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«عــن اإلنــســان وربيع الخليج
الحائر» ،نصٌ متفائل من عُمان،
يرصد التغيير الــذي أحدثته
االنتفاضات العربية في دول
الخليج .والعشوائيات تكتسح
اإلسكندرية ،املدينة التي كانت
عنوان الكوزموبوليتية.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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هل تحوّل الجيش اإلسرائيلي إلى شركة كبيرة؟

هل تدْخل السوق النفطية
مرحلة النقاهة؟ محاولة في
قـــراءة حركة أســعــار النفط
وعالقتها بالوضع االقتصادي
اإلجمالي .وقانون يؤدي عمليا
إلى خصخصة الجامعات في
مصر.
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املعلومات بدال من املاكينات ،االقتصاديّات التي تتمتّع بكفاءات بشريّة
وتقنيّة في موقع األفضليّة النسبيّة ملواكبة هذا التغيير ،والحصول على
مزايا تنافسيّة في السوق العاملي الجديد الذي أصبح فيه «اللوغاريتم»
أكثر أهميّة من آلة املصنع الثقيلة.

في أحدِ مشاهدِ فيلم «املُختبر» ،يُقابل مُخرج الفيلم ،يوتام فيلدمان،
أحدُ تُجّار السالح اإلسرائيليّين املُخضرمين في مكتبه :ليو غليسر.
تُظهر جدران مكتب غليسر منذ اللحظة األولى سجلّ تعريفيّا وافيا
عــن الــرجــل وطبيعة أعماله وشـكــل عــاقــاتــه .فهي تمتلئ بدزّينات
من الصور التي تجمعه مع ضبّاط ومسؤولين أمنيّين ورؤســاء حول
العالم ،وحتّى شعارات دورات األلعاب األوملبيّة التي ساهمت شركته
عبر خدماتها األمنيّة في تأمينها ،مثل أوملبياد سيدني وأثينا .بعد أن
يطوف غليسر بزهوّ على بعض الصور مع فيلدمان ،يقولُ األخير
له« :قرأتُ أنّك اشتراكي» .فيرد« :أنا اشتراكيّ جدّا» .فيسأله« :ماذا
يعني ذلك؟» ،يُجيب ليو مبتسما« :األمن للجميع».

قطاع غزّة البرازيلي

لسوء الحظ ،فإنّ «اشتراكيّة» ليو ليست يوتوبيا حاملة ،بل واقع قائم
في عالم اليوم الذي تعتمد الكثير من دوله على إسرائيل لتزويدها بأحدث
األسلحة املُتقدّمة وأكثر تقنيّات املُراقبة والتجسّس والتحكّم عن بعد
فعاليّة .فكيف أصبح ليو اشتراكيّاً إلى هذا الحد؟ وكيف تبوأت صناعة
التقنيّة العالية اإلسرائيليّة هذا املوقع؟ وهل كانت قصّة هذا التبوء
إسرائيليّة خالصة أم قصّة عن إسرائيل في العالم أيضا؟

في البدء كان الجيش

ينطوي تدشين صناعة تقنيّة مُتقدّمة على الكثير من املخاطر املاليّة
والفنيّة والتنظيميّة التي يخشى رأس املال الخاص مكابدتها .ولهذا
السبب ،فإنّ وضع قواعد لهذه الصناعة في بلدٍ ما غير ممكن عمليّا
بدون أن يسبقه استثمار واسع وطويل األجل في مراكز البحث العلمي
واملختبرات والجامعات ومراكز االبتكار الصناعي املتطوّرة .وهذا االستثمار
تقوم به الدولة ومؤسّساتها املختلفة بحكم مواردها املاليّة والتنظيميّة
وقدرتها األكبر على تحمّل املخاطر املتنوّعة .لعلّ هذه الحقيقة هي ما
يُحمّس الباحثة اإليطاليّة ،ماريانا مازوكاتو ،على القول بأنّه قد جرت
خالل العقود القليلة املاضية عمليّة تضخيم و «أسطرة» للدور الذي لعبه
القطاع الخاصّ «الرياديّ» في االبتكارات التكنولوجيّة املُثيرة التي شهدها
عاملنا في هذه الفترة ،وأنّ كلّ منتجات التقنيّة الحديثة – بما فيها شاشة
اللمس التي اُعتبر تقديمها حدثا استثنائيّا في العالم الرقمي  -مدينة
بشكلٍ ما للنشاط االستثماريّ الضخم ملُؤسّسات الجيش األميركي
الصناعيّة ومراكز البحث والجامعات املُرتبطة بها منذ الحرب العامليّة
الثانية بوجه خاص.
تنطبقُ هذه الحقيقة على إسرائيل بدرجة كبيرة .فكما تشرح دراسةٌ
لفضل النقيب ومفيد قسّوم ،غُرستْ بذور صناعة التقنيّة العالية في
إسرائيل على يد الصهاينة األوائل ،حتّى قبل قيامها عام  ،1948عبر
شبكة من الجامعات واملراكز العلميّة والصناعيّة .ومع أنّ هذه الشبكة
ساهمتْ في تنمية بعض التقنيات املتطوّرة ،وتحديدا في املجاالت
الزراعيّة ،إال أنّ النقطة املفصليّة في تاريخ هذه الصناعة تمثّلتْ في
اللحظة التي قرّرت فيها فرنسا وقف توريد أسلحتها الحديثة إلسرائيل
في أعقاب حرب  .1967فقد وضع الحظر الفرنسي ،مع متطلّبات التوسّع
العسكريّ املُستجد ،إسرائيل تحت إلحاح شديد لزيادة اعتمادها على
نفسها ،ودفعها للشروع في تأسيس صناعة عسكريّة متطوّرة تلعب فيها
التكنولوجيا دورا أساسيّا .وقد جاء توطّد العالقات اإلسرائيليّة األميركيّة
من ذلك الوقت ليُعمّق من هذا املنحى .إذ أسهمتْ هذه العالقة في نقل
التكنولوجيا األميركيّة العسكريّة املتطوّرة إلسرائيل ،ومَدّتها بالتمويل
الالزم لإلنفاق على مشروعات البحث العلمي وتطوير األسلحة ،ومكّنتها
عالوة على ذلك من الحصول على آخر صيحات منتجات التقنيّة العالية
من البلد الرأسماليّ األوّل ،وعلى رأسها منتجات الكمبيوتر واالتّصاالت
(افتتحتْ كلٌ من شركة « »IBMو« »Intelاألميركيّتان مصانع لهما في
إسرائيل في عامي  1972و 1974على التوالي).
كان لهذه الصيرورة نتيجتان حاسمتان .األولى تجسّدتْ في حقيقة أن
تطوّر التصنيع العسكريّ سرعان ما أطلق في فروع الجيش ومختبراته
ومراكز بحثه العلميّة املختلفة ،عمليّة يمكن وصفها بـ «التاريخيّة»
إلنتاج رأس مال بشريّ عالي القيمة ،غدا مع الوقت الركيزة الحيويّة

عبء عالج أمراض السرطان في
مصر ،وانتشار سرطان الثدي
بما يفوق كثيرا نِسبه العاملية
بسبب التأخر في التشخيص.
وفي «بألف كلمة» لجوء اليمنيين
الى جيبوتي .وعن مدينة سلَمية
السورية.

باسم مجدي ـ ـ مصر
لنموذج النمو االقتصاديّ اإلسرائيلي ،وأحد العوامل الرئيسيّة في ضمان
استدامته .أمّا الثانية فتجلّتْ في تكييف غالبيّة املنتجات العسكريّة
الستعمالها في القطاعات املدنيّة عبر القطاع الخاص اإلسرائيلي ،وهو
األمر الذي هيأ لها الحقا شقّ الطريق إلى السوق العاملي كسلع متطوّرة
تعود مبيعاتها على إسرائيل بمليارات الدوالرات سنويّا (استفادت شركة
إسرائيليّة مثال من تقنيّة الكاميرات الدقيقة املُثبتة على رؤوس الصواريخ
إلنتاج كبسوالتٍ طبيّة تستطيعُ التقاط الصور وبثّها مُباشرة من داخل
أعضاء الجسم البشري بدقّة وسرعة عاليتين ،وهي تبيع منتجاتها في
أكثر من  70بلداً اليوم).
ومع ذلك ،ورغم الدور الحيويّ الذي لعبه الجيش اإلسرائيليّ في تطوّر
قطاع التقنيّة العالية ،إال أنّ هذا التطوّر لم يكن مُنتَجا إسرائيليّا خالصا،
إذ لعبت التحوّالت العميقة التي طرأت على االقتصاد العاملي خالل العقود
األربعة األخيرة دورا أساسيّا في جعله منتجا عامليّا أيضا.

عالم أكثر مرونة

بدأت مالمح األزمة الهيكليّة في االقتصاديّات الرأسماليّة بالتراكم منذ
مطلع السبعينيات من القرن الفائت .وقد انعكس واحد من هذه املالمح
في سقوط نمط اإلنتاج الصناعيّ الكبير املرتكز إلى خطوط التجميع
«الفورْديّة» (نسبة إلى مصانع هنري فورد للسيّارات في أميركا) في فخّ
«الجمود» ،األمر الذي كبح فرص التوسّع االستثماري وقلّص من ربحيّة
رأس املال ومن معدّالت التشغيل .وقد جاءت الصدمة النفطيّة ،معطوفة
على اإلنفاق العسكري الهائل ،لتدفع بالتصخم في هذه االقتصاديّات،

بما فيها االقتصاد اإلسرائيلي ،إلى مستويات غير مسبوقة ،أوقعتها في
النهاية في أزمة مُركّبة من «الركود التضخمي».
في مسعاها لحلّ األزمة ،تبنّتْ النخب الرأسماليّة ،بوحي من مشروعات
تاتشر وريغان االقتصاديّة باألساس ،خططا اقتصاديّة مُصمَّمة لتخفيض
مستوى التضخّم من خالل سياسات الخصخصة الواسعة للمؤسّسات
الصناعيّة اململوكة للدولة ،وتقليص نفوذ نقابات العمّال من خالل خفض
األجور ،وتحرير التجارة ورؤوس األموال ،وتحفيز مؤسّسات القطاع
الخاص عبر اإلعفاءات الضريبيّة وتوفير االئتمان البنكي السهل .وعلى
املنوال ذاته ،تبنّتْ إسرائيل في أواسط الثمانينيّات من القرن الفائت
«خطّة التثبيت» التي أشرف عليها االقتصاديّ األمريكيّ ستانلي فيشر،
والتي كان مُقدّرا لها إحداث تحوّالتٍ جذريّة في بنية االقتصاد اإلسرائيلي،
عبر تخليصه من إرثه «االشتراكي» وجعله أكثر تمركزا على املجموعات
االستثماريّة الخاصّة الكبيرة.
يقولُ ديفيد هارفي ،أستاذ الجغرافيا الشهير واملُجدّد في األطروحات
املاركسيّة ،أنّ واحدة من نتائج هذا املسعى املُباشِرة تجلّت في تغيّر
الطريقة التي تعمل بها الرأسماليّة ،وذلك عبر زيادة اعتمادها على ما
يُسمّيه نمط «التراكم املرن» .في ظلّ هذا النمط ،أصبح في وسع وحدات
صغيرة ،موزَّعة في أماكن جغرافيّة مُتعدّدة ،إنتاج عددٍ كبير من السلع
املتباينة في مواصفاتها وأشكالها ،األمر الذي منحها مرونة عالية في
االنتقال من إنتاج سلعة بعينها إلى إنتاج أخرى مختلفة ،بل وفي االنتقال
من بقعة جغرافيّة إلى أخرى حسب متطلّبات العرض والطلب في السوق.
وقد وضع اعتماد «التراكم املرن» على البرمجيّات وتقنيّات تكنولوجيا

كانت هذه التحوّالت مثاليّة إلسرائيل نظرا لرأس املال البشريّ الذي
استطاعت مراكمته خالل عقود .وقد جاء عقد التسعينيات ليحمل لها
هديّة نموذجيّة عجّلت من سرعة مواكبتها لالتّجاه الحثيث نحو «التراكم
املرن» ،وتمثّلتْ في تدفّق أفواج املهاجرين السوفيات عليها باآلالف ،وهي
كانت تضمّ في صفوفها مهندسين وأطبّاء وعلماء في مجاالت التقنيّة
املختلفة ،يتمتّعون بمستويات تعليميّة وخبرة أعلى من تلك السائدة في
إسرائيل آنذاك .ولعلّ الوقائع واألرقام تكشف عن هذه الديناميّة الصاعدة
منذ التسعينيات ،إذ تشير إلى أنّ إسرائيل ،رغم أنّها استطاعتْ صناعة
حواسيب ورقاقات الكترونيّة مُتطوّرة منذ الستّينيات ،إال أنّ صناعتها هذه
لم يُكتب لها تحقيق نجاحات كبيرة بسبب افتقادها املزايا التنافسيّة.
في املقابل ،وما أن ازدهرتْ قطاعات البرمجة ( )Softwareحول العالم،
حتّى كانت إسرائيل تُحقّق اختراقات نوعيّة في السوق العاملي ،وهو ما
انعكس في ارتفاع قيمة صادرات تقنيّتها العالية من  3مليارات دوالر عام
 1991إلى  12.3مليارا عام  ،2000قبل أن تصل إلى  29مليارا في العام
 .2006وفي موازاة ذلك ،ساهمتْ «عمليّة السالم» التي انطلقتْ في
التسعينيات في «تحرير» إسرائيل كليّا من قيود املقاطعة ،وتحويلها إلى
سوق يستقطب االستثمارات األجنبيّة بفاعليّة كبيرة ،حيث ارتفعتْ قيمة
هذه االستثمارات من  400مليون دوالر فقط عام  1991إلى  3.7مليارات
دوالر في العام  .1997مع بدء عصر الحروب األمريكيّة الكبيرة وغير
التقليديّة على «اإلرهاب» مطلع القرن الجديد ،اندفعتْ صناعة التقنيّة
اإلسرائيليّة إلى حدودٍ جديدة في ظلّ االزدهار الذي أحدثته هذه الحروب
في صناعة األمن واملراقبة وتقنيّات التعامل مع حروب املدن حول العالم .في
هذا املضمار بالذات ،استطاعت إسرائيل تسويق نفسها كأهمّ مُصدّر
للسالح وتقنيّات املراقبة والقمع ،مُتكئة على تجربتها الطويلة في األراضي
الفلسطينيّة .لم تعد غزّة ،في عالم اإلعالن والصورة هذا مجاال حيويّا
لتجريب أحدث أشكال التكنولوجيّا اإلسرائيليّة ،بل «نشرة» تسويقيّة
تُغري فيها إسرائيل زبائنها في كلّ مكان.
هذه الخالصة ربما تثير السؤال :هل ستُؤدّي زيادة انخراط إسرائيل
في االقتصاد الدولي عبر االعتماد املتزايد على صادرات األسلحة والتقنيّة
إلى تعميق عمليّة تحويل الجيش اإلسرائيلي إلى شركة كبيرة؟ وإذا
كانت هذه هي الحال فعال ،أفال تحتاج هذه الشركة إلى تحديث مُستمرّ في
أدواتها التسويقيّة عبر زيادة قمع الفلسطينيّين وابتكار أساليب جديدة
للتحكّم بهم؟ وإلى أيّ حد يُمْكن لهذه الشركة أن تحافظ على التوازن
بين نموذج الربح في السوق العاملي ونموذج القمع املتطوّر للفلسطينيّين
بخسائره الجسيمة؟

في نهايات فيلم «املُختبر» ،يصطحب ليو يوتام في رحلة عمل إلى
البرازيل .وهنا ،يصحب ضبّاط الشرطة البرازيليّين ليو تحت أنظار
الكاميرا في جولة قصيرة في حي «دي أليامو» العشوائي واملكتظّ
بالسكّان في القطاع الشمالي من مدينة ريــو ،حيث تُواجه الشرطة
عصابات املخدّرات واملجرمين .استطاعت الشرطة البرازيليّة بفضل
تــدريـبــات غليسر وخــدمــاتــه األمـنـيّــة السيطرة على الـحــي فــي العام
 ،2010مُخلّفة  1337قتيال مــن سـكّــانــه .ســرعــان مــا ظ ـهّــرتْ هذه
التجربة الدمويّة مُفارقة غرائبيّة لكنّها مليئة رغم ذلك باملعاني :لقد
اتّخذ حي «دي أليامو» بين السكّان املحليين اسمها كوديّا هو قطاع
غزّة!

رامي خريس

باحث إقتصادي من فلسطين

املقهى بال بنات مقبرة

طبقات املقاهي في املغرب ووظائفها

عـنــد مــراجـعــة الـصـفـحــات األدب ـي ــة بــالـجــرائــد املـغــربـيــة ،نجد
نـصــوصــا كـثـيــرة عــن املـقـهــى ،وه ــو فـضــاء املـشــرديــن الـجــدد،
خ ــاص ــة ل ــدى ال ـك ـتــاب املــوسـمـيـيــن ال ــذي ــن يـكـتـبــون سـيــرتـهــم
الشخصية أكـثــر مما يتخيلون .وهــم غالبا مــا يتوقفون عن
الكتابة بعد الــزواج ،وبعد العام الثالث من الــزواج ينفرون من
البيت ويعودون للمقهى.
لذا فاملقاهي باملغرب كثيرة والحمد لله ،وهي تستقبل مئات اآلالف
يوميا .في الدار البيضاء عشرة مقاهي على األقل في كل شارع..
وكلما زادت البطالة امتألت املقاهي .تزعم الحكومة أن البطالة
انخفضت وتقدم أرقاما تشمل الشعب كله .لكن الفوارق حسب
الفئات رهيبة .فحسب إحصاءات املندوبية السامية للتخطيط
تبلغ البطالة  14في املئة في املدن و 4في املئة في البوادي .أي هناك
فارق عشر نقاط ،بينما تبلغ البطالة  22في املئة بين الشباب دون
الـ  24سنة.
وبما أن أبناء الفئات امليسورة يتابعون دراستهم حتى سن
الـ ،24بفضل التفوق أو بفضل النقود ،فان بطالة الشباب تتركز
في الطبقة الفقيرة .لكن بفضل التكافل االجتماعي يساعد العاملون
العاطلين ،على األقل بمنحهم نقودا للجلوس في املقهى ساعات غير
محدودة لتبديد الوقت .في تونس يشرّعون للمشاكل :يريدون
إصدار قانون يُلزم بعدم تجاوز نصف ساعة جلوس في املقهى.
في املغرب ال شيء من هذا ،لذا فذراع املقاهي مفتوحة للعاطلين
والسماسرة والعشاق.
الجلوس في املقهى اشرف من الجلوس في الطريق حيث قد
تدهسك سيارة مجنونة .في العرف الشعبي ال يجلس في املقهى إال
من ال شغل له .لذا ال توجد نساء في مقهى الحي الشعبي .فنساء
الحي مشغوالت بالكنس والطبخ ورعاية األطفال ..بينما نساء الحي
املتبرجز لديهن وقت الفراغ.
يقع املقهى الذي اتخذه عينة للتحليل في أسفل عمارة من شقق
ال تزيد مساحتها عن ستين مترا .مقهى الحي الشعبي ذكوري
بامتياز .على الجدار صورة محمد السادس يشرب شايا .يحرص
صاحب املقهى على إرفاق كل إبريق شاي مع كأس واحدة ،لكن
الزبون يطلب كأسين ليسقي من معه.
هنا رجال يلعبون الورق .بين حين وآخر يوشك احدهم أن يخسر
فيعترض على قوانين اللعبة .يندلع خصام وقد ينتقل العنف من
اللسان إلى اليد ..يسمي الالعبون بعضهم بعضا «بوزبال» .صحيح
أن كل من ينطق باملصطلح واثق أنه ال ينطبق عليه .لكن يحصل

أن «يعترف» .وأعتبر أن أهم وأخطر مصطلح سوسيولوجي ظهر
في املغرب في بداية القرن الواحد والعشرين هو وصف فئات كثيرة
بأنها «بوزبال» .ال يمر يوم ال أسمع فيه املصطلح حتى أني صرت
أشم رائحته.
لوقف النزاع ،تتدخل النادلة ،تبتسم ،تربت على كتف الغاضب
فيتراجع توتره .يجري تشغيل نادلة لتجلب الزبائن ،خاصة حين
تكون مكتنزة وترتدي سرواال أسود ضيقا .وقد سمعت زبونا يقول
للنادلة« :أحبك حبا أصفى من الحليب وأحلى من العسل» .تروج في
مقاهي الفقراء جريدة رثة تداولتها عشرات األيدي .يجري حديث
عن السياسة بمعجم من الثقافة التحبيطية .يقسم أحدهم ويعد:
«أنا مستعد ان أعطيك وجهي لتبصق فيه إن تغير شيء في هذه
البالد».
في املقاهي الشعبية تكثر الهواتف الغبية ويتحدث أصحابها
عن سبل الحصول على رزق بسيط .تكشف املكاملات القصيرة
بصوت مرتفع أخبار طعام رديء ورواتب منخفضة .وهنا تواجه
النادلة مشكلة مع بعض الزبائن الذين ينتظرون غفلتها للمغادرة
دون دفع.
في مقهى آخر للمعاينة  -وسط الدار البيضاء وقريبا من مقر
محافظة عين السبع ،حيث عمارات نظيفة والكثير من األشجار
 يجري الزبائن مكاملات هاتفية طويلة بصوت منخفض وخليطمن اللغات ،وأمام املتحدث علبة سجائر وفمه أشبه بآلة حاسبة ال
يتوقف عن عمليات الضرب والقسمة والجمع وبحث سبل التهرب
الضريبي.
في مقاهي األحياء املترفة ال وجود لالعبي الورق .توجد حواسيب
وجرائد وهواتف ذكية ومعجم تجاري ال يدركه إال السماسرة .هنا
يجلسون ربع ساعة ،يتناقشون في أمر ثم يغادرون لقضاء أشغال.
قد يعودون من جديد لالستراحة والتسديد على مكسب آخر ..هنا
يملكون املعرفة ووسائل اإلنتاج .املعرفة رأسمال مدر للدخل .هنا
طبقة وسطى حقيقية .يجلب الرجل معه أوالده ،خاصة البنات حتى
سن الخامسة عشرة .وحين يجلس املتزوجون في املقهى يبدون
أشبه بغرباء تجمعهم عربة قطار بنوافذ مغلقة .طبعا لم أرَ قطارا
بنوافذ مفتوحة.
في زوايا املقهى نساء لديهن نقود ووقت فراغ ..من مراقبة
السلوك واملعجم واألشياء يظهر مدى اندماجهن في الدورة
االقتصادية ،بعضهن ناشطات جمعويات وسياسيات ،يتناولن
العصائر والشوكوالتة .أفكر في لوحة «طاولة للنساء» للرسام
األميركي إدوارد هوبر .نساء يدخلن ويخرجن دون حرج .حتى
الرجال ألفوا املشهد .وحدهم الواصلون الجدد للدار البيضاء

أهل الرمادي واالنتقائية..

مثلي يالحظون الفروق.
يوجد مرحاض املقهى في الطابق العلوي .وهنا اكتشفتُ عش
الغرام .الطابق العلوي قليل اإلضاءة وهو للقاء األحبة .في مقهى
قرب الثانوية ،الطابق العلوي مختبر لتأمل الخطوات األولى
للمراهقات في دنيا الحب ،مع كل الخجل والتوتر الذي يميز
الهواية .لكن في هذا املقهى وسط املدينة بعضهن «واثقات».
يصل الشاب أوال .يجري عشرين اتصاال وهو على أعصابه .ثم
تصل الحبيبة أنيقة معطّرة .تجلس وتحتاج وقتا لتسترجع
هدوءها .يجري الحديث لذيذا .تسعدني مراقبة الذين يلتقون
ألول مرة ،غالبا بفضل وساطات هاتفية .فقد سهل الهاتف القوادة،
جعلها أكثر فعالية وحررها من املراقبة .حتى املخابرات تعجز عن
مراقبة الهواتف.
تتزايد رومانسية املقهى ألن الشبان يفتقدون أمكنة خاصة
حميمة للخلوة .فالعقار غال جدا .املقهى هو املؤسسة التي تصلح
لكل شيء .مشروع مربح ولها وظائف .وتعتبر زيارتها يوميا فرض
عين .انتصر املقهى على املسجد والسوق والحزب والنقابة..

وظائف املقهى؟

مناقشة واسترخاء وفرصة للعزلة والتأمل وفرصة لإلشباع
العاطفي ولتدخين قليل من الحشيش ولغراميات الطابق العلوي
في ضوء خافت ..هناك مشكلة صغيرة فرعية .تحذر املغربيات
أبناءهن من الزواج من «بنات املقاهي» .في الطابق العلوي للمقهى،
لو جلست شابة متوسطة الجمال بضع دقائق ،فسيقترب منها
شخص ليقترح عليها مشروعا قصير األمد .وبعد تفاوض قصير قد
يحصل املراد وتمتلئ الطاولة باملشروبات والحلويات .هكذا يؤدي
املقهى الوظائف العاطفية ويحقق إشباعا غير مكلف للشباب من
الجنسين .ال ألوم ال املشتري وال البائع .فمن يستطيع في مجتمع
تتجاوز فيه نسبة العزوبية  60في املئة أن يتجاهل سوق الجنس؟

الحرية الشخصية مقدسة ،لذا ال تقتحم الشرطة املكان .ثم
إن الشرطة منشغلة بمكافحة اإلرهاب .وال يستطيع رب املقهى
طــرد الشابات مــن الطابق العلوي لسببين :األول أن املقهى
مكان عام ،والثاني أن املقهى سيفلس .فاملقاهي بال بنات أشبه
باملقابر.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

تدحرجت املنطقة عموماً إلى أوضاع في غاية البؤس واملأساوية .يمكن
التباحث في أسباب ذلك وكيفياته ،بل وحتى تخيّل املخارج له على
الرغم من قتامة اللحظة وإطباقها على األنفاس .وقد تتوزع التوقعات
على كل درجــات التشاؤم والتفاؤل ،بين مَن يقول إن املنطقة غارقة
في حــروب وتمزقات طويلة ،ومَــن يــرى باملقابل أنــه بالرغم من كل
االضطراب الحالي ،فهناك مالمح لجديد ولد ولن يمكن خنق ديناميته..
هذا نقاش مشروع وضروري ،وإن بدا عصياً على بلورة نتائج قد تمكِّن
من امتالك أدوات فعّالة .وهو ليس ترفاً.
ولكن هذا الوضع ،على ضبابيته الشديدة فعالً  ،ليس متروكاً خارج
تنظير محموم يتواله سياسيون وإعالميون مهيمنون ،ومن «الطرفين»،
بكثافة تشبه عمليات غسل الــدمــاغ الجماعي .هناك مَــن ال يكفّ عن
تقديم تفسير لــأحــداث ـ ـ كبيرها وصغيرها ـ ـ مــن منظور االنشطار
املذهبي فحسب ،إلى درجة ال يعود يُعرَف معها ما إذا كان الواقع هو
هكذا فعالً وحصراً ،أم أن هذه الرواية عنه تسبغ عليه طبقات إضافية
من البغضاء املتبادلة .منذ أيام عال الصراخ عن منع سكان الرمادي من
دخول بغداد من دون «كفيل» .فهل يُعقل حرمان الناس املذعورين
مــن خطر تـقـدّم «داع ــش» إلــى قــراهــم وأحيائهم ،أو مــن االشتباكات
الضارية في منطقتهم ،من حقهم بــاألمــان؟ وهــل يُعقل طلب كفالء
ألبناء وطن واحد من دون أن يوحي ذلك بأن التقسيم وراء الباب ،أو
أن الريبة املجنونة وصلت إلى أقصى مداها؟ وعالوة على األخبار عن
منع أهل الرمادي من دخول بغداد ،راجت روايــات تآمرية ،تارة عن
كونهم حصان طروادة وطوراً عن تلكؤ الجيش العراقي عن دخول
املنطقة ليتيح ل ـ «الحشد الشعبي» التقدم عليه ،كنيّة مبيتة للغلبة.
وطارت املزايدات .وعَنْوَن موقع بارز أن سكان الرمادي هم بين مطرقة
«الحشد الشعبي» وسندان «داعش»! ليتبين أن أهل بغداد من الشيعة
والسنة معاً ،فتحوا بيوتهم لالجئين ،وأن مجلس النواب قرر طَيّ أفكار
«الكفيل» املريضة تلك.
هــل يعني ذلــك أن املذهبية كــذبــة ال وج ــود لـهــا؟ بالتأكيد ،ال! هي
موجودة ونقيضها موجود .وليس املطلوب تجميل الواقع وال اإلخفاء
أو الكذب ،بل وقف تأجيج سعار سيئاته والحرص على تقديم حسناته
واالحتفاء بها ..عسى تندحر األولى وتتعزز الثانية ،فيُصان األمل والغد.

نهلة الشهال
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ﻣﻠﻴﺎر و 850ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻜﻞ ﺣﻮّﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻫﻲ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺠﺰﻫﺎ ﻛﺈﺟﺮاء ﻋﻘﺎﺑﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاء اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ  .2014وﻫﻲ ﺳﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺻﺮف ﻣﻌﺎﺷﺎت اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ اﳌﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻋﻦ اﻷﺷﻬﺮ
اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻳﻔﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ.

ﻣﻠــــــﻒ

ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن ورﺑﻴﻊ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺤﺎﺋﺮ

ﻟﻢ ﺗﻤﺮ أﺣﺪاث رﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ
ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮوراً ﻋﺎﺑﺮاً .ﺑﻞ أﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ،
وﺣﻮﻟﻪ ،وﻣﻌﻪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﺟﺬرﻳﺎً ﻓﻲ ﻃﺮق ﺗﻔﻜﻴﺮه ورؤﻳﺘﻪ ﻟﺬاﺗﻪ
وﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳُﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﺳﺎﺋﺪة وأﻓﻜﺎر ﻣﺘﺴﻴﺪة.
وإن ﺑﺪا ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺣﺎﺋﺮاً ،ﻣﺮﺗﺎﺑﺎً ،وﻣﺘﺮدداً،
إﻻ أن ﻣﺴﺎر اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻳُﻨﺒﺊ ﺑﺘﺤﻮﻻت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ.
»اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻛﻔﻜﺮة وﻣﻤﺎرﺳﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺨﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺘﻪ ،ﻻ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻨﻬﺎ ،ﺗﺠﺎوز ذاك اﻹﻃﺎر اﻟﺬي رﻏﺒﺖ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺿﻌﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻦ أﻧﻪ ﺛﻮرة ﺟﻴﺎع ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺧﺒﺰ
وﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻻ أﻛﺜﺮ .ﺗﺠﺎوزﺗﻪ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻛﺎﻧﺖ
ﻷﺟﻞ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﻮﺟﻮدي ،ﻷﺟﻞ إدراﻛﻪ
ﻟﻘﻴﻤﺘﻪ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ
إﺑﺪاع وإدارة ﻧﻮع وﺷﻜﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ .ﻟﺬا ﻓﺈن
اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺰﻟﺔ وﺗﺤﺼّﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﻨﻤﻮذج دول اﻟﺨﻠﻴﺞ )ﺑﻨﻔﻄﻬﺎ وﺛﺮواﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
وﺗﺮﺳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻐﻮﻟﺔ( ﻋﻦ ارﺗﺪادات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻄﻴﺢ ،ﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺗﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ وﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺤﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
ﻓﻜﻤﺎ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ
اﻷﻳﺪي ﺗﺠﺎه أﺣﺪاث »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻓﺘﺤﺮﻛﺖ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺎً
ﳌﺤﺎﺻﺮة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻤﺪدﻫﺎ داﺧﻠﻴﺎً واﻗﻠﻴﻤﻴﺎً،
ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺣﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪول اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳَﻌُﺪ
ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻷﺣﺪاث اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ
اﻋﺘﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ .اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم
اﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ :اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻷﻓﺮاد ،ﻓﻨﺘﺠﺖ
ﺗﺤﻮﻻت ﻛﺜﻴﺮة ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ،ﻗﺪ ﻳُﻄﻤﺌﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ آﻧﻴﺎً
وﻳﺸﻌﺮﻫﺎ ﺑﻨﺸﻮة اﻟﺘﻔﻮق ،إﻻ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻣﻦ ،ﺑﺎﻟﻎ
اﻷﺛﺮ ،وﻋﻤﻴﻖ اﻟﺘﺸﻜّﻞ واﻹﺷﻜﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ،ﻟﺬا
ﻓﻬﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ.

رﺻﺪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺘﺒﻊ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬه ،وإﻋﺎدة إﺛﺎرﺗﻬﺎ،
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪاﺧﻞ
ﻟﻘﺮاءات ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼت
ﺑﻴﻦ اﻷﻃــﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ :اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺠﺘﻤﻊ واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻳُﻤْﻜﻨﻨﺎ ﻓﻬﻢ ﻫﺬه
اﻟﺘﺤﻮﻻت وﻓﻖ ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻻ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺤﺎول أن ﺗُﻨﻤّﻄﻪ ﻟﻨﺎ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎوف ﻓﻲ وﺟﻪ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ.
ﻓﻮﻓﻖ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ،ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺰوع اﻟﺜﻘﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﳌُﺠﺮﺑﺔ ﺳﻠﻔﺎً ،دﻳﻨﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻫﺬه اﳌﺨﺎوف ﺗُﻌﺪّ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻛﺎﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺼﺒﻮﻳﺎت اﳌُﻘﺎوِﻣﺔ
ﻟﺘﻄﻮر اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻨﻮﻳﺮ أﻓﺮاده ،ﻻ ﺗﻨﻈﺮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ
إﻟﻰ ﺳﺆال اﻟﺮاﻫﻦ :ﻫﻞ راﻫﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﻮ ذاﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث؟
ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم  2010وﻣﻄﻠﻊ  ،2011ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻌﻴﺶ دﻫﺸﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺻﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﺎﻛﻦ واﻟﻴﺎﺋﺲ
ﻣﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﺿﻌﺖ
ﻫﺬه اﻟﺜﻮرات ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ
وﺳﻮرﻳﺎ ،اﻹﻧﺴﺎن ،ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺳﺌﻠﺔ وﺟﻮده ،وﻣﺼﻴﺮه ،وﺧﻴﺎراﺗﻪ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻤﻪ وﻳﺪﻳﺮ ﻣﻮارده وﺛﺮواﺗﻪ ،ﺑﻌﻴﺪاً
ﻋﻦ اﻷﻃﺮ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة،
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﺪث ،وﻫﺬا ﻣﺎ
اﺗﻀﺢ ﺑﺎﻛﺮاً ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋُﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺣﺪث
ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣــﺎرات وﻗﻄﺮ ..وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ
أن ﺗﻠﺘﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻌﺎً،
وﺗﻌﻴﺪ اﺧﺘﺮاق اﻟﺼﻔﻮف ،وﺗُﺤﻮِّل اﳌﺴﺎر وﻓﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ،
وﻟﻔﺎﺋﺪة ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺳﻮاء اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو اﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ إذ.
وﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﺎ زال ﻳﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﻗﻼع
ﺣﺼﻴﻨﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺣﻜﻢ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜّﻞ واﳌﻨﺰّع ،ﻓﻘﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ

ﻓﻜـــﺮة

ﺗﻮﻛّﻞ ﻛﺮﻣﺎن
وﺟﺎﺋﺰة اﻟﺴّﻼم

واﻷﻣﻨﻴﺔ .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣُﺤﺎط ﺑﺈﻏﺮاق إﻋﻼﻣﻲ ﻫﺎﺋﻞ اﻟﻜﻢ ،ﻳﺮوج
ﻟﺼﻮاب ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،وأﻓﻜﺎر ﻗﺎدﺗﻬﺎ وﻣﻦ
ﻳﺪور ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬﻢ ،وﻳُﺤﺎرب وﻳُﻘﺼﻲ ﻛﻞ رأي ﻣﺨﺘﻠﻒ
أو ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﺷﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﻼم.
ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﺑﻞ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻣﻴﻼدﻫﺎ
أﺻﻼً ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﺎﻷﺣﺰاب واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻟﻜﻦ..
ﺑﻴﺪ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺮور ﻫﺬا
اﻟﺤﺪث ،أي اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دون أن ﻳُﺤﺪث ﻟﻪ ﻓﺮﻗﺎً ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ أو ﺣﺘﻰ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ .وﻫﻲ رﻏﻢ
ﺿﺂﻟﺘﻬﺎ ،وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻟﺸﺄﻧﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗُﺤﺴﺐ ﻧﻘﺎط
ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﺎس ﻋﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث اﳌﻔﺼﻠﻲ.
وﻫﺬا ﻳُﻠﻤﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺑﻀﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺿﻤﺎن اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﺎس
ﻟﺤﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت ﻇﻠﺖ أﻓﻜﺎراً ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻛﺤﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺣﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،ﻣﻊ
ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﺤﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )أﺑﺴﻄﻬﺎ ﻋﺒﺮ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ( ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﻟﺼﺮف ،وﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺜﺮوة ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺎرد اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وأﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ
أﻣﻞ وﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ .وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﻄﻤﺤﻮن ﺑﻔﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻘﺪر ﻃﻤﻮﺣﻬﻢ ﺑﻔﺮص
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮارﻫﻢ ،وﻗــﺮار أﺟﻴﺎﻟﻬﻢ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﻛﻞ ذﻟﻚ ،ﻳُﻨْﺒﺊ ﺑﺘﺤﻮﻻت ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﺜﺎﻗﻞ اﻟﺨُﻄﻰ.

»ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدي أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ أدرﻛﻮا ﺧﻄﻮرة
ﺗ ــﺮك اﻟـﻴـﻤــﻦ ﻳـﻘــﻊ ﻓــﻲ اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ .وﻣـﻤــﺎ ﻻ ﺷﻚ
ﻓﻴﻪ أن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻋﺮﺑﻲ ﺿﺪ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺤﺎﺻﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺳــﻮف ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓــﻲ إﻋ ــﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﳌﺴﺎره اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻳﻀﻤﻦ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﻠﻌﺒﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺠﻨّﺐ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺰاﻟﻖ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺒﺜﻴﺔ« .ﻫﺬا ﻣﺎ ﺻﺮّﺣﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻛّﻞ ﻛﺮﻣﺎن ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺴّﻌﻮدﻳّﺔ ﻣﻨﺬ أﻳّــﺎم ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗــﺄﻳـﻴــﺪ اﻟ ـﺤــﺮب اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻨّﻬﺎ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳّــﺔ ﻣــﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﻮﺛﻲ .ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﺸﺮوط
ﻟﺪى ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺄن ﺗﺘﺠﻨّﺐ اﻟﻐﺎرات اﻟﺴّﻌﻮدﻳّﺔ إﺳﻘﺎط
ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ،وأن ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎص ﻟﻠﺴﻴﺎدة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ داﻋــﻲ ﻟﻠﺨﻮض ﻓﻴﻪ ،ﻷنّ ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ
ﻳﺤﺮّك ﺟﻴﺸﺎً ﻣﻦ دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻧﻴﺎت ،أﻣّﺎ
اﻟﺸﺮط اﻷوّل ﻓﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺮوب ﻳﺆﻛّﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘّﻘﻪ
ﺑـﻘــﺪر ﻣــﺎ ﺗــﺆﻛّــﺪﻫــﺎ اﻟـﺘـﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻵﺗـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻴﻤﻦ
»اﻟـﺴـﻌـﻴــﺪ« .ﺷ ــﺮوط ﺷﻜﻠﻴﺔ إذاً ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺨﺮط ﺗﻮﻛﻞ
ﻛﺮﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﳌﺪﻣّﺮ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﺎ أﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﻔﺮض ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ورأﻳﻬﻢ ﺑﻘﻮّة اﻟﺴّﻼح ،وﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ وﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻮﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺠﻴﺶ ،اﻟﺘﻲ ﺛﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻴﻤﻨﻴﻮن ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.
ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﺪﻋﻢ ﻣَﻦ ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة
ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم »ﺣـ ًّﻼ« ﻋﺴﻜﺮﻳّﺎً وﺑﺘﺨﻞ إﻗﻠﻴﻤﻲ ودوﻟﻲ،
ﺳﻴﺰﻳﺪ اﻟﻮﻳﻼت وﻳــﻼت؟ »اﻧﺘﻬﺎج اﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴّﺔ ﻓﻲ
ﺣﻞّ اﻟﻨﺰاﻋﺎت« ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﺎً ﻃﻮﺑﺎوﻳّﺎً وروﻣﺎﻧﺴﻴّﺎً،
ﻟﻜﻦّ ﺗــﻮﻛّــﻞ ﻛــﺮﻣــﺎن ﻣﻨﺬ ﻗــﺮرت ﻗﺒﻮل ﺟــﺎﺋــﺰة اﻟﺴﻼم
ﺻﺎرت ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﺻﻒّ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺮض اﻧﺤﻴﺎزﻫﻢ ﻟﻬﺬه
اﻟﻌﺒﺎرات/اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ .ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼّﺪد اﻟﺘﺴﺎؤل
ﻋﻦ ﻣﺪى »ﺳﻠﻤﻴّﺔ« ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺘﻲ
أراد أﻟﻔﺮﻳﺪ ﻧﻮﺑﻞ أن ﺗُﻤﻨﺢ ﻷﺷﺨﺎص »ﻳﻘﺪﻣﻮن أﻓﻀﻞ
اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﺧ ـﻮّة ﺑﻴﻦ اﻷﻣــﻢ ،وﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪدﻫﺎ.«..
وﺻﻴّﺔ ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻢ ﺗﻨﻔّﺬ ﺑﺪﻗّﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم  1973ﻣﻨﺤﺖ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻬﻨﺮي ﻛﻴﺴﻨﺠﺮ اﻟّﺬي
ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﻟﻸﻣﻦ
اﻟـﻘــﻮﻣــﻲ اﻻﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ وﻗـﺘـﻬــﺎ ،ﻓــﻲ ﻗـﺘــﻞ ﻣــﺎ ﻳ ـﺘ ــﺮاوح ﺑﻴﻦ
ﺧﻤﺴﻤﺌﺔ أﻟــﻒ وﻣـﻠـﻴــﻮن ﻣــﺪﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم وﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ
وﻻوس ﺑـﻴــﻦ ﻋــﺎﻣــﻲ  ،1973-1969ﻛـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ دﻋــﻢ
اﻧﻘﻼب ﺑﻴﻨﻮﺗﺸﻴﻪ اﻟّــﺬي ﺣــﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﳌﻨﺤﻪ
اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة ،واﻟ ــﺬي أﻏ ــﺮق ﺗﺸﻴﻠﻲ ﻓــﻲ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً
ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ .وﻣــﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة اﺳ ـﺤــﻖ راﺑ ـﻴ ــﻦ وﺷ ـﻤ ـﻌــﻮن ﺑـﻴــﺮﻳــﺰ وﻣـﻨــﺎﺣـﻴــﻢ
ﺑ ـﻴ ـﻐ ـﻴــﻦ! وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ اﻟ ـﻜ ــﺎﺗ ــﺐ إﻳ ـﻠ ــﻲ وﻳ ـ ــﺰل اﻟ ـ ــﺬي ﻳــﺪﻋــﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وﻳﺒﺮرﻫﺎ وأﻳّــﺪ ﺣﺮﺑﻬﺎ
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻏﺰّة ﻣﺸﺒّﻬﺎً ﺣﻤﺎس ﺑﺎﻟﻨﺎزﻳّﺔ.
ﻟ ـﻜــﻦ ﻟ ـﻴــﺲ ﺟـﻤـﻴــﻊ اﻟ ـﺤــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ ﻧــﻮﺑــﻞ ﺳ ــﻮاء.
اﳌﺴﺮﺣﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻫﺎروﻟﺪ ﺑﻴﻨﺘﺮ اﻧﺘﻘﺪ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﺿﺮة
اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻧﻮﺑﻞ )ﻟﻶداب( اﻟﻐﺰو اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻟﻠﻌﺮاق» :ﻟﻘﺪ أﻛ ــﺪوا ﻟﻨﺎ أنّ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮاق
وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة وأﻧّﻪ ﻳﺘﺤﻤّﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴّﺔ ﻋﻦ
اﻋ ـﺘــﺪاءات ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣــﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﻌﺎم  ،2001أﻛّﺪوا ﻟﻨﺎ أنّ ﻫﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻛــﺬﻟــﻚ« .وﻫ ـﻨــﺎك ﻏـﻴــﺮه اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪون ،ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣـﺠــﺎﻻت
ﻧــﻮﺑــﻞ ﺑـﻤــﺎ ﻓـﻴـﻬــﺎ اﻟ ـﺴ ــﻼم .ﻫــﻲ ﺧـ ـﻴ ــﺎراتٌ إذاً .وﺗــﻮﻛــﻞ
ﻛﺮﻣﺎن ﺗﻀﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت واﳌﻮاﻗﻒ
ﻓــﻲ ﺻــﻒ أﻗﺮاﻧﻬﺎ ﻣــﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳُﻘﺪَّﻣﻮن
ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﺾ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ.

ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ

رﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﺣﺴﻦ اﳌﻴﺮ  -ﻋُﻤﺎن
ﺗﺪﻳﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻪ وﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ.
وﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﻜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ
وﺟﺎزم .ﻓﺎﻟﺤﺪث ﻣﺎ زال ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ ،واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻرﺗﺪادﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺠﺎه
»اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« وﻣﻈﺎﻫﺮه ﻋﻤﻴﻘﺔ وﺳﺎﺣﻘﺔ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ أو ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻨﻮع .ﻷﻧﻬﺎ ،أي اﻷﻧﻈﻤﺔ،
رأت ﻓﻴﻪ وﻓﻲ أﻓﻜﺎره ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﺧﻄﻴﺮاً ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ .ﻟﺬا ،ﻧﺠﺪﻫﺎ اﺳﺘﺒﻘﺖ وﺻﻮﻟﻪ ﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻀﺎد
ـ ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻷرﻛﺎن :إﻋﻼﻣﻲ ،دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ،وﻋﺴﻜﺮي -
ﻟﻼﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ دﻳﺎره ﺳﻮاء
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة أو ﺗﻮﻧﺲ أو ﺻﻨﻌﺎء أو ﻃﺮاﺑﻠﺲ أو دﻣﺸﻖ.
آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺨﻠﻴﺞ
أﺣﺪ أﺑﺮز أوﺟﻪ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺮﺑﻴﻊ ﻫﻮ ﺣﺼﺎد
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﺜﻤﺎر ﻣﺎ زرﻋﺘﻪ ﻃﻮال اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
إذ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﳌﺴﺎواة ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻋﺪم
اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺮﺧﺎوة ﻓﻲ ذﻫﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺳﻮاء .ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳّﺦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﳌﺘﻤﻈﻬﺮ
ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻮﻻء واﻟﺮﺿﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺴﻤﻪ رأس اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ
ﻏﻨﺎﺋﻢ وﻣﻜﺎﺳﺐ.
وﻫﻨﺎ ﻳﺒﺮز اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻋﻤﻖ ﻟﺮاﻫﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن
واﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ،وﻣﺎ ﻳﺰال ،ﺗﻌﺴﺮاً ﻓﻲ اﻟﻮﻻدة واﻟﺘﺸﻜﻞ ،آﺛﺎره
وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎن ﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ .ﻟﻘﺪ دﺧﻠﺖ ﻫﺬه
اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت
واﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﺳﺘﻤﺎﺗﺖ اﻷﺳﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،واﻟﻔﺌﺎت اﳌﻠﺘﻔﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ،وﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨﺎس،
ﺑﺎﻟﻮﻓﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ،وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ،وﺑﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب اﻟﻄﺎﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺜﺮوات،
ﻣﺘﺨﺬةً ﺻﻌﻮد ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﺮد واﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة

ﻛﻤﺒﺮر وﺟﻮدي ﻟﺸﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎن »اﻟﺪول
اﻟﻮﻟﻴﺪة« .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة
ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ أرﻛﺎن اﻷﺳﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،وﺗﻨﻤﻴﻂ أﻧﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أﺣﻼم
وآﻣﺎل اﻟﻨﺎس ،ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﻬﻞ واﻷﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﻰ
ﻣﻨﻬﺎ إﻧﺴﺎن ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻗﺎدﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ،ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ،
ﺛﻢ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻛﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة واﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ أو اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻫﺬا اﻟﻈﺮف اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻜّﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﺮاق ﻓﻌّﺎل
ﻟﺜﻼث ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻜﻮّن أي دوﻟــﺔ :اﺧﺘﺮﻗﺖ اوﻻً
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺷﻜّﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻛﺄﺟﻬﺰة ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ .ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺮﻗﺖ ﺛﺎﻧﻴﺎً اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ أي ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺠﺎري ﻟﻸﻓﺮاد
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ،ﺳﻮاء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاج
وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ،أو ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺳﻄﺤﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ .وأﺧﻴﺮاً ﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻌﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑـ »دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
إﺟﺮاﺋﻴﺔ« وإﺷﻐﺎل اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﻴﺌﺎت
اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺻُﻮَرﻳﺔ ﺟﺎءت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻜﻠﻴﺔ،
أو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت ذات وﻻء ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻠﻨﻈﺎم ،واﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت أﺑﺪﻳﺔ اﻟﻮﺟﻮه واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ..إﻻ ﻣﺎ ﻧﺪر،
ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮر وﻋﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨﺎس ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﻛﻤﺎ اﺷﺘﻐﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻓﻲ أدق ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ،ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ
ﺑﻨﺎء ﺟﻬﺎز إداري ﺿﺨﻢ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء ﻻ اﻟﻜﻔﺎءة .وﻟﻢ
ﺗﻨﺲَ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،أﻓﺮادﻫﺎ
ﻳﻜﺮﺳﻮن اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻮرﻋﻮن ﻋﻦ
اﳌﻔﺎﺧﺮة ﺑﻜﻮﻧﻬﻢ أدوات ﻃﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻋُﻤﺎن

اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ :أﺳﺎﻃﻴﺮ اﻷوَّﻟﻴﻦ وﻋﺸﻮاﺋﻴّﺎت اﻟﻴﻮم
ﻗﻀﻴﺖُ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ وﻣﺮاﻫﻘﺘﻲ ،أﺳﺘﻤﻊ ﻟﺤﻜﺎﻳﺎت أﺑﻲ ﻋﻦ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺻﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺪق ﳌﺎ
أﺳﻤﻊ ..ﻟﻢ أﻋﺘﺪ أﺑﺪاً أن أﺗﻬﻢ أﺑﻲ ﺑﺎﻟﻜﺬب ﻓﻲ أي ﺷﻲء
ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻌﻲ ،ﻟﻜﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻌﺬوراً ﻓﻲ ﺷﻜﻮﻛﻲ.

ﻛﻨﺖ أﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ أﺑﻲ وﻫﻮ ﻳﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻋﺔ »اﳌﺤﻤﻮدﻳﺔ«،
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ رزق وﺧﻴﺮ وﻓﻴﺮ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻳﻦ ،وﻣﻤﺮاً
ﻟﻠﺴﻔﻦ ،ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ،ﻣــﺮوراً ﺑﻘﺮى
وﺑﻠﺪات ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻴﻞ ،ﻟﻴﺘﺴﺎﺑﻖ ﺗﺠﺎر
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻒ ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ .ﻛﻨﺖ
أﺳﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ،وأذﻫﺐ ﻷرى ﺗﺮﻋﺔ »اﳌﺤﻤﻮدﻳﺔ«
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﺳﻮى ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ ،ﻓﺄﻃﺎﻟﻊ ﻣﺼﺮﻓﺎً
ﻗﺬراً ،ﺗﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺮاه ﺑﺒﻂء اﳌﻴﺎه اﻵﺳﻨﺔ ،داﻛﻨﺔ اﻟﻠﻮن،
وﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺘﻴﻪ أﻛﻮام اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ واﳌﺨﻠﻔﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺗﺴﺮَّﺑﺖ إﻟﻲَّ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﺎ ،ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪوﻣﻲ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ،ﻷﺣﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻃﻼل
»ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟــﺮب« ،اﺑﻨﺎً ﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
ﻛﺘﺎﺑﺎت »ﻛﻔﺎﻓﻴﺲ«.

ﺣﻴﺚ وُﻟﺪت اﻟﻜﻮزﻣﻮﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
ﺗﻌﺎﻳﺶ اﳌﺼﺮﻳﻮن ذوو اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﺟﻨﺒﺎ
إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ وﻓــﺪوا ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول
أوروﺑﺎ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن ..اﻣﺘﺰج اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻋﻠﻰ
ﺿﻔﺎف اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﻟﻜﻮزﻣﻮﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻴﺔ ،اﻟــﺬي ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أو اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ.
اﺳﺘﺤﻘﺖ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﻠﻘﺐ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
)ﻳﻮﻣﺎً ﻣﺎ( ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻣﺪﻫﺸﺎً ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ذوي اﻟﻬﻮﻳﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺣﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺑﺪي اﻟﺬي
ﺗﻤﺜَّﻞ ﻓﻲ أن ﻳﺤﻴﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻌﺎً دون أن ﻳﺆدي ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻬﻮﻳﺎت

إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﻨﺎزع واﻻﺣﺘﺮاب اﳌﻌﺘﺎد ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷوﺿﺎع.
إﻻ أن اﻟﺨﻄﺎب اﻻﻋﻼﻣﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺸﻌﺒﻮي ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳُﻈﻬﺮ
اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻮﺟﻮد اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻘﺘﻬﻢ ﻇﻨﻮن
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ،وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻨﻬﻢ .وﻗﺪ ﻗﻀﻰ اﻟﻌﺪوان
اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﺒﺎﻋﻮا أﻣﻼﻛﻬﻢ وﻏﺎدروا اﻟﺒﻼد.
ﺗﻐﻴَّﺮت ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺤﻼت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ،
وﺑﺨﺎﺻﺔ اﳌﻼﻫﻲ واﻟﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟﺒﺎرزة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ وﺳﻴﻄﺮ ﺧﻄﺎب دﻳﻨﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻆ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺗﻨﺎﻣﻲ
اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺗﺸﺪدﻫﺎ وﻏﻠﻮﻫﺎ ،اﺑﺘﻐﺎء ﺣﻴﺎزة رﺿﺎ اﻟﻨﺎس وﻟﻌﺒﺎً ﻋﻠﻰ
ﻋﺼﺐ اﻟﺘﺪﻳُّﻦ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ.

ﺑﺮﳌﺎن  ..٢٠١١ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮ  ،2011ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة
 25ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ اﻛﺘﺴﺢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻨﻲ،
ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻨﺎﺣﻪ اﻟﺴﻠﻔﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ »ﺣﺰب اﻟﻨﻮر« ،أﻏﻠﺐ
ﻣﻘﺎﻋﺪ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﺒﺮ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ،وﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ..ﺑﺪا ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
وﻛﺄن ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮب ،ﻣﻨﺎرة اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ﻗﺪ اﺧﺘﺎرت ﻣﻦ
ﻳﺮﻳﺪون دﻓﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻮراء ،ﻟﺘﻀﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺪة
اﻟﺒﺮﳌﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
ﺗﺒﻌﺎً ﳌﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ رؤﻳﺘﻬﻢ اﳌﺘﺸﺪدة ﻟﻺﺳﻼم ﻛﺄﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺣﺎﻛﻤﺔ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء،
وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺘﻔﻈﻮا ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻠﺘﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻧﻤﻄﻴﺔ
ﻟﻺﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻌﺼﻮر ﻣﻀﺖ واﻧﺘﻬﺖ ،إﻻ أن أﺑﻨﺎء
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻊ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻜﻨﺪري اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻧﻈﺮوا ﳌﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﻠﻰ أﻧﻪ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ.

ﻣﺠﺮد ﻣﻜﺎن ﻣﻐﻠﻖ ،ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻼﺳﺘﺬﻛﺎر ،وﺗﺒﺎدُّل ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎت
اﻟﺤﺐ ﺑﺼﻮت ﻣﻨﺨﻔﺾ.

اﳌﻜﺘﺒﺔ ..اﺳﺘﻤﺮار ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻛﺎذﻳﺐ

ﻫﻮاﻣﺶ اﳌﺪﻳﻨﺔ :وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪور!

ﻓﻲ  16ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2002أﻋﺎدت اﻟﺪوﻟﺔ اﻓﺘﺘﺎح
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺘﻬﺎ
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﻴﻦ .ﻛﺎن ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﺿﺨﻤﺎ
ﺑﺤﻖ ،ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺣﺪث اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ
ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺤﻲ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ
إﻋﺎدة اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻨﺎرةً ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﺮ وﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .ﺗﻘﻮل اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إن ﻋﺪد زاﺋﺮي اﳌﻜﺘﺒﺔ،
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  300 - 200زاﺋﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎً،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﺎرب  4000زاﺋﺮ ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ .ﻟﻴﺴﺖ
اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ وﺣﺪﻫﺎ ،وﻻ ﻓﻲ
اﻟﺪور اﳌﺤﺪود اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﳌﻜﺘﺒﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ إﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ،وﻣﺎ ﺗﻢ إﻧﻔﺎﻗﻪ ) 220ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر( ﻣﻦ أﺟﻞ إﺗﻤﺎم اﳌﺸﺮوع ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ..اﳌﺸﻜﻠﺔ
ﺗﺒﺪو ﺟﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ،
ﻟﺘﺠﺪﻫﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻳﺠﻠﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
أزواﺟﺎً ،ﺷﺎب ﻳﺠﺎور ﻓﺘﺎة .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮب ،وﺗﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﻳﻄﺎﻟﻌﻮﻧﻪ،
ﻟﻦ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﻛﺘﺒﺎً ،ﺑﻞ ﻣﻠﺨﺼﺎت وﻣﺬﻛﺮات دراﺳﻴﺔ ،ﺟﺎؤوا
ﺑﻬﺎ اﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺘﺬﻛﺮوا دروﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺪوء ،وﻳﻨﺎﻟﻮا ﺑﻌﺾ
ﳌﺴﺎت اﻷﻳﺪي اﻟﺨﺠﻠﺔ ،ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ زﺣﺎم اﻟﺸﻮارع ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
وأﻋﻴﻦ اﻟﻔﻀﻮﻟﻴﻴﻦ.
ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻳﺒﺪو اﳌﺸﻬﺪ ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮرﻳﺎً ﺗﻤﺎﻣﺎً ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻠﺲ
ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺟﻴﻞ ﺷﺒﺎب اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،وﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﻟﺘﻲ أﺳﻤﺎﻫﺎ ﺳﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ »ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎت« ،داﺧﻞ
اﻟﺼﺮح اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ،ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ

أﺳﻜﻦُ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺷﻌﺒﻲ ،واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄتْ
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﺑﻌﺪ أن ﻓﺎﺿﺖ أﺣﻴﺎء
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺴﻜﺎﻧﻬﺎ ،وﺑﻤﻦ ﻫﺎﺟﺮوا إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ
وﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ،ﻓﺨﺮﺟﻮا إﻟﻰ اﻷﻃﺮاف ﻳﺸﺘﺮون اﻷراﺿﻲ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻼﺣﻴﻬﺎ .وﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم ،ﺗﻜﻮن
اﻷرض ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﺒﻮﻳﺮ ،اﻟﺬي ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰة
ﻷن ﺗُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﻠﺔ ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎرة ﺑﻼ ﺗﺮﺧﻴﺺ ،ﻣﻦ
أدوار ﻋﺪة ..وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺖ أﻧﻒ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻌﻠﻤﻬﺎ ،دون
أدﻧﻰ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧُّﻞ ،ﺑﺎﳌﻨﻊ أو إﺧﻀﺎع ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن،
رﻏﻢ أن ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻴﻮت ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ آﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط ،ﺑﺪرﺟﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ رﻗﻴﺐ أو ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﻜﻢ
أﺳﺲ اﻟﺒﻨﺎء .ﺗﺼﻌﺪ اﻟﻌﻤﺎرات ،وﻳﺴﻜﻨﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ ،وﻳﺒﻘﻮن
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺴﻨﻮات ﻣﻬﺪَّدﻳﻦ ﺑﺨﻄﺮ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ،ﻓﻴﺼﺒﺤﻮن
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﻗﺔ اﻟﺘﺸﺮُّد ﻓﻲ اﻟﻌﺮاء ،وﺳﻨﺪان اﳌﻮت ﺗﺤﺖ
اﻷﻧﻘﺎض ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺒﺪو ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻧﻘﺎذ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ.
ﺗﻌﺪدت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻤﺪدت وﺻﺎرت واﻗﻌﺎً
ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ .واﻟﻴﻮم ،ﺗﺸﻬﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎرت اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎرج ﻛﻞ إﻃﺎر أو ﺣﺼﺮ دﻗﻴﻖ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
إﻋﺎدة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أو ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻤﺎح
ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺠﺪﻳﺔ .ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪوﻟﺘﻲ ــ ﻣﻦ
أي ﻧﻮع وﻓﻲ أي اﺗﺠﺎه ـ دﻓﻊ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،ﺗﻀﺮﺑﻬﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﺴﺮﻃﺎن.
ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،داﺋﻤﺎ ،ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة

اﻟﺪور اﻷﺑﺮز ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ .ﺗﻨﺴﺎق ﻛﺘﻞ اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﺘﻤﻨﺢ أﺻﻮاﺗﻬﺎ ﳌﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﳌﺎل
أو اﳌﻄﺮﻗﺔ ،ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ أو اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ،أو
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
ﻛﻞ ﻳﻮم ،أﻣﺮُ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻮت واﻟﻌﻤﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ،أﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ
اﻟﻮﺟﻮه اﳌﺮﻫﻘﺔ اﳌﻜﺪودة ﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻬﺎ ،وأﻓﻜﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﻢ
اﻟﺬي وﺻﻤﻮﻧﺎ ﺑﻪ ،ﻧﺤﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ» :اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت«! وﻛﺄﻧﻨﺎ
اﺧﺘﺮﻧﺎ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ،أو رﻓﻀﻨﺎ ﺗﺪﺧُّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺻﻼح
أوﺿﺎﻋﻨﺎ .ﻧﺤﻦ ﺳﻜﺎن ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎت اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،أﺑﻨﺎء
ﺷﺮﻋﻴﻮن ﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ،
وﺻﻮر اﻟﺘﻠﻔﺎز اﳌﻠﻮﻧﺔ اﳌﺒﻬﺮﺟﺔ ،وﻻ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﳌﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻇﻠﻮا أﺳﺮى اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﺑﻌﺪ أن أﺻﺎﺑﻬﻢ رﻫﺎب ﺷﺪﻳﺪ
ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺰول إﻟﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺑﻘﻮة ﻛﺎﺳﺤﺔ .ﻧﺤﻦ أﺑﻨﺎء
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﻠﻲ ،ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
ﻻ ﻧﻌﺮف ﻋﻦ »اﻟﻜﻮزﻣﻮﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻧﻴﺔ« ﺷﻴﺌًﺎ ﺳﻮى ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت
اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد ،وﺳﻄﻮر اﻟﻜﺘﺐ ،وﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺎﻫﺘﺔ
اﳌﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﺮ أﻫﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺻﻮرة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻟﻺﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻘﻄﺎت ﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ اﻟﺒﺤﺮ،
واﳌﻜﺘﺒﺔ ،وﻛﻮﺑﺮي »ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ« ﺑﺄﺿﻮاﺋﻪ اﻟﻼﻣﻌﺔ ..ﺗﺮزح
ﻫﻮاﻣﺶ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻷﻛﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ،وذات اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻷﻛﺒﺮ ،ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ
واﻹﻗﺼﺎء اﳌﺘﻌﻤﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة .إﻗﺼﺎء ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻓﻲ ﺷﻲء ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ أن ﻧﺮدد ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺟﺎﻟﻴﻠﻴﻮ» :وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪور«!

أﺣﻤﺪ ﻣﺪﺣﺖ
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
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ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن ﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  ،2011وﺑﻬﺬا
ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺪدﻫﻢ  20ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً .وأﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻠﻎ  30ﻓﻲ اﳌﺌﺔ،
وﻳﺤﺘﺎج اﺣﺘﻮاؤﻫﺎ ﻧﻤﻮاً ﻳﺘﺠﺎوز  6ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  2اﻟﻰ  3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ.

ﻗﻀﻴـــــﺔ

اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻘﺎﻫﺔ؟

ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ،وإﺛــﺮ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻋ ــﻦ ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ أﻋ ـ ــﺪاد اﻟ ـﺤ ـﻔَّ ــﺎرات اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﻣﺎ اﻋﺘُﺒﺮ ﺗﻀﺨﻴﻤﺎ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺨﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﺴــﻮق ،ﻗﻔﺰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﺎم
ﺑﺮﻧﺖ ﻷول ﻣــﺮة ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻌــﺎم إﻟــﻰ  61.52دوﻻرا ،أو
ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳــﺎدة ﺑﻠﻐﺖ  6ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ،و 15ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ .ووﻟﺪ ذﻟﻚ اﻓﺘﺮاﺿﺎ ﺑﺄن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﻫﺔ وﺗﺄﺳﻴﺲ أرﺿﻴﺔ ﻳﺴﺘﻘﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺤﺎد ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ )ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  115دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  50دوﻻراً(.

ﺻﻌﻮد ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﺆﺧﺮاً )ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ( ﻳﻌﻄﻲ أﺷﺎرة ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻧﻘﺎﻫﺔ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻮق.
وﻟﻜﻦ ﻛﻜﻞ ﻧﻘﺎﻫﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻦ ،أي ﻟﻼﻧﺘﻜﺎس
أو ﻻﺳﺘﻤﺮار رﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ وﻟﻮ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎر ﻣﺘﻌﺮج ﺻﻌﻮدا
وﻫﺒﻮﻃﺎ .ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﻴﻮـ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ــ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﻌﺎر.
ﺗﺠﺎوُز ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻋﺘﺒﺔ اﻟـ  60دوﻻرا دﻓﻊ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺴﻌﻮدي إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ،أﺑﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻣﻄﻠﻊ آذار/
ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ ،ﺑﺎن اﻟﺴﻮق ﺑﺪأت ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎﻋﻬﺎ
وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ،وﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺪون
ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ ،ﻣﻠﻤﺤﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎدة اﳌﻨﺘﺠﻴﻦ ﻗﻠﻴﻠﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ وﺿﻊ اﻟﻄﻠﺐ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﺳﺘﺒﻘﺖ ﻫﺬه
اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ ﻋﻦ أﻛﺒﺮ زﻳﺎدة ﻓﻲ
ﺳﻌﺮ ﺷﺤﻨﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ أﻫﻢ ﺳﻮق
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ .ووﻓﻖ إﻋﻼن أراﻣﻜﻮ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ
ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻨﺤﻮ  90ﺳﻨﺘﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻟﺘﺼﺒﺢ  1.40دوﻻرا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺤﻨﺎت ﻫﺬا
اﻟﺸﻬﺮ )ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ( ،ﻋﻠﻤﺎ ان اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﺎن ﻗﺪ
ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ  2.30دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻫﻮ أﻛﺒﺮ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ أراﻣﻜﻮ ﺧﻼل  12ﻋﺎﻣﺎ.
وﺗﺸﻴﺮ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أن اﻟﺰﻳﺎدة
ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻌﻮدي زاد
ﺑﻨﺤﻮ 130أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ووﺻﻞ اﻟﻰ  9.8ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺧﻼل
ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ،وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﻲ
ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2013ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄن اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﺰز
ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﻌﻮدي أﻳﻀﺎ ﺑﺄن إﻧﺘﺎج ﺑﻼده ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻨﺼﺮم .واﻋﺘﺒﺮت ﺧﻄﻮة
أراﻣﻜﻮ ﻓﻲ أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2014ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻨﺎﺗﻬﺎ
اﳌﺘﺠﻬﺔ اﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ واﻵﺳﻴﻮﻳﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻮر اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ،
وﻋﺰز ذﻟﻚ رﻓﺾ أوﺑﻚ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺨﻔﺾ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.

ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﻗﺖ؟

ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ ،ﻷن اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻷﺳﻌﺎر .وﺟﺎءت
اﻷرﻗﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ــ وﻫﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺟﻬﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮا
ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻹﻣﺪادات ــ ﻟﺘﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻗﺎرب  11ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻴﺼﻞ ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟــﻰ 482.4ﻣﻠﻴﻮن

أﻧﺒﻮب ﻧﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ،وﻫﻲ زﻳﺎدة ﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .ﻛﻤﺎ
أن ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻠﻎ  690ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﺼﺮا ﺿﺎﻏﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ .أﺣﺪ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ أن ﻗﺪرة ﻣﻮاﻋﻴﻦ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻣﺪادات أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺤﺪودة ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ .ودﻓﻊ
ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪول
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ
ﻟﻠﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﻮق
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،وان ﺗﺨﻤﺔ اﻹﻣﺪادات ﻟﻢ
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪاﻫﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆذن ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ .ورﺑﻤﺎ
ﻳﺘﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻊ
ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳌﺤﻠﻲ ،اﻟﺬي ﻟﻢ
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﺣﺘﻰ اﻵن .وﻳﻀﻴﻒ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻣﻌﺪل اﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط/
ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ  94ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﺰﻳﺎدة  1.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﺎم ،وان اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﺟﺎءت
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ ،وﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ إﻣﺪاداﺗﻬﻢ
إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة  57.3ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ .وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ
ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  75أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻤﺎ

ﻗﺪره ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ  680أﻟﻔﺎ
ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ ﺣﺪود  93.5ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ .وﻣﻊ ان اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم ﻳﺸﻬﺪ ﺿﻌﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﺼﺎﻓﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻂ أوﺑﻚ
ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ ﺣﺪود  28.5ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
إﻧﺘﺎج ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺘﺠﺎوز  30ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ .ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﻂ أوﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ  30.3ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣﻴﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻘﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ
اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ
اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ،
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ رد ﻓﻌﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر .وﻣﻦ ﻫﺬه ،ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ
اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ
وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻣﺪادات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻓﺸﺮﻛﺔ أﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ ،وﻫﻲ
أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺎﻟﻢ ،أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ

ﺧﻔﺾ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  12ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ  34ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻴﻔﺮون،
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻫﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻦ
ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ
 13ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ  35ﻣﻠﻴﺎرا ،وﻛﺬﻟﻚ أﻋﻠﻨﺖ
ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ أﻛﺒﺮ ﺧﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 33ﻓﻲ اﳌﺌﺔ )اﻟﻰ  11.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﻮﻧﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﺸﺎف وﺣﻔﺮ وﺗﻨﻘﻴﺐ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻘﻞ ﺑﻤﻠﻴﺎري دوﻻر ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻠﻨﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ .ﻟﻜﻦ ﻣﻦ
اﳌﻬﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺨﻔﺾ ﻃﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺧﺎرج
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺗﻨﻘﻴﺐ
واﺳﺘﻜﺸﺎف وإﻧﺘﺎج ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮﻳﻴﻦ ﻳﺒﺪو ﻣﺤﺪودا ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻤﺮار
ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳌﺤﻠﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن .ﺷﺮﻛﺔ
روﻳﺎل دﺗﺶ/ﺷﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ أوروﺑﻴﺔ،
أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻟﻜﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ  2017-2015ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻔﺾ
ﺳﻴﺼﻞ إﻟﻰ  15ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻳﻄﺎل  40ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺗﺄﺟﻴﻞ أو إﻟﻐﺎء.
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻴﻔﺮون ﻟﺨﺺ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ
أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻤﺎ

إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  50دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ،
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
واﻹﻧﺘﺎج ،وان ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﺠﻴﺐ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻷﺳﻌﺎر ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﺼﺎﻋﺪ
ﺳﻌﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
وﻣﻊ أن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺳﻴﻜﻮن
ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،إﻻ أن آﺛﺎر اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﳌﺘﺪﻧﻲ
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪأت ﺗﺘﻀﺢ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌُﺼﺎﺣﺒﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺤﻔﺮ .وﺗﻘﻮل أﻛﺒﺮ
ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل وﻫﻲ ﺷﻠﻮﻣﺒﻴﺮﺟﺮ
وﻫﺎﻟﻴﺒﺮﺗﻮن وﻫﻴﻮز ﺑﻴﻜﺮ أن ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻷﺧﺮى .ﻓﻤﻌﺪﻻت اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  25ــ  30ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 10ــ  15ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻷﺧﺮى .وأدى ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻠﻮﻣﺒﻴﺮﺟﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ.
ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻧﺸﺎط
اﻟﺴﻮق ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻣــﺪادات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن .ووﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪاول أﻋﺪﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻴﻮز ﺑﻴﻜﺮ،
ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣﺘﻰ
اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ وﻟﻸﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
إﻟﻰ  760ﺣﻔﺎرة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  50ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /اﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  1609ﺣﻔﺎرات .وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﺷﻬﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﺤﺪودا ﺟﺪا
ﺑﻤﻘﺪار ﺣﻔﺎرة واﺣﺪة ﻣﻦ  67ﺣﻔﺎرة ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ
اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﻨﺘﺠﻴﻦ
ﻗﻠﻴﻠﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد.
ﻛﻞ ﻫﺬا ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻹﻣــﺪادات ،اﻟﺬي
ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر .وﻗﺎﻣﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا،
ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻣﺆﺧﺮا ﺷﻤﻞ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻤﺴﺮة
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ .وﺧﻠﺺ
اﳌﺴﺢ إﻟﻰ ان اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘُﻄﻠﻌﺖ أراؤﻫﻢ اﻋﺘﺒﺮوا
أن ﻣﻌﺪل اﻷﺳﻌﺎر ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺳﻴﺘﺮاوح ﻓﻲ ﺣﺪود  58.8دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ،أي ﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﺑﻨﺤﻮ  4ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﻦ
ﻣﻌﺪل  61دوﻻرا اﻟﺬي ﺑﻠﻐﻪ ﻓﻲ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻄﻠَﻌﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺳﻴﺘﺨﻄﻰ
ﻋﺘﺒﺔ  60دوﻻرا ،ﺑﻞ وﻳﺮﺗﻔﻊ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ  74.6دوﻻرا
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ،ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ﻫﺰات ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ﺗﻨﺒﻊ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪى وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﻧﻄﺒﺎع
اﻟﺴﺎﺋﺪ ،وﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺣﻮل وﺟﻮد ﺗﺨﻤﺔ أو أن ﻫﻨﺎك
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨﻘﻴﺒﻲ.

ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺗﻘﻮل أن اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻋ ـ ــﺎدة إﻟـ ــﻰ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺿ ـﻌــﻒ اﻷﺳ ـ ـﻌـ ــﺎر ،واﻻﻧـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎش اﻟ ــﺬي
ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻷﻧﻬﻤﺎ دوﻟﺘﺎن
ﻣﺴﺘﻮردﺗﺎن رﺋﻴﺴﻴﺘﺎن ﻟﻠﻨﻔﻂ ،وﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ
اﻧﻌﻜﺲ ﺧﻔﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻮرة وارداﺗﻬﻤﺎ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ
اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣــﻦ اﺳﺘﻴﺮاد ﻛﻤﻴﺎت أﻛﺒﺮ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺸﺎﻃﻬﻤﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدي.

اﻟﺴﺮ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ
ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻣﺨﺘﺺّ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻂ

ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
واﻓﻖ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﻫﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﺻﺪارﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ
ﺑﻪ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ واﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻖ
اﻹﺟﺎزات واﻹﻋﺎرة ﺧﺎرج اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﳌﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .وﻟﻜﻦ
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬه اﳌﻮاد اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ،ﻓﻮﺟﺊ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺎدة ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ  189وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺼﺮف
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻬﺎ وﺗﺪﻳﺮﻫﺎ وﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮارد ذاﺗﻴﺔ ،ﺛﻢ أﺿﻴﻒ ﻓﻲ اﳌﺎدة »ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ«
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ وإﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻨﻔﺮدة
أو ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ذات
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ إن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ
أﻣﻮال اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وإدارﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ،وﻫﻮ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1958اﺻﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﺑﻤﺪ
ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺠﺎﻧﻲ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ
أدى إﻟﻰ رﻓﻊ اﻷﻋﺪاد اﳌﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ رﻓﻊ أﻋﺪاد

اﳌﺒﻌﻮﺛﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج .واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺤﺎل ﻫﻜﺬا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ﻋﺎﻣﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺟﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ أواﺋﻞ
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت وﺑﺪأت ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻤﻰ »ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت« ﺗﻄﺒﻖ
داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
وﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪرﺟﺎت ﻛﺸﺮط ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻘﺒﻮل داﺧﻞ اﻷﻗﺴﺎم ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت .وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻧﻘﺺ واﻧﺤﺴﺎر
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،وﻋﺪم
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﺟﻬﺔ زﻳﺎدة اﻻﻋﺪاد
وزﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،واﻓﻘﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺒﺎرك
ﻋﺎم  1996ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت،
وﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺮﺑﺢ .وﻟﻜﻦ
ﻇﻠﺖ أﺣﻮال اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ وﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻼب ،وﻟﻢ
ﻳﺠﺮؤ ﻣﺒﺎرك وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص .واﻵن ﻋﺎد ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﺑﻘﻮة ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺮﺳﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﻟﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻹﺻﺪار اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻜﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻵن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ
اﻋﺘﺮﺿﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺷﻴﺪ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﻪ اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ .وﻳﺮى رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج أن

ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم إﻟﻰ آﺧﺮ ﺑﻬﺪوء ﺑﺪون ﺻﺪﻣﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻼ
ﻳﺠﻮز أن ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻰ إﻻﻟﻐﺎء وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺢ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮح اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺒﺪأ ﺑﺨﻄﻂ ﺗﻘﺘﺮح أن ﺗﺮﻓﻊ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﺮاﺳﺒﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻃﻼب اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وﻫﺬا أﺣﺪ
اﻟﺤﻠﻮل ﻻﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت،
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﻻﺳﺎﺗﺬة.

ﻟﻐﺔ اﻻرﻗﺎم

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻻرﻗﺎم ﻓﻲ اﻻﺣﺼﺎء اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﺼﺪره
اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ،ﻓﺎن ﻋﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
وﺻﻞ إﻟﻰ  24ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻزﻫﺮ ،وﻫﻲ اﻻﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ
اﻻﻃﻼق ،ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ رﺑﻊ
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮن و 654أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ  2ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﺑﻤﻮازﻧﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ  10ﻣﻠﻴﺎر
ﺟﻨﻴﻪ ،أي ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻠﻴﺎر وﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳﺬﻫﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 80ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺎت .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺎ ﻳﺼﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  200دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻓﻰ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺴﺘﺤﻮذ
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  75ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﻘﺘﺮح ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻜﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ إﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﻌﻘﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﺣــﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ
ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1972ﻟﺬا ﻃﺮح
اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﺳﺆاﻻً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ،وﳌﺎذا اﻟﺘﻌﺠﻞ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪل اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻘﺎدم.
ﻳﺘﺪاول اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺜﻞ
»ﺟﻤﺎﻋﺔ  9ﻣﺎرس« )واﺳﻤﻬﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أول
رﺋﻴﺲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﻗﺎﻟﺔ د .ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ( ،وﻳﺘﺤﻔﻆ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ ﺣﻮاراﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻔﺎﺟﺊ ،وﻳﺮون أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ .ﻓﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت أﻫﻠﻴﺔ ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ أو ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺠﺎﻧﻲ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت ،وﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀﺎ أﻧﺸﺎء اﻟﻜﻠﻴﺎت اﳌﻮازﻳﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﻛﻠﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت .وﻳﺮى آﺧﺮون أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻈﻮة واﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﻴﺪ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ اﳌﺪرﺟﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺳﻮف ﺗﺘﺎح

ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﺎح ﳌﺮﺗﺎدي اﻟﻜﻠﻴﺎت
اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ .وﻛﺘﺐ ﻛﺜﻴﺮون ان اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺤﻞ ،وإﻻ
ﻷﻓﻠﺤﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ
وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺮﻳﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ
ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ،ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻠﻐﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪرﺟﺎت وﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ام ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب
اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻘﻂ ،وﻫﻞ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﺷﻬﺎدة ﻓﻘﺮ ﺣﺎل ﻋﻨﺪ اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻣﺎذا ﻋﻦ أوﺿﺎع ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ
وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ واﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ .
ﻳﺒﺪو أن ﺿﻌﻒ ﻣﻮارد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻹرﻫــﺎب وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺴﺘﻨﺴﺦ ﻓﻜﺮة اﳌﺠﻤﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ) (compoundأي ﻓﻜﺮة
اﻷﺳﻮار اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن وزﻳﺮة اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺻﺮﺣﺖ
أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ  100ﻃﻔﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﻳﺼﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ
إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﻌﺎﻟﻲ ..ﻓﻬﻞ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ؟

إﻳﻤﺎن رﺳﻼن

ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﳌﺎ ﺳﺒﻖ وﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺿﺮورة إﺟﺮاء ﺛﻮرة
دﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻮرات ﻋﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻀﻤﺎن
ﺳﻼﻣﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺜﻮرة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ:
 ١ـ ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺜﻮرة.
 ٢ـ ـ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻻ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب.
 ٣ـ ـ إذا ﺣﺪث ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷزﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ.

 ٤ـ ـ ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻻ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب.
 ٥ـ ـ إذا ﺣﺪث ﺧﻼف ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺮﺟﻮع
إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
 ٦ـ ـ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻖ اﻟﺤﺼﺮي ﻓﻲ إﺻﺪار ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﺑﻀﺮورة
إﺟ ــﺮاء ﺛ ــﻮرة دﻳﻨﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺜــﻮرة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟ ــﻰ ،ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻟﻢ
ﻳﻌﺠﺒﻪ إﺧــﺮاج اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎل أﻋﺠﺒﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻘﻂ
رﻏﺐ ﻓﻲ ﺛﻮرة دﻳﻨﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
 ٧ـ ـ ﻳﺤﻈﺮ ﺣﻈﺮاً ﺑﺎﺗﺎً اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ اﻧﺪﺳﺎس

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺨﺮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ٨ـ ـ ﻳﺤﻈﺮ ﺣﻈﺮاً ﺑﺎﺗﺎً اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
إﺟﺮاء اﻟﺜﻮرة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
 ٩ـ ـ ﻳﺤﻈﺮ ﺣـﻈــﺮاً ﺑــﺎﺗــﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗـﺼــﻮر ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻋــﻦ اﻟ ـﺜــﻮرة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ،وﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎً ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻋﻨﻬﺎ.
 ١٠ـ ـ ﺷﻌﺎر اﻟـﺜــﻮرة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﺳﻴﻜﻮن »اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ
ﻳﻘﻮل ،ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﻧﻌﺮف ﻧﺤﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل«.
ﻧﺺ ﻧﺎﺋﻞ اﻟﻄﻮﺧﻲ ورﺳﻢ ﻣﺨﻠﻮف
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مليون دوالر تبرعّت بها مجموعة «املكتب الشريف للفوسفات» املغربية
إلى مؤسسة «كلينتون الخيرية».
وتعمل املجموعة في مجال التنقيب عن الفوسفات في الصحراء الغربية
منذ ضمها إلى املغرب في سبعينيات القرن املاضي.

متابعات

أوجاع تشي بأوجاع ..في ثدي «بهية»
نسيج ثديها التي تخبرها طياته انه لم يعد كما كان
أبداً.
ال يوجد بحبوبة من الوقت تكفي من أجل استيعاب
األمر وتقبله .فاملرض غالباً دخل مرحلته الثالثة ومن
ثم ال بد سريعاً من اجراء تدخل جراحي لالستئصال
وبدء العالج للقضاء على باقي الخاليا السرطانية .لكن
هناك عائقا قويا وكبيرا يطرحه هذا الزائر الذي يتحول
بلحظات قليلة للهم األكبر ،وهو «توفير املقابل املادي
املطلوب إلجراء الجراحة» .يوجد طريقان ال ثالث لهما:
اما السعي سريعاً نحو مبنى املجالس الطبية املتخصصة
على أطراف القاهرة ،وهو الطريق الوعر بكل تأكيد حيث
تستطيل الطوابير بشكل ال يمكن استيعابه اال بقراءة
قائمة األمراض التي يغطيها العالج على نفقة الدولة ،ومن
ثم يصبح االنتظار غير مضمون العواقب ،ولهذا تسعى
أغلب األسر املصرية وهي محدودة او متوسطة الدخل،
الى إجراء العملية الجراحية على نفقتها الخاصة حتى
صدور القرار ،واالستفادة منه في مرحلة العالج االشعاعي
والكيمائي فقط.

ال يــأتــي االكـتـشــاف املـتــأخــر ملــرض ســرطــان الثدي
لـ ــدى ال ـس ـي ــدة ال ـعــرب ـيــة خ ـ ــارج هـ ــذه امل ـن ـظــومــة الـتــي
تدربها منذ نعومة اظفارها على تجاهل ذاتها تحت
مسميات الصبر والتعفف واإليـثــار والتحمل ،فتكون
النتيجة ارتفاع معدالت الوفاة بمرض سرطان الثدي
في البلدان العربية حيث ال تصل نسبة الشفاء الكامل
في دولة مثل مصر ألكثر من  30في املئة بينما تشير
املعدالت العاملية الى ارتفاع نسبة الشفاء منه فى حالة
االكتشاف املبكر الى  95في املئة.

الفوز بالعالج االساسي فقط
في مصر تأتي الصورة محملة بكافة عناصر الوجع،
حيث امرأة تكتشف متأخرة إصابتها بمرض خطير،
وهي ال تملك نفسيا او اجتماعيا او مادياً القدرة الحقيقية
على مواجهته ،فتكون النتيجة وحسب احصاءات
املشروع القومي ملكافحة األورام في مصر ،ان تحتل
الخاليا السرطانية أثداء  35في املئة من املصريات بينما
ال تتخطى املؤشرات العاملية بأغلب الدول الغربية الـ 8
في املئة.
من الساحة الرئيسية بالدور الرابع بمعهد ناصر
الحكومي حيث تتراص أجهزة اإلشعاع واملقاعد الطبية
املخصصة لتلقي الدواء الكيماوي ،تتواجد عشرات
السيدات يومياً على اختالف أعمارهن وديانتهن ،تبدو
عليهن عالمات الخوف أكثر من الوهن .ينطوي هذا
املبنى املدعم بطبقة خرسانية عازلة على تجربة إنسانية
تحتاج بالتأكيد ،الى جانب العالج الطبي ،الى دورات
تأهيل نفسي واجتماعي وخبراء تغذية وإخصائيي
تخفيف األلم ،وهو ما يطلق عليه عاملياً فى مجاالت عالج
األورام بـ «الطب التلطيفي» ،وال يمكن بالتأكيد توفيره
في مصر على أية حال في ظل الظروف االقتصادية التي
يصبح معها الحصول على قرار «عالج على نفقة الدولة»
هو األمل املنشود لكل مريضة .ومن ثم تتكفل هي
بمواساة نفسها وتدريبها على تحمل خوض التجربة..
وحدها .
غالباً ،ال تقل دورة الحصول على العالج أقل من سبع
مرات ،سبع زيارات تعرف فيها السيدة املصرية معنى
االنتظار الصعب لتلقي عالج موجع على أمل الوصول
لشفاء يبدو بعيداً .تبدأ الرحلة مع تذكرة الكشف
بالعيادة الخارجية التي تعمل من الثامنة صباحاً ،ووصول
السيدة في حوالي التاسعة والنصف يسمح لها بحيازة
مركز متقدم في طابور االنتظار ،فتحمل ورقة صغيرة
مكتوب عليها رقم « »14غالباً ،تخرج من هناك بورقة
تنطوي على كلمات انجليزية صغيرة ال تعيها ،لكن
تأخذها أقدامها الى معمل التحاليل لسحب عينة من

مستورة؟

تجربة كمرض السرطان تكشف سريعاً وهم فلسفة
«مستورة» التي تــدار بها أغلب البيوت املصرية،
فتساوي تكلفة مواجهة املرض بين الغالبية العظمى ،وال
يفلت من ذلك اال الشريحة فوق املتوسطة والعليا والتي
ال تمثل اال  20في املئة من حجم السكان .أما ما دونها فال
يتمكن بالتأكيد من مجاراة املصروفات املطلوبة حيث ال
تقل تكلفة إجراء العملية عن  10آالف جنيه بينما تتراوح
تكلفة تلقي العالج ما بين  30ـ  150ألف جنيه حسب نوع
الدواء املستخدم.
وهكذا يعكس املرض ،كغيره ولكن هذه املرة بطعم مرارة
خاصة ،حالة التفاوت غير العادي وكأن شعبين يعيشان
فوق األرض نفسها ،حيث من جهة مراكز العالج الفخمة
املنتشرة باألحياء املترفة ،وعلى الجانب اآلخر مراكز
العالج الحكومي والتي ال يزيد عددها عن  11مركزا على
مستوى الجهورية ،تابعين لوزارة الصحة ،إضافة إلى
صرح كبير وعظيم رغم حجم السلبيات الذي يضمه،
وهو معهد األورام القومي التابع لجامعة القاهرة .الصورة
من أمامه ال تحتاج لشرح ،حيث كثافة أعداد املرضى
وقلة االمكانيات البشرية واملادية أمر ال تخطئه عين،
ناهيك عن هذا االحساس غير املرئي الذي يصدق مع
البعض ويمحي مع آخرين ،وهو فقدان املريض إحساس
التعاطف والرفق به من معالجيه ممن يعيشون بدورهم
في منظومة استهالك مختلفة.
أزمات تهالك املبنى القديم ،قلة عدة األسرّة ،نقص
فصائل الدم ،تعطل جهاز األشعة ،انسحاب شركة
النظافة لعدم حصول العاملين على مرتباتهم ،نقص

حـلـــــم..

أنــواع هامة من األدويــة العالجية وإضطرار املريض
املعدم الى تحملها مرغماً رغم هذا القرار املمهور بختم
الجمهورية والذي يقر بحقه في الحصول على العالج
مجاناً ..لكن ماذا تفعل اإلدارة مع تراكم مديونيتها
لشركات األدوية؟ وفق البيانات الرسمية املعلنة فإن
حجم امليزانية السنوية من الدولة ال يزيد عن  50مليون
جنيه ،وال تغطي أكثر من  30في املئة من حجم املصروفات
بينما تتكفل التبرعات التي تصل الى  150مليون جنيه
بتوفير كلفة الخدمات العالجية التي يستفيد منها
 240ألف مريض سنوياً بزيادة  25ألف مريض سنوياً
كمريض حديث.
وألن زالزل االهمال ال تتوقف ،فقد تعرض هذا املكان
الذي يستوعب ما ال يقل عن  40في املئة من أعداد مرضى
السرطان في مصر لتصدع مبنى كامل ،وبهذا اختفت
من الوجود  6غرف عمليات رئيسية و 300سرير .وعلى
الرغم من أن أولى الزيارات امليدانية لرئيس الحكومة
الحالية كانت لهذا املبنى ،فإن شيئا لم يتغير على
األرض .وهذه الصورة ال تتغير كثيراً داخل املستشفيات
الحكومية ،وأمام األرقام التي تعلنها الحكومة املصرية
والتي تشير إلى ذهاب ثلث ميزانية العالج على نفقة
الدولة ،والتي تتراوح ما بين  2.5إلى  3مليارات جنيه
سنويا ،لعالج مرضى السرطان ،فإن التقديرات املطلوبة
وفق نقابة األطباء املصرية ال تقل عن  11مليار جنيه
سنوياً من اجل تحقيق حلم عالج املصريين دون شقاء.
تولد مستشفيات خيرية جديدة تنضم لقائمة
مؤسسات عالجية أهلية تحاول شق طريقها وسط هذا
الضيق املادي الخانق ،فتساعد في خلق بسمة ما تخرج
من صدور مريضة .ويأتي «الكشف املبكر عن سرطان
الثدي» في املقام األول ،وكأنه دعوى مجتمعية ألن تلتفت
كل سيدة لصحتها وال تنسى حقها في الحياة .وفي
احتفال أخير بمناسبة عيد األم ،تم الكشف عن حجم
الدور الذي تلعبه تلك املؤسسات فى مواجهة ليس
املرض وحده ،ولكن كلفة عالجه ،وعدم امكانية تصنيع
العالجات محليا حيث يصل سعر بعض األدوية الكيمائية
الى  50ألف جنيه بينما ال تتمكن الدولة من توفير إال
أنواع محدودة تتراوح أسعارها بين  800ـ  5000آالف
جنيه .ووسط هذه األرقام املعلنة تكمل كل مصرية
بسيطة تحمل في طياتها هذا املرض ،طريقها امللغوم،
داعية الله أن يكتب لها الشفاء.

دع ــاء يــأتــي ب ـ ــدوره ،وح ـســب مـنـظــومــة الـقـيــم التي
هذبتها وأرهـقـتـهــا ع ـمــراً ،مــن أجــل آخــريــن قبل أن
يكون من اجل ذاتها.

منى سليم
صحافية من مصر

قارب صنعه شباب من غزة
باستخدام القناني الفارغة

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ العراق بوصفه مقبرة جماعية ـ أمجد صالح
ـ اليمن بين جحيمين ـ محمد العبسي
ـ سوريا :نهاية جمهوريتين ـ أيمن الشوفي
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

اللجوء اليمني ..في جيبوتي

 ..بــألــف كـلــمـة

الجئون يمنيون إلى معسكر أوبوك في جيبوتي

مدونات

سلميّة

مدارس أم معسكرات اعتقال؟

في سلميّة يقول لك «أبو ياسين» البسكليتاتي« :بين ما صلحت الدوالب ،اسماع هالقصيدة»
وإذا سمعتَ قصيدةً أخرى ال يأخذُ منكَ أجرة التصليح ..وعلى بعد مئة متر تقريباً وقبل أن
يُحضّر لك حسن الهبيط سندويشتك يقول مازحاً« :تريدها على البحر الوافر أم الكامل؟».
إن قلتَ له :الكامل ..دَعَمَهَا بكل الخضار واملخلل والتوابل ،وإن قلت« :الوافر ..فأنت ال تحبّ
«الحدّ» ..ثم يسمعك آخر قصائده على الوزن نفسه ،في جعبته قصائد بعدد أقراصِ الفالفل
التي صنعتها يداه.
في سلمية عندما سُرقتْ دراجة «منذر الشيحاوي» لم يبلّغ الشرطة عنها ،بل كتب قصيدة
(بين الزقاقِ وأسفل الدرجِ ..درّاجتي سُرقتْ بال حرجِ) ،وعندما كان «جالل مقصود» يُنهي
عمله على مكبس البلوك مبتهجاً يقول« :اليوم اشتغلت ثالثة أكياس شمينتو (اسمنت)
وقصة قصيرة» ..في إحدى املرات مرّ من دون أن يلقي التحية علينا ،علمنا بعدها أنه ربح
جائزة في إحدى املسابقات األدبية بقيمة ستمئة ليرة على ما أذكر.
وعلى ما أذكر أيضاً فإن التهم التي اعتقل ثم قُتل بسببها خالد القصير ظلماً كانت عديدة،
إحدى الروايات تقول إنه متَهمٌ برسم لوحة مارقة .وقبل التفجير الذي قتل فيه محمد
الجرعتلي بأيام قليلة كان يحرق سرير ابنته لدرء البرد عن النازحين الذين استضافهم في
بيته من الرستن وقمحانة ،ثم يعزف لهم أغنيته «أرواحهن بتظلّ».
وقبل أن يفتك السرطان ببشار عيسى كان يرسل لي عبر هاتفه الخليوي مع كل جرعة
كيماوي من مشفى البيروني مقطعاً من قصيدة «في والدتي التالية ..سأضيف إلى مَهْديْ..

مش فاكر كنت بتكلم مع مين ..عن التعليم
املدرسي وقولتله إن فيه ناس خريجي «سكولز»
زيَّك وناس خريجي مدارس زي حاالتي  ..وان
السكولز مش شرط اعني بيها بيئات تعليم
اجنبي بل ممكن تكون حكومية ..فى حين ان
ما اسميه انا من باب السخرية «مدارس» ما
هي اال معسكرات اعتقال يومية ألبناء وبنات
هذا البلد .بمناسبة «املدارس» ،اسرَّ لي سوّاق
العربية اللي بتوصلني ان عنده مشكلة وهو ان
اسالم ابنه كان نازل يتوضى في فسحة املدرسة
عشان يصلي الصبح ،قامت الدادة حدفت عليه
وعلى اتنين زمايله كانوا فى الحمام أكياس
كلور مركز .ربنا سترها مع اسالم والكيس
جه فى ضهره وهدومه ،لكن زمايله االتنين

كانوا سيئي الحظ واألكياس جت فى وشهم،
فواحد عينه راحت والتاني كان على وشك مع
حروقات ..وأضاف ان دي دادة مجنونة الن كل
ما في األمر ان حد من العيال الصبح حدفها من
شباك الفصل بكيس بول فقررت تنتقم ..طبعاً
فيه واحد خريج «سكول» ممكن يسألني طب
هي عرفت تحدف ازاي من شباك الحمام بالدقة
دي ..ساعتها حقوله يا ميدو دي حمامات دور
ارضي وملهاش سقف .الست الشريرة جابولها
البوليس ..واملناوشة البسيطة بتعبر عن الخط
العام لطريق الصراع فى يوميات «مــدارس»
القاهرة.
من صفحة  Mohamed Naeemعلى فايسبوك

نكهة امرأة ال والءَ لها سوى ..قداسة آالمي» .وبعد أن استسلم النخاعُ الشوكيّ لنصفِ
شللٍ في جسد «صدر ديب» أخرج مسرحية «خارج السرب» و «الليلة التي قضاها ثورو في
السجن» ،وباع بينهما أطناناً من الفريز والتفاح والعنب وال معقول بيكت.
في سلميّة تسجلُ هدفاً في مرمى ماهر القطريب فيهجيك ببيت من الشعر ،وعندما يعانق رامي
الجندي حبيبته يُرَبّتُ على ظهرها إيقاعاً كوبيّـاً ،وعندما تشرب الشاي عند نزيه عيسى أبو
الطيب ،يستحضر لك في مشغل األعواد فيروز والرحابنة على الفور ،ويقاطعك في كل جملة تقولها
لينسج على إحدى كلماتك بيت عتابا ،فتخرج من عنده من دون أن تعلم أيَ شيءٍ أدمنت بالضبط.
سلمية ..أن تكون طفالً ويركض وراءك سامي الجندي ليضربك بعكازه ،فقط ألنك تجرأت
وقلت له :لقد كتبتُ مسرحية ..أن تطرق باب مصطفى رستم الذي قضى  23عاماً في املعتقل
ليحدثك عن املستقبل.
سلمية ..السيدة نعمت عيشة التي أوصت قبل وفاتها أن يكون العزاء مختلطاً في بيت شَعر
واحد ،ونفذوا وصيتها..
سلمية ..محمد القصير الذي أعطاني في الصف األول رواية لسومرست موم كي أجد سبباً
ألسهر معه ..وإلى هذه اللحظة لم أنَم.
من صفحة  Abdallah Alqaseerعلى فايسبوك

