات وم ــح ــاول ــة
تفسير.
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صدام حسين ،كان يكفي أن تكون شيعياً لتعرف ان ليس بوسعك دخول
كلية األمن القومي ،ويكفي ان تكون تكريتياً لتعرف أن لديك حظوظاً في
الصعود ال تتوفر لغيرك .وفي ظل النظام الحالي ،شهدنا مكتب رئيس
الوزراء السابق يتحول الى منتدى ألقاربه وأفراد عائلته الذين تمركزت
بين أيديهم سلطات حكومية بــال سند قانوني ،بينما ابـتــدأ الرئيس
الجديد للجمهورية حكمه بإصدار قرار بتعيين ابنته مستشارة له .لكن
الظاهرة األكبر ،كانت عودة الدور القيادي للمؤسسة الدينية ،وصعود
منطق الطائفة ،والتحول في فهم الــدولــة من كونها وكيالً للتحديث
االجتماعي ،الى مؤسسة تعبِّر عن عالقات الطوائف ،وأحياناً عن صراعاتها.

هـنــالــك منطقان مـتـضــادان فــي مـقــاربــة الـعــالقــة  -وال ـص ــراع  -بين
الطائفة والدولة في العراق واملنطقة .األول هو ذلك الذي تتباه النخب
«العلمانية» ،الليبرالية والـيـســاريــة (مــع اخـتــالف منطلقاتها) ،ويــرى
الطائفة بمنظور سلبي كونها تمثل جماعة تنتمي الــى فـضــاء ما
قبل الــدولــة الحديثة ،وتتعارض بالتالي مع القيم التي تتبناها تلك
النخب ،بينما يميل املنطق الثاني الى النظر للدولة باعتبارها كياناً
ثانوياً وعابراً بالقياس الى قــدرة الطائفة على االستمرار والتحول،
وهذا املنطق تعبر عنه من جهة املؤسسات الدينية واملذهبية نفسها،
ومن جهة أخرى بعض التيارات السياسية أو الفكرية التي تميل الى
االعتقاد بأن لسكان هذه املنطقة «جوهر» ثقافي ثابت هو الدين.

صمود الطائفة

بنظر البعض ،يوحي اختراق العالقات التقليدية للدولة وقولبتها لسلوك
املسيطرين على مؤسساتها ،بأن هذه العالقات هي أكثر تجذراً وقدرة

الدولة البرانيّة

ويبدو ان كال املنطقين ينطويان على االختزال وعلى نزعة أيديولوجية.
فالخطاب «العلماني» السائد ما زال يخفق في تفسير األسباب العميقة
الستمرار الطائفة ونمو النزعات الدينية بعد أكثر من قرن على ظهور
«الدولة الحديثة» في املنطقة .وكما أظهرت األحداث في العراق وسوريا
واليمن والبحرين ولبنان ،فإن االنتماء الديني والطائفي ما زال عنصراً
مهماً في توجيه الوعي الجمعي واالنحيازات االجتماعية والسياسية .أمّا
املنطق الثاني فغالباً ما يعجز عن إسناد رؤيته على قاعدة علمية رصينة
بعد ان باتت السوسيولوجيا الحديثة تزدري التصور السكوني للثقافة،
في ظل براهين من مجتمعات املنطقة نفسها عن إمكانية التحول في أنماط
التفكير والسلوك والتعاطي مع قضايا الدين والهوية.
ما نحتاج اليه هو فهم مركب لكيفية التفاعل بين الدولة والطائفة،
ومراجعة لفرضية أن الــدولــة الحديثة كانت مؤسسة ناقضة للبنى
الطائفية والقبلية على الدوام .علينا اإلقرار ان تلك الدولة نادراً ما كانت
نتاجاً عضوياً ملجتمعاتها ،بل هي تشكلت ككيانات خارجية إلــى حدٍ
كبير ،وظيفتها صناعة امّة وفق املنطق الكولونيالي الذي حكم نشوئها.
افترض املفهوم الكالسيكي للتحديث أن وظيفة الدولة هي إقامة مجتمع
مدني حديث عبر تفكيك املؤسسات القبلية والدينية التقليدية التي
امتلكت الفاعلية االجتماعية األكبر قبل نشوء هــذه الــدولــة .وبالفعل
كان الصراع بين «املؤسسة الرسمية» وقوانينها ونظمها من جهة،
واملؤسسات التقليدية وأعرافها ونظمها ،من جهة أخرى ،قائماً طوال
عمر هذه الدولة.

«التحديث» لم يجرِ بالعمق الكافي،
ولم يستند إلى تغيير جذري للعالقات
االقتصادية واالجتماعية ،وال يمكن
بالطبع تجاهل اثر اعتماد الدولة املتزايد
على الريع النفطي في زيادة برانيتها.

التحديث غير الناجز

يمكن بهذا املعنى النظر للصراع املبكر بين املؤسسة الدينية الشيعية
والنخبة التي سيطرت على الحكم بعد تأسيس الــدولــة الحديثة في

ضياء العزاوي  -العراق

العراق ،بوصفه صراعاً بين رغبة األولى االحتفاظ بسلطتها االجتماعية
التي يهددها وجود مؤسسات «علمانية» ،وبين رغبة النخبة الجديدة
بتوطيد سلطتها وإقصاء أي مؤسسة اجتماعية ذات شرعية واسعة
يمكنها أن تهدد تلك السلطة .كان ذلك صراعاً بين منطق «الدولة التي
تريد تحقيق أمّــة» كما عبّر عنه مثالً فيصل األول في رسالته الشهيرة
التي اشتكى فيها من غياب مقومات األمة الواحدة في العراق ،وبين منطق
املؤسسة التقليدية التي تشكلت وتبلورت قبل حقبة الجغرافيا الوطنية
وعقيدتها .كان االفتراض الــذي حكم الحداثة الكولونيالية يقوم على
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عن الطائفة والدولة في العراق

ما نحتاج إليه هو فهم مركب
لكيفية التفاعل بين الدولة والطائفة،
ومراجعة فرضية أن الدولة الحديثة
كانت مؤسسة ناقضة للبنى
الطائفية والقبلية على الدوام.

«مـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ــم تـ ــقـ ــلـ ــه يــا
ميخائيل؟» ،عن أسى الفقدان
في سوريا اليوم .وفي «بألف
كلمة» :معرض «من أجلهم»
االل ــك ــت ــرون ــي الـ ـ ــذي نــظــمــتــه
مفوضية األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان.

مقولة أن الدولة كمؤسسة عقالنية وقانونية ومستندة على املواطنة
ستتولى تفكيك تلك الكيانات «العتيقة» ،وإزاحتها عن موقع السلطة
االجتماعية.
وبالفعل ،مـرَّ الـعــراق ومعظم دول املنطقة بمرحلة من انتعاش القيم
الدولتية وتنامي سلطة املؤسسة الحكومية ،خصوصاً في املدن الكبرى،
بينما شهدت املؤسسات الدينية والقبلية حالة من التراجع والضعف
بحيث انها لم تعد تشكل تهديداً مهماً لسلطة تلك الــدولــة .أسهم
الجيش املوحد ،والعملة املوحدة ،واالقتصاد املوحد ،والتلفزيون الرسمي،
والجريدة الرسمية ،ونظام التعليم العلماني املــوحــد ،والقضاء املدني
املوحد ،وقانون األحوال الشخصية املوحد ..بتشكيل قطاعات اجتماعية
واسعة ال ترتبط باملؤسسات التقليدية بل بمؤسسات حديثة كاألحزاب
والنقابات ومنظمات املجتمع املدني .كان أبطال اضطرابات الشوارع في
بغداد الخمسينيات «أفندية» كثيرٌ منهم تعّلّم تعليماً حديثاً وتشرب

بأفكار حديثة كاالشتراكية والحرية والقومية ،بينما غالباً مــا تأخذ
االضطرابات اليوم منحىً طائفياً وعشائرياً.
لكن «التحديث» لم يجرِ بالعمق الكافي ،ولم يستند الى تغيير جذري
للعالقات االقتصادية واالجتماعية .وال يمكن بالطبع تجاهل اثر اعتماد
الدولة املتزايد على الريع النفطي في زيادة برانيتها .فبسببه أصبحت
أقل اهتماماً بسؤال رضا املجتمع عنها ،بل صــارت هي من يــوزع فوقياً
الخدمات عليه ناهيك بالعطايا ..وحيث تبدو الحداثة نفسها التي سعت
إلى تطبيقها مستحضَرة وليست نتاج تفاعل اجتماعي أو حصيلة حاجات
البنى اإلنتاجية نفسها .ومنذ الستينيات (تحديداً بعد انقالب البعث األول)
ستبدأ النزعات التقليدية باختراق الدولة ومؤسساتها على نحو أكبر.
أصبحت العالقات العائلية والعشائرية واملناطقية تحكم سلوك النخب
املهيمنة على السلطة ،وبــدالً من أن تغدو الدولة فضاءً بديالً للطائفة
والقبيلة ،فإنها أخذت تتطيف وتتقبلن على نحو كبير .وفي ظل نظام

على االستمرارية .فالتحديث كان سطحياً وقيمه لم تنفذ الى دواخل
الشخصية العربية والعراقية .ويبدو اننا ننتقل اليوم الى مرحلة أخرى
تستبدل الصراع بين الدولة والطائفة (وبقية املؤسسات التقليدية)،
بنوع من التعايش يقوم الى حدٍ كبير على نمذجة التجربة اللبنانية.
عندما اجتاحت داعــش املوصل ،كان انهيار القوات الحكومية مدعاة
لكثير من التساؤالت ،ولم تُقدّم تفسيرات «املؤامرة» و»الفساد» سوى
إجابات جزئية .كان األمــر أكبر من ذلك بكثير .افتقر الجيش للعقيدة،
وهذه ليست مجرد شعارات عن حب الوطن والدفاع عنه ،بل شعور عميق
بوجود هذا «الوطن» واالرتباط به ،وهو شعور كان يفترض أن تصنعه
الدولة الوطنية .وبينما كانت تلك حــال الجيش ،فــان مقاتلي الحشد
الشعبي وامليليشيات الذين عبئتهم «فتوى» املرجعية او عصبياتهم
الدينية واملذهبية ،قدّموا أداءً أفضل ،بموارد أقل ومعدات أفقر .في صراع
الشرعية بين الدولة والطائفة ،بدا ان الثانية تتفوق.
وفي الوقت الذي تبدو مؤسسات الدولة العراقية اليوم غارقة بالفساد
والعجز وانعدام الكفاءة ،فإن مؤسسة دينية كاملرجعية الشيعية تحظى
بشرعية اجتماعية واحـتــرام يفوقان كثيراً ما تحظى به املؤسسات
الحكومية .بل وللمفارقة ،فإنه في الوقت الــذي تتصرف املؤسسات
التابعة للمرجعية بكفاءة وانضباط ،فــإن مؤسسات الــدولــة تتخبط
ويـتـصــدر شــؤونـهــا الكثير مــن األش ـخــاص غير املــؤهـلـيــن ،وتتكشف
عــن قصص فساد فضائحية .لقد استطاعت «الطائفة» ان تجدد
مؤسساتها ومنطقها الثقافي وشرعيتها االجتماعية ،بينما تخسر
الدولة مصداقيتها وشرعيتها باستمرار .قد يعود ذلك الى ان الطائفة
هي كيان متجانس مع نفسه ،ومتصل بفضائه االجتماعي والثقافي
بشكل أكثر عضوية من الدولة التي ما زالت ـ بل وربما أكثر من أي
وقت مضى ـ كياناً متطفالً وفضاءً مفتوحاً للسلوك الطفيلي والنخب
الرثة.
برغم التعايش غير املريح بين الــدولــة والطائفة الـيــوم ،فــإن الصراع
املرتبط باختالف جــذور كــل منهما يستمر ،ونــزعــة الــدولــة لتخطي او
الحتواء الطائفة تواصل االصطدام بنزعة الطائفة الى اختراق الدولة او
تحويل نفسها الى دولة بديلة .والحصيلة أن ما لدينا اآلن هو كيانات
هجينة ،بمرجعيات غامضة.

حارث حسن

استاذ وباحث في جامعة هارفرد ،من العراق

أمطار الخير تعارض الحكومة املغربية
عاشت الحكومة املغربية في محنة خالل النصف الثاني
مــن شـهــر تـشــريــن الـثــانــي /نــوفـمـبــر الـفــائــت .ك ــان هناك
جفاف .انتشرت توقعات حول موسم زراعي سيء ،وهذه
أزمــة اقتصادية في بلد فالحي .سبّب الجفاف؟ الحكومة
ال تحارب املنكر وال تَظهر عليها الهوية اإلسالمية .ذهب
ولي العهد في أول ظهور ديني له مرفوقا برئيس الوزراء
اإلسالمي ألداء صالة االستسقاء ،فنزل املطر مدرارا ،بلغ
أكثر من  200ملمتر في أقل من أسبوع ببعض املناطق..
من جديد دخل «بــادئ الــرأي» ليطرح تفسيره الخبزي
لـلــوقــائــع ليعتبر أن غـضــب الـسـمــاء عـقــاب إلـهــي مــن نــوع
آخ ــر .وه ـنــاك مــن اكـتـشــف فـيــه عـقــابــا سـيــاسـيــا :فانقطاع
الطرق والكهرباء واملاء والهاتف عن مناطق كثيرة فضح
مـســؤولــي املــدن وكـشــف نــزاعــات بين ال ــوالة املعينين من
طــرف املـلــك وع ـمــداء امل ــدن املنتخبين ،خــاصــة أن الكثير
مــن اختصاصات التدبير بيد ال ــوالة .المتصاص الغضب
الشعبي ،قامت السلطات بتوزيع سترات واقية وأطــواق
نجاة وجالبيب بالستيكية وأحذية مياه على الناس .كما
وفرت الحبال ومضخات املاء والشاحنات ومعدات جرف
األوحال .لكن كثافة األمطار غير مسبوقة والحمد لله.

في هذا الوضع اعتمد الناس على أنفسهم .تدخل شخص
لتصليح مجرى مائي تحت ـ أرضي فصار بطال وطنيا طيلة
ثــالثــة أي ــام .ح ــدث ذل ــك فــي الــربــاط ول ــم يـمــت أح ــد .مرحبا
باألمطار الكثيفة فــي العاصمة .لكن األمـطــار اللعينة ذهبت
للجنوب حيث مباني طينية متقادمة وطرق هشة.
هاجت مجارٍ ظلت جافة منذ أربعين سنة مما جعل الناس
يثقون في النهر ويبنون حوله .مع أن املثل الصيني يقول «ال
تجرب النهر بقدميك معا» هناك من جرّب النهر ببيته دفعة
واحدة .في إحدى املدن بني مركز الوقاية املدنية في الوادي
فصار محاصرا بحاجة إلنقاذ .الدولة أيضا تثق في النهر.
وقد وفرت الفيديوهات املصورة بعين املكان وقائع فاضحة
عن بؤس الجنوب .صار كل مواطن صحافيا يبث مادة حية:
بــرك ،انـجــراف طــرق ،سقوط قناطر ..وتوضع الفيديوهات
على املــواقــع اإللـكـتــرونـيــة بعناوين شعرية مثل «تراجيديا
السيول» .صُوّرت املياه عن قرب فتضخمت .وتعلق الصحف
على الفيديوهات وتدعم بها صدْقية أخبارها من دون بالغة
إنشائية زائدة كما جرت العادة .هدمت منازل .نفقت مواشٍ.

اس ـكــن امل ـن ـكــوبــون فــي امل ـ ــدارس .ت ـقــول ال ـص ـحــف« :انـهـيــار
ثالث قناطر بأغادير وسقوط منازل بالدار البيضاء وإتالف
مــزروعــات وتوقعات تنذر بــاألســوأ»« ،إعـفــاء كولونيل يعمل
بالوقاية املدنية ألنــه أغلق هاتفه النقال أثناء الفيضانات»،
«أســرة غريق تعتزم مقاضاة الدولة املغربية بسبب إهمالها
إلنقاذ الهالك حين جرف نهر سيارته بينما منحت األسبقية
إلنقاذ السياح الذين علقت سيارتهم بنفس الوادي» ..لو مات
السياح ستنتقل الفضائح إلى الصحف األجنبية ،والحكومة
تخشى الخارج أكثر مما تخشى الداخل ،أي نحن الشعب.
رتـبــت ك ــوارث الـفـيـضــانــات مـطــالــب سياسية عــاجـلــة على
الحكومة.
املعارضة تطالب بالتحقيق في األسـبــاب التي كانت وراء
فاجعة األقاليم الجنوبية املنكوبة .النقابات تتهم الحكومة
بتهميش ضحايا الفيضانات .املغرب يغرق إذاً ،لــذا ظهرت
جماعة العدل واإلحسان لتقول «تحركت الدولة بتردد قاتل
وببطء شديد وبوسائل بدائية ،وتركت الساكنة تواجه
مصيرها ،وظل اإلعــالم الرسمي خــارج التغطية ،ولــوال مواقع
الـتــواصــل االجتماعي ملــا عــرف ال ــرأي الـعــام الــوطـنــي والعاملي
خبر نكبة فيضانات ..إن كارثة الفيضانات التي جرفت بنية
تحتية هشة أص ــال ،دل ـي ـلٌ على فـســاد مستشر فــي دوالـيــب
اإلدارة ،وقــد ع ـرّت زيــف شـعــارات تحفل بها نشرات األخبار
تـصــور امل ـغــرب بـلــدا امّ ـحــى فيه ال ـبــؤس وال ـحــرمــان والجهل
واملرض والفساد والتسلط».
األحـ ــزاب تـتـنــاقــش واألمـ ـط ــار تـهـطــل .م ــات سـتــة وثــالثــون
شخصا جلهم في سيارات في الوديان .كل يوم خبر جديد
أس ــوء مــن ســاب ـقــه .كــانــت الـصـحــف ت ـضــرب ال ـحــديــد وهــو
ساخن .تكررت هذه األخبار في كل الصحف طيلة أسبوعين
كانت خاللها اإلمطار هي الالعب السياسي األول في املغرب.
فحين تهطل األمطار بشكل منتظم تقل مشاكل املغرب .فهو
يحقق اكتفاءه الذاتي من القمح والزيتون واللحم ..واألهم
أنه يتوفر على خــزان مائي ذاتــي هائل ال مثيل له في أي بلد
عربي .فكل أنهار املغرب تنبع من جباله التي تقع وسطه وال
تقع بيد الجيران.
تحدثت الصحافة عن النكبة املغربية .الفيضانات سبب
النكبة .تعرفون ما معنى النكبة؟
تحظى الصحف باهتمام كبير فــي أيــام املـصــائــب ،وربما
تبيع أفضل ألن القراء يريدون معرفة أكثر ليشكلوا رأيهم
الخاص في ما يجري .تنظر الحكومة للمصائب ،تتحازن ألن
الصحف «تتاجر في الفتن» .لكن ال تستطيع الحكومة رفع

دعــاوي التشهير ضــد الصحف ألن األدلــة ضدها والحجج
دامغة.
رغم الحجج ،يوجد مخرج في السجال .كل حكومة تحمِّل
سابقتها املسؤولية ،وهكذا حتى طوفان نوح ..من جهته تبرّأ
وزير الداخلية من أرواح ضحايا الفيضانات واتهم السائقين
بالتهور فــي محاولتهم تـحــدي سـيــول األن ـهــار .وه ــذا الــرد
تلميح لبرملاني معارض ـ أحمد الزايدي  -جرفته األمطار بعد
أن حــاول قطع النهر متعمدا بسيارته رباعية الدفع فمات.
بعدها تلقى الوزير أمــرا من امللك بتزويد  250قرية معزولة
باملواد الغذائية .بل خرج الجيش للميدان ،وعرضت املواقع
اإللكترونية بسعادة صور رجال الجيش في األنهار يسعفون
النساء واألطفال.
مــات الناس بسبب املطر الــذي طلبوه في صــالة االستقاء.
ال يمكن اعتقال املطر ملحاكمته .املطر بــريء .هكذا تمارس
الطبيعة السياسة فــي امل ـغــرب .وهــي تملي اتـجــاه األح ــداث.
اللـتـقــاط هــذه اللحظة املــوجـعــة ،كتب الـشــاعــر املـغــربــي عبد
اللطيف الــوراري جرْدة حساب عن املشهد «ال نلوم الوديان
وال ـس ـيــول ،فقد ع ــادت إلــى مجاريها وثّــاب ـةً شــرس ـةً ال يقف
أمامها شيء ،وهذا حقُّها الطبيعي .وإنما هي ساعة الحقيقة
مع النفس ،وساعة التعبئة الوطنية ،وساعة الشِّعر .ينبغي
أن نتعلم مــن ال ــودي ــان روح ال ـثــورة وال ـتــوثُّــب ،ون ـطــرد عن
كياننا الخمول والرضا بتفاهات الواقع ،وذلك بعد أن نُشيّع
شهداءنا ونتفقَّد شهوة الجذور» .ما هي هذه الجذور؟ من
جهتها أجابت جريدة «الوطن اآلن» تقول بالواضح «الفيضان
سبب شرعي للتصويت للجيش في االنتخابات القادمة».

ظ ـه ــرت ه ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة ســاط ـعــة ف ـتــوقــف املـ ـط ــر .ب ــدأت
أخ ـبــار املــونــديــالـيـتــو تـظـهــر فــي ال ـص ـحــف .قــريـبــا سيصل
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو لـلـمـغــرب وه ــو يــوفــر مـ ــادة دسـمــة
جديدة للصحافيين .تحسنت معنويات الناس .تشكلت
ح ـقــائــق أخـ ــرى ع ـلــى األرض .ف ـمــع مـ ــرور األي ـ ــام وام ـتــالء
السدود غلب خير املــاء على شــره .تناسى الناس املوت،
شــرع املــزارعــون يتوقعون موسما فالحيا واف ــرا ،انغرس
امل ـح ــراث ف ــي األرض ال ـرّي ــان ــة ون ـب ـتــت أحـ ــالم بـمـحــاصـيــل
أكبر ...وتستمر الحياة.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

التوحش
أن يُقتل الناس تحت قصف تتخذ قــرارَ القيام به دولٌ «شرعية» منظورة،
يدّعي أغلبها التحضر الشديد ،لهو توحش شديد .وأن تمارسه دول ـ ـ يُقال
لها أحياناً «سلطات» ازدراءً وشكاً في امتالكها لصفة الدولة كمؤسسة راسخة
مستمرة باستقالل عن طاقم الحكم ـ ـ توحّش هو اآلخر (تسهل عادة إدانته،
بخالف التبريرات التي تسود حيال ممارسات الــدول «املحترمة») .وأن يَقطع
داعــش أو ســواه ال ــرؤوس ويسبي النساء ويـفــرض بالقوة نمط تفكيره على
الناس ،توحشٌ ال شك فيه.
 ..فـمــا اس ــم ع ــدم االك ـت ــراث بـمــا يـجــري مــن م ــآسٍ تـطــال ال ـنــاس فــي صميم
حياتهم؟ تركُهم يموتون أو يُذَلُّون بال مباالة ،مع وجود القدرة على تالفي ذلك،
على فرض أن إيقاف الحروب والعدوانات ليس بيد مَنْ يودّون ذلك .حَصل أن
برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة اضطر مطلع هذا الشهر إلى إعالن
توقفه عن توفير الغذاء ملليون وسبعمئة ألف نازح سوري في دول جوار سوريا،
لعجزه عن توفير مبلغ  64مليون دوالر تنقصه في الشهر الجاري .الجميع
عرف بالخبر ،ولكن عالجه إما بشعور عميق بالعجز أو بالالمباالة ،واستمر كل
واحد في حياته كاملعتاد .ثمة أمثلة أخرى ال تُحصى تُجسِّد شيوع الفردانية
الذاتية وتبلّد اإلحـســاس في مجتمعات متصلة بقوة في ما بينها وفــي داخل
ك ـلٍ منها ،عبر الـشــارع والتلفزيون والــوســائــط التي وفــرهــا االنـتــرنــت .ولكن
مثال طعام النازحين قــوي ألنــه يعبر عن حاجة فورية داهمة تخصّ ضحايا
وحشيات أخرى وقعت عليهم هم أنفسهم .وألنه يتعلق بواقعة متواضعة املدى
وقابلة للحل ببساطة .ماذا فعل برنامج األمم املتحدة ذاك؟ أطلق ،على طريقة
الجماعات املناضلة ،نداء لجمع التبرعات من الناس («دوالر واحــد») ..استعار
أدوات غيره واضطر إلى النزول من علياء الدول والسلطات ،ونجح!
العبرة عِبَر .منها أن املجتمعات واألفراد ينحطّون إلى درك أسفل شنيع من
التوحش حين يصدّقون ما يُشاع بقوة (وبوسائل مختلفة حتى صــار سائداً
مقبوالً ) ،من أنه ال حاجة ملنظومات قيمية تحدد شروط حياة البشر ..هنا على
األرض وليس في السماء .ومنها أن السخرية ممن يَدْعون الى تغيير الواقع
باملوقف وبتكوين قناعات ،وبالجهد اإلرادي الفردي والجماعي ،ليسوا بلهاء
أو حاملين ،وأنه ال سبيل آخر .حتى ال يكون كل واحد منا وحشاً ..من دون أن
يدري!

نهلة الشهال
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 80في املئة من املطارات الليبية معطّلة .أربعة مطارات فقط تعمل
من بين  18مطاراً مدنيّاً موجوداً في ليبيا ،نتيجة القتال للسيطرة عليها
الذي شهدته في األشهر املاضية .ويحتاج مطار طرابلس الدولي
إلى  46مليون دوالر لكي يعود إلى عمله وفق ما أعلن بيت املال.

ملــــــف

تطورات بترولية وحرب استنزاف

مـواقع  /إصدارات

«أحرار»
صوت األسرى الفلسطينيين

رياض نعمة  -العراق

مثلما هي الحال مع اجتماعات منظمة األقطار
املصدرة للنفط (أوبك) في السنوات األخيرة ،فإن
اجتماعها نصف السنوي أواخــر شهر تشرين
الثاني/نوفمبر املاضي في فيينا كان قصيراً ،لم
يستغرق أكثر من خمس ســاعــات ،وخلص في
نهايته إلــى اإلبـقــاء على املـعــدل اإلنتاجي للدول
األع ـض ــاء فــي ح ــدود  30مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا.
اعـتـبــر هــذا مــؤشــرا عـلــى دخ ــول املنظمة مرحلة
جــديــدة واعـتــرافــا بـتــراجــع قــدرتـهــا على التأثير
رغــم مــا يمكن أن ت ــؤدي الـيــه هــذه الـخـطــوة من
انخفاض في األسـعــار .ثم ان مثل هــذه الخطوة
اع ـت ـب ــرت اس ـت ـه ــداف ــا لـلـمـنـتـجـيــن ذوي الـكـلـفــة
العالية ،وخــاصــة الــواليــات املتحدة التي نجحت
خــال السنوات الست املاضية في رفــع إنتاجها
م ــن ال ـن ـفــط ال ـص ـخــري م ــا وض ـع ـهــا ع ـلــى طــريــق
احتال موقع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم
العام املقبل ،متقدمة بذلك على كل من روسيا
وال ـس ـعــوديــة .وســاعــد بـقــاء سـعــر بــرمـيــل النفط
مرتفعا خال السنوات املاضية في الوصول الى
هذه املرحلة.

قــرار أوبــك اإلبـقــاء على معدالت إنتاجها املرتفعة
يعتبر فــي جــانــب مـنــه إقـ ــرارا مــن الـ ــدول األع ـضــاء
ان املنظمة لم تعد هي املحرك الرئيسي للسوق.
فحصتها حــالـيــا تــزيــد قليال عـلــى ثـلــث اإلمـ ــدادات
املتوفرة ،وهي على أي حال ال تعتبر كارتالً باملعنى
الدقيق للكلمة ألن الكارتل يتميز بانضباط أعضائه
ولــه الـقــدرة على التأثير فــي األوض ــاع ،وفــي الحالة
الــراهـنــة ،عبر خفض اإلنـتــاج ومــن ثــم رفــع األسعار
من خــالل تقليص اإلم ــدادات .الحجة التي طرحها
املنتجون الخليجيون بقيادة السعودية انه ليس
هناك ضمان أن يــؤدي أي خفض لإلنتاج إلــى رفع
األسعار ،ألن ما ستسحبه أوبــك من السوق يمكن
تعويضه من منتجين آخرين خــارج املنظمة .وفي
الواقع فإن أوبك ،رغم الوهج الذي أحاط بصورتها
فــي عقد السبعينيات ،ألنها كانت توفر أكثر من
نصف اإلمـ ــدادات الـتــي يحتاج اليها الـعــالــم ،وإثــر
الحظر النفطي الذي صحب حرب تشرين األول /
أكتوبر ،1973واعتبارها طليعة لدول العالم الثالث
عبر سعيها القامة نظام اقتصادي عاملي جديد ،اال
انها في واقع األمر لم تكن لديها سيطرة فعلية على
السوق الذي كان يتحرك بآلياته من خالل العرض
والطلب ومن خالل قرارات األعضاء ذوي الثقل مثل
السعودية .والرياض كانت املحرك الرئيس لحرب
األسعار في الثمانينيات وهي اتجهت منذ سنوات
الى حمل بقية الــدول األعضاء اإلحــدى عشرة على
التركيز على حصتها في السوق ،تاركة موضوع
األسعار ،وكذلك الى البعد عن السياسة باإلصرار
على انها منظمة أقتصادية فقط ،ولو انه ال يمكن

إل ـغــاء البعد السياسي بسبب خــالفــات منهجيات
الــدول األعـضــاء .ولعل اعتراض إيــران مؤخرا على
ترشيح السعودية أحــد مواطنيها ملنصب األمين
العام للمنظمة مثال من بين ســواه ،وهو تكرر في
االجتماع األخير ،فكانت النتيجة تمديد والية األمين
العام الحالي ،الليبي عبد الله البدري ،حتى نهاية
العام املقبل.

الثقل الخليجي

فرغم اإلجـمــاع الــذي تميز بــه ال ـقــرار ،اال انــه في
واقع األمر نتاج رؤية سعودية يساندها األعضاء
الخليجيون فــي املـنـظـمــة ،األم ــر ال ــذي يشير الــى
الخالفات القائمة بين األعضاء في املنظمة .فثمة
دول قليلة ال ـس ـكــان عظيمة االح ـت ـيــاط ـيــات مثل
الــدول الخليجية ،تفضل معدالت أسعار معقولة
لضمان استمرار اعتماد العالم على النفط ألطول
فترة ممكنة ،ودول أخــرى كثيفة السكان أو ذات
اح ـت ـيــاط ـيــات نـفـطـيــة أقـ ــل ،م ـثــل إيـ ــران وف ـنــزويــال
ونيجيريا ،ومــن مصلحتها الحصول على أعلى
سعر ممكن للبرميل .بعض املحللين يعتقدون ان
قــرار أوبــك األخير عدم خفض إنتاجها يستهدف
إثـبــات عــدم الـجــدوى االقتصادية لبعض النفوط
التي تغمر السوق حاليا .واإلشــارة هنا إلى النفط
ال ـص ـخــري األمــي ــرك ــي بـ ـص ــورة رئ ـي ـس ـيــة ،ال ــذي
يعتمد تقنية التكسير الـهـيــدرولــوجــي وأسـلــوب
الحفر األفقي .وتشير بعض التقديرات الــى ضخ
 200م ـل ـيــار دوالر ف ــي ه ــذا املــج ــال تـمـثــل نصف
االستثمارات في صناعة النفط عامليا .ولهذا يُعتقد
أن ضغوط السعودية إلبقاء مستوى انتاج أوبك
مرتفعا س ـيــؤدي الــى اإلضـ ــرار بــاإلنـتــاج األمـيــركــي
املـتــزايــد ،وهــو مــا يمكن أن يفتح بــابـاً للتوتر في
عــالقــات ال ـب ـلــديــن .ف ـثــورة الـنـفــط ال ـص ـخــري هــذه
أسهمت في تراجع واردات الــواليــات املتحدة من
نفط أوبــك الى أقل معدل له في غضون  30عاما،
وه ــو  2.9م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــوم ـيــا ،ب ـكــل م ــا يعنيه
ذلــك مــن تبعات سياسية واقتصادية تتمثل في
تخفيف العجز التجاري األميركي ،لكن أهــم من
ذلك في تخفيف اإلحساس باالنكشاف األمني في
ميدان الطاقة .فمنذ الحظر العربي على الواليات
املتحدة ،وعلى امـتــداد ثمانية رؤســاء ،أصبح من
أهــداف أي رئيس جديد يحتل مقعده فــي البيت
األب ـيــض تقليص اع ـت ـمــاد ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة على
النفط األجنبي .وبدأت الحملة على أيام ريتشارد
نيكسون ،الــذي شهد عـهــده طوابير السيارات
أمــام محطات الخدمة بسبب الحظر البترولي.
وقتها كانت الــواليــات املتحدة تعتمد على النفط
األجنبي ملقابلة  37في املئة من احتياجاتها ،وظلت
تـلــك الـنـسـبــة تـتـصــاعــد ال ــى ان ت ـجــاوزت  66في
امل ـئــة عـنــدمــا دخ ــل ب ــاراك أوبــامــا الـبـيــت األب ـيــض.
ف ـجــاءت ث ــورة الـنـفــط ال ـص ـخــري خ ــالل الـسـنــوات

الست املاضية لتساعد في تقليل حجم الواردات
النفطية الى السوق األميركية ،ومعها وارداتها من
السعودية التي بلغت في آب /أغسطس املاضي
 894ألف برميل يوميا ،وهو رقم خطر كونه يقل
عن مليون برميل يوميا الــذي يعتبر معدال مالئما
لتثبيت الثقل االستراتيجي في عالقة السعودية
مع الواليات املتحدة.
تـتـبــايــن ال ـت ـح ـل ـيــالت بــامل ـقــابــل ح ــول م ــدى تــأثـيــر
انخفاض أسعار النفط على اإلنتاج األميركي .فهناك
من يشير الى انه بسبب هذا التراجع السعري ،فإن
اإلنتاج األميركي مرشح للتراجع ،وإن الــزيــادة في
حجمه ستكون بمعدل  850ألف برميل يوميا فقط
العام املقبل ،مقارنة بمليون برميل كانت تضاف
كل عام خالل السنوات الثالث املاضية ،خاصة أن
إنتاجية آب ــار النفط الـصـخــري ضعيفة وتتراجع
بـســرعــة ،بينما ي ــرى آخـ ــرون ان الـتــأثـيــر سيكون
مـحــدودا بسبب التقدم التقني الــذي يخفض من
التكلفة باستمرار مــع زيــادة اإلنتاجية فــي الوقت
ذاته ،مشيرين إلى أن بعض الحقول ستظل منتجة
حتى وإنْ بسعر يقل عــن  50دوالرا للبرميل ،مع
اضــافــة مالحظة ان عــائــدات النفط تشكل املصدر
الرئيس لدخل الــدول الخليجية ،بينما هي تعتبر
ج ــزءا يـسـيــرا مــن ال ـن ـشــاط األق ـت ـصــادي ال ـعــام في
الواليات املتحدة .وهذه النقطة تثير التساؤل حول
املدى الذي يمكن للسعودية الذهاب إليه في حرب
األسعار هــذه .فقد استهدفت السعودية في حرب
األسعار في ثمانينيات القرن املاضي ،املنتجين من
خــارج أوبــك من ذوي التكلفة العالية ،مثل منتجي
بحر الـشـمــال ،لكنها لــم تنجح فــي إخــراجـهــم من
الـ ـس ــوق ألن ال ـن ـفــط ي ـش ـكــل ن ـس ـبــة ب ـس ـي ـطــة من
اقتصاداتهم ،إضافة الى تناقص كلفة االستخراج.

هل تتوتر العالقات؟

وال ـ ــى ج ــان ــب م ــا ي ـم ـكــن أن ت ـش ـه ــده ال ـع ــالق ــات
السعودية ـ األميركية من توتر بسبب قرار أوبك
األخير الذي أكدت عليه الرياض بإعالن تخفيضات
ألس ـعــار شـحـنــات كــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر املتجهة
للسوق األميركية للشهر الخامس على التوالي،
والـخـفــض للسوق اآلسـيــويــة (ال ــذي يعتبر األكبر
منذ العام  ،)2002فإن هناك تطورات أخرى يمكن
أن تمس العالقات الخليجية ـ الغربية وميدانها أبو
ظبي .فقد مرت فترة تقارب العام منذ انتهاء أجل
االمتيازات النفطية التي حصلت عليها منذ أكثر
من سبعين عاما بعض الشركات الغربية الرئيسية
مثل اكسون موبيل ،ورويــال دتش شل ،وبريتش
بتروليوم وتوتال ،ولم يتم التجديد لها تلقائيا.
والحديث املتواتر في أروقــة الصناعة النفطية أن
أبو ظبي التي تنتج نحو  1.5مليون برميل ،وهو ما
يزيد على نصف انتاج دولة اإلمارات كله ،تخطط
إلفساح املجال أمــام الشركات اآلسيوية ،وخاصة

الصينية والـكــوريــة الجنوبية ،لتكون لها حصة
فــي هــذه االم ـت ـيــازات ،خــاصــة أن الـســوق اآلسيوية
هي سوق املستقبل في ما يتعلق باستهالك النفط.
وفــي أرقــام صندوق النقد الــدولــي مثال ،ان الصين
أص ـب ـحــت ه ــذا الــع ــام صــاح ـبــة أك ـبــر اق ـت ـصــاد في
العالم متخطية الــواليــات املتحدة من تلك املكانة،
حيث بلغت قيمة الخدمات والسلع التي أنتجتها
 17.6تريليون دوالر ،مقابل  17.4تريليون للواليات
املتحدة.
وهــذا الـتــراجــع املنتظر لــدور الـشــركــات الغربية
عبرت عنه القائمة الجديدة التي تنشرها سنويا
ن ـشــرة «ب ـتــرول ـيــوم أنـتـلـجـنــس وي ـك ـلــي» النفطية
املتخصصة ،عــن قــائـمــة أكـبــر  50شــركــة نفطية
فــي ال ـعــالــم .فـلـلـمــرة األولـ ــى فــي غ ـضــون  13عــامــا،
يتجاوز عدد الشركات الوطنية (اململوكة لدول أو
حكومات) عدد تلك التجارية في الئحة أول عشر
شــركــات .وق ـفــزت فــي الــالئ ـحــة ،ال ـتــي ت ـصــدر منذ
 26عاما ،شركة النفط الوطنية الصينية لتحتل
املرتبة الثالثة متخطية اكسون موبيل األميركية
التي تربعت في هذه املرتبة خالل السنوات السبع
املنصرمة .كما تقدمت شركة روز نفط الروسية
لتدفع شيفرون األميركية إلى املرتبة العاشرة والى
إخراج الشركة الفرنسية توتال من قائمة العشر
األول نـهــائـيــا .وحــافـظــت أرام ـكــو الـسـعــوديــة على
الصدارة تليها شركة النفط الوطنية اإليرانية.

قـ ـ ــرار أوبـ ـ ــك بـ ـع ــدم خ ـف ــض اإلن ـ ـتـ ــاج أدى إل ــى
تراجع األسعار الــى أدنــى معدل لها منذ خمس
سـنــوات ،وتـتــوقــع الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة ،التي
تضم تجمع املستهلكين الرئيسيين ،أن العام
املـقـبــل رب ـمــا يـشـهــد تــراج ـعــا أك ـبــر ،يــأخــذ مــدى
أب ـعــد ،خــاصــة وأن ــه يعتقد أن ال ـســوق سيغمرها
فــائــض نفطي فــي ح ــدود مـلـيــونــي بــرمـيــل يوميا
طــوال فترة النصف األول من العام املقبل ،وهو
فــائــض يـبـحــث عــن مـشـتــريــن .وسـيـتـضــح وقتها
اذا كان تقدير أحد الــوزراء الخليجيين سليما
لجهة أن املـطـلــوب إح ــداث هــزة فــي الـســوق في
املـ ــدى ال ـقــريــب ل ـض ـمــان حـ ــدوث اس ـت ـق ــرار على
املدى البعيد .ويبقى االنتظار ملعرفة ما اذا كانت
هذه التقديرات ستصدق هذه املرة كما صدقت
م ــن ق ـبــل ،أم ان الـتـقـنـيــة ال ـجــديــدة ال ـتــي ت ــزداد
فعالية وانـتـشــارا ستجعل املــوقــف مختلفا ،على
الرغم من ـ وربما بسبب ـ حالة االستنزاف التي
تعيشها السوق.

السر سيد أحمد

كاتب صحافي من السودان
مختص بقضايا النفط

هل ينفض الغبار عن املشانق في األردن؟
يكاد ال يخلو أسبوع من دون أن تتصدر وسائل
اإلع ــالم األردن ــي مانشيتات صــادمــة عــن جــرائــم قتل
فظيعة ومــرعـبــة ،يتحول بعضها لقضايا رأي عام
إمــا لبشاعة القضية أو لجهد أهالي الضحايا عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،أو لتطفّل اإلعالم الراغب
فــي تحقيق سبق صحافي فــي ظــل وج ــود متابعين
كثر لقصص القتل والجرائم .تتابع هذه الجرائم
وانتشار أخبارها ظهّر في اآلونة األخيرة دعوات ملحة
إلنفاذ عقوبة اإلعدام وتفعيلها بعد تجميدها لثمانية
أعــوام ،وتبدو لها أغلبية شعبية ومعارضة خجولة،
األمــر الــذي دفــع الحكومة لــإلعــالن عــن نيتها إجــراء
دراسة حول أثر تجميد العقوبة.
تمر عقوبة اإلع ــدام في األردن بثالث مــراحــل ،تبدأ
بالقرار القضائي القطعي بصدور حكم اإلعــدام ،ثم
تذهب القضية إلــى الحكومة لرفع توصية للملك
بتنفيذ العقوبة ،وال يتم إنفاذ الحكم إال بمصادقة
ملكية عليه ،وهو ما لم يحدث منذ عام  2006الذي
نُ ـفّــذ فـيــه الـحـكــم بـحــق شخصين أدي ـنــا باغتيال
الديبلوماسي األميركي لورنس فولي التي جرت في
عمان عام .2002
تنفيذ الحكم كان يجري سابقاً في ساحة املسجد
الحسيني الــذي يتوسط قلب العاصمة عـمــان ،ثم
انتقل الــى سجن املـحـطــة ،إلــى حين أنشئت غرفة
إع ــدام وفــق املعايير الدولية فــي سجن ســواقــة عام
 ،1988تحمل اسم «مسرح اإلعدام» .نفّذ الحكم على

 1200شخص منذ إنشاء محكمة الجنايات الكبرى
عام  1975وحتى عام .2006
منذ ثماني سنوات لم تُحكِم مشنقة سجن سواقة
حبلها حــول رقبة أي من املحكومين بــاإلعــدام البالغ
عددهم  112محكوماً ،ال يزال مصيرهم مجهوالً حتى
اآلن فــي ظــل عــدم مـصــادقــة األردن فعلياً على وقف
تنفيذ حكم اإلعــدام ،برغم مصادقته على نظام روما
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي ال تطبق في
قضائها عقوبة اإلعدام .وتحتوي التشريعات األردنية
على  23نـصّـاً قانونياً يعاقب بــاإلعــدام ،بينما تخلو
النصوص القانونية من أي محدٍّد لتنفيذ العقوبة خالل
مدة معينة ،حيث مضى على وجــود بعض املحكومين
في السجن أكثر من  30عاماً من دون تنفيذ القرار.
وعلى الرغم من أن الحديث يــدور حــول رفــض امللك
عبد الله الثاني املصادقة على قــرارات اإلعــدام ،فما ال
يبدو واضحاً يتعلق بما إذا كانت الحكومة تقوم أصالً
بتحويل القرارات إليه.
هذا السؤال ال تستطيع حتى األرقــام اإلجابة عليه،
فهي تشير إلــى أنــه في عــام  2005وقعت  67جريمة
قتل ،فيما بلغت  96جريمة عام  ،2006وتستمر األرقام
بــالـتــراوح فــي محيط املئة جريمة بــزيــادة أو نقصان
طفيفين حتى عام  ،2010ثم قفزت إلى  133جريمة
عــام  ،2011وفــي عــام  2012بلغت  ،153مقابل 134
جريمة قتل عام  ،2013وفق أرقام وزارة العدل.
االزدياد في عدد جرائم القتل ال يعود بشكل رئيسي

لتجميد العقوبة ،فهذه السنوات الثالث ارتفع فيها
أيضاً عــدد سكان اململكة بعد أن كــان يقارب الستة
ماليين عام  ،2010فيما يُقدّر اآلن أنه بين عشرة إلى
أحد عشر مليوناً ،أي أن التعداد السكاني شهد تضاعفاً
بسبب موجات اللجوء جراء األحداث اإلقليمية.
غالبية جــرائــم القتل ال ــواردة فــي اإلحصائيات هي
وليدة لحظتها وليست جرائم منظمة أو مخطط لها،
لكن التغييرات التي حصلت في التركيبة السكانية،
بــاإلضــافــة إلــى تــراجــع الحالة االقـتـصــاديــة للمواطن
األردنــي وارتفاع عدد من هم عند خط الفقر ،ونسبة
البطالة ،و»التشوهات» الطبقية أثــرت كلها بشكل
مباشر على ارت ـفــاع مستوى الجريمة بشكل عــام.
ولتفاقم الخالفات العشائرية واملشاجرات الطالبية
والعنف املجتمعي وانتشار السالح على نطاق واسع
دور فــي رفــع نسبة الـجــرائــم كــذلــك .كما ساهمت
الثورة املعلوماتية وتطور وسائل اإلعــالم والتواصل
االجتماعي خالل السنوات األخيرة في نقل هذه األخبار
التي كانت تغيب عادة عن صفحات الجرائد سابقاً،
مما خلق شعوراً عمومياً أن نسبة الجرائم تزداد في
املجتمع األردني.
نواب ووجهاء عشائر طالبوا ،عبر مذكرات ورسائل،
بتفعيل العقوبة ،بحجة أن عــودتـهــا ستساهم في
تقليص عدد الجرائم «الخارجة عن القيم اإلنسانية»،
بينما يطالب أهالي الضحايا بتفعيل العقوبة لرغبتهم
باالنتقام ملن فقدوهم .من يدفعون باتجاه إنفاذ العقوبة

يعتبرون أن تجميدها ي ــؤدي إلــى ع ــودة ع ــادة الثأر
وأخذ الحق باليد بسبب عدم وجود عقوبة تحصّل
للضحية حقها ،كما يعيد القوانين العشائرية إلى
الواجهة بــدالً من تقليل أثرها ملصلحة السير قدماً
بمدنية الدولة.
«العين بالعين ..والبشرية تصبح بأسرها عمياء»
يقول املهاتما غاندي ،كما أن علم اإلجــرام واإلصــالح
الجنائي يهدف من العقوبات التي يفرضها إلى إصالح
املجرم ال إلى إنهاء حياته .هذا ما يدافع به املناهضون
لــإلعــدام فــي األردن الــذيــن شـكـلــوا تـحــالـفـاً للضغط
على الجهات الرسمية للمصادقة على إلغاء العقوبة
بشكل كــامــل .ويستند التحالف األردن ــي ملناهضة
عـقــوبــة اإلع ـ ــدام عـلــى أن التحليل الـعـلـمــي ألوض ــاع
غالبية املجرمين يشير إلى أن أكثرهم كانوا ضحايا
أوضاع مجتمعية وتربوية مشوَهة ،لذلك من املفترض
إصالحهم ال التخلص منهم ،كما أن إعدام املحكومين
بقضايا اإلرهــاب من الجماعات املتطرفة سيحولهم
إلى أبطال في نظر أبناء مجتمعاتهم .ويدعو مناهضو
اإلعدام إلى إنفاذ هيبة القانون والنظام العام ،وتطبيق
ال ـقــوان ـيــن ب ـصــرامــة وحـ ــل امل ـش ـكــالت االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية وترميم قيم األمــن املجتمعي لحل عمق
األزمة بدالً من التوجه إلى حلول سطحية.

أحمد أبو حمد
صحافي من األردن

األسير نبيل النتشة يصارع االعتقال
اإلداري ومـ ـ ــرض الـ ـس ــرط ــان داخـ ــل
س ـجــون االح ـ ـتـ ــالل ..مــركــز «أح ـ ــرار»
استنكر اعتقال االحـتــالل اإلسرائيلي
للبروفيسور عماد البرغوثي (أستاذ
فيزياء الفضاء في جامعة ال ـقــدس) ..كشف املركز في دراســة ميدانية
عن عدم جدة وصحة الكثير من اإلفادات التي قدمها األسرى تحديداً في
عالقتهم بالشيخ صالح العاروري 15 ..أسيراً محرّراً في صفقة التبادل
األخيرة أعاد االحتالل لهم األحكام السابقة بعد إعادة اعتقالهم قبل شهور.
هــذه هــي ،تقريباً وباختصار كثير ،أحــدث األخ ـبــار أو جديد «أحــرار
لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان» .في سياق تعريفه عن نفسه ،يتوجّه
موقع املركز لألسرى بالقول إنه ال يألو جهداً لخدمتهم وخدمة قضيّتهم
من دون أي تزوير أو خيانة للوطن الكامل ،فلسطين ،التي أسروا ألجلها..
كما يدعو الجميع للمساعدة وإرسال آخر األخبار كي يقوم بتولي نشرها
ومتابعتها.
يقدّم املركز الدراسات واإلحصاءات ،كما يسجّل االنتهاكات ومعها
يؤرشف أوضــاع «األس ــرى املــرضــى» .وردت نتائج اإلحـصــاء األخير في
التقرير الشهري الــدوري الذي يرصد ويوثق االنتهاكات اإلسرائيلية
بحق املواطنين الفلسطينيين ،فتمّ إحصاء  9شهداء قتلهم جنود
االحـتــالل خــالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر املنصرم ،و 650مواطناً
تمّ اعتقالهم ،من بينهم  42طفالً وقاصراً و 17امرأة .ومن بين النساء
املعتقالت 11 ،هن من القدس وحدها.
أمّا في األخبار عن األسرى املرضى ،فيرد خبر عن األسير عدنان حمارشة
( 45عاماً) الذي جدد االحتالل اعتقاله اإلداري ملدة ستة أشهر جديدة.
وكــان حمارشة قد تعرّض لجلطة دماغية أسفرت عن ازدي ــاد وضعه
الصحي سوءاً ،وأصبح فاقداً لتوازنه بشكل كلي مع حدوث ازدواجية في
الرؤية ،ومعها بات غير قادر على الوقوف وحده من دون مساندة دائمة.
وغيرها من حاالت الكثير .ويُمكن القول ،من دون انتقاص من دوره ،إن
املركز ،وعلى الرغم من متابعته املستمرة والدقيقة ألوضــاع األســرى،
محدود املدى ،وهو متخل عن القيام بمحاوالت بحثية جادة مثال ،ومكتف
بجمع أخبار األسرى وتوثيقها ومتابعتها لحظة بلحظة .عالوة على فتح
الباب للتبرّع لدعم األسرى الفلسطينيين وعائالتهم .كما يشارك في
قضية رفع الصوت بوجه االعتقال اإلداري عبر شعار «إضــراب األسرى
اإلداريين ثورة حرية وإرادة حياة».
املقاالت املنشورة ،تصبّ جميعها في الخانة ذاتها :دعم األسرى .أخيراً
كتبت تمارا حداد قصة األسيرة السابقة ايمان سرحان« ،املرأة الفوالذية
الصابرة والصامدة» التي تنتظر زوجها األسير علّهما يحتفالن سوياً
بعيد زواجهما الثالث .وللمركز حضور في وسائل التواصل االجتماعية،
فمتواضع هو اآلخر.
أمّــا «رأي املـحــرر» الــذي يـتــواله الكاتب فــؤاد الخفش فهو عـبــارة عن
سلسلة مقاالت ،مكتوبة في فترات متفاوتة .ويفرد املركز باباً لقراءة
محتواه باللغة االنكليزية ،لكن بمجرّد التوجه إليها سيظهر «خطأ
تقني» ،يعود إلى عدم تفعيل الخدمة!
/http://ahrar.ps/ar

فك ــرة
اليوم العاملي لحقوق اإلنسان

بينما نحتفل في هذا اليوم..
«لـكــل شخص الـحــق فــي حــريــة التفكير والضمير والــديــن ،ويشمل
هــذا الحق حرية اعتناق اآلراء مــن دون أي تــدخــل ،واسـتـقــاء األنباء
واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت( »...املادة  19من اإلعان
العاملي لحقوق اإلنسان الصادر في  10كانون األول/ديسمبر .)1948
«ال يعرّض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامات القاسية أو
الوحشية أو الحاطة بالكرامة» (املــادة  5من اإلعــان نفسه) .وغيرهما
كثير..
كام يبدو وكأنه يخص كوكبا آخر ،من فرط ما أدقع الوضع في كل
أرجــاء العالم ،وفي املقدمة منه في منطقتنا ،حيث تلك الحقوق راحت
تصير ترفاً باملقارنة مع جيوش املعدَمين املحرومين من كل شيء ،حتى
من الطعام .قبل أيام من االحتفال باليوم العاملي لحقوق اإلنسان ،املطابق
لتاريخ إعان الوثيقة ،نادى برنامج األغذية التابع هو اآلخر لألمم املتحدة
بحاجته إلى  64مليون دوالر ـ وهو مبلغ تافه بكل املقاييس ـ وإالّ تعرض
مليون و 700ألف نازح للجوع .أضافوا :لسنا بصدد االهتمام بالصحة
وال بالتعليم وال ب ــاإلي ــواء .نــريــد إطـعــامـهــم .لــم يـحــرك ال ـنــداء ســاكـنـاً،
واضطرت املؤسسة الدولية الرصينة للتوجه للناس طالبة منهم التبرع،
وحصدت بـ  72ساعة جزءا من املبلغ املطلوب.
تُمثل األمم املتحدة بمؤسساتها املختلفة ومواثيقها لحظة توافق على
تصور معين لاجتماع اإلنساني .قد يكون ناقصاً .قد يكون عاجزا عن
التحقق .قد يكون خاضعا فعلياً هو اآلخر لشريعة األقــوى ـ أي الغاب.
ولكنه قائم كمرجع .ماذا يبقى منه حين يصبح حال الناس مزريا بهذا
الشكل؟ حين تفلت إسرائيل من كل القيود ،بما فيها تلك العائدة
ملختلف مــواثـيــق األم ــم املـتـحــدة وعـلــى رأس ـهــا اإلع ــان الـعــاملــي لحقوق
اإلنسان الذي يُذكَّر به اليوم.
أمثلة عن املفارقات :قبل يومين ،اعتقلت قوات االحتال طفا فلسطينياً
في العاشرة من عمره للمرة الثانية خــال أسبوع واحــد! يقول املقرر
الخاص لحقوق اإلنـســان في األراض ــي الفلسطينية املحتلة« :الوسيلة
الوحيدة لوقف دورة العنف هو أن تضع إسرائيل حقوق اإلنسان في
صلب عملية صنع السياسات لديها» .هذا التصريح ،كالعادة ،لم ولن
ينال من إصــرار اإلسرائيليين على االستمرار في مـصــادرة األراضــي
والبيوت وتوسيع نطاق االعتقال اإلداري .ما زلنا إذاً في طور املراقبة
واألرشفة ،عسى التراكم يساعد يوم يحين وقت التغيير.
يرد في تقرير شهر تموز/يوليو لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق:
«ي ــوثّ ــق الـتـقــريــر انـتـهــاكــات ارتـكـبــت بــواسـطــة ق ــوات األم ــن الـعــراقـيــة
واملجموعات املوالية لها ،بما في ذلك اإلعدام والقتل خارج نطاق القانون
للسجناء واملعتقلين ،»..مــا يعني أن املعنيّين بــاألمــن هــم مــن ينتهِك.
وبخصوص ليبيا ،يحذّر تقرير مماثل في شهر تشرين األول/أكتوبر
مــن الـتـعـرّض للناشطين السياسيين واملــدوّن ـيــن ،مــوثّـقـاً االنتهاكات
بحقّهم ،ما يعني أن املعنيّين بالدفاع عن الحريات والتوثيق للجرائم
ورفع الصوت ،معرّضون بدورهم للقتل والتهديد..
هــذا عــدا املـلــف الـخــاص ـ واملـتـجــدد ـ الـعــائــد ألوض ــاع الـنـســاء ،والــذي
يبدأ من تزويج القاصرات والختان وال ينتهي بجرائم ما يدَّعى بأنه
«الشرف».
يوم عاملي لحقوق اإلنسان إذاً ،ليس بغرض االحتفاء بوضع مريع
أمكن القضاء عليه وجعله من املاضي ،بل للتذكير بإلحاحه كل يوم.
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 14إضراباً في العامين املاضيين لعمال ميناء حاويات العقبة األردني البحري،
جرّت خسارة على االقتصاد األردني تبلغ  84,6مليون دوالر،
بحسب رئيس نقابة تجار املواد الغذائية في االردن.
واإلضراب األخير بدأ في األول من الشهر الجاري.

قضيـــــة

الجزائر :مواطنون بتمام معنى الكلمة وأنصاف مواطنين
متينة مع نظيرتها الجزائرية.
ولــك ــن ،ه ــل ل ـنــا أن نـحـلــم ب ــأن تـلـعــب األول ـي ـغــارش ـيــا
(النخبة القليلة الحاكمة) الجزائرية الدور نفسه ،دورَ
مهندس إعادة بناء البالد اقتصاديا؟ ال بالتأكيد ،فهؤالء
«املــواط ـنــون» ال يستثمرون وال يخلقون مــن مناصب
الشغل غير القليل ،ويصْدق ذلــك بصورة خاصة على
القطاع الصناعي ،حيث ال تتجاوز مساهماتهم الفعلية
مستوياتٍ جدّ متواضعة ،ذلك أنهم سماسرة بالسليقة،
اختصاصهم «إعادة التدوير».
ومنذ التحرير املزعوم لالقتصاد الــذي بدأ في 1994
بإمضاء اتفاقيات االستعداد االئتماني مع صندوق النقد
الدولي ،شهدنا سقوطاً حرّاً لحصة الصناعة في الناتج
الداخلي الخام ونموا خياليا لـلــواردات ،وبخاصة تلك
املوجهة مباشرة لالستهالك .وزاد من فداحةَ هذا التطور
غير السوي ارتفاعُ أسعار البترول في أواخر التسعينيات.

غــذت معركةٌ لفظية بين علي ح ــداد ،امللياردير
ال ـج ــزائ ــري وص ــاح ــب شــركــة لــأش ـغــال الـعـمــومـيــة،
ولويزة حنون ،زعيمة حزب تروتسكي من املعارضة
«املرخص لها» ،نقاشا يكشف تطوّرَ نظام السلطة
في الجزائر في هذه الفترة املوسومة بشلل الحياة
العامة.

املال :منظورية جديدة

رئيسة حزب العمال ،التي تأسف ملا أسمته «برلسكة»
(من برلوسكوني) النظام ،اتهمت رجلَ األعمال بحوك
دسائسَ استهدفت تعيين أحد املقربين إليه على رأس
ســونــاتــراك ،الشركة العمومية للمحروقات البالغة
األهمية اإلستراتيجية .وبمناسبة هذا السجال الذي
بولغ في وصــف أهميته ،تجد الصحافة الجزائرية،
وهي صحافة تخضع ملراقبة لصيقة ،متعةً كبيرة في
اكتشاف وجــود أصــحــاب هــذه الــثــروات الطائلة ،بل
وبلغ األمر بها محاولةَ تصنيفهم وتقييم تأثيرهم على
مراكز القرار .وتتباين مستويات جــودة هذا النقاش
الصحافي ،ولن نتوقف هنا عند رد فعل أحد أصدقاء
امللياردير علي حــداد مــن مستوردي الــســيــارات التي
صدمت آذاناً من العفة بمكان وهو يأمر مناضلة األممية
الرابعة بالتزام الصمت.
وفــي وجــه الهجمة التروتسكية ،كــان ردُّ فعل الرجل
العصامي  -الــذي احتل فجأة صفحات الجرائد األولى
وانتُخب باإلجماع رئيسا ملنتدى رؤساء املؤسسات ،فيما
هو أشبه بإعالن نصر مبين  -ردّ فعل معتدال .فبنبرة ال
تفخيم فيها وال تنميق ،وبما يليق باألقوياء الحقيقيين
من تواضع ،صرّح علي حداد بكل بساطة بأنه «مواطن
بتمام معنى الكلمة» ،مذكرا بنسبه الوطني ومفتخرا
بــارت ـقــائــه إل ــى الـقـمــة بــاالع ـت ـمــاد عـلــى جـهــد ســاعــديــه.
وباختياره هذا امليدان للتعليق على اتهامات لويزة حنون،
سلط امللياردير ،الــذي كــان أمين مــال حملة بوتفليقة
خــالل انتخابات نيسان/ابريل  2014الرئاسية ،على
مفهوم املواطَنة ضــوءا خصوصيا ،مقتبسا من تنظيم
السلطة السياسية في الجزائر.
فبإعالنه قرابته من أسرة «أصحاب القرار» وتنويهه
بصداقته مع بعض أساطين النظام ،انسحب علي حداد
«املــواطــن بتمام معنى الكلمة» من الظل الــذي يُحبَس
فيه عــادة املتعاملون االقتصاديون الجزائريون .وهذه
منظورية (وجاهة) جديدة ،وهي تعكس نقلة للنظام.
وباختياره هــذا النوع من املُـحــاجّــات ،أثبت ربّ أربــاب
العمل حقيقة وجــود تراتبية للمواطَنة وكــونَ بعضِها
فوق بعضٍ درجات ،وبالرغم من التباس صياغة ما قاله،
إال انــه يمكن استخالص معناه وفهمه تمام الفهم .وال
حاجة لتحليالت أملعية لندرك ،بالنظر إلى وضع الحريات
العامة الحالية وإلــى فــداحــة التفاوت االجتماعي ،بأنه
تحت املواطنين فوق العادة ،يوجد مواطنون «بدون تمام
معنى الكلمة» ،مواطنون منقوصون ،ال نصيب لهم من
املواطنة ،بل هم ال ـ مواطنون .ويشكل أولئك الذين ال
ينالون من الريع إال النزر اليسير أو ال سبيل لهم إليه
بتاتا فئات املواطنين من الدرجة الثانية أو من «الصنف

تقهقر للدولة باهظُ التكلفة

حسان عمراوي ـ ـ الجزائر
الثاني» ( )deuxième collègeباستخدام مصطلحات
الحقبة االستعمارية التي استرجعت كل ما كان لها في
وصف الواقع من دقة ووجاهة.

تنظيم للعسكر وأصحاب األعمال

أن تكون «مواطنا بتمام معنى الكلمة» يعني التمتع
بمجموع الحقوق واالمتيازات التي تتالزم مع االنتماء
إلى املنزلة العليا .وفي بلد تتشابك فيه خيوط الحقيقة
واألكــاذيــب وتختلط التراجيديا باملهازل ،من الواضح
للجميع أنه ال يحظى بتبوء هذه املكانة سوى أقليةٍ قريبة
من مراكز القرار العسكرية  -السياسية :أقرباء قادة
الجيش وقــادة البوليس السياسي (دائــرة االستعالمات
واألمن التابعة للجيش) ،وبطانة رئيس الجمهورية الذي
أنهكه املرض أيما إنهاك.
هــؤالء «املواطنون بتمام معنى الكلمة» يـجــاورون إذاً
مراكز التحكم في الريع الوطني وهم ال يُخفون ذلك،
بل بالعكس ،يرددونه على رؤوس املأل .وهم إذ يفعلون،
يثبتون أن املواطنة مفهومٌ قابل للتعديل حسب مستوى
القرب من صمامات النفط ودرجة انفتاح هذه الصمامات
أو انغالقها .إث ــراء هــذه االوس ــاط البيِّنُ السريع الــذي
يذكرنا بفيلم لفولكر شلوندروف (الغنى املباغت ألهالي
كومباش الفقراء) ،يحجب في الحقيقة عن أعيننا تشكُّل
ثــروات أوفــر بكثير وراء البحار ال يَظهر أصحابُها في
املشهد البتة .ويُكوّن أصحاب األعمال هؤالء ومن يرعاهم
في األوساط العسكرية  -األمنية بنيةَ النظام الجزائري.
ومن الواضح أن األمر يتعلق هنا بتنظيم يجمع العسكر
بأصحاب األعـمــال ،ال على اإلطــالق بـ»مافيا سياسية -
مالية» كما يلح على ذلك بعضُ مختصي الدعاية املكلفين

بتغذية االلتباس لتعقيد عملية تحديد هوية الفاعلين
الحقيقيين .والحال أن ميزان القوى داخل هذا التنظيم
الثنائي األط ــراف انقلب على ام ـتــداد حكم بوتفليقة.
فبعد أن كانت كفة العسكر راجحةً إلى غاية السنوات
القليلة املاضية ،تفرض األوليغارشيا اليوم نفسها في قمة
السلطة.
وإذا كان جزء من الثروات التي تكونت خالل الفترة
االستعمارية يدين بالفضل في تكوينه لقرب أصحابه من
املحتلّ ،فإن الثروات الجزائرية بعد االستقالل تشكلت
ب ــادئ ذي بــدء بشكل غير قــانــونــي ،فــي ظــل الصفقات
العمومية ،س ــواء أكــانــت صفقات إنـجــاز أم استيراد.
تحت حكم الرئيسين هواري بومدين ()1978-1965
والـشــاذلــي بــن جديد ( ،)1992-1979كــان سماسرة
أخفياء مكلفين بجمع العموالت والرشى التي كانت تودع
في حسابات مصرفية في الـخــارج ،وتحول ،في مرحلة
أولية ،إلــى ممتلكات عقارية .ومنذ تلك الفترة ،ثــروات
أعضاء النخبة املميزة ( )nomenklaturaالجزائرية
في فرنسا سرٌّ من أسرار الدولة ،بل ومن أكثرها حُظوةً
بالكتمان ،رغم أن مصالح الضرائب واألجهزة الشُرطية
املعنية على أتمّ دراية بها.

فن السمسرة وإعادة التدوير

ومنذ التحرير الزائف لالقتصاد باتفاقيات  1994مع
صندوق النقد الــدولــي ،وبالتخفي تحت غطاء الحرب
القذرة لسنوات التسعينيات ،أصبحت هذه «الثروات
املــواطـنـيــة» تُـنـتَــج «قــانــونـيــا» عــن طــريــق إغ ــداق الريع
النفطي ،دون حسيب أو رقيب ،في شكل صفقات عمومية
وقروض مصرفية ومنح حقوق استغالل مختلف قطاعات

اسـتـيــراد السلع والـخــدمــات بـصــورة تتفاوت صفتها
الرسمية .ودون أدنى شك ،يُعد من بمقدورهم االستفادة
من مجمل هذه التعديات على القانون أعضاء زمرة متفردة
هي زمرة «املواطنين بتمام معنى الكلمة».
وال يستثمر هؤالء «املواطنون بتمام معنى الكلمة» في
بالدهم ،وإن استثمروا فقليال ،فما يشغل بالَهم أكثر هو
تحويل االرساميل إلى أوروبا أو إلى الفراديس الجبائية.
إنهم  -وإن عازتهم الثقافة العامة  -املكافئُ الدقيق
لألوليغارشيا الــروسـيــة ملرحلة مــا بعد تفكك االتـحــاد
السوفياتي .وي ــؤدي مـلـيــارديــرات االنـفـتــاح الـجــزائــري
ومليارديرات عمليات الخصخصة الروسية الدور نفسه،
كلٌّ في التنظيم الذي ينتمي إليه .في روسيا ،منذ اعتالء
فالديمير بوتين سدة السلطة وعودة رجال جهاز األمن
الفيدرالي (البوليس السري) إلى مقاليد الحكم ،أعيد
فرضُ النظام داخل هذه األوســاط فتخلى «أوغــاد» عهد
بوريس يلتسين عن مواقعهم لصالح مُالّك منضبطين،
مكلفين نظريا ،ودون كبيرِ نجاحٍ لحد الساعة ،بدفع
ديناميكية اقتصادية جبارة مبنية على إنتاج ذي قيمة
مضافة عالية على املنوال الكوري الجنوبي.
وف ــي ال ــواق ــع ،ف ــإن ال ـشــاي ـبــول  - Chaebolsالتي
كــانــت أق ـل ـمــة ك ــوري ــة جـنــوبـيــة ل ـل ـشــركــات الـقــابـضــة
األنجلوسكسونية وللزايباتسو  Zaibatsuاليابانية ـ
ظلت ملدة طويلة تنعم باحتضان أجهزة الدولة لها ،وهي
حاليا أطــراف تلعب دورا حاسما في تطور اقتصاد بلد
كان ناتجه الداخلي الخام في أواخــر الستينيات أدنى
من الناتج الداخلي الخام الـجــزائــري .وهنا نشير إلى
أن وكالة االستخبارات املركزية الكورية تعيسةَ الذكر
( )KCIAنسجت بــدءا من أواخــر الثمانينيات عالقات

وتشكل ال ــواردات وأنشطة الوساطة املالية القاعدة
املادية التاريخية لألوليغارشيا الجزائرية .ولكي ال نظلم
«املواطنين بتمام معنى الكلمة» ،فإن اإلطــار املوضوعي
غير متوافق مع مشروع دعم إنشاء الشركات وتحرير
املبادرات ،وذلك رغم وضوح كونِ القطاع الخاص املحركَ
الرئيسي لديناميكية اقتصادية فعلية .والـحــال أنــه ال
مجالَ تتوفر فيه أدنى املعايير املحددة ملحيط مؤاتٍ للنمو
االقتصادي ،ال التنظيم السياسي فاقد الشفافية واألهلية،
وال السلطةُ القضائية التي اختُزلت في محض جهاز ،وال
نوعيةُ خدمات اإلدارة وهي إدارة عديمة الفعالية ينخرها
الـفـســاد .وبالطبع تكمن املشكلة ،فــي طبيعة النظام
املناقضة للديموقراطية .من هذا املنظور ،ليس توقيع
عقود استشارة مع البنك الدولي مؤخرا بهدف تحسين
«مناخ األعمال» كفيال بدفع عجلة نشاط سِمتُه ،على ما
يبدو مؤكدا ،الفتور .وال يمكن أن يكون الرد تقنيا على
الركود الحالي وعلى العواقب املأساوية لتراجع مستدام
ألسعار النفط ـ وهو مــورد العملة الصعبة الوحيد لبلد
يستورد تقريبا كل ما يستهلك.
لقد أضــر تقهقر الــدولــة فعليا أيّـمــا إض ــرار باالنفتاح
التنافسي والديناميكي لالقتصاد .فبدون دولــة تؤدي
مهامها على أكمل وجه ،ال يعني تحرير االقتصاد سوى
تدهور التوازنات االجتماعية دون أن يترافق ذلك بأي
ض ـمــان لنمو االس ـت ـث ـمــارات وإنــش ــاء مـنــاصــب الشغل
بغرض تنويع االقتصاد كضرورة حيوية ومستعجلة.
وربما لم يكن السجال الزائف بين ممثلي مسرح الظل
الجزائريين في آخر املطاف عديم الجدوى ،إذ كشف أن
مكانة األوليغارشيا املتعاظمةَ في توازنات السلطة ال تغير
شيئا على اإلطالق في وهن النظام.

االنتحار :صرخة احتجاج أم يأس من التغيير؟
ربــمــا ال تــكــون أع ــداد املنتحرين فــي مصر
ضخمة ،لكن بالنظر إليها من زاويــة أخرى
غير إحصائية ،وباملنظور املجتمعي العام،
فهي تعطي مــؤشــرات على تــحــول فــي بنية
الــشــخــصــيــة املــصــريــة الــتــي بــاتــت حسب
خــبــراء الــصــحــة النفسية مــيــالــة لالكتئاب
والسوداوية ،كما أنها تدق ناقوس الخطر
حول وجود أزمات سياسية واقتصادية حادة
في املجتمع ال تستطيع فئات كثيرة التعاطي
معها ،والتكيف مع وطأتها ،فضال عن أن البُعد
الديني الــذي كــان يــعـوَّل عليه فــي مواجهة
هذه الظاهرة لم يعد عاصماً ،باإلضافة إلى أن
االنتحار في الشارع خاصة ،أمام عجالت املترو
أو فوق لوحة إعالنات أو بعد كتابة نص يفيد
باليأس مــن تغير وضــع يسوء أكــثــر ،مثلما
فعلت الناشطة زينب املــهــدي مثال ،يرسل
رسالة احتجاج للمجتمع كله تقول إن األمر
أكبر من مشكلة فردية أو أمر عادي ،وتحمِّل
الجميع مغبة هــذه النهاية القاسية وإهــدار
حق الحياة املقدم على كل حقوق اإلنسان.
منذ أيــام ،أُعلن تباعاً عن وقوع انتحارين.
وهكذا في كل أسبوع من األشهر األخيرة أو
يكاد .يخرج األمــر من كونه حدثاً عابراً إلى
ظاهرة تستحق التوقف عندها واستجالء

أبعادها ،خاصة أن هذا الفعل املتكرر بوتيرة
منتظمة مؤخراً ينسف ـ بصرف النظر عن
املنظور الديني له ـ مقولة أن الشعب املصري
متدين بطبعه ،وأنه أكثر شعوب األرض تكيفاً
مع كل الظروف مهما كانت سيئة ،وأنهم
«أبناء نكتة» واألكثر تفاؤالً  .فاالنتحار يعني
الوصول إلى اليأس ،وفقدان األمل في تحسن
األوضــاع ،سواء على املستوى الشخصي أو
العام ،واعتبار املوت أفضل من الحياة وأنَّ به
الخالص...
ويمكن تصنيف املنتحرين فــي مصر في
نوعين :من لديه مشاكل نفسية جراء فشل
دراســي أو خالفات زوجية الــخ ..وأمــا النوع
الــثــانــي فهو األكــثــر ع ــدداً وتــتــوزع غالبيته
على مناطق فقيرة في الدلتا والصعيد ،وهو
يحمل دالالت أعمق ،الرتباطه بطبيعة البناء
الــســيــاســي واالق ــت ــص ــادي فــي مــصــر الــقــائــم
على تزاوج رأس املال والسلطة القمعية ،أي
منظومة الــفــســاد واالســتــبــداد الــتــي تكرس
اإلفقار والظلم االجتماعي ،وال ترى في املواطن
ســوى عــبء يجب التخفف مــن املسؤولية
تجاهه تدريجياً برفع الــدعــم وخصخصة
املؤسسات الحكومية املنتجة ،وترك الناس
نهباً للجشع والــبــطــالــة واالســتــغــالل الــذي

تشارك فيه الحكومة مع رجــال األعمال ،بال
مظلة حماية اقتصادية واجتماعية.
ولــذا فليس غريباً أن تقول دراســة عاملية
في الخصوص صــدرت حديثاً ،أن تصنيف
الشعب املصري بلغ الثالث عاملياً في التعاسة،
وأن هناك  25مليون مصري يعيشون تحت
خــط الفقر ،و 70فــي املئة مــن العاطلين عن
العمل جــامــعــيــون .وفــي الــوقــت ذات ــه ،تنظر

الــســلــطــة لــلــمــواطــن عــلــى أنـ ــه مــجــرد رقــم
تستغله فــي صنع شرعية شعبية شكلية
خــالل االستحقاقات االنتخابية ،لكنه ليس
عــنــصــراً فــاعــال فــي صــنــع ال ــق ــرار .وال توضع
مصلحته في االعتبار فهو في خدمة السلطة
ولــيــس الــعــكــس ،فــضــال ع ــن إجـ ـ ــراءات على
األرض تصادر الحقوق والحريات األساسية
وتغلق املجال العام وتشي باستحالة التغيير

ال تتوافر إحصاءات دقيقة عن االنتحار في مصر ،سوى أرقــام بحثية تشير
الى نحو  3آالف حالة انتحار سنوياً ملن هم أقل من  40عاماً ،فيما تقول تقارير
أخرى إن خمسة أشخاص من بين كل ألف شخص يحاولون االنتحار بهدف
التخلص من مشكالتهم.
وقد شهد عام  2009وحده محاوالت انتحار في مصر بلغت  104آالف حالة،
تمكن  5آالف منهم من التخلص من حياتهم.
وتقول اإلحصائيات الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،إن
االنتحار في مصر أصبح ظاهرة خطيرة تتصاعد يوما بعد يوم،
وتبين اإلحصائيات أنه في عام  2005شهدت مصر  1160حالة انتحار ،وفي
عام  2006وقعت  2355حالة ،وفي عام  2007أصبحت  3700حالة ،أما عام 2008
فوقعت فيه  4آالف حالة انتحار ،في حين كانت هناك  50ألف محاولة أخرى.

من أجل العمل الجماعي
الوضع في البلد ينذر بالتفاقم ،واألوضاع تندفع نحو الحرب األهلية .أليس هذا
ما كنا نخاف منه؟
ولكن ال ،ما زال هناك حل .طلبنا من الرئيس الحالي السيسي ،والرئيس السابق
مرسي ،أن يتعاركا سوياً باأليدي العارية ،ومن يكسب يحكم البلد وخالص .ونوفر
كل هذا الكالم والدم وطلقات الرصاص .أنشأنا صفحة على الفايسبوك ضمنّاها
هــذه الـفـكــرة ،وعـنــدمــا بــدأ الـنــاس يهتمون بـهــذه الصفحة ،وب ــدأ مقدمو البرامج
الـحــواريــة يستضيفوننا ،اتصل الرئيس الحالي السيسي بأحد هــؤالء املقدمين
على الـهــواء وأخـبــره أنــه مستعد لقبول الــدعــوة .واو .تـجــاوب مــذهــل! كما أعلن
أحد محامي مرسي على صفحته أن موكله يوافق على التحدي .وانتشر الخبر
بسرعة .تم تحديد مكان املعركة في ستاد القاهرة ،بعد شهر من تاريخ املوافقة.
انتشرت مكاتب املراهنات في املدينة ،وربحنا كثيراً .وأتى اليوم املوعود .جاء
مرسي والسيسي بمالبس املصارعة الحرة .وقفا في قلب الستاد وبدأت املعركة.
نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

أبلى االثنان بالء حسناً في الحقيقة .ضربة من هنا على ضربة من هناك .بووم
من مرسي على طــراااخ من السيسي .الجمهور كان يجلس مترقباً ،فكل منهم
حريص على انتصار مرشحه الذي راهن عليه .وفجأة ،اختل التوازن.
ال أحد يعرف ماذا حدث بالضبط ،ولكن مرسي صرخ صرخة عظيمة «الااااا»،
فصرخ جمهوره على مدرجات الستاد هو أيضاً «الااا» .نتيجة لهذا خاف جمهور
السيسي من احتمال تنفيذ جمهور مرسي لعملية إرهابية ضدهم .فبدأوا يقذفونهم
بزجاجات البيبسي ،مما جعل جمهور مرسي يرد بقذف الحجارة .واشتعل املوقف
تماماً .وخرج السالح من مخبئه طبعاً.
أما مرسي والسيسي فقد انتهزا الفرصة ليجلسا على العشب ويجففا عرقهما.
قال مرسي للسيسي وهو يلهث من فرط املجهود« :اللعب الجماعي أحلى دائماً،
صدقتني؟» فأشار السيسي إلى الجماهير املتصارعة ورد باطمئنان« :السر كله في
روح الفريق يا صاحبي».

السلمي وتـ ــداول السلطة أو حتى حــدوث
إصالحات سياسية واجتماعية واقتصادية
ولو محدودة.
ومن املالحظ أن ظاهرة االنتحار قد توارت
بعد انتفاضة يناير ،خالفاً ملا كان عليه الحال
في السنوات األخيرة لحكم مبارك ،حيث كان
كثيرون يقدمون على االنتحار حرقاً بشكل
خ ــاص أم ــام مجلس ال ـ ــوزراء أو مؤسسات
حكومية أخ ــرى أو الــبــرملــان ،احــتــجــاجـاً على
سوء أوضاعهم املعيشية وعدم قدرتهم على
توفير الحد األدنى منها ،أو العجز عن توفير
عمل ،خاصة مع توقف الحكومة عن توفير
وظــائــف وتــســريــح اآلالف بــعــد بــيــع القطاع
العام ،فضال عن زيادة طابور البطالة سنوياً
بأعداد جديدة ،باإلضافة إلى انتحار البعض
ملا يشعر أنه احتقار لحق به ،كمثل من رفض
إلحاقه بوظيفة ذات حيثية بوزارة الخارجية
لكونه فقط غير الئــق اجتماعياً ،أي ليست
لديه محسوبية وليس من علية القوم.
وتتكرس هذه املعطيات من جديد مؤخراً،
بــعــد أن رأى كــثــيــرون فــي انــتــفــاضــة يناير
وإزاحة الديكتاتور مبارك نهاية لحقبة فساد
واستبداد ،وراهــنــوا على بــدء حقبة جديدة
عبر شــعــارات الحرية والــعــدالــة االجتماعية

ترجمه من الفرنسية ياسين تماللي

عمر بن درة
اقتصادي من الجزائر

والــكــرامــة اإلنسانية ،فــإذا بــاألوضــاع تسوء
يوماً تلو يــوم على األصعدة كافة ،ووصلت
إلى قمتها في الشهور األخيرة ،مع التضخم
الكبير والزيادة الجنونية في أسعار السلع
والــخــدمــات ،ورفــع الدعم جزئياً عن السلع
التموينية والوقود ،وازديــاد معدالت البطالة
باطراد ،فضال عن مناخ من القمع واالستبداد
الشديدين ،واستحالل حرمة الــدمــاء التي
تسيل يومياً في الشوارع ،باإلضافة إلى عودة
تعبير «غير الئق اجتماعياً» الذي رفعه رئيس
املجلس األعــلــى للقضاء فــي وجــه املتقدمين
مؤخراً من أبناء العمال والفالحين.
وال شك أن هذه العوامل مجتمعة أو متفرقة
تفعل فعلها في سيكولوجية املصريين ،وتزيد
مــن ح ــدة اإلحــبــاط واالكــتــئــاب ،وتــوفــر بيئة
خصبة لــإقــدام على االنــتــحــار ،وكــذلــك في
تشويه الشخصية العامة املصرية ودفعها
للعنف واإلجــرام أو لالنتهازية والفساد ،لكي
تتمكن من العيش في ظل مجتمع ال مكان فيه
للضعفاء أو الفقراء.

محمود عبد الرحيم
كاتب صحافي من مصر
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 54بلداً تعاونت سريّاً مع الواليات املتحدة األميركية ،طوال السنوات الـ 15املاضية،
في تسليم متهمين باإلرهاب وفي التحقيق معهم ،بحسب تقرير على وشك الصدور في
واشنطن ،يتناول ملف التعذيب الذي مارسته وكالة االستخبارات األميركية منذ هجمات
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر .ولكن التقرير لن يكشف أسماء هؤالء الشركاء

متابعات

ما الذي لم تقله يا ميخائيل؟

لــم يكن الطريق طــويــاً بين مكتبه وبيته .نــزال الــدرج
بتمهل حذر تقتضيه العتمة ،وتوقف املصعد الكهربائي.
أستمهله على الرصيف قبل أن يــســارع نحو «الــكــراج»
العميق ،ليُخْرِج من جوفه سيارته نظيفة المعة.
لــم يعد بــاإلمــكــان إبــاغــه أنــه يفضل املشي على ركــوب
الــســيــارة ،وأن املــســافــة بين املكانَين ال تحتاج أكــثــر من
عــشــريــن دقــيــقــة ،تــكــون لــهــمــا فــســحــة لــارتــطــام الــرفــيــق
بالسابلة املثقلين تــحــت أكــيــاس حــمــوالتــهــم ،ولتعقب
تــمــتــمــات شــفــاهــهــم املــخــتــلــجــة ك ــأف ــواه أســمــاك منتزعة
من مياهها ،وللعبور الــرائــق بين الــعــمــارات ،والتملّي في
نباتاتها الخارجة عن حدود أسوارها.
مــضــت الــســيــارة بــانــدفــاع أولـ ــي ،قــبــل أن تستمهلها
الحواجز العسكرية ،واملنعطفات الحادة في ساحة «سعد
الله الجابري» بحلب ،أخــذت طريقاً التفافياً حول سور
«الــحــديــقــة الــعــامــة» ،ش ــارع املــلــك فيصل األول ،املــطــران
هياريون كبوجي ،الفرنسيسكان..
كانت املــرة األولــى التي يــزور بيت هــذا الصديق الذي
عرفه منذ زمن طويل ،وتوطدت عاقاتهما خال السنتين
األخيرتين .رجــل نشيط ومنظم ،عمل بعد تخرجه من
كلية االقتصاد والتجارة مع والده في استيراد ماكينات
الــخــيــاطــة وبــيــعــهــا .بــعــدهــا درس مــع شــريـكَــيــن مــشــروع
معمل لصناعة أكياس الخيش وأكياس من مواد أخرى،
تُستخدم في جمع املحاصيل الزراعية ونقل البضائع،
وعــكــفــوا عــلــى إنــشــائــه فــي املــديــنــة الــصــنــاعــيــة .انطلقت
املنشأة وبــدأت تقدم إنتاجها لــأســواق ،قبل «األحــداث»
األخيرة وفق تعبيره ،التي عطلت دورتها اإلنتاجية ،قبل أن
يفقدوا املعمل وآلياته ومواده األولية ،حسب األنباء التي
وصلت إليهم .خــاف على ولــده الكبير من أي استدعاء
مباغت للخدمة العسكرية ،قد ال يعود بعدها ،أمن له إجازة
سفر إلى أملانيا االتحادية ليتابع دراسته ،لحقت به أمه
وشقيقه األصغر بعد استقراره األولي.
وقفت السيارة أمــام الرصيف املقابل لبوابة حديدية
عالية وعريضة ،مغطاة بزجاج أصفر شمعي ،خرجا معاً،
وتقدما نحو البوابة املقفلة.
 أول مرة تزورني؟ نعم ،أول مرة ..منذ متى تسكن حي «املحافظة» ؟ من خمسة وعشرين عــامـاً ،تزوجت في هــذا البيت.وتابع بعجالة كأنما ليبلغه أنهما سيصعدان على السلم
الحجري ..أسكن في الطابق الثاني ،أي ،لن يكون ذلك
متعباً .
آثــار غبار خفيف على زجــاج البوابة ،وعلى املمر الذي
عبراه تباعاً .الصمت يخيم على املكان ،ال صوت ملوسيقى
أو نشرة أخبار من التي باتت تسمع في هذه األيام بصوت
عال ،أو حوارات عائلية صاخبة بين اآلباء واألبناء.
 -لم نعد نحضر عاملة تنظيف الدرج كل أسبوع ،كما

كنا نفعل في السابق ،العمارة شبه خالية ،واملياه شحيحة
أو مقطوعة ..ما إن أكمل جملته حتى سمعا صوت باب
يفتح وتطل من زاويته إمرأة عجوز.
 أهذا أنت يا ميخائيل ،أستنام اليوم في البيت؟ال أعلم ..ربما .إن احتجت أي شيء ،فأنا اآلن في البيتلساعة على األقل.
 أال تنام في البيت؟ سأله وهما يدخان الشقة. غالباً مــا أنــام عند صديقي الــذي يشبه حاله حالي،نتسامر في هذه الليالي الطويلة ،أو يأتي هو لينام عندي.
استمهله فــي الــصــالــة الــواســعــة« :أعــد قــهــوة وأع ــود..
أتريد مشروباً آخر غير القهوة؟» .بدأ تعداد كل أنواع
املشروبات الساخنة التي بإمكانه إعدادها ،املتوفرة كل
موادها في مطبخه.
 ال.. إذا أحببت التعرف على البيت ،وأشار بيده إلى الغرفاملوزعة على طرفَي الصالة ،تفضل دون إحراج.
 حاملا تعود ،نمضي معاً للتعرف عليه.لــم يتبين سبب إص ــراره على الــقــدوم معه إلــى البيت،
ما داما يلتقيان معاً في مكتبه ،ليتبادال األحاديث املتنوعة
باقتصاد مبالغ فيه غالباً ،وبإسهاب غير مبرر أحياناً ،إال
بكونه طريقة لتبديد الوقت املبدد .أهي الوسيلة املتبقية
لإلفصاح عن الكتامة العائلية ،التي عادة ما تبقى ،مرتهنة
ألسرارها ولقيمها املخصوصة.
نهض ،تقدم نحو الجدار املقابل ..توقف أمام مجموعة
مــوزعــة مــن الــصــور العائلية ،تظهره مــع زوجــتــه فــي أول
زواجهما ،وولديه بصورهما املفردة ،وهما يشتركان في
ركوب دراجة هوائية ،لوحات «الكنفا» بتدرجات ألوانها
الترابية ،السجادات الصغيرة الناعمة ،أطباق النحاس
املحفور عليها صور لحقول وعناقيد عنب .وصل من آخر
املمر ،حاماً طبقاً خشبياً عليه ركــوة القهوة وفنجانَين
وكأس ماء ،سأحكي لك عن هذه اللوحات بعد أن نحتسي
القهوة ..لكنهما ،دون إرادة ،وقفا معاً قبل أن ينهيا القهوة،
تقدم نحو املمر ،واتجه نحو غرفة في نهايته .فتح بابها
برفق ،أضــاء النور ،ظهر سريران متقاباَن كأنما رُتبت
للتو أغطيتهما ووسائدهما ،طاولتَين متعاكستَين على
زاويتَيهما الكتب والدفاتر واألقام ،تعلوهما أرفف ممتلئة
بكراريس وأشرطة موسيقية ،وقطع تذكارية لحيوانات
أفريقية ومــدن أوروبــيــة بــاذخــة ..لم يحتج األمــر ليقول:
هذه غرفة الولدَين ،لكنه قالها ..ال لقيمة املعلومة املرئية
بوضوح مكتمل ،بل ليستدعيهما من غربتهما البعيدة.
انــتــقــا إلــى غــرفــة أخ ــرى ،ظــهــر أثــاثــهــا األبــيــض الــرائــق،
وســائــدهــا امل ــط ــرزة حــوافــهــا ،غــطــاء الــســريــر املــشــتــرك،
املخمور بدانتيل مكتوم أريــج أزه ــاره ،مسلوبة ألــوانــه،
مجزوزة سيقان نباتاته ،منكسة أطرافه نحو باط مذبحه
املحتوم.

 ..بــألــف كـل ـمـة

حـل ـ ــم..
لف كتفه بذراعه ،وقاده إلى املطبخ ،حدثه عن مواعيد
اقــتــنــاء الــثــاجــة ال ــواس ــع ــة ،جــايــة األطـ ــبـ ــاق ،مــجــمــوعــة
الخاطات والعصارات والفرّامات ..فتح باب املطبخ املطل
على شرفة ،أشار بيده إلى منقل مركون في زاويته «كنت
أحب أشوي لهم الكباب ،األسماك والباذنجان والبطاطا..
بينما كانت ماريا تعد لنا أطباق التبولة والسلطة».
 أتحتاج أي شيء من أثاث البيت ،أي شيء تحتاجه،اطلبه.
 ال ،شكراً ،ال أحتاج شيئاً. أال تحتاج ..وأشار بيده املمدودة إلى كراسي خشبيةقاسية وثقيلة ،إلى شجيرة كهربائية تتدلى من نهايات
أغــصــانــهــا مــصــابــيــح بــأشــكــال فــاكــهــة اســتــوائــيــة ،إلــى
مجموعة من السجادات املركونة في زاوية صالة الطعام.
رغب أن يقول له« :ملــاذا تــوزع أثــاث البيت ،ألن يعودوا
بعد نهاية األزمة» ،لكنه قال« :بيتي ضيق ،وال يتسع ملثل
هذا األثاث الفاره ،كانت عبارته هي عينها الحقيقة املنقذة
من تتابع هذه الطلبات السخية».
 هل ستنتهي األزمة؟ بالطبع ستنتهي ،كما هي حال كل «أزمة».لــم يــرغــب فــي إحــبــاطــه أكــثــر مــمــا هــو مــحــبــط ،ليذكره
ب ـــ»األزم ــات» الــتــي ال نــهــايــة لــهــا ،أي بقضايا شــعــوب با
حلول تقف على أسباب املشكلة ،ومن تسبب بها ،وعلى
إنتاج مخارج لها ..وعن أنظمة الحروب األهلية .ال مجال
للحديث عن أن كل نظام يحمل في عمقه حربه األهلية،
يهندس قواعدها ،ينظم قواها ،يهدد بها قبل أن يفجرها،
ســاعــة يــشــعــر أن ســلــطــتــه بــاتــت ف ــي مــوضــع املــســاءلــة
العمومية.
هل يحتمل هذا اللقاء املنتزع من جوف املاضي العائلي،
تذكر التعاريف املنهجية التي قاربت السلطات الفاشية،
الحكومات العسكرية ،األنظمة االستثنائية ،الجماعات
املــافــيــاويــة ..والــخــيــارات املــروعــة املنبثقة عنها .هــل بات
يفيد تعبير «االنتحارية» في وصف خياراتها ومسارها،
وهل يفيد بعد ذلك التأكيد ،أنه حين يتموضع الصراع
الــســيــاســي عــلــى الــجــمــاعــات األهــلــيــة وهــويــاتــهــا املتآكلة،
يتحول إلى صراع ضوارٍ.
 تــأخــر الــوقــت ،أريــد الــوصــول إلــى البيت قبل حلولالظام.
 ســنــخــرج مــع ـاً ،انــتــظــرنــي دق ــائ ــق ،ألتــأكــد مــن إغــاقالنوافذ والغاز .هرول تائهاً في أطراف البيت ليغلق أبواباً
مغلقة ،ويسدل ستائر مسدلة ،وليتأكد من توقف غسالة
لم يدر محركها منذ زمن طويل.

عزيز تبسي
كاتب من سوريا

سالماً يا نينوى ـ محمد العبار /العراق

arabi.assafir.com
املزيد على موقع «السفير العربي» arabi.assafir.com
ـ ـ «داعش» واألربعون مثقّفاً ـ ـ محمود عمر
ـ ـ دولة الخافة النفطية ـ ـ فراس يونس
ـ ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

«من أجلهم»

نيفين

مدونات
حضن املطارات
عن عمر نصرت« .سافِر ،قفّلت هنا والزم اللي يلحق يخرج منها يخرج بسرعة عشان يعيش ..أيوه إحنا
هنا أموات أو تقدر تقول زومبيز» .كان هذا ردّي عندما صارحني أخي وصديق عمري أنه قرر الهجرة إلى
كندا ،أقلّ من أسبوعين كانا يفصانا عن ميعاد طائرته عندما كنا نتحدث.
مرّت األيام سريعة ،وكلما باغتني الشعور أنني سأفتقده كانت أحوال البلد تجعلني سعيداً بأن أحدنا استطاع
النجاة بنفسه .كلّ هذا الفشل والجهل الذي يحيط بنا كانا كفيلين أن أحمد الله لهروبه من هذا املستنقع
الذي ليس له قعر! هذا البلد الذي حلمنا به في يوم ما ،وقررنا أننا سنبذل فيه قصارى جهدنا حتى نقلب اآلية.
هذا البلد الذي نزلنا من أجله حقّاً وقررنا وضع حدّ للفساد فيه ،وأن نقتلع نظاماً ظلّ يُجهّل شعبها..
من املضحكات املبكيات أننا نفذنا من املوت بأعجوبة أكثر من مرة منذ اندالع الثورة ،وما نزل فينا أحد إلى
مظاهرة إالّ وكان اآلخر بجواره .قبل السفر بيوم قضينا الليل بطوله مع كل أصدقائنا ،كان كلّما مرّ من
أمامي خطفت منه حضن ،كأنني أخزن األحضان حتى لقائنا القادم الذي ال أعلم متى سيحين!
ذهبنا للمطار يوم  28تشرين الثاني/نوفمبر  2014وكانت الشوارع شبه خالية...
من مدونة «مذكرات مفكر» املصرية (السبت  29تشرين الثاني/نوفمبر )2014
http://shalabydiaries.blogspot.com

فاتن

مــن م ـعــرض للصور
الفوتوغرافية على
االنـ ـت ــرن ــت ب ـع ـنــوان
«م ـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــم»،
أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــه املـ ـكـ ـت ــب
اإلق ـل ـي ـمــي ملفوضية
األم ـ ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
لحقوق اإلنسان في
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
بــمــن ــاســب ــة الـ ـي ــوم
الدولي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني
( 29تشرين الثاني/
نوفمبر) وتحضيراً
لـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـعـ ــاملـ ــي
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان.
وه ــدف املـعــرض إلى
بيان التحديات التي
تــواج ـه ـهــا ال ـن ـســاء
الــفــلــســطــيــنــي ــات،
ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــواتـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـنّ
الجـ ـئ ــات ف ــي مخيم
اليرموك في سوريا
واض ـطــررن للنزوح
مجدداً.

متى نهزم الحرب؟

صراع في ليبيا ..قبل الساح

الوضع اليوم مُعقّد..
كعادة أمي التي شأنها شأن كل الليبيين ،املتابعين من خال صفحات الفايسبوك ،ال تغفل عن
سؤالي اذا سمعت .وكعادتي أردّ «يا أمي منبيش نسمع شيء يتعلق بليبيا» ،وأتبعها بجملة
واضحة «أرجوك يا أمي أنت تعرفي قدّاش نفسيتي تاعبة من الوضع ،أرجوك متحكيليش على
شصاير خليني زي ما أنا» .وفي الحقيقة ،أنا أسدّ املنافذ أمام أمي لفتح ثغرة نقاش سياسي
(أنا متأكدة مسبقاً بأنه غير ذي جدوى) .أنا أتابع األخبار بصمت ،عبر تويتر الذي يعجّ بكثير
من املغردين الليبيين املتحدّثين عن كل شيء ،وفي أي وقت .التويتر هنا غريب األطوار .خال
األشهر املاضية ،وبعد أن أتممت آخر امتحان لي ،مباشرة بدأت الحرب داخل مدينة طرابلس.
الحرب التي شلّت الحركة في املدينة تماماً ،وهذا ما أدّى إلى تأجيلي لكل مخططاتي بقضاء
عطلة جيدة .يؤملني التفكير بأصدقائي الذين أُحرقت منازلهم ،أو الذين هُجرّوا بطريقة
الإنسانية من مُدنهم وقراهم .هل يعلم الفاعل ،كم حُلماً جمياً أحرق؟ هذه الحرب ال مُنتصِر
فيها .بل ستستمر لوقت طويل ،ما يعني أننا متجهون إلى مزيد من الدماء واملنازل املُهدّمة
واأللم .الوقت في الحرب يمضي ويمضي حتى تتثاقل أكتاف الظاملين بدعاء املظلومين.

يشتدّ الصراع بين أبناء القبائل واملدن الليبية .ربما تغيّر املكان والزمان ،إال أن املنافسة شديدة،
تتخذ بُعداً آخر .ساحة املعركة مكشوفة ال مكان فيها لاختباء أو الهرب .ال مجال التباع أساليب
قذرة كما هي الحرب اليوم .الخصوم ،إن صحّ التعبير ،هم وجهاً لوجه ،من دون أقنعة وال أسماء
مستعارة .وللمفارقة فإن املراقبين أكثر عدداً من املتنافسين!
يبدأ التحضير لخوض التجربة عبر دعوة الفرق من مختلف املناطق واملدن ،وعندها يُخطَر القائد
امليداني لتلك املنطقة أو القبيلة .يتجهز الكلّ ويشتد االهتمام بالساح .يتدارس الجنود قدرات القوات
املشاركة وإمكانياتها وعتادها .يُسند أمر اكتشاف ودراسة موقع املواجهة ملجموعة تعرف تماماً ما
يلزم لطبيعة املكان ،سواء اتساعه أو طبيعته وتضاريسه .إنه صراع يُشترط فيه استعمال ساح
واحد .والساح الوحيد الذي يمكن استخدامه هو الخيل .ويبدأ التنافس بأسبقية ملن تجهّز أوّالً .
يدخل القائد امليداني يتبعه أعضاء الفريق ،ويتجه إلى املنصة الرئيسية .يقف أمامها بكامل قوته،
فتصدح في هذه األثناء مكبرات الصوت التي تُعرّف بالفريق واملكان الذي جــاؤوا منه .يحدث أن
تُشارك مُدن وقبائل وأحياناً عائات بأكثر من فريق ،ومن ثم يأخذون اإلذن بعرض قوتهم.
ينطلق الركب في هدوء وسكينة .خطوة خطوة إلى بداية امليدان (امللهاد).

من مدونة « »tueglyالليبية (الخميس  27تشرين الثاني/نوفمبر )2014
http://tuegly.blogspot.com

من مدونة «ليبيا واملاذ األخير» (السبت  22تشرين الثاني/نوفمبر )2014
http://atellysi.libyablog.org

