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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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وفق أية معايير يمكن تحديد
الطبقة الوسطى في سوريا..
عالوة على رصد عالمات انحدارها
في الهرم االجتماعي للبالد.
وأخيراً! اتفاق حول سد النهضة
اإلثيوبي يطوي صفحة املنازعات
وخطر تفاقمها.

«عاصفة الحزم» وجنون العظمة

الــغــاز الــصــخــري ومستقبل
الجزائر ،أو تالعب الشركات
املعوملة ،وعلى رأسها هالبورتن
االميركية ،بشغف السلطة
الجزائرية بالريع ،مدمرة ثروات
ال تُعوَّض :األرض الزراعية واملياه.
ولعنة الخبز في األردن.
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أخطأَ من ظن أن شيخ األزهر لم يترك مجاالً ملنافسيه حين رفع سقف
املديح فوصف القصف الجوي ملدن اليمن وأريافه بأنه «صَّحوة عربيَّة
بدأت تُــدوِّي في املنطقة ،وتحفظ مصالح شعوبها ،وتحرس آمالَهم
وطموحاتِهم» .قيل إن الخيالَ يفتح آفاقاً ولكنه قد يشطح .ولهذا انتشر
في قنوات اإلعالم عدد من السياسيين و«املحللين اإلستراتيجيين» لشرح
كيف ستقود السعودية وهي في مقدمة الصحوة العربية الجديدة ،جيشاً
عربيا موحداً يمتلك أحدث التقنيات العسكرية ..بما فيها السالح النووي
(الذي ستحصل عليه السعودية ،كما قيل ،من باكستان) .ورأينا خبراء
في القانون الدولي يتولون مناقشة «تحديد الوالية القانونية للجيش
العربي املوحد» ،أي تعيين مهامه ومسؤولياته في البلدان العربية التي
سيتمركز فيها .كما شرع عسكريون في الحديث عن سبل توحيد العقائد
العسكرية املختلفة للجيوش العربية ،وآليات توحيد القيادة والتسلسل
الهرمي للقيادات .على هامش هذه الهيصة تمتلئ األسواق بإعالميين
وشعراء وكتاب يدبجون مقاالت وقصائد يرددون فيها ما يقوله املسؤولون
و«املحللون اإلستراتيجيون» ورجال الدين وخبراء القانون الدولي.

«مبدأ سلمان»

عبد الناصر غارم  -السعودية
لهذا يتجه مروجو «مبدأ سلمان» إلى تشبيه وضع السعودية بوضع
الواليات املتحدة األميركية .فكما يحق للواليات املتحدة أن تضبط حركة
األوضاع الدولية أو اإلقليمية حسب متطلبات أمنها القومي ومصالحها،
يحق للسعودية حسب هذا املنطق أن تضبط حركة األوضاع السياسية
في دول جوارها حسب متطلبات أمنها ومصالحها.
وهنا يسارع مروجو «مبدأ سلمان» إلى تكرار اإلشارة إلى «مبدأ كارتر»
دون غيره من املبادئ التي رُسمت على ضوئها السياسة الكونية األميركية
منذ الرئيس مونرو وحتى الرئيس أوباما .فمبدأ كارتر يتعلق بالتحديد
بمنطقة الخليج العربي .وهو صيغ مباشرة بعد سقوط نظام الشاه
اإليراني .فعلى أساس مبدأ كارتر تشكلت قوات التدخل السريع ملواجهة
ما اعتبرته اإلدارة األميركية (وما زالت تعتبره) أخطارا محدقة تهدد حلفاءها
في املنطقة .ولم تكن تلك األخطار محصورة في الخشية من تصدير الثورة
اإليرانية أو من التمدد اإليراني ،بل وأيضاً من اإلضطرابات الداخلية التي
شهدتها بعض بلدان املنطقة ،من قبيل ما حصل في املنطقة الشرقية وفي
الحرم املكي في نهاية .1979

ما بين التمني والتحليل

لو صدق ما يعرضه مروجو «مبدأ سلمان» ،ألصبح املستقبل واعداً أمام
العائلة املالكة في السعودية ولبقية املنطقة العربية في رعايتها .فتطبيق هذا
املبدأ حسب املروّجين له سيكون مدخأل لعودة القوة ملركز الثقل الحقيقي
ولتصبح الرياض عاصمة أقوى الكيانات الفاعلة في املنطقة .وال يحتاج كل
ذلك ،حسب الباحث العجمي ،إالّ إلى «خلق اآلليات السياسية والعسكرية
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بعد بــدء العمليات العسكرية («عاصفة الـحــزم») ضــد اليمن التي
تقودها اململكة السعودية بمشاركة عملياتية من بقية دول مجلس
التعاون (عــدا سلطنة عـمــان) ،بذلت السعودية وحلفاؤها ،كما هو
معتاد في مثل هذه الحاالت ،جهوداً جدية لتسويق الحرب .وفي اليوم
الثاني لبدئها ،خرج شيخ األزهــر ليحمد الله على انطالق «عاصفة
الحزم» التي «استعاد العرب (بها) قوَّتَهم ،واجتمعوا على قلب رجل
واحد ،وفتحوا صفحة جديدة في الشرق األوسط ،وأصبحوا اآلن قوة
رادعة يُحسب لها الحساب في مواجهة التَّحديات واملشكالت التي
تمسُّ مِن قريب أو مِن بعيد كيان األمَّة وحاضرها ومستقبلها».
حفلة زار «عاصفة الحزم»

ضمن حفلة الزار املتزايدة صخباً يجري ترويج أن عاصفة الحزم« ،فعلٌ
يؤسس لواقع جديد صنعه امللك سلمان ويقوم على مبدأ سلمان (جمال
خاشقجي ،مدير «قناة العرب» السعودية الفضائية) .في هذا الواقع الجديد
تشكل عاصفة الحزم «الذراع الطويلة ملبدأ سلمان» حسبما يرى الباحث
الكويتي واملدير التنفيذي لـ «مجموعة مراقبة الخليج» ظافر محمد العجمي.
ومما كتب على هذا املنوال يمكن استخالص خمسة أسس أسهمت في
صياغة «مبدأ سلمان» كما يطرحه مروِّجوه .األول أن السعودية دولة
كبرى ،باملقاييس اإلقليمية ،ولديها مبررات لحماية مصالحها وتملك قدرات
إستراتيجية (عسكرية واقتصادية وسياسية) لكي تتولى بنفسها حماية
تلك املصالح .والثاني إن القدرات اإلستراتيجية التي تمتلكها السعودية
كافية لتمكينها من قيادة حركة لتغيير املعطيات الجيوسياسية في منطقة
الخليج والجزيرة العربية بما يناسب مصالحها .وحسب «مبدأ سلمان» ،فال
تحتاج دولة بقوة السعودية إلى انتظار موافقة أطراف أخرى معنية باملنطقة،
بل إن لها الحق في الحركة رغم معارضة تلك األطراف .واألساس الثالث
يتمثل في أن الواليات املتحدة األميركية لن تجد مفراً من القبول باألمر الواقع
الذي يفرضه عليها تحرك السعودية بإصرار وحزم تحت قيادة امللك سلمان
باعتباره «زعيماً مستقالً يتمتع بدعم شعبي وشرعية مع حزم وإصرار في
املضي بما يريد» .واألساس الرابع هو أن السعودية بتحالفاتها العربية/
اإلسالمية تستطيع احتواء نفوذ الواليات املتحدة األميركية في املنطقة،
رغم أن القوات العسكرية األميركية املتمركزة في الخليج والجزيرة العربية
تزيد على ما تمتلكه جميع بلدان املنطقة .أما األساس الخامس فهو حاجة
السعودية لضبط منظومة الحلفاء الذين قد «يتفلتون في زمن التراخي
والتردد ،بل قد يتقلبون في أهوائهم ،ويستقلون بسياستهم».
ال يجد مروجو «مبدأ سلمان» سابقة له في التاريخ السياسي العربي
الحديث .فحتى تدخل مصر لحماية الجمهورية اليمنية الوليدة في بداية
ستينيات القرن املاضي ضد التدخل السعودي وقتها ،لم يستند إلى ادعاء
بحقها في حماية باب املندب مثالً  ،أو إلى حجة الدفاع عن مصالحها الحيوية.

رسائل من داخل املعتقالت في
مصر :شبان وتالمذة يكتبون
ألهاليهم وعن األحالم ويرسلون
إليهم أشــواقــهــم .و«بألف
كلمة» عن مالمح الحياة العادية
في اليمن التي تهددها الحرب
باألفول.

لتحقيق هذا املبدأ» .وهنا مربط الفرس .فهل تستطيع السعودية حقاً أن
تحتوي نفوذ الواليات املتحدة األميركية في املنطقة لتصبح هي وحدها
مركز الثقل فيها؟ بينما ال شك أن العائلة املالكة في السعودية تعلم أنها
ال تشبه الصورة التي ترسمها لها مكاتب العالقات العامة ،وأنها ال تملك ال
القدرة وال اإلرادة للقيام بما يُغضب الواليات املتحدة األميركية.
تعتمد صدقية قيام دولة من الدول بإعالن مبدأ من املبادئ اإلستراتيجية
على تقييم الدول األخرى املعنية لقدراتها الفعلية وعلى قوتها الذاتية
لفرضه على أرض الواقع .وهذا ما حصل بالنسبة لـ «مبدأ بريجنيف» مثالً ،
الذي أعطت موسكو لنفسها بموجبه حق التدخل في أية دولة من دول
املعسكر اإلشتراكي .وهو ما حصل بالفعل في تشيكوسلوفاكيا في .1968
وباملثل أعطى «مبدأ ريغان» لواشنطن حق تقديم مختلف أشكال الدعم ،بما
فيه الدعم العسكري ،لحركات املعارضة املسلحة ومساندتها في اإلطاحة
باألنظمة املعادية للواليات املتحدة .وهو ما حصل بالفعل في نيكاراغوا في
الثمانينيات من القرن املاضي .وفي الحالتين ،ورغم معارضة دولية واسعة،
تمكن اإلتحاد السوفياتي آنذاك والواليات املتحدة من فرض إرادتيْهما.
فاملسألة ال ترتبط بالرغبة بل تعتمد على القدرة.
ال تستطيع الدول الصغيرة واملتوسطة أن تفعل ما تفعل دولة عظمى
مهما حاولت .فحتى فرنسا على سبيل املثال ،لم تستطع أن تتدخل
في  2013لحماية مصالحها في مالي ومستعمرتها السابقة بدون دعم
عسكري واستخباراتي من الواليات املتحدة ،وبدون هِبَة مالية بقيمة 200
مليون دوالر قدمها لها شيوخ أبو ظبي لدعم الحملة العسكرية الفرنسية.
رغم ذلك كله ،فال بد من التأكيد على أن حال فرنسا ليس في سوء حال

السعودية أو غيرها من دول الخليج .ففرنسا تعتمد على خبرات عسكرية
متراكمة عبر تاريخ حربي مشهود .وهي فوق ذلك تمتلك صناعة عسكرية
متقدمة وتستطيع أن توفر أغلب ما تحتاجه من العتاد وقطع الغيار الالزمة
إلدامة واستخدام منظومات أسلحتها .أما السعودية ،فال تزيد الخبرات
القتالية لقواتها املسلحة خالل الستين سنة املاضية عما راكمته من خالل
اإلشتباكات الحدودية مع جيرانها في شرق الجزيرة العربية وجنوبها.
والسعودية ،رغم مواردها املالية الضخمة واملخزون البشري الهائل في
محيطها العربي ،ما تزال رهينة للدول الغربية التي تستورد منها كل ما
تحتاجه من أسلحة ومعدات .فعلى الرغم من كل اإلعالنات عن استقالل
القرار الوطني أو الرغبة في أن تصبح دول منطقتنا قوة رادعة يُحسب
لها الحساب ،فال يمكن تجاهل معيقات ذلك ،بل واستحالة تحقيقه في
ظل استمرار تبعية أنظمة الحكم العربية للغرب .فحتى في حالة الحرب
الراهنة في اليمن ،التي تعتبرها السعودية معركة مصيرية ،فال يمكن ألي
مسؤول سياسي أو عسكري عاقل فيها أن يتجاهل احتمال أن تتوقف
جميع العمليات العسكرية بقرار من الخارج .فبسبب تطور أنظمة التسليح
الحديثة ،يمكن أن تتوقف جميع األجهزة العسكرية ،ما عدا اليدوية ،في حال
امتنعت الواليات املتحدة أو غيرها من الدول املصدِّرة للسالح عن تسليم
قطع غيار مطلوبة ألجهزة التحكم والقيادة مثالً .
وفوق ذلك ،ثمة دراسات تشير إلى ان الهشاشة العسكرية للدول التي
تعتمد على استيراد التقنيات املتقدمة ،كما هو حال السعودية وبقية بلدان
الخليج ،تجعلها عاجزة عن الحركة في حال تعرضت إلى هجوم إلكتروني.
هذه الهشاشة وذلك اإلرتهان هما من جملة تداعيات التبعية املزمنة التي
ارتضتها لنفسها بلدان التعاون الخليجي .وستتضح تلك التداعيات في
حال استمرت عاصفة الحزم ملدة أطول من األربعة أسابيع التي ربما خُطط
لها اعتماداً على وهميْن :األول هو أن محمد بن سلمان ،وزير الدفاع وقائد
«عاصفة الحزم» ،سيتمكن من تكرار ما فعله الجنرال األميركي نورمان
شوارزكوف الذي قاد في  1991جيشاً شاركت فيه قوات من ثالثين دولة
في تحالف دولي لتحرير الكويت .أما الثاني فهو ثقة القيادة السعودية بأنها
قادرة مالياً وسياسياً على إقناع الجيشين املصري والباكستاني بأن يتوليا
نيابة عنها مهمات الحرب البرية واجتياح عمق األراضي اليمنية .ولقد أثبتت
مجريات «عاصفة الحزم» مدى خطورة هذيْن الوهميْن .فليس في جعبة
محمد بن سلمان ما كان لدى شوارزكوف من تأهيل عسكري وخبرات
قتالية وطواقم قيادية .ومن جهة أخرى ال تمتلك السعودية ذلك القدر من
القوة والنفوذ اللذيْن استطاعت الواليات املتحدة األميركية بهما أن تفرض
على ثالثين دولة املشاركة في عملياتها العسكرية في  1991وما تالها.

مأزق إستراتيجي

تشير مجريات «عاصفة الحزم» إلى أن «مبدأ سلمان» يفتقد إلى ما يستند
إليه ،وأنه في أحسن األحوال ليس أكثر من محاولة ملديح امللك الجديد
وإسهام في حفلة إعالمية .فـ «عاصفة الحزم» ليست بداية «صحوة عربية
جديدة» كما قال شيخ األزهر .بل على العكس .فالقيادة السعودية أوقعت
نفسها في مأزق إستراتيجي قد لن يكون من السهل عليها الخروج منه
حتى ولو رأيناها ترفع راياتها على مبانِ في صنعاء .فبعد أكثر من أسبوعيْن
على تدمير الدفاعات الجوية اليمنية وبدء القصف الجوي بمئات الطائرات
من الدول الخليجية الخمس والدول املتحالفة معها ،لم تحقق السعودية
تقدمأ إستراتيجياً .بل إن بعض أخبار القصف قد كشفت أن أسلحة
الجو في جميع بلدان التحالف ال تمتلك التجهيزات املالئمة وال التأهيل
الكافي لشن حرب جوية ملدة طويلة .فعلى سبيل املثال ،تُضطر الطائرات
العربية املغيرة على اليمن إلى إعادة ملء خزاناتها بالوقود جواً من طائرات
الوقود التابعة لسالح الجو األميركي .أما حين سقط طياران سعوديان في
البحر األحمر ،فلم يجدا سوى السفن الحربية األميركية لتحديد موقع
سقوطهما وانتشالهما ...وهكذا!

عبد الهادي خلف
أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة لوند ـ السويد ،من البحرين

املغرب :انحطاط الظاهرة الحزبية
حين توشك االنتخابات ،يخرج الحزب من سباته ويستعيد
صلته بتقلبات الحياة اليومية فيُعديه مخاضها .وباملناسبة ولد
حزب جديد في املغرب .جريدة واحدة فقط ذكرت على صفحتها
األولى ،وفي زاوية صغيرة ،خبر االنشقاق الذي حصل في االتحاد
االشتراكي للقوات الشعبية .من سخرية التاريخ أنه عندما انشق
حزب «النهضة والفضيلة» عن حزب العدالة والتنمية ،هنأ زعيم
االتحاد االشتراكي زعيم اإلسالميين :مبروك الزيادة (املولود).
يستحق تهنئة اآلن .كما تدين تدان.
لدينا إذاً حُزيِّب اشتراكي جديد .شعبية اليسار تتراجع وأحزابه
تتكاثر .يعاني الرفاق من فائض الزعماء .تاريخ االتحاد هو تاريخ
انشقاقات منذ  .1975يقول الساخرون إن االتحاد االشتراكي حزب
ولود .ويزعم املتفلسفون أن االنشقاقات دليل على انطباق النظرية
االنقسامية على املجتمع املغربي.
مر زمن كان يمكن لخبر االنشقاق أن يكون على صفحات كل
الجرائد مع عنوان بالبنط العريض .حين يسمع املغربي كلمة
حزب يفكر في االتحاد االشتراكي .للتقصي ،سألت مالحظا مطلعاً:
كيف هو حال حزب االتحاد من الداخل؟ أجاب وهو يفكر في رواية
«اللجنة» لصنع الله إبراهيم :الحزب اآلن يأكل نفسه في الصراع
حول األجهزة واملكاتب .في داخل الحزب يأكلون ما تبقى من إرث ما
تركه األولون.
محدثي من ذوي القربى ،مناضل اتحادي حزين .وإذا قال األحباب
هذا الكالم فماذا سيقول الخصوم؟
يضيف محدثي مركبا صورة متكاملة :الحزب اآلن حافلة مهترئة.
أداة عتيقة وبالية ،لم تخضع للصيانة منذ  ،1996تاريخ املوافقة
على آخر دستور في عهد الراحل الحسن الثاني .ال تستطيع الحافلة
مسايرة الطرق املستجدة .لذا ينزل منها الركاب الذين يحترمون
الزمن ويحتاجون اليه ،بينما يصيح بائع التذاكر بحثا عن راكبين
جدد كيفما كانوا .من هم الراكبون الجدد؟ األعيان وأحفادهم ،وقد
صار لهم اسم عصري «رجال األعمال» .ما البنية التنظيمية التي
تناسب أحزاب األعيان ـ رجال األعمال؟ بنية موسمية.

ما الفروق بين األحزاب املغربية؟

الفرق األول تنظيمي .وفيه نجد نموذجين تنظيميين .نموذج
ذو بنية ستالينية :يتم تشكيل خاليا مكتب الفرع .تشكل الفروع
املكاتب اإلقليمية .وتشكل هذه املكتب الجهوي .حاليا في املغرب
ست عشرة جهة .غالبا يكون للحزب ستة عشر مكتبا جهويا
تنتخب املؤتمِرين .وفي املؤتمر – يفترض أنه سيد نفسه وهو
أعلى هيئة تقريرية  -يجري انتخاب لجنة مركزية تقوم بدورها
بانتخاب املكتب السياسي .وهذا ينتخب زعيم الحزب .وينطبق
هذا التوصيف على ثالثة أحزاب هي االستقالل ،واالتحاد واالشتراكي،
والعدالة والتنمية.
الشكل التنظيمي الثاني عبارة عن بنية موسمية تنطبق على
جل األحزاب التي توصف بأنها يمينية وإدارية ،أي شكلتها وزارة

الداخلية وأرضعتها طويال .أحزاب خُلقت لتعيش في الحكومة وال
تعرف ما معنى املعارضة .تُسيّر من خارجها لذا فمؤتمراتها شكلية.
أشبه بموسم ينعقد حين يصفِّر  -يقرر الزعيم (كما الحال في
حزب «الحركة الشعبية») .نادرا ما تكون لها مقار ،وحين تتوفر
تكون مغلقة معظم الوقت .هكذا يضطر الحزب للتكيف مع البيئة
التقليدية التي يريد التأثير فيها .يتشبه الحزب بالقبيلة وزعيمه
بالشيخ .يقول قيادي حزبي يميني – قبَلي بأن وجود مقر مفتوح
سيخلق نقاشات ويوِّلد مشاكل .فحين ال يكون للمناضلين من
يتشاجرون معه ،سيتشاجرون مع زعيمهم أو في ما بينهم .هذه
أحزاب/قبائل أو تجمعات للبيروقراطية العليا في اإلدارة .أحزاب
يتيمة اآلن ،وقد عرفت مجدها االنتخابي في عهد وزير الداخلية
األسبق إدريس البصري .1999-1974
في هذه األحــزاب ،يتم اختيار الزعيم بالتصفيق والزغاريد.
فالحزب عصري ومحتواه تقليدي .ومن ال يزغردون يُطرَدون .وبعد
مدة يؤسسون مقاولة صغيرة اسمها حزب .بعد ذلك تندلع املعارك
بين املنسحبين فيتضح أن االنسحابات لم تتأسس على خط فكري،
بل هي صراع مصالح يجري تغليفه بشكاوى من «الكولسة» وغياب
الديموقراطية الداخلية.
الفرق الثاني يخص كمية الوثائق لدى كل حزب .فألحزاب اليسار
كمية كبيرة من الوثائق واألرضيات والبيانات والبالغات املحررة في
املقاهي ..بينما لدى األحزاب «اليمينية/القبلية» قليل من األوراق
والكثير من املقاعد في البلديات والبرملان.
الفرق الثالث يخص الديباجة .فلكل حزب ديباجته ،فيما تتفق كل
األحزاب املمثلة في البرملان بصدد الدِين وامللكية والصحراء .الدين
هو اإلسالم ،دين الدولة ،والصحراء مغربية ،وامللك هو املرجع .لم
يطالب حزب واحد بنزع صالحيات امللك أثناء تحرير دستور .2011
تصنف األحزاب بأنها يمينية ويسارية وإسالمية ونصف علمانية.
لكن في هذه املواضيع الثالثة تبدو متشابهة .إذا كانت جل األحزاب
متشابهة ،فلماذا تتزايد الدكاكين السياسية؟
يقول الشاعر أحمد مطر:
أكثَرُ األشياءِ في بَلدَتِنـا
األحـزاب
والفَقْـر
وحاالت الطّـالقِ.
في املغرب ستة وثالثون حزبا .والرقم  36يعني الجنون في املغرب
ألنه اسم جناح في مستشفى مخصص للمرضى النفسيين .لم
يعرف املغرب قط الحزب الوحيد ألن الحسن الثاني الذي درس
الحقوق في فرنسا كان حريصا على مظهره الديموقراطي ،وألن
امللك يعرف أن التحكم في حزب واحد أصعب من إدارة عشرين
حزبا .واألسوأ أنه في املغرب فكل تنظيم يتصرف كحزب .اتحادات
مهنية تتصرف كأحزاب .رئيس جامعة كرة القدم يتصرف كحزب.
كل جريدة تتصرف كحزب ،واآلراء على صفحاتها أكثر من األخبار.
اتحاد الكتاب حزب يتشقق كل خمس سنوات.

كل هذه األحزاب عبء على الديموقراطية .على الحزب تناول
حبوب منع الحمل للتوقف عن التكاثر .في انتظار ذلك يترتب ما
يلي على االنشقاقات:
أوال خريطة سياسية فسيفسائية وزعامات فردية تغامر باالنشقاق
تجعل التحالفات الحكومية بحاجة ماسة لعدد كبير من املناصب
الوزارية .لتشكيل التحالفات ،تطول املفاوضات حتى تتعفن .يجري
الحديث عن تعديل وزاري هذه األيام وتتحدث الصحف عن
مفاوضات وحرب في بعض األحزاب بين املرشحين لالستيزار .كيف
تجري املفاوضات؟ قطعة قطعة وليس بالجملة .حين يسود منطق
«خذ وهات» تنحط السياسة بمعناها األخالقي وتصير مقايضة.
ثانيا يبقى القرار السياسي وهندسة مستقبل املغرب بيد اللوبيات
األمنية واالقتصادية .ثالثا تنافس مدمر يخلق قوى سياسية منهكة
لن تحصل على السلطة .أصبحت األحزاب في موقف دفاعي ،لذا
خفضت من سقف مطالبها.
النتيجة هي أن صورة الشأن العام ال تشجع على االنخراط فيه.
وهذا ما يفسر أن التسجيل في اللوائح االنتخابية مفتوح ملدة طويلة
والشعب غير متحمس ليصير زبونا لألحزاب .وإذا سألت مقاطعا:
ملاذا يصلح الحزب اليوم؟ يجيب :للفوز في االنتخابات.
يعكس انحطاط الظاهرة الحزبية ـ وهي ظاهرة ال تستقيم
الديموقراطية بدونها ـ أزمة الطبقة الوسطى .الحل؟ إعادة تشكيل
املشهد الحزبي عبر عمليات اندماج أحزاب متقاربة إيديولوجياً .أين
سيجري هذا؟ في األحالم ،ألن وزارة الداخلية تختار نمط االقتراع
ولن ترفع نسبة العتبة لتضطر األحزاب لتتكتل فتقوى ضد وزارة
الداخلية.
هذه هي الوقائع وهي تترك أثراً ،إذ ال يمكن للمرء إال أن يشعر
بحزن عميق عن كل هذه الطاقة التي تُهدر في معارك حول زعامة
األحزاب قبيل كل انتخابات.
وبينما أنهي هذه املقالة عن الحزب املنشق نشرت الجرائد خبرا
جديدا :حركة تصحيحية تُخيّر زعيم حزب «الحركة الشعبية»
بيْن الحوار أو االنشقاق .ثم خبر آخر :نفى إدريس لشْكَر ،زعيم
االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،أن يكون امللك محمد السادس
قد استقبل زعماء أحزاب املعارضة البرملانية .بعد أربع وعشرين
ساعة نشر الديوان امللكي بالغا أعلن فيه أنه بطلب من أحزاب
املعارضة عقد معهم ثالثة أعضاء من الديوان امللكي لقاء ملناقشة
وضعية العالقات بين املؤسسات ،وخصوصا املعارضة بالبرملان
والحكومة ،وتحديدا رئيسها عبد اإلله بنكيران.
طلبوا أن يصغي القصر لشكاويهم ضد رئيس الوزراء اإلسالمي
الذي تزداد شعبيته بفضل املطر وتراجع أسعار النفط .إنه الخوف
من االنتخابات القادمة .لم نصل قط إلى هذه الدرجة من انحطاط
الظاهرة الحزبية.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

الحرية ألمّنا!
بذلك النداء ،ملحقاً به «حتماً سننتصر» ،اختتمت الصبيتان سهى ويافا
بيانهما بعد اعتقال أمهما خالدة جــرار ،النائب في املجلس التشريعي
الفلسطيني ،من منزلها قرب رام الله منذ خمسة عشر يوماً.
ال شيء يثير اإلسرائيليين أكثر من تجدد التزام الشباب بفلسطين..
يهلعون حين يقال لهم إنهم لم ينسوا أو يستسلموا لألمر الواقع ،ولن.
قد يُطمْئِنون أنفسهم باعتبار موقف الشابتين «طبيعياً» ،فأمهما قيادية
في الجبهة الشعبية ،وكانت لسنوات مديرة مؤسسة «الضمير» املعنية
باألسرى ،وهي اليوم ضمن الفريق املكلف بمتابعة الصلة بمحكمة الجزاء
الــدولـيــة ،وعلى ذلــك فهي مناضلة نسوية ،اعتقلت فــي املــرة األول ــى عام
 1989إثر مشاركتها في مسيرة نسائية شهيرة .ولكنهم يعرفون أنها
طمأنة كــاذبــة .وأن االلـتــزام بفلسطين لم يكن يوماً أقــوى مما هو عليه
اآلن لدى الشباب في األراضــي املحتلة عام  ،1948وفي الضفة والقطاع
والقدس ،وبين النازحين ،ولدى أقرانهم في املنطقة العربية بطولها ،كما
أظهرت الحراكات قبل أربع سنوات ،ثم في العالم حيث تزدهر حركة
التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني مجسَّدة في الــدعــوة للمقاطعة
مثال في الجامعات ،وفي ألف مهرجان ثقافي وفني ال ينقطع انعقادها وال
يجاريها عدداً واتساعاً أي نشاط يخص قضايا أخرى.
وما يُخرِج كذلك اإلسرائيليين عن طورهم تماماً هو عدم االمتثال لهم.
فهم يمارسون كل أشكال الترهيب والتيئيس ليضمنوا تطبيق «االلتزام
الـطــوعــي» بنظامهم وأوام ــره ــم .ومــن ال يفعل يصنف «إرهــاب ـي ـاً» ،تجوز
معاملته باستباحة تامة .خالدة جرار رفضت ببساطة في آب/اغسطس
الفائت قرارا سُلِّم إليها بالنفي لستة أشهر من البيرة قرب رام الله حيث
تقيم ،إلى أريحا حيث أريد أن تُفرض عليها اإلقامة الجبرية .قالت إنها لن
تنفذ القرار ،واعتصمت في باحة املجلس التشريعي ،وتضامن معها العالم،
وتراجعت إسرائيل بعد ذلك بشهر.
تعريفاً ،ال يوجد نظام (سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي الخ)..
يَقْدر على االستمرار باإلكراه فحسب .ال بد له من تأييد الناس (أو نسبة
منهم) ،أو من سكوتهم ،أو (وعلى األقل) من خضوعهم له :الخضوع ـ ـ اياً
كان شكله ـ ـ هو السر .الخضوع هو ما يتيح السيطرة .وخالدة لم تخضع.
يمكنهم بالطبع اعتقالها أو حتى تصفيتها لو شاؤوا .لكن لذلك معنى آخر.
الحرية لصديقتي! حتماً سننتصر.

نهلة الشهال
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 1000اﻟﻰ  1600ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻤﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﺘﻢّ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب وﻓﻖ وزﻳﺮ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬي أﻛﺪ أنّ  20اﻟﻰ  25ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻋﻢ وﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﺮاﻗﺒﺔ
اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﺼﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ .وﺗﺴﺘﻘﺒﻞ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  20اﻟﻰ  45ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﻤﻢ اﳌﺴﺠﻠﺔ.

ﻣﻠــــــﻒ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
ﻣﻦ ﺣﺪ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻷﻋﻠﻰ؟
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺴﺒﺖ ﻛﻠﻔﺔ ﺳﻠّﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أواﺧﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻰ أن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺗﺒﻠﻎ  35أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ،وﻫﺬا ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪأ أوﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻼت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻮر ،وﺗﻜﻮن واﺳﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ وﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺺ
ﺑﺎﺗﺠﺎه أﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮم.

ﺟﺮﻓﺖ آﻟــﺔ اﻟـﺤــﺮب ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺤــﺪود اﻟﻮاﻫﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺳﺎﺋﺪة
ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻌﺚ .ﻛﻨﺴﺖ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
ﻣﻦ إﺣﺪاﻫﺎ وأﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻮاﻫﺎ .اﺑﺘﺪﻋﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼت
ﺟــﺪﻳــﺪة ،وﻣﺤﺖ أﺧــﺮى .اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﺸﺮذﻣﻮا
اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺎ ،ﻣـﻨـﻬــﻢ ﻣــﻦ أﺻ ـﺒــﺢ دون اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎف ،وآﺧ ــﺮون
اﺳﺘﻌﺎﻧﻮا ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻮم ﺳﺪّ اﻟﺤﺎﺟﺎت
اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ،ﻋ ـﻞَّ اﻟـﺘـﻤــﻮﺿـﻌــﺎت اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻟــﺪﺧــﻮﻟـﻬــﻢ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﻃﺒﻘﻴّﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮز
اﻟﺠﺪﻳﺪ .ﻓﺎﻟﺤﺮب ﺗﻐﻴّﺮ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ،
اﻟ ـﺨــﺮاﺋــﻂ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ أﻳ ـﻀ ـﺎً وﻓ ــﻖ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ اﻟ ـﺨــﺎص.
واﺳﺘﺨﻼص ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻛﺎم
اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻳﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﻣﺸﻘّﺔ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد
ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪّﻟﺖ
ﻫﻮﻳّﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﺎ .ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ؟

ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻫﺮﻣﻬﺎ

اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﳌﻘﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﺴﺘﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺻﻮغ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ رﻫﻂ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
وأﻃﺒﺎء وﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ وأﺻﺤﺎب ﻣﻬﻦ ﺣﺮة وﺣﺮﻓﻴﻴﻦ وﺻﻐﺎر
ﺻﻨﺎﻋﻴﻴﻦ .ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺘﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﺒﺮ وﺟﻴﻤﺲ ﺑﺮاﺷﺪو( .ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎر وﺻﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ
وﺣﻠﺐ ،وأﺻﺤﺎب أراض زراﻋﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻜﺴﺐ ﻣﻦ وراء
إﺟﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﺣﺘﻰ ﻣﺠﻲء اﻟﺒﻌﺚ إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎم  .1963وﻗﺪ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺘﻠﻚ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ وﺻﻒ اﻟﻀﺒﺎط وﺑﻌﺾ اﳌﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻣﺰاوﻟﺘﻬﺎ ﺷﻬﺎدات أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ .دون ﺗﻠﻚ ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺒﻴﻊ ﻗﻮة ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﺄﻗﻨﺎن ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف ،أو ﻛﻌﻤﺎل ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻲ
ﻣﺼﺎﻧﻊ وورﺷﺎت اﳌﺪن ،ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ ﻃﺒﻘﺔ ﺛﺮﻳّﺔ ﻳﺆﻟﻔﻬﺎ رأس
اﳌﺎل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ وﻫﻮ ﻳﺮاﻛﻢ ﺛﺮواﺗﻪ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ
ﻣﺒﺎدﻻﺗﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ورأس اﳌﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ
اﳌﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻜﺒﻴﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻛﺒﺎر
اﻹﻗﻄﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف.

ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ﺑﻌﺎم

ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺮاك آذار /ﻣﺎرس 2011؟ ﻧﺘﻜﻠﻢ
ﻋﻦ اﻗﺘﺼﺎد أﻧﻬﻜﻪ اﻛﺘﺴﺎب وﺟﻬﻴﻦ ،ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ وﺗﺨﻄﻴﻄﻲ
ﻓﻲ آن .رﻣﻮز ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﻗﻄﺎب اﳌﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻫﻢ ﻳﻄﻔﻮن
ﻗﺮب ﻓﻘﺎﻋﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﻀﺎرﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ وزادت ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﺑﻘﻮا ﻳﻄﻔﻮن ﻓﻮق رﻣﺰﻳﺔ إﻣﺴﺎك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﻋﺎم
ﺧﺴّﺮﺗﻪ ﺛﻢ ﺧﺼﺨﺼﺘﻪ.
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري اﻟﻔَﺮِح ﺑﻮﺟﻬﻪ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻣﻨﺬ
اﻟﻌﺎم  2005أن ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺑﻌﺾ ﻏﻨﺎﺋﻤﻪ ﻣﻦ أﺳﻮاق
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪت ﻣﺪﺧﺮات أﻏﻠﺐ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ،وﻫﻢ
ﻳﻌﻴﺸﻮن رﺑﻴﻌﻬﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﻤﺘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ
 2005و .2010ﻧﻤﻮ ﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرات ﻛﺄﺣﺪ اﳌﺆﺷﺮات
اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻮرة اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﻠﻚ ،ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻔﺤّﺺ وﺟﻪ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ذﻛﺮت أرﻗﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﺎم ) 2006ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق اﳌﺼﺎرف
اﻟﺨﺎﺻﺔ( أن وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات ازدادت
 90أﻟﻒ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  .2005وﺑﺤﻠﻮل
اﻟﻌﺎم  2010ﺳﺘﻐﺘﺒﻂ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻣﺠﺪدا وﻫﻲ ﺗﺼﺮّح ﺑﺄن
ﻣﻮاﻃﻨﺎً ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  12ﻣﻮاﻃﻨﺎ ﺻﺎر ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺳﻴﺎرة .وﺑﺤﺴﺐ
أرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 1.865ﻣﻠﻴﻮن ،ﻣﻨﻬﺎ  425أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة ﻓﻲ دﻣﺸﻖ وﺣﺪﻫﺎ.
اﺟﺘﺬﺑﺖ ﻗﺮوض اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ

أﺣﻤﺪ ﻧﻌﻮاش  -ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
إﻟﻰ ﺟﻴﻮب أﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺷﻬﻴﺘﻬﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎرات ،ﻛﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻋﺘﺒﺎراً
ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ .وإن ﻋُﺪﻧﺎ إﻟﻰ أرﻗﺎم
وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻻﻓﺘﺮاض ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أﻧﻪ
ﺗﻢّ اﺳﺘﻴﺮاد  42.3أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
 2010أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻛﻮري وﺻﻴﻨﻲ اﳌﻨﺸﺄ ،وﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻔﺎرﻫﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺮﺳﻴﺪس وﺑﻲ أم دﺑﻠﻴﻮ وﻟﻜﺰس
 2ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وﻫﺬه ﻻ ﻳﻘﺘﻨﻴﻬﺎ ﺳﻮى اﻷﺛﺮﻳﺎء ،ﻓﻴﻤﺎ  98ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺴﺘﻮردة رﻛﺒﻬﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻋﺎم  ،2010وﻷن أرﻗﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات
ازدادت  90أﻟﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﻋﻤﻞ اﳌﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن ﻧﺤﻮ  450أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة اﻗﺘﻨﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  2005و ،2010وﻫﺬا ﻳﻘﺎﺑﻠﻪُ ﺑﺼﻮرة
ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 225ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺧﻼل
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .ﻟﻜﻦ ﻫﻞ اﻗﺘﻨﺎء ﺳﻴﺎرة ﻛﻮرﻳﺔ أو ﺻﻴﻨﻴﺔ
اﳌﻨﺸﺄ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎسٌ ﻣﺆﻛﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ؟

ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل

ﺗﺼﻄﻒ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﺒﻊ ﻓﺌﺎت ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ

ﺑﺄﺟﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻮى اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎم  ،2010اﻟﻜﺘﻠﺔ
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ وﺳﻂ اﻟﻬﺮم ،ﻓﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  7آﻻف ﻟﻴﺮة إﻟﻰ  13أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻧﺤﻮ
 56.7ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﺑﺪﺧﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ
)أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15أﻟﻒ ﻟﻴﺮة( ﻫﻢ  16.3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن
إﻟﻰ دﺧﻮل اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺑﻴﻦ  13أﻟﻒ ﻟﻴﺮة و  15أﻟﻒ ﻟﻴﺮة(
ﻳﺒﻠﻐﻮن  12.3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ..أي ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  28.6ﻓﻲ اﳌﺌﺔ.
ﻗﺪ ﻳﺴﻌﻒ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻷﺟﻮر ﺑﻔﻚّ ﻃﻠﺴﻢ اﻹﻗﺪام
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﺳﻴﺎرة ﳌﻦ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ،ﻓﻠﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﺳﻘﻒ
أﻋﻠﻰ ﻻ ﺗﺘﺨﻄﺎه ،وﺳﻘﻒ رواﺗﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
)اﻹﺟﺎزات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ( ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  46أﻟﻒ ﻟﻴﺮة،
وﺳﻘﻒ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﳌﻌﺎﻫﺪ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ( ﻫﻮ  36أﻟﻒ ﻟﻴﺮة،
وﺑﻠﻮغ اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﻴﺮة ﺻﺒﺮ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
رﺑﻊ ﻗﺮن ،ﻷن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪورﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻫﻲ  9ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أﺳﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺤﺠﻢ ) 5أﻓﺮاد( ﻳﻌﻴﻠﻬﺎ أﺑﻮان ﻳﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻔﺌﺔ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎء ﺳﻴﺎرة .ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم  2011ﻫﻢ إذاً ﻣﻮﻇﻔﻮ
اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺪﺧﻞ ،وﻫﻢ أﻳﻀﺎً اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻬﻢ،

وﻫﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ  12.3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﳌﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ .وﻻ ﻳﺼﺢ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ .ﻷن ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺸﻬﻴﺮ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪُ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﺎم 2008
ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺄن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺳﻜﺎن ﺳﻮرﻳﺎ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء
) 33.6ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﺪﻗﺔ( ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ  6.7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ
 12.3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻘﺮا ﻣﻄﻠﻘﺎ ،وﻫﻢ  2.4ﻣﻠﻴﻮن.
وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﻄَﻲ اﻟﻔﻘﺮ اﻷﻋﻠﻰ ،اﻷول )2
دوﻻر ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻴﻮم( ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺼﻔﻪ ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن وﺳﻄﻲ
ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻫﻮ ﺧﻤﺴﺔ أﻓﺮاد ،ﻓﺈن ﺗﺠﺎوزﻫﺎ
ﻟﺨﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﻄﻠﻖ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺣﺎل ﻳﺘﻌﺪّى دﺧﻠﻬﺎ  150دوﻻرا
ﺷﻬﺮﻳﺎ أي  7500ﻟﻴﺮة وﻓﻖ ﺣﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ
ﺣﻴﻨﻬﺎ .وﻳﻠﺰﻣﻬﺎ  15أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﻟﺘﺠﺎوز ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻣﺎ
ﻳﻌﻨﻲ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﻣﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻘﻄﻮع ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﻂ
واﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﺑﻨﺤﻮ  15أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ،وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ
ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺴﺖ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻷﻋﻠﻰ ،وﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ
ﻣﻬﻢ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺪى اﺗﺴﺎع ﺣﺪود اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻛﻮن
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺟﺮ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺛﻠﺜﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ )61.5
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ( .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺪار اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﻟﻺﻓﻼت

اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ ﻛﺸﺮﻳﺤﺔ
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل واﳌﻨﺎﺑﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ
ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ﻛﻠﻔﺔ ﺳﻠﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﻼﻣﺴﺔ أﺳﻔﻞ ﻃﺒﻘﺔ
اﻷﺛﺮﻳﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﺮوة ورأس اﳌﺎل ﻣﻊ اﻟﻘﺮار
اﻻﻗﺘﺼﺎدي .اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ
واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﻦ .ﺛﻤﺔ  30ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﺘﻈﻢ
ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص ،وﻫﻢ
ﻏﻴﺮ ﻓﺌﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻌﺪادﻫﻢ  6ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
ﻋﺎم  ،2014اﺳﺘﻨﺘﺞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ،وﺿﻌﺘﻪ
ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮب آﺳﻴﺎ
)اﺳﻜﻮا( أن ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻧﺘﺞ ﻃﺒﻘﺔ وﺳﻄﻰ أﻛﺜﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ وﺻﺤﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﻣﻘﻬﻮرة ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ،
ﺗﻘﻠّﺺ ﺗﻌﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
 33ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﺎم  ،2011وازداد ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﻴﺮة
واﳌﻌﺮّﺿﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  43ﻓﻲ اﳌﺌﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻄﻤﺖ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدارت اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد
وﺟﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﺮاراً .ﺗﻐﻴّﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﻟﻔﻬﺎ ،وﻟﻢ ﺗﺴﻌﻒ ﺛﻼث زﻳﺎدات ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر )ﻓﻲ 2011
و 2013و (2014ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪّة اﻟﺼﻔﻌﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ  5آﻻف ﻟﻴﺮة ﻋﺎم  2010ﺻﺎرت ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﻔﻌﻞ
اﻟﺰﻳﺎدات  15أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﻋﺎم  ،2015وﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺰﻳﺪ
دﺧﻠﻬﺎ إﻟﻰ  22.5أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎم  .2010ودﺧﻮل اﻟﻔﺌﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪأ ﺑﻨﺤﻮ  15أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺻﺎرت ﺗﺒﺪأ ﺑﻨﺤﻮ 23.8
أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ،ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻔﺔ ﺳﻠﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ
ﺑﻤﻘﺪار أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف وﻧﺼﻒ اﻟﻀﻌﻒ )ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف
اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ  48ﻟﻴﺮة ﻋﺎم  2010إﻟﻰ  225ﻟﻴﺮة ﻋﺎم (2015
وﺻﺎر ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻷﻋﻠﻰ ﻳﺒﺪأ ﻣﻊ  67.5أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ،وﻫﻮ أﻋﻠﻰ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺗﺒﺪأ ﻣﻌﻪ دﺧﻮل اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺧﻼﻓﺎً ﳌﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻋﺎم  .2010ﻓﺎﻧﺪﻣﺞ ﺟﺰء ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺨﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻷﻋﻠﻰ .ﺷﺮاﺋﺢ أﺧﺮى ﺗﻜﻮّن
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻀﺮرت ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻟﻮرﺷﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
وأﺻﺤﺎب اﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﺟﺮّاء ارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻒ اﻹﻧﺘﺎج،
أو ﻟﻔﻘﺪان وﺧﺮاب ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺸﺂت .ﺗﻌﻄّﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ 60
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،ﻓﻠﺠﺄت اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
إﻟﻰ اﻟﻔﺮار ،ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء ،ﻣﺜﻠﻤﺎ رﻛﺒﺖ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻷﻋﻠﻰ ،وﻫﻢ ﻳﺮون ﻛﻴﻒ
ﻳﻮاﺻﻞ ﻓﺴﺎد اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻬﺐ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ،
وﻛﻴﻒ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺮوة ﻋﻨﺪ  10ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ،
وﻳــﺮون ﻛﻴﻒ ﻇﻬﺮت ﺗﺸﻜﻴﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة وأﺧﺬت ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻓﻲ ﺻﻮرة »ﻣﺎﻓﻴﻮﻳﺔ« ﻣﺮﻋﺒﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ
إﻟﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈّﻤﺔ واﻟﺨﻄﻒ وﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻼح وﺗﻬﺮﻳﺐ
اﳌﺨﺪرات واﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ وإدارة ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺪﻋﺎرة.

ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻋﻦ وﺟــﻮه أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ..ﻻ
أرﻗﺎم دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺪلّ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺑﻞ ﺗﻨْﺒﺌُﻨﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﺄﻧﻬﻢ إﻣﺎ ﻗﺪ
ﻏﺎدروا إﻟﻰ ﺣﻔﺮة اﻟﻔﻘﺮ ،أو ﻏﺎدروا اﻟﺒﻼد.

أﻳﻤﻦ اﻟﺸﻮﻓﻲ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

أﺧﻴﺮاً! اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﺳﺪِّ اﻟﻨﻬﻀﺔ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻓﻲ  12ﻧﻴﺴﺎن/اﺑﺮﻳﻞ اﻟﺠﺎري ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ داﻳﻐﻮ ﻓﻲ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،وﻳﺴﺘﻤﺮ اﳌﻨﺘﺪى ﻟﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم ،ﺑﺤﻀﻮر رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ  170دوﻟﺔ ،ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﳌﻴﺎه ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﺸﺎرك ﻣﺼﺮ ﺑﻮﻓﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻌﺮض رؤﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء أزﻣﺔ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ،وﻣﺎ ﺣُﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻓﻲ
اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ،ﻛﻨﻤﻮذج ﻳﺤﺘﺬى ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎرك إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ واﻟﺴﻮدان ودول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ
ﺑﻮﻓﻮد ﻛﺒﻴﺮة.
ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻜﺮّرة ،ﺗﻮﺻّﻠﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ ،إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
وﻣﺼﺮ واﻟــﺴــﻮدان ،إﻟﻰ »اﺗﻔﺎق إﻋــﻼن ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮل
ﻣﺸﺮوع ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ« .وﻗﺪ وﻗّﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ  23آذار  /ﻣﺎرس ﻓﻲ
اﻟﺨﺮﻃﻮم .ﻳﺘﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ دﻳﺒﺎﺟﺔ وﻋﺸﺮة ﻣﺒﺎدئ،
ﺳﺘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺُّ
اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺴﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺳﻼﻣﺘﻪ ،وﻣﻞء اﻟﺒﺤﻴﺮة،
وﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﺴﺪ.
اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻛﺪﻫﺎ اﺗﻔﺎق إﻋﻼن اﳌﺒﺎدئ أن
ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ ،ﻗﺒﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ
واﻟﺴﻮدان دون أدﻧﻰ ﻣﻮارﺑﺔ .أﺳﺪل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﺘﺎر
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻟﻮﻗﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪ ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﻌﺪ
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ  2013إﺑﺎن ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ.
وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺬاﻋﺎً وﻣﻨﻘﻮﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء دون
ﻋﻠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺄدﻟﻰ ﻛﻞٌ ﺑﺪﻟﻮه ﻓﻲ ﺧﻴﺎر اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺿﺮب ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﺪ.
ﻛﻤﺎ أﺳﺪل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺼﺮ اﳌﺘﻜﺮّر
واﳌﺘﺸﺪّد ﺑﻮﻗﻒ ﺑﻨﺎء ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أوﺻﺖ ﺑﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑﺸﺄﻧﻪ .وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﻗﺪ ﺗﻘﺪّﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ
ﺻﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ  .2013ﺛﻢ
أﺛﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻗّﻔﺖ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺮارِ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪ ﺣﺘﻰ

ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ،ورﻓﺾِ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ.
وﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺮﺿﺎً وﺛﺎﺋﻘﻴﺎً ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق .وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺮي
واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﻗﺎم ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻓﻲ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .2014وﻗﺪ ﻓﺴّﺮت
ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺒﻮل اﳌﺼﺮي ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ.

اﳌﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ :اﻟﺘﻌﺎون

أﻛﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻪ اﻷوﻟﻰ اﳌﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻰ
ﻋﻠﻴﻪ إدارة اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺬي ﻇﻞ ﻏﺎﺋﺒﺎً ﻋﻦ ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﻻﺗﻔﺎق .وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ أﺳﻤﺘﻪ »ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ« ،وﻫﻮ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﺬي
اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﻛﻤﺪﺧﻞٍ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان
ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ .إذ أﺷﺎرت ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ
ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻋﺒﺮ
اﻟﺤﺪود واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺎﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ
وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻧﺘﻘﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﻤﻴﺎه ،وأوﺿــﺢ اﻟﺘﺰام ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﺜﻼث ﺑﻌﺪم
اﻟﺘﺴﺒّﺐ ﻓﻲ ﺿﺮرٍ ذي ﺷﺄن ﻷﻳﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ ﳌﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ اﻷزرق أو ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ .ﻟﻢ ﺗﻠﺰم
ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒّﺐ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﺮرٍ
ذي ﺷﺄن ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻨﻊ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮر
أو ﺗﺨﻔﻴﻔﻪ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻀﺮرة.

ﺛﻢ اﻋﺘﻤﺪت اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺒﺪأ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺼﻒ واﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﺑﻴﻦ دول
اﻟﺤﻮض ،وأﺷﺎرت إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ ﻛﻌﻮاﻣﻞ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﳌﻨﺼﻒ واﳌﻨﺎﺳﺐ ،وﻫﻲ:
أ ـ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ،واﳌﺎﺋﻴﺔ،
واﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ،واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ذات اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
ب ـ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪول
اﻟﺤﻮض اﳌﻌﻨﻴﺔ،
ج ـ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﺤﻮض،
د ـ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى دول
اﻟﺤﻮض ﻋﻠﻰ دول اﻟﺤﻮض اﻷﺧﺮى،
ﻫـ ـ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ،
و ـ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺤﻔﺎظ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن،
ز ـ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،ﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺨﻄﻂ أو ﻣﺤﺪد،
ح ـ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﺤﻮض ﻓﻲ ﻧﻈﺎم
ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ،
ﻃـ ـ اﻣﺘﺪاد وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺤﻮض داﺧﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﻞ
دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﺤﻮض.
وأﻗ ـﺮّت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺮةً ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون،
وﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻞء ﺑﺤﻴﺮة اﻟﺴﺪ ،وﻓﻲ إدارة اﻟﺴﺪ
ﻧﻔﺴﻪ .ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤّﻨﺖ ﻧﺼﺎً ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺧﻄﺎر دوﻟﺘﻲ اﳌﺼﺐ
ﺑﺄﻳﺔ ﻇﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮرة أو ﻃﺎرﺋﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﻋﺎدة
اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﺪ .ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
آﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث.
واﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ »ﺑﻨﺎء
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ« .وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺳﺘﻌﻄﻲ اﻟﺴﻮدان وﻣﺼﺮ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻮﻟّﺪﻫﺎ اﻟﺴﺪ .وﺳﻮف ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﺳﺘﺔ آﻻف ﻣﻴﻐﺎواط ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﺎم  .2017وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان ﻣﺘﻠﻬﻔﺘﺎن

ﻟﻮﺻﻮل ﻫﺬه اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﺷﺪّدت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺘﻰ ﺗﻄﻠّﺐ
اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ ،وﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ وﺗﻌﺎون .وﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﺪ ،وأﻣّﻨﺖ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ وﺗﻘﻮم ﺑﻪ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﻟﻀﻤﺎن ذﻟﻚ ،وإﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ اﺗﺒﺎع ﻣﺨﺮﺟﺎت دراﺳﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﺪ .وﻋﺎدت اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﺮةً ﺛﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎون.
ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎدة اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ،واﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺎت،
ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﻨﻬﺮ.
واﺧﺘﺘﻤﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة اﳌﺒﺎدئ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﻷﻃﺮاف
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺐ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،وﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﺸﺎورات أو اﻟﺘﻔﺎوض وﻓﻘﺎً ﳌﺒﺪأ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺎت .ﻓﺈذا
ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﺨﻼف ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎورات
أو اﳌﻔﺎوﺿﺎت ،ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أو
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،أو إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮ ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ رؤﺳﺎء اﻟﺪول/رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺨﺎوف

ﻋﺎﻟﺞ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺨﺎوف اﻟﺴﻮدان اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺴﺪ
ﺑﺎﻹﺷﺎدة ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﺪ .ﻛﻤﺎ
ﻋﺎﻟﺞ ﻣﺨﺎوف ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺘﺮة ﻣﻞء
اﻟﺒﺤﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻌﺘﻬﺎ  74ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﺣﻴﺚ
أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﻞء اﻟﺒﺤﻴﺮة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﺪ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻧﻮّه اﻻﺗﻔﺎق
ﺑﺄن إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺳﻮف ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺑﻴﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ .وﻫﺬه ﻧﻘﻠﺔٌ ﻧﻮﻋﻴﺔٌ ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ،وﻣﺮﺣﻠﺔٌ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺒﻮر ﻣﻦ

ﻣﺤﺎﺻﺼﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻓﻊ وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﺑﻴﻦ دول
اﻟﺤﻮض.
وﻻ ﺑﺪ أن اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﻋﻮام 1902
و 1929و ،1959وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﺎر
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق إﻋﻼن
اﳌﺒﺎدئ .ﻓﻘﺪ أوردت وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء أن ﻣﺸﺮوع إﻋﻼن
اﳌﺒﺎدئ »ﻟﻢ ﻳﻠﺐِ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻮاﻏﻞ اﳌﺼﺮﻳﺔ« ،وأن ﻫﺬه
اﻟﺸﻮاﻏﻞ ﺗُﻌﺎﻟﺞ ﺑﻌﻴﺪاً ﻣﻦ اﻹﻋﻼم ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
إﻟﻰ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ واﻟﺴﻮدان .ﻏﻴﺮ أن اﺗﻔﺎق إﻋﻼن اﳌﺒﺎدئ ﺧﻼ
ﻣﻦ أﻳﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.
ﺳﺠﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﻳﻮم  23آذار/ﻣــﺎرس  2015ﻓﺘﺢ
ﺻﻔﺤﺔً ﺟﺪﻳﺪةً ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ ،ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼف
ﻋﻦ اﻟﻌﻬﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان اﻟﺘﻔﺎوض
ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،وﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﺎ رﻓﻀﺎه ﺑﺸﺪة ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﻗﺒﻼ أن ﻳﻮﻗّﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻨﺪّﻳﺔ واﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ .وﻟﻜﻦ أﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ،ﻓﻘﺪ ﺑُﻨﻲ اﻻﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ،ووﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،وﺻﺎر
اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻨﺤﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎً ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﻋﻜﺴﺘﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ آب /أﻏﺴﻄﺲ  2014ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  35دوﻟﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻊ دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﺗﺴﻊ
دول ﻋﺮﺑﻴﺔ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺘﺎ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون
ﻹدارة وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻴﺎه اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ واﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻨﻬﺎ ،وﻗﺒﻠﺘﺎ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺪأ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﳌﻨﺼﻒ واﳌﻌﻘﻮل وﺳﻴﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮر ،وﻣﺒﺪأ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺨﻄﻮة
اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻫﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺘﺒﻲ ﻟﺤﻮض
اﻟﻨﻴﻞ .ﻓﻬﺬه اﳌﺒﺎدئ اﻟﺴﺘﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺘﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﻠﻤﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن

أﺳﺘﺎذ وﺧﺒﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﳌﻴﺎه ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان
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ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أو أﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﻣﻌﺪّل ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم« ،وﻓﻖ
ﻣﺮﻛﺰ »اﻟﺪراﺳﺎت واﻹﻋﻼم اﻻﻗﺘﺼﺎدي« اﻟﺬي ﺗﻮﻗّﻊ ارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ اﳌﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  12ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً وﺗﺠﺎوز ﻋﺪد
ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻرﻳﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎً  60ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.

ﻗﻀﻴـــــﺔ
اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋــﻦ اﻟـﻐــﺎز اﻟﺼﺨﺮي )ﻏــﺎز
اﻟ ـﺸ ـﻴ ـﺴــﺖ( ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم  ،2008إﻻ أن
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻦ ﺳﻮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ،2013
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ﻣﻦ دون أن
ﺗﻘﺮﻧﻪ ﺑﻨﻘﺎﺷﺎت أو اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﻔﺎﺟﺌﺎً أن ﻳ ـﺼــﺎدق اﻟـﺒــﺮﳌــﺎن اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮي ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﻳﺔ
اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ.

وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﺧﻴّﻢ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻋﻀﺎء
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
وأﺟﻨﺪة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
وﺧﺮج اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻴﺪاﻓﻊ ﺑﺸﺮاﺳﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ﻣﺴﺎراً ﺿﺮورﻳﺎً ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺴﻮب اﻻﺣﺘﻴﺎط
اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ رأى آﺧﺮون أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺢّ.
وﻓﻲ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻋﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  1200ﻛﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب .واﺳﺘﻤﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺗﻴﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،أوﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻐﺎز
اﻟﺼﺨﺮي ،وﺳﻂ ﻗﻠﻖ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ 50
أﻟﻔﺎً ،ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ »اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ«
اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻬﻼك ﻛﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه واﻟﺮﻣﺎل
واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ .وﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﻌﺪّ أول ﺗﺤﺮك
ﺷﻌﺒﻲ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ وﺣﺘﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
واﺗﺴﻌﺖ رﻗﻌﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻻﺣﻘﺎً وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ
زﺧﻤﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻳﺪّﻋﻮن رﻓﺾ اﳌﺸﺮوع ﻛﻤﺎ ﻳﺪّﻋﻮن
ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .أﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﺎل
اﻟﺘﻔﻬﻢ اﻷﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪه ﳌﺠﺮد أﻧﻪ
ﺗﺠﺮأ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻬﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ إﻟﻰ
ﻣﺤﻮر ﻧﻘﺎش وﻃﻨﻲ.

اﻟﻐﻤﻮض ﻳﻠﻒ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ،2000أﻗﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺸﺮوط
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي .ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ »ﺗﻮﺗﺎل«
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻴﺢ »اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳﺘﻐﻼل«
اﻟﻐﺎز ﻣﻦ دون أن ﺗُﻌﻄﻰ اﻹذن ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻟﻜﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2012أﻗﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ  24ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﻟﻌﺎم  ،2013ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ ذﻛﺮى اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺘﺄﻣﻴﻢ
اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  .1971وﻳُﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻬﺪّد اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻓﺒِﻨﻴّﺔ
ﺟﺬب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ،اﻟﺤﺬرة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺎﻟﻴﺔ،
ﺳﻤﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ دون أن ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻺدارة
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أي ﺳﻠﻄﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﻮاز ،ﺧﺮج ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،2013
ﻟﻴﺆﻛﺪ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي ) 707ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ،اﻟﺬي ﻳﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﻮاض .ﻟﻜﻦ ﻫﺬا
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎً وﻳﻠﻘﻰ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً أﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ وﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﻐﺮض
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺧﻴﺎر اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي وﺗﺒﺮﻳﺮه،
وﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺨﺰون اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﻬﺪداً ﺑﺎﻟﻨﻀﻮب ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
ﻳﻔﺴّﺮ ذﻟﻚ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻬﺎ أوﻟﻰ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﻮض ﻣﺴﺎر اﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي ،ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻴﻌﻄﻲ ﻓﻲ
 21أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ  2014اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﻪ .وﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻢّ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺤﻔﺮ أرﺑﻊ آﺑﺎر ﻓﻲ ﺣﻮﺿﻲ أﺣﻨﺎت وإﻟﻴﺰي
ﻟﻠﻌﺎم ) 2014ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻔﺮ  11ﺑﺌﺮاً ﺧﻼل  7إﻟﻰ
 13ﻋﺎﻣﺎً(.
ﻻ ﻳﺒﺪو أن اﻵﺑــﺎر اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﻔﺮت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ،
ﻟﻜﻦ أﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ أﺣﻨﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 20
ﻛﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﺪأﺗﻬﺎ ﻓﻲ آب /أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻌﺎم
 2014ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك« اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ »ﺗﻮﺗﺎل«،
ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺮﻛﺘﻲ »ﻫﺎﻟﻴﺒﻮرﺗﻦ« )ﻫﺬه اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ
ﺑﻜﻮارث ﻣﺸﻬﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﻼل اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻟﻪ( ،و«ﺷﻠﻤﺒﺮﻏﻴﺮ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺘﻴﻦ ،اﳌﻮﻟﺠﺘﺎن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2012ﺑﺪأت أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ أول
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﺑﺪا واﻋﺪاً ﻓﻲ أﺣﻨﺎت.
ﻓﻲ  27ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ،2014وأﻣﺎم ﺣﺸﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ،
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻛﺮﻳﻢ رﺳﻦ  -اﻟﻌﺮاق
»اﻟﻨﺎﺟﺢ« ﻟﻶﺑﺎر اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ،وﻫﻨﺄت »ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك« ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز ﻣﻦ دون أن ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺪور اﳌﻔﺼﻠﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻻ
ﺗﻤﻠﻚ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ اﻷﻓﻘﻲ اﻟﻀﺮوري
ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي .وﻓﻲ  11ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/
ﻳﻨﺎﻳﺮ ،2015أﻋﻠﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك« ﻧﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر » 70ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﳌﺪة  20ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ ﻹﻧﺘﺎج 20
ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎً« .وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺒﺢ ﺑﻪ اﳌﺴﺆوﻟﻮن وأﻧﺼﺎر ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻫﻮ أن اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي ﻣﻜﻠﻒ ﺟﺪاً .ﻓﺒﺌﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي اﻟﻮاﺣﺪ
ﻳﻜﻠّﻒ اﻟﻴﻮم ﺑﻴﻦ  15و 20ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﻳﻨﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻪ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﺪء اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ.
ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮاء ،ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺣﻔﺮ
اﻵﺑﺎر دون ﺗﻮﻗﻒ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺘﺎج ﺣﻮاﻟﻲ  25ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي ﺣﻔﺮ  600ﺑﺌﺮ ،ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻵﺑﺎر اﳌﺤﻔﻮرة
ﺑﺎﻧﺒﻌﺎث ﻏــﺎزات ﺳﺎﻣﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن اﻟﺬي
ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﺑﺪرﺟﺎت ﺗﻔﻮق
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن .ﻛﻤﺎ ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻐﺎز ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺨﻮر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﻓﻖ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض
ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻐﺎز ﻳﺬوب ﻟﻴﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ ،إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺼﺨﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎب ﺑﺘﺸﻮﻫﺎت ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ 4.5
إﻟﻰ  5ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﺘﺮ.
وإﻟــﻰ اﳌﻔﺎﻋﻴﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻐﺎز
اﻟﺼﺨﺮي ،ﻳُﻀﺎف اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻤﻴﺎه وﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ.
ﻓﺈﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 10
إﻟﻰ  25ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﺠﺪدة .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﺗﻜﺴﻴﺮ اﻟﺼﺨﺮة ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺨﺰن
اﻟﻐﺎز ،إﻟﻰ أﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎل واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
)ﻳﻘﺪرﻫﺎ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺤﻮاﻟﻲ  500ﻃﻦ(.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺸﺮوﺣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻴﺎه
اﻟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﻟﻴﻌﺎد ﺿﺨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرض
أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺎﺣﻨﺎت إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻴﺎه ،ﻟﻜﻦ
ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻓﻲ ﻇﻞّ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ

اﻷردن :ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺨﺒﺰ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﺒﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻷردن ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺠﺎورة ﺿﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل
أو اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﳌﻨﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎﻧﻪ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ
اﻋﺘﻴﺎدﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﻦ ﻗﺮرت وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﺎم 1965
ﺑﻴﻊ ﻋﺸﺮة آﻻف ﻃﻦ ﳌﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ
اﳌﺤﺼﻮل ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺒﺬار.

ﺑﻴﻦ اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ

اﻟﻴﻮم ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷردن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺬي
ازداد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺰراﻋﺔ ،ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ
ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻟـ »ﺻﻔﺮ« ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﻟﻸﻫﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺗﺎرة ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻘﻤﺢ ﻛﻤﻨﺢ ﻟﻸردن أﺣﻴﺎﻧﺎ ،واﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺎرة أﺧﺮى،
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق وﺗﺨﻮض ﻣﻌﻬﺎ اﻷردن
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ.
وﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ إﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ اﳌﺴﺎﺣﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﺬي أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺑﺔ 90
أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .1975ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﺘﺖ ﺟﺮاء اﳌﻴﺮاث
اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة وﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ وﺣﺪات ﺻﻐﻴﺮة ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰراﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم ﺗﻮزع اﻻﻣﻄﺎر
اﳌﻮﺳﻤﻲ وﻇﻬﻮر ﻣﺆﺷﺮات واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻌﺪﻻت ﻫﻄﻮﻟﻬﺎ وازدﻳﺎد
ﻋﺪد وﻗﻮع دورات اﻟﺠﻔﺎف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة.

ﻳﻀﻤﻦ ،ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺘﻤﺎده ،ﺗﻌﻘﻴﻢ اﳌﻴﺎه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ
ذﻟﻚ إذا اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ
ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻔﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟُﻮﺛﺖ اﳌﻴﺎه
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ودﻣﺮ اﳌﻨﻈﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻔﻌﻞ وﺟﻮد ﻣﺌﺎت اﻵﺑﺎر
وأﺣﻮاض إﻋﺎدة ﺿﺦ اﳌﻴﺎه إﻟﻰ ﺟﻮف اﻷرض واﻟﻄﺮﻗﺎت
اﳌﻌﺒﺪة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز واﳌﻴﺎه..

ﻫﺪف اﻟﺴﻜﺎن :اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺑﺪأت ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء ﻓﻲ  21أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ  ، 2014واﻟﺬي أدﺧﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي .ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﺷﻬﺪت وﻻﻳﺘﺎ أدرار وورﻗﻠﺔ
أوﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻘﺮار .ﺣﻴﻨﻬﺎ دﻋﺎ
اﳌﺤﺘﺠﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺒﺪء ﺑﻨﻘﺎش وﻃﻨﻲ
ﺟﺎﻣﻊ وإﻟﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ
اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.
ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2014أي ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ أﻳﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮزراء إﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء
ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺠﺰاﺋﺮ رﺳﻤﻴﺎً ﺣﻘﺒﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي،
ﻋﻤﺪ ﺳﻜﺎن ﻋﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ
 1اﳌﻌﺮوﻓﺔ ب«ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي
إﻟﻰ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﻏﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ
أﺣﻨﺎت .ﻫﻨﺎك ﺑﺪأت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﺳﺘﻤﺮت ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﺘﺤﺸﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻜﺎن ﺗﻤﻨﺮﺳﺖ وأدرار
وورﻗﻠﺔ.
ﻣﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﻧﻀﺞ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻹﻋﺠﺎب،
واﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺗﻌﺪّد أﻃﻴﺎﻓﻬﺎ واﺧﺘﻼف ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺸﺎﻫﺪﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع أﺷﺨﺎﺻﺎً ﻣﻦ أﻋﻤﺎر وﺑﻴﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻨﻬﻢ
اﻟﻌﻤﺎل واﳌﺰارﻋﻮن وﺣﺘﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ »ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك« ﻛﻤﺎ
ﻧﺰل ﻣﻐﻨﻮ راب وأﺳﺎﺗﺬة وﺟﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ،واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ
ﻳﻠﻌﺒﻦ دوراً ﻃﺎﻏﻴﺎً إزاء اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺼﺮاع.
ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ اﳌﻌﺘﺼﻤﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ،
أو ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
وﻻ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺣﺮاﻛﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﻟﻠﻨﻈﺎم أو رﺣﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻓﺴﻜﺎن اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪرﻛﻮن
أﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺜﺮوات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ

وﻳﺸﺘﺮي اﻷردن اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  279إﻟﻰ
 380دوﻻرا ﻟﻠﻄﻦ ،وﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ إﻟﻰ  900أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎً ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺤﺎول ﺟﺎﻫﺪاً أن ﻳُﺒﻘﻲ اﳌﺨﺰون اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﻜﻔﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك
اﳌﺤﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺷﻬﻮر إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت
ﺑﻴﻊ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺠﺪد واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻮاﻣﻊ.
وﺗﻌﺞّ ذاﻛﺮة اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺷﺤﻨﺎت اﻟﻘﻤﺢ
اﳌﻐﺸﻮش وﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي ،أو اﳌﺘﻌﻔﻦ واﳌﺼﺎب ﺑﺼﺪأ
اﻟﻘﻤﺢ أو ﺣﺘﻰ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮارض .وآﺧﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺪور ﺣﻮل ﺷﺤﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻜﻠﻔﺔ  14ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺗﺪّﻋﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻷردﻧﻴﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻮﻧﺎت وأﺻﺒﺎغ ،وﻣﺎ زال اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎرﻳﺎً،
ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻷردن ﻳﺘﺒﺎﻫﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺒﻴﻌﻪ ﻟﻠﺒﺬور اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﺪول اﳌﺠﺎورة.
اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺘﺰاﻳﺪ
ﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ  115ﻛﻠﻎ
ﻟﻠﻔﺮد ،ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﺨﺎﺑﺰ .وﻳﺘﺰود اﻷردﻧﻴﻮن
ﺑﺎﻟﺨﺒﺰ ﻣﻦ  1634ﻣﺨﺒﺰا ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ .إﻻ أن
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ 4000
ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ أي ﻣﺨﺒﺰ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺘﺰودﻫﺎ ﺑﺎﻟﺨﺒﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻮﺻﻠﻮﻧﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎً.
وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﳌﺨﺎﺑﺰ ﻣﻦ اﻟﻄﺤﻴﻦ اﻟــﺬي ﺗﻘﺪّم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻪ
اﻟﺪﻋﻢ ﻗﺮاﺑﺔ  1850ﻃﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎً ،وﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺼﺮف

ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ ،وأﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨﻬﺎ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺆﻻء ،ﻓﺈن ﻣﻄﻠﺒﻬﻢ اﻟﺮاﻫﻦ ﻫﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺛﺮوﺗﻬﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻬﺸﺔ أﺳﺎﺳﺎً ،واﳌﺴﺘﻨﺰَﻓﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ .ﻫﺬا اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺰراﻋﻲ ،ﺷﺪﻳﺪ
اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺄرﺿﻪ ،ﻳﻌﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻷرض
اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ .وأﻳﻀﺎً ،ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ،أﻫﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻠّﻢ إدارﺗﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴّﺔ أﺷﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺘﻴﺮ .ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺮيّ اﳌﺘﻮارث ﻋﻦ اﻷﺟﺪاد اﻟﺬي ﻳُﻌﺮف
ﺑـ«اﻟﻔﺠﺎره« )ﻧﻈﺎم ريّ اﻫﺘﺪت إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ،
ﻣﺘﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎة ﺗﺤﺖ اﻷرض ﺗﺴﺪ اﳌﻴﺎه
اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻣﻨﺤﺪر ﺗﻞ أو ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻔﺢ وﺗﻘﻮد
اﳌﺎء إﻟﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻔﻖ ﻗﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﻨﺎء(.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل أﺿﺤﺖ اﳌﻴﺎه ﻣﻬﺪدة ﺟﺮاء اﻟﻀﺦ
اﻟﺠﺎﺋﺮ أو اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ،ﻓﺈن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ
ﺧﻄﺮ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻌﺮﻛﺔ ،ﺗﻘﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﻬﺔ .ﻳﻔﺴّﺮ
ذﻟﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ دﻳﺪا ﺑﺎدي ﺑﺎﻟﻘﻮل »اﻟﻌﻼﻗﺔ
واﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻀﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﳌﻴﺎه واﻷم اﻟﺘﻲ
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺒﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ« .ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺮح رﺋﻴﺲ اﳌﻜﺘﺐ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ» :ﻃﻮر أﺟﺪادﻧﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أدرار أﺳﺎﻟﻴﺐ ريّ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜﺎن
أن ﻳﻌﺘﺎﺷﻮا ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ .إﻻ
أن اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي ﻳﻬﺪد ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺜﺮوة.
ﻓﺎﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ
اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺳﺘﻠﻮث ﻛﻞ اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ
اﺗﺼﺎل اﻷﺣﻮاض اﳌﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ .وﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻣﻴﺮي ﺑﻼ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
أﺳﺎﺳﺎً ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ .ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﻻ أرى ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺎع
اﻟﺰراﻋﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪاً زراﻋﺔ
اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺬرة .ﻓﺒﻮﺟﻮد ﺷﻤﺲ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ وﻣﻴﺎه ﻣﺘﻮﻓﺮة ،ﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻦ أن ﻧﻨﺘﺞ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﺠﻬﺎ
اﻟﻴﻮم«.
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،ﺣﻮَّل اﳌﺤﺘﺠﻮن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ »ﻣﻴﺪان اﻟﺼﻤﻮد« .ﻧﺼﺒﺖ اﻟﺨﻴﻢ
ﻓﻲ اﳌﻴﺪان وﺑﺪأ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﺘﺒﺎدل

اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ ﻣﻦ اﻟﻄﺤﻴﻦ ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻛﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮﻓﺮاً ﻓﻴﻪ ﳌﺪد ﺗﻜﻔﻴﻪ
ﺑﻴﻦ 3و 7أﻳﺎم ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻛﻞ ﻣﺨﺒﺰ وﻣﺪى ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﺣﻦ
وﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ.

ﺻﺮاع رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ

ﺣﺴﺐ اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺨﺒﺰ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق  300ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎً .وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻌﺎم 2105
واﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ  688ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ
اﻟﺨﺒﺰ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ إﺟﺮاءات رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت
»اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي« اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻐﻂ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﻟﺘﻲ
ﺑﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻷردن ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .2012وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮّة ،وإﻳﺼﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺮﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف
ﻓﻲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ )ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ وأﺻﺤﺎب ﻣﺨﺎﺑﺰ وﺣﻜﻮﻣﺔ( ﻟﺘﺠﻨّﺐ أي اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ﻗﺪ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﻘﺮار .وﻳﺤﻤﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷردﻧﻲ ﻣﻮروﺛﺎً اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺎً ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺮﻓﻊ
أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺒﺰ ،ﺣﻴﺚ ﻣﺎ زال اﻷردﻧﻴﻮن ﻳﺘﺬﻛﺮون أﺣﺪاث »ﺛﻮرة اﻟﺨﺒﺰ« اﻟﺘﻲ
اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻋﺎم  1996ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓﻊ أﺳﻌﺎره ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﻴﺎم
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﺎرﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﻗﺘﻬﺎ ،وﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻜّﺮ
ﻣﻠﻴّﺎً ﻓﻲ ﻗﺮار رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ.
وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﺤﻴﻦ ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ

اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﻣﺪن أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب
ﺗﻈﺎﻫﺮات دورﻳﺔ ،ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
ﻛﻤﺮﻛﺰ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج .وﻓﻲ  15ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻧﻈﻤﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺣﺎﺷﺪة ﺗﻮاﻓﺪ إﻟﻴﻬﺎ  25أﻟﻒ ﻣﺸﺎرك ﻣﻦ
ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رﻓﻀﻬﻢ ﻟﻬﺬا اﳌﺸﺮوع
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻴﺎة أو ﻣﻮت.
وﺑﻮﺟﻪ اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻻﻗﺘﻪ ﻧﺪاءات ﺳﻜﺎن
ﻋﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،وﺟﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﳌﺸﺮوع
إﻟﻰ ﺣﻴﻦ إﻃﻼق ﻧﻘﺎش وﻃﻨﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ دول
أﺧﺮى .وﺗﺴﻠّﻂ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ،اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻰ دراﺳﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل ،اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮث
اﻟﻬﻮاء واﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻫﺠﺮ آﺑﺎر
اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﻫﺬه.
وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺌﺮ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ أﺣﻨﺎت ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻗﺎﺋﻴﺔ .ﻛﺎن
واﺿﺤﺎً أن اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
»ﻫﺎﻟﻴﺒﺮﺗﻦ« ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﻴﺎس ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء
اﻟﻄﻠﻖ ،وأﺣﻮاض ﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌﻴﺎه اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ
اﻟﻬﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﻋﺎزل ﺑﺴﻴﻂ ﻻ ﻳﺤﺠﺐ اﻟﺘﺴﺮب،
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺒﺨﺮ اﳌﻴﺎه ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺮاب واﳌﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻟﻴﻨﺘﺸﺮا
ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء .ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ اﳌﻴﺎه ﺟﺜﺜﺎً ﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺎﻓﻘﺔ ﺗﺘﺤﻠﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ دون أن ﻳﺪﻓﻊ ذﻟﻚ اﳌﻌﻨﻴﻴﻦ إﻟﻰ
ﺗﺪﻣﻴﺮ اﳌﻮﻗﻊ.

اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻢ ﻓــﻲ اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮ ،وﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺮ ،أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺪول وﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ
ﻗﺮرت ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺴﻜﺎن
اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ.

ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻼّح

رﺋﻴﺴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ Algeria Watch

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﻴﻔﺎء زﻋﻴﺘﺮ
ﻟﻠﻨﺺ ﺗﺘﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ.
وﻧﺴﺨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻪ ﺗﺬﻫﺐ ﻣﻬﺪورة وﻣﻬﺮﺑﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻔﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺷﻲ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺒﻠﻎ  240ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر .ﻓﻨﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻋﻼف ﻳﻠﺠﺄ ﻣﺮﺑﻮ
اﳌﻮاﺷﻲ ﻟﺸﺮاء اﻟﻄﺤﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺨﺎﺑﺰ وﺧﻠﻄﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﻮﻳﺎ واﻟﺬرة
واﻟﺸﻌﻴﺮ ﻛﻐﺬاء ﻟﻸﻏﻨﺎم .وﺗﻘﺪّر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﺋﺪات رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺰ
ﺑـ 130ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻞ »اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺳﺘُﻤﻨﺢ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷردﻧﻴﻴﻦ وأﺑﻨﺎء ﻗﻄﺎع ﻏﺰّة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻷردن،
وﺳﺘﻀﻤﻦ إﻳﺼﺎل اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻜﻚ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻣﻦ
ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ.

ﺗﺮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺰ ﺣﻼً ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺪر ﻓﻴﻪ ،دون
أن ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻹﺟﺮاءات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
وﺗﺠﺮﺑﺔ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ إﻳﺼﺎﻟﻪ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ﺗﺮﻓﻊ
اﳌـﺨــﺎوف ﺑﻴﻦ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣــﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺨﺒﺰ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻌﺒﺔ
اﳌﻨﺎل ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﳌﺘﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺨﺎﺑﺰ ﻓﻲ رﻳﺒﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺪوث ارﺗﺒﺎﻛﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻵﻟﻴﺎت
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮار رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ،ﻓﻲ ﺑﻼد ﻳﺘﺄرﺟﺢ ﺛﻠﺚ
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ.

أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﻤﺪ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷردن
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 80في املئة من مصانع قطاع غزة تضررت بسبب الحصار اإلسرائيلي املشدّد على القطاع،
ما تسبب بإغالقها بالكامل أو جزئيا ،حسب تصريح رئيس اللجنة الشعبية
ملواجهة الحصار في غزة الذي أشار إلى أن خسائر القطاع الصناعي السنوية
املباشرة تفوق  150مليون دوالر ،خال خسائر غزة عامّةً.

متابعات

رسائل السجناء :مصر التي في الزنزانة
«الــرســائــل» ،هــذا االخ ـتــراع البشري الرحيم الــذي
يشعرك بأنك لست وحــدك ،كثيرا ما تحمل سمات
خــاصــة تجعلها «ج ـن ـس ـاً م ــن األدب» و «ض ــرب ـاً من
التأريخ» ،يكتبها العشاق واملهاجرون ..وتبقى أكثرها
حلماً وغضباً وتوقاً للحرية تلك التي يكتبها السجناء.

في مصر ،على مدار عام كامل ،ومع التزايد املحموم
في عدد الشباب املقبوض عليهم على خلفية قضايا
سياسية تتعلق بحرية التعبير والتظاهر ،تحولت تلك
الرسائل من داخل الحبس الى ظاهرة تستحق التوقف
للقراءة والتحليل على أكثر من مستوى ،وقد تفتح باباً
للمحاسبة يوما ما.

زنزانة جرائم النفس ..تتسع للجميع

«ممدوح جمال» شاب لم يكمل بعد عامه العشرين
لكن ما عاشه هو ورفاقه خارج الزنزانة وداخلها بيوميات
ثورتهم التي أكملت عامها الرابع أضاف لشخصياتهم
أبعاداً أخرى .من داخل ضيق مساحة الزنزانة ورحابة
الوقت داخلها ،كتب ممدوح ـ أحد املعتقلين بتهمة
التظاهر دون ترخيص ـ رسالته األولى بعد أسابيع
من اعتقاله قال فيها« :تظاهرت ضد محاكمة املدنيين
عسكرياً فانتهى بي األمر للحبس داخل عنبر جرائم
النفس! القصة ليست فقط قانونا جائرا ولكن كل
التفاصيل تقول انهم يريدون كسرنا ،من أول تفريقي أنا
وزمالئي بعضنا عن بعض ،جرى تقصد زجنا مع املتهمين
فى قضايا إجرام كبيرة ..نعم أشعر بالبرد والخوف،
لكني تأكدت أنهم يخافون منا أكثر وأوســع ،إنهم
يخافون حلمنا الذي يرفض أن يموت» .مر شهران لتأتي
الرسالة الثانية تعكس التطور في وجدان وإدراك الشاب
الصغير .حديث ظهر به هبوب رياح االعتياد الرحيمة،
صلة إنسانية ما تتوطد بينه وبين السجناء الجنائيين
حيث يتساوون جميعاً عندما يقع عليهم ظالم السجن
وظلم السجان ،فجاءت رسالته كرسول لألوجاع ،حكى
فيها عما أسماه مهازل يتعرض لها سجناء جنائيون ال
يتمكنون مثله ـ كمعقتل سياسي وشاب ثوري ـ من
إيصال صوتهم« :هذه املرة لن أكتب ما أشرح فيه
معاناتي داخل السجن ،ولن أكتب رسالة أحث فيها
الحاملين بالتغيير على الصمود والثبات على مبادئهم،
هذه املرة أكتب بالغاً للجهات املسؤولة وإلى كل من
يهتم بكرامة االنسان ..سأحكي عن التعذيب الذي
يتعرض له زميل الزنزانة حسن ،ألن أهله ال يمكنهم دفع
الرشى املطلوبة ألفراد الشرطة .ال يمكنكم تخيل حجم
الجرائم واملوت التي كان شاهداً صامتاً عليها ،وكل ما
يتمناه حسن أال يالقي املصير نفسه».
الرسالة الثالثة جاءت لترسم مالمح ظلم يعيشه
بلد بأكمله ،وصدمة اتسعت لتشمل الجميع .فيها
يحكي عن مواساة كل األيــادي الظاملة واملظلومة له

داخل الزنزانة ،باعتباره رمزا لثورة جاءت يوماً من أجل
الجميع« :يسود الزنزانة هدوء تام ،أجلس أمام شاشة
التلفاز وبجواري أصدقاء الزنزانة .تتصاعد من أفواهنا
أدخنة السجائر ،أنظر الى السماء من إحدى نوافذ
الزنزانة داعيا الله أن ينتصر الحق وأن يرفع املظالم.
يقطع دعائي صوت التلفاز فتأتي الصدمة :حكمت
املحكمة بالبراءة على من نهبوا وسرقوا وعاثوا فساداً
على أرض هذه الوطن .حكمت املحكمة ببراءة من قتلوا
جيال كامال حاملا بالتغيير ..مبارك والعادلي .انتفضتُ من
مكاني وتوجهت الى فراشي الضيق والثقيل وانفتحت
في البكاء كالطفل الذي فقد أمه .التفوا حولي حتى
هدأت ،وعندها قلت لنفسي :فليكن ،ان من له حقا ال
يستطيع أن يكمل ليأخذه ،لم يستحقه من البداية».
لم ينس «ممدوح» أن يذيل رسائله جميعاً بهذا العنوان
الكئيب الذي ال يليق به« :سجن القاهرة – طرة ،تحقيق
ـ عنبر  1شديد الحراسة ـ زنزانة  16ب».

حـلـــــم..

مقهى في صنعاء ،ثناء فاروق/اليمن

ضرب وتعذيب على يد القوات الخاصة عند محاولتهم
تنظيم إضــراب عن الطعام .وهو التعذيب نفسه
والجرائم التي حكى عنها املعتقل كريم طه الذي تم
ترحيله هو و 85آخرون قُبض عليهم من أماكن متفرقة
في الذكرى الثالثة لثورة يناير« :قاموا بنقلنا إلى سجن
وادي النطرون ،وهناك تأكدنا ان الهدف هو إذاللنا قبل
الوصول لساحات القضاء .تعرضنا للصعق بالكهرباء
وإجبارنا على ترديد أغنية «تسلم األيادي» ،اقتحموا
علينا الزنازين وجردونا من مالبسنا وحرقوا متعلقاتنا
الشخصية من مالبس وأطعمة وكتب ،ربطونا من رقابنا
بالحبال كالكالب وسحلونا على بطوننا»..

ابتسامات وأشواق وحنين

رسائل بحجم الحياة ،تقرأ بعضها فيدفعك للضحك
رغم ما بها من مأساة ،وأخرى تقرأها فيسابقك الشوق
والحنين .فمن داخِل محبسه أرسل الناشط السياسي
لؤي القهوجي الى رفيقة نضاله ماهينور املصري رسالة
يهنئها فيها بالحرية ويقول لها ضاحكاً« :هنيئاً لكِ،
مررت من الزنزانة قبل موسم الصيف ،ال أملك نفسي
من الضحك ،لو لدي الفرصة لكنت أرسلت لكِ مقطع
فيديو ونحن نستقبل خبر اإلفراج عنكِ ،لم نتمكن من
التصفيق والتهليل فنحن مشغولون بهرش ظهر بعضنا
البعض بعد أن تمكن منا مرض الجرب .سنتذكر اإلفراج
عنك دائماً بهذه الحركات الهستيرية لليد».
وقد كان للعشق نصيب أيضاً ،فحملت السيدة أثناء
زيارتها رسالة من ابنها أحمد لحبيبته (ن)« :أيتها
الجميلة التي أحببتها ،ال تصدقي كل هذه التهم .ال شيء
يوجعني في نومتي على األرض سوى انقطاع حديثي
الطويل إليكِ .أعرف ما تشعرين به اآلن ،وما يقوله لكِ
والدكِ عني .نعم هو محق ،لن أستطيع أن أفعل أي شيء،
لكن ما يدفعني للصبر هي تلك األيام التي التقينا فيها
دون أن نلتقي .تحدثي إلى أهلي طويال .»..أحمد ،وفق
شهادات حقوقية ،شاب ال ينتمي لتيار سياسي لكنه
توقف لصد أذى رجال الشرطة عن بعض املتظاهِرات
الالتي بالتأكيد يشبهن حبيبته.
ننهي هذا الحديث املوصول بالوجع املتشوق للحرية
مع أبيات الشاعر والناشط السياسي عمر الحاذق الذي
كتب من داخل الزنزانة:

أحالم عبد الرحمن

«ليس املطلوب منك أن تكون بطالً ال يُقهر ،ليس
املطلوب أال توجعك التفاصيل الصغيرة ،ال تداري ضعفك
وال تخجل يوماً من إنسانيتك» ..هذا دائماً ما كان
يوصي الجيل القديم الشباب داخل قاعات املحاكم
وأمام سيارات الترحيل .ولهذا جاءت رسالة الطالب
الصغير عبد الرحمن الجندي لتختصر حال اآلالف،
بعدما تعاقبت عليه فصول السنة بقيظ الحر وقسوة
البرد .ترجم عبد الرحمن ـ طالب الجامعة األملانية ذو
الـ 19عاما املحكوم عليه بـ 15عاما سجنا بتهمة االنتماء
لجماعة إرهابية ـ بكلمات بسيطة حجم اآلالم الكبرى
التي يتعرض لها نفسياً وجسدياً بسبب وجوده بين
جدران السجن .كتب تحت عنوان «أحالم»« :باحلم..
أالقي مخدة بدل الشبشب أسند راسي عليها ..حاجة
طرية أنام عليها بدل األرض ..أفرد رجلي وإنا نايم..
أتقلّب ،أنام وأنا متطمن إني مش هصحى على صوت
بيسب الدين أو إيد بتطرقع على قفايا ..أدخل الحمام
من غير ما استنى  25واحد قدامي ..مكان أذاكر فيه
وحاجة أعلى من األرض أسند عليها ..أشوف أهلي أكتر
من نص ساعة كل إسبوعين ..أشرب مية نضيفة..
أشوف الشمس ..أدخل اإلمتحانات..آخد نفس من غير
ما أفتكر إني مسجون».

إذا مِتّ ال تدفنوني هنا
وهاتوا السماءَ إليَّ
أللعبَ فيها مع الصبْيةِ الراحلينَ،
سنصنعُ من غيمةٍ كرةً
وسنلعبُ حتى تفيضَ على األرضِ أحالمُنا.

التعذيب ..واأللواح املكتوبة

جرائم التعذيب التي يتعرض لها سجناء الرأي بهدف
كسر إرادتهم تحتل مئات الصفحات ،وتشمل الرسائل
الجماعية ذات الخط البسيط ألطفال «املؤسسة العقابية
للسجناء غير البالغين» في مدينة االسكندرية ،املعروفة
بـ «كوم الدكة»  ،فقد كتب ما ال يقل عن  40شابا صغيرا
قُبض عليهم من تظاهرات مختلفة ،ما تعرضوا له من

منى سليم

صحافية من مصر

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ «الهوية « ..عجل مقدس يعبده املصريون ـ بيسان كساب
ـ موريتانيا بحاجة لسنوات تعليم ـ املختار ولد محمد
ـ سدّ النهضة :الوفاق بديالً من الحرب ـ خالد محمد علي
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

 ..بــألــف كـلــمـة

يوميّات عاديّة من اليمن

«كوني أبيع خبز ولحوح خالّني مستقلة ما عاد احتاج أحد يعينني» ،شارع جمال عبد الناصر في العاصمة صنعاء

صاحب محل الحالوة/الهريسة األشهر في صنعاء يسخّر جزءاً من إيراداته الستقطاب شباب متميزين من قريته ويدرّسهم في الجامعة ويشرف عليهم إلى أن يتخرجوا.
(تصوير ونصّ ثناء فاروق  -اليمن)

مدونات
هذا ليس سكوتاً
ـ يحدثني أحد األصدقاء عن انتحار الطفل زيد الزرقة ( 14سنة)
مُقرّراً مغادرة عاملنا املتوحش .الصديق ذاته يخبرني بألم عن تزايد
الفت لهذه الظاهرة وأنه الطفل الثالث الذي يعرفه شخصياً .آملتني
التفاصيل التي أفصح عنها ،فيما يعتقد أنها األسباب وراء انتحاره..
ـ أتابع نبأ الغارة الجوية للعدوان الذي استهدف قرية يقطنها
مدنيون في منطقة ماوية بمحافظة تعز ،وخلفت وراءها العديد من
الضحايا .فأجد ضميري ينكمش وأنا أتابع ردود فعل ما زالت مرحّبة
بالعدوان ومهللة له..
ـ أتابع توغل امليليشيا جنوباً ناثرة األشالء والدم والخرائب حولها،
بكل إصرارها على استئصال أمان الناس وحياتهم وإفساد ما تبقى من
يقينهم بأن هذا العالم يستحق أن نستمر فيه بالحياة والعيش ،ثم
يراسلني صديق آخر بفجيعة عن كيف بإمكانه التيقن من نبأ مقتل
صديقه أحمد سنان من أبناء محافظة أبين ،ويكفي أن أقول لكم إن
حروفه كانت تبكي دماً ،لكي أنكسر ذاهالً مع كل هذا املوت.

مهما زاد الفقر ..في مصر
ـ أتلقى اتصاالً من أحد أصدقائي يرجوني فيه أن أتعاون معه لنوفر
بأي ثمن كيساً من القمح لجارتهم التي انقطع االتصال بينها وبين
زوجها منذ بدأت الحرب ،يخبرني أن جارتهم امرأة وحيدة تواجه
كارثة تربية  4بنات بعد فقدان والدهن الذي كان عامالً باألجرة
اليومية..
ـ تنشر الكثير من الصور ،تتوسع أخبار املوت ،تفصح حياتنا
وكتاباتنا عن مآسٍ بال حد ،ال شيء غير الحزنِ .حتى أني أجد كلماتي
تبدو عبثاً ال أكثر كلما أعلنت تضامني مع ضحايا انتهاك بعينه،
وكأنني أمارس انتقاء ما يناسبني من مشكالت اليمنيين للتضامن
معها والتأسي عليها .في آخر األمر يبدو الصمت حالً مالئماً ،والسكوت
أنسب وسيلة للتعامل مع خريطة السواد .هذا ليس سكوتاً عن
الحقيقة ،وإنما عن االنتقاء الذي يبدو وكأنه جريمة مضافة لكل هذا
الهول من الجرائم واألحقاد.
أعلنُ نفسي متضامناً مع اإلنسان الذي ذوبته املأساة في أعماقنا ،فلم
نعد نتعاطف حتى مع أنفسنا.
من صفحة «عمار السوائي» على فايسبوك ـ اليمن

داخل مصر مهما زاد الفقر ومهما بئست الحياة ،الطبقة الوسطى والبرجوازية
الكبيرة ،بإعالمهم وبلطجتهم وجبروتهم ،قادرون بقدرة قادر على رسم البلد
على صورتهم :مشاكلهم هي مشاكلها ومعاناتهم هي معاناتها .واالستيالء على
حصريّة صفة املواطَنة لهم .حتى ملّا عملوا ثورة كان فيه حرص من يسارها زيّ
يمينها أن تتوسم بوسمهم االجتماعي  ..فيه قدرة قاسية على الردم ع الباقيين،
فقرا أو فالحين أو أي آخر صعب استيعابه في الصورة بتاعتهم.
املصريين في الخارج بيكسروا الحكاية دي ،ألنهم ببساطة في الخارج متقدرش
تسيطر بالكامل على وجودهم الطفْشان ،غير بس إن عند كلّ منحنى ومنعطف
إقليمي كبير بنفتكر فجأة أن فيه مئات اآلالف بل ماليين املصريين بره ،خصوصا
في املحيط العربي ،وأن اآلالف دُول مستعدين يخاطروا بحياتهم ويعيشوا
وسط حروب ودمار ألن الحياة بره أكثر يُسرا وأكرم من حياتهم في مصر.
الناس اندهشت من طوابير املصريين اللي عايزين يسافروا ليبيا ،وبيندهشوا
أكتر ملا يعرفوا إن فيه لحدّ دلوقتي رحالت يومية لتهريب املصريين لليبيا ،فيها
من  500لـ  1000واحد ،والرحالت دي نسبة الفْقد فيها عالية ...الحكومة بعد
جريمة دبح الناس في ليبيا كان أكثر تصريح واضح ليها هو تحذير الناس من
السفر ،وإعالنها في نفس الوقت أن املوضوع بره إيديها وكان أحطّ مشهد هو
مشهد أحد مذيعي إعالم الغبرة وهو بيقول ألحد أهالي املخطوفين «قلنا محدش

يسافر ..ذنبكم على جنبكم» .غالبة سوهاج وبني سويف والفيوم اللي كأنهم
والعدم سواء ،بيزعجوا مزاج السادة ملجرد إنهم محسوبين على البلد براها،
وأنهم لألسف جزءاً من «صورة مصر» بالرغم من أنهم «مقشفين والد كلب».
زمان أيام ما كانت العراق لسه موجودة كان ربما عايش هناك فوق املليون
مصري ،كتير منهم دخلوا بالبطاقات الشخصية الورق بتاعت زمان .املصريين
دول قعدوا يرجعوا من بعد  1991لحد ما بدا أن العراق مفيهاش مصريين..
لحد ما ظهرت املفاجأة واتقال وقتها تقدير إن لسه فيه هناك فوق الـ 70ألف
مصري ...واللي لفت نظري ساعتها أن الجزيرة كانت عاملة تقرير مقابالت مع
فالحين عراقيين أثناء الغزو في قرى الجنوب ،ودي كانت أول مرة ينكشف لينا
فيها الشعب العراقي ولهجته عبر اإلعالم ،ولفت نظري أن الفالحين العراقيين
بيلبسوا زينا جالليب .أنا مكنتش فاهم حاجة من املقابالت ألن اللهجة كانت
لسه غريبة على أذن الواحد ،لحدّ ما جه مواطن عراقي بيتكلم شوية عراقي
وشوية صعيدي ،ووراه اتنين تانيين بيتكلموا كده..
ودول هم املهاجرين املصريين الفالحين اللى راحوا قعدوا مع اخواتهم الفالحين
هناك وعملوا الخلطة السحرية الجديدة دي .يا تُرى فيه قدّ إيه كده من املردوم
عليهم .طبعاً الدولة املصرية متعرفش ومش حتعرف ،ومش عايزة تعرف فيه قد
إيه مصريين بره ..مصريين من دُول ..مش من بتوع الحبر الفسفوري ..وده
بمناسبة إن برضه طلع فيه مصريين في اليمن.
من صفحة  mohamed naeemعلى فايسبوك ـ مصر

