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العدالة االجتماعية واالنتفاضات
العربية ،دراسة عاملية تنشرها
«السفير العربي» على أجــزاء:
هنا الجزء األول ،النظرة العامة
والخلفية .وتشابه في املوقف
البطريركي من النساء بين
الديني والتقدمي.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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هويّة فلسطينيّي الداخل ثمناً لهزائم العرب

فــي أســبــاب تفضيل القرآن
للمدينة .وشهادة من تجربة
معلم في قرية «عين عرب» قبل
سنوات .ولوحة ملحمد مهر
الدين ،الفنان العراقي الكبير،
املتميز بفرادته ،الــذي توفي
األسبوع الفائت.

3

األسْرلة :صكّ استسالم

لم يبق للفلسطينيّ داخل إسرائيل بعد النكبة ال
أرض يخسرها وال أمالك .املدن هُجّرت بالكامل والقرى
تحوّلت إلى معسكرات عمّال كبيرة ينام الناس فيها
ويستيقظون للعمل في مصالح اإلسرائيليين من دون حيّزٍ
عام أو استقالليّة للتداول االقتصاديّ ،وضيق شديد في
مساحات التفاعل االجتماعي بين الناس .وباختصار :لم
يبق للفلسطينيين في الداخل ،وهم جزء من األمّة العربيّة،
ما يدفعونه جزيةً في كل حربٍ (أو تنازل ،مثل أوسلو)
تخسرها هذه األمّة ضد إسرائيل .بعد كل هزيمة لحقتْ
النكبة ،لم يكن ملن ال يملكون شيئاً ما يقدّمونه للمنتصر
من أرض أو مُلك ،لكنّهم كانوا يتنازلون في كل مرة من
جديد عن انتمائهم لثقافة مجتمعهم – تلك الثقافة التي
تعبّر عن عالقتهم األصالنيّة بطبيعة فلسطين .بالنسبة
لإلسرائيليّ ،كان تنازل الفلسطينيّ عن مالمحه الثقافيّة
يعبّر عن تنازله عن ذاكرته ،وبالتالي تنازله عن عالقته
باألرض ،أي أن هذا التنازل الثقافيّ كان عبارة عن تجديد
مستمر لوعد الفلسطينيّين بأنهم لن يطالبوا اإلسرائيليّ
بحقّهم التاريخي بأرضهم.
وُصف هذا «التنازل» في األدبيّات غير الكثيرة التي
كُتبت حول الفلسطينيين في الداخل بمصطلحات
مثل التهويد واألسرلة ،وقد طُرحت مشاريع «تعزيز
الهويّة» كمشاريع نقيضة ملا سُمّي «مشاريع األسرلة».
واألسرلة مصطلح أتى ليوازي «التهويد» .التهويد
للمكان ،واألسرلة لإلنسان .إذ ال يمكن لألوّل ،الذي يعني
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املساواة بالفرص ،وهي بهذا تلبّي رغبة حديثة لالستعمار
في اإلبقاء على الهويّة الثقافيّة الفولكلوريّة ،ولكن تفريغ
الهويّة الثقافيّة من الدور السياسي الذي تؤدّيه ،أيّ من
املطالبة بحقّها التاريخيّ على طبيعتها وأرضها .وهي
بهذا تُتيح الحديث عن حقوق الفرد املشتقّة من كونه
«إنساناً مواطناً» ،لكنها تتخلص من نضال الشعوب
ألجل حقوقها السياسيّة (املشتقّة من حقها التاريخيّ)
كمجتمعات سيّدة نفسها .وقد نجد أفضل تعبيرٍ عن
هذه املرحلة في تسريب بعض قيادات «القائمة املشتركة»
لصحيفة «هآرتس» اإلسرائيليّة أنّهم رفضوا دعوةً لزيارة
جامعة الدول العربيّة «من أجل التركّز باملسائل املتعلّقة
بالجمهور العربيّ مباشرةً» ،وكأنّنا أمام صراعٍ في دائرةٍ
معطاة ومسلّم بها ،ولسنا جزءاً وال دوراً ،من صراعٍ أوسع
بكثير على موقع هذه الدائرة ـ املستعمرة اتجاه محيطها
الطبيعيّ .وال يأتي هذا النهج السياسيّة من فراغ ،إنما
يُدفع إلى التدهور نتيجة تراجعٍ اجتماعيّ عن االنتماء
للهويّة الثقافيّة والهويّة السياسيّة على أثر هزيمة األمّة
التي نعيشها في أيّامنا ،ونقصد الحضيض الذي حفرته
الصراعات الطائفيّة واملذهبيّة في الوطن العربيّ ،وحال
سوريا ومصر واليمن والعراق وغيرها ،فهذه أيضاً هزيمة
بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

لــم تـكــن مـســألــة الـهــويّــة بالنسبة أليٍ مــن مــركّـبــات
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيّ مـ ـس ــأل ـةً ش ــاغ ـل ــة ك ـم ــا كــانــت
للفلسطينيين داخل األراضي املحتلّة العام  .1948لن
نجد فلسطينيّاً في الــداخــل لم يُسأل مــرة واحــدة في
حياته على األقــل ،في الجامعة أو في مقابلة عمل ،في
سيارة أجــرة أو في لقاء حزبيّ ،ذلك السؤال املُفخخ:
«ك ـيــف ت ـع ـرِّف/يــن ن ـف ـســك؟» .س ــؤال يـلـحـقــه ،طـبـعـاً،
نـقــاش ال ينتهي حــول تلك الــوصـمــات الـتــي نحملها،
وح ــول تــرتـيــب تـلــك الــوص ـمــات فــي الـجُـمـلــة املـفـيــدة -
م ــا الـ ــذي يـسـبــق اآلخ ـ ــر؟ تـعــريـفــك ال ــدي ـن ـيّ لـنـفـســك؟
الـجـنــدري؟ الـقــومـيّ؟ عــربـيّ فلسطينيّ أم فلسطينيّ
فقط؟ واملواطَنة؟ هل يُمكن تجاهلها؟ هكذا ،وببساطةٍ
شديدة ،يحتاج كل إنسان فلسطينيّ داخل إسرائيل
إلى جُملة تبدأ بالضمير املنفصل «أنا» ،تعرّفه ،ترافقه
مثل ظلّه ،يحفظها ويُطلقها حيثما يُسأل.

منذ النكبة تشكّل الهويّة شغلنا الشاغل .جمعيّات
تختصّ بـ «تعزيز الهويّة» ،وأحزاب ترفع شعار «الهويّة
الوطنيّة» ،حتى مخيّمات لألطفال كانت بعضها (وال زالت)
تُسمّى «مخيّمات الهويّة» ،وقائمة ال نهائيّة من املشاريع
واملؤسسات التي تتكرر فيها عشرات املرّات الكلمة ذاتها
التي تحوّلت هاجساً يتصاعد عبر التاريخ متموّجاً مع
كل تراجعٍ للحركة القوميّة العربيّة والحركة الوطنيّة
الفلسطينيّة .بعد النكبة موجةٌ أولى ،بعد «النكسة» موجة
ثانية ،وبعد التوقيع على اتفاقيّة أوسلو موجة ثالثة .كلّها
أحداث مفصليّة جرّت وراءها جزراً اجتماعياً للمجتمع
الفلسطيني في الداخل ،وتراجعاً جماهيرياً عن الخطاب
السياسيّ املناهض إلسرائيل ملصلحة رغبة اجتماعيّة
باالندماج (كشرط للبقاء) في املؤسسة  -الدولة التي
بدت في تلك الفترات الثالث وكأنها ثبتت وجودها نهائياً.
وقد نكون اليوم أمام موجةٍ جديدة..

الصناعة املحلية العراقية فائقة
الجودة والخبرة ـ رغم تدميرها
في الحروب ـ مهملة ملصلحة
السمسرات االستيرادية :فوضى
وفساد .وبمناسبة يوم العودة
الفلسطيني ،املواجه الحتفاالت
إسرائيل بنشوئها :وجه أمينة!

أسئلة عن اآلتي..

محمد بدارنة ـ ـ فلسطين
طمس املالمح العربيّة للمكان وإعطاءه مالمح يهوديّة ،أن
يستخدم في وصف املشروع اإلسرائيلي تجاه اإلنسان
الفلسطيني .ملاذا؟ أوالً  ،ألن املشروع ليس دينياً لتحويل
املسلمين واملسيحيين للديانة اليهوديّة بأيّ حالٍ من
األحــوال ،والسبب الثاني (الذي يعزّز األوّل) أن مفتاح
االمتياز تحت السيادة اإلسرائيليّة ،رسمياً ،هو أن يكون
اإلنسان من أمّ يهوديّة ،وعليه فهناك مصلحة سياسيّة
لإلسرائيليين بمنع تحوّل الفلسطينيين بطوائفهم
كافة للدين اليهوديّ .هنا يجب التشديد على أن االنتماء
الدينيّ هو املفتاح الرسميّ (فقط) لالمتيازات ،بيدّ أن
املفتاح الحقيقيّ هو االنتماء لطبقة اليهود األوروبيين في
إسرائيل ،وهي طبقة تَعتبر أصالً يهود الدول العربيّة عبئاً
على «طموحاتها التنويريّة».

حشرة كافكا تستيقظ في إسرائيل

ذلك وحده ال يكفي ليُثبت أن «مشروع األسْرلة» يوازي
مشروع تهويد املكان ،ألنه يَفترض عن طريق الخطأ،
كما يُطرح غالباً ،وجود هويّة ثقافيّة إسرائيليّة يُمكن
االنتماء إليها .هل يُمكن أن نشير إلى ثقافة إسرائيليّة؟
هل يُمكن اإلشارة إلى مجتمع إسرائيليّ؟ يمكن بالفعل
اإلشارة في إسرائيل إلى ثقافة أشكنازيّة يهوديّة ،والى
ثقافة اليهود املغاربة ،أو إلى مجتمعٍ يهوديّ روسيّ ،أو
مجتمعٍ يهوديّ أثيوبيّ .إن ما يُمكن اإلشارة إليه في
إسرائيل كدوائر اجتماعيّة وثقافيّة هي تبلورات مختلفة

للجاليات اليهوديّة حول العالم ،تكوّنت على امتداد مئات
السنوات والسرديات التاريخيّة املختلفة ،وهي لم تغيّر
شكل املجتمعات وثقافتها فحسب ،إنما تغلغلت لتشكّل
تيّارات دينيّة مختلفة في اليهوديّة يتأسس اختالفها
على مَوطنها وثقافتها األصليّة .وهي تيّارات يسود بينها،
باملناسبة ،جدل دينيّ وسياسيّ جديّ .فكيف يُمكن أن
نَدّعي بأن «مشروع أسرلة» الفلسطينيين هو مشروع
لطمس مالمحهم الثقافيّة العربيّة واستبدالها بأخرى
«إسرائيليّة»؟
إن اإلجابة على هذا السؤال تتطلّب فهماً لألسرلة
باعتبارها عمليّة تشويه للهويّة الثقافيّة القائمة ،وليس
استبدالها الكامل بأخرى .والتشويه ،باللغة العربيّة،
يخلق «املسخ» ،وهو لفظ هام في هذا املوضع ألنه يحيلنا
إلى رواية فرانز كافكا الشهيرة املنشورة العام  ،1915التي
تصف إنساناً استيقظ ليجد نفسه حشرةً هائلة الحجم.
هذه الرواية ،كما جاء في جزءٍ من تحليالتها الكثيرة ،تأتي
بتفاصيل التحوّل (التشوّه العظيم) كناتجٍ حتميّ الغتراب
اإلنسان داخل نظام رأسماليّ يُفقده إنسانيّته حين يُفقده
عالقته بالطبيعة .العالقة مع الطبيعة ،مع األرض ،هي ذاتها
العالقة /الذاكرة /الثقافة التي يتنازل الفلسطينيّ عن
انتمائه إليها في كلّ مرةٍ يضطرّ فيها إلى التنازل (كشرط
للبقاء ،كما ذُكِر) ،بعد كلّ هزيمة من هزائم أمّته .التنازل
عن الهويّة الثقافيّة الذي ينتزعه النظام الصهيوني من
اإلنسان الفلسطيني إنما ينتزعه ألنه نظام استعماريّ

قائم على «قومجيّة» رأس املــال ،وبالتالي فإن مَسخ
اإلنسان – بعد مصادرة كل ما يملكه ـ إنما هو مسخٌ
لهويّته القوميّة يعبّر عن تنازل اإلنسان عن حقّه بامتالك
طبيعته.

الهويّة :يُحفظ املُنتج في مكانٍ متجمدٍ

إن عالقة التعلّم القائمة بين الرأسماليّة والدولة
االستعماريّة تنقل أدوات القوّة الناعمة التي تستخدمها
الشركات الكبرى حول العالم إلى يد االستعمار .فمثلما
تتكدّس األموال في حسابات أصحاب الشركات الكبرى
من خالل خلق مجاالت عمل تحترم العامل وتُعطيه حقّه
وحريّته ـ صورياً ـ بينما تُكسب الثروة على حسابه،
يدفع االستعمار نحو الحفاظ على هويّة فولكلوريّة
منزوعة من موقفها السياسيّ ،وهو موقف عبّرت عنه
شخصيّات سياسيّة إسرائيليّة في أكثر من مناسبة.
واليوم ،بعد  15عاماً على آخر «انفجار» شهده املجتمع
الفلسطيني في الداخل بوجه اإلسرائيليين ،نجد أنفسنا
نُشرف على مرحلةٍ بهذه املالمح ،إذ تذهب تيّارات جديّة
في األحزاب السياسيّة الفاعلة في الداخل إلى تبنّي خطاب
سياسيّ يقترح ويطالب بنماذج جديدة من «االندماج»
داخل املؤسسة اإلسرائيليّة من «دون أن يتنازل املجتمع
الفلسطينيّ عن هويته الثقافيّة» .هذه توجّهات ال تنكر
الصراع مع إسرائيل ،إنما تُفرغه من جوهره كصراعٍ
وجوديّ ضد االستعمار ،وتحوّله صراعاً مدنياً من أجل

لقد واجه الفلسطينيّون في الداخل مشروع تشويه
الهويّة الثقافيّة بسعي دائمٍ للحفاظ على هويّة ثقافيّة
تحوّلت مع الزمن إلى هويّة جامدة أشبه بتمثال
قديم .تتحوّل رؤية اإلنسان لنفسه في املرآة إلى موقف
سياسيّ يوميّ يُقوّض تركيب الفرد .وفي صراع ضدّ
آلة تسطو على كل شيء ،وتهاجم كل شيء ،يُصبح
الفصل بين الحياة السياسيّة وبين كل شيء آخر
مهمة مستحيلة ،يُصبح «تحرر» الفرد من السياسة
موقفاً سياسياً ،ويشكّل ذلك ردّةً عن النشاط السياسيّ
املناهض إلسرائيل ،خاصةً أن األحزاب الوطنيّة ال زالت
تسعى لفرض مؤسساتها ،بوصفها مؤسسات تؤطّر
حياة اإلنسان منذ والدته في منظّمات «األشبال» مروراً
«بالشبيبة» و «الحركة الطالبيّة» ،وصوالً إلى البلوغ وأخذ
دورٍ قياديّ /أبويّ في العائلة الحزبيّة .وفهم األحزاب
لنفسها على أنها تؤطّر هويّة اإلنسان وحياته ،يحوّل
بقاءها التنظيميّ والجماهيريّ هدفاً سامياً بحدّ ذاته،
فتضطرّ غالباً أالّ تجازف بحياتها ،وأن تنصاع لتراجع
اجتماعيّ بدالً من قيادة املجتمع نحو التغيير السياسيّ،
وذلك من أجل الحفاظ على «وجود» الحزب .هكذا ،تُبتلع
األحزاب الوطنيّة في دائرة التنازالت و«االندماج» ،ويحدث
لها ذلك بينما هي تردد شعارات عن تاريخها النضاليّ،
تماماً كم تفعل حركة فتح منذ خروجها من بيروت..
وتماما مثلما بُرِّر التنازل عن القضيّة في أوسلو مقابل
التمسّك بالتنظيم «الشرعي والوحيد» ،ومثلما ابتُلعت
أحزاب اليسار في فوهة األنظمة الدكتاتوريّة العربيّة
لسنوات طويلة .واليوم في الداخل ،نجد مبرر «الوحدة
الوطنيّة» الذي تنتهزه «القائمة املشتركة» ،فتُخضِع
التيّارات السياسيّة إلى خطاب منسجم مع أهدافٍ ورؤى
يستفيد االستعمار منها :خذوا هويّتكم التراثيّة ،اقرأوا
شعر املتنبّي واسمعوا أغاني أم كلثوم ،ولكن تنازلوا عن
الجوهر السياسي للهويّة الثقافيّة ـ تنازلوا عن الشاهد
على حقّكم التاريخي في هذه األرض.

مجد كيّال
كاتب فلسطيني من حيفا

الرومانسية في مزبلة« :كاريان بوليود»..
يقترب الحبيب من حبيبته .تركز الكاميرا على الوجهين
الشابين .توشك الشفاه على سقي بعضها بالريق .ينتظر
الجمهور الحدث فيسيطر الصمت على القاعة .نسمع خوار
بقرة .يتغير الكادر فنرى الحبيبين وسط فضاء صادم .كان
ذلك لقطة من فيلم «كاريان بوليود» للمخرج املغربي ياسين
فنان .بوليود هي هوليود الهند ،فما هو الكاريان؟ وما العالقة
بينهما؟

مزابل وحمير وأكواخ وأزقة محفّرة ،أغنام قذرة تتغذى مما
تجده ،مجاري ماء صرف صحي تبحث عن مسالك أمام األبواب
وأطفال حفاة يجرون وشبان غاضبون في الزوايا ونساء يمضين
مسرعات ومشهد يسبب الغمة ..هذا هو «الكاريان» تقريبا .ال
تقبض الكلمات على املشهد بالضبط وال تستوفي األلم الذي
يسببه.
يصور فيلم «كاريان بوليود» الرومانسية في مزبلة .إنه
أثر قانون املكان على البشر .ما هي الرومانسية؟ هي التحمل
البطولي لأللم من أجل الحبيب/ة حتى على حساب النفس.
للوصول للحبيبة هنا ،يستخدم بطل الفيلم السينما كصنارة.
تسهِّل السينما تفاهم العشاق .السينما قنطرة حب.
يقول البطل لحبيبته أنه يريد تصوير فيلم ويحتاج ممثلة
جميلة كبطلة .تقبل بسعادة ويقوم صديقه بدور املنتج .يتحدث
عن أماكن التصوير وعن التكاليف وعن تجهيزات اإلضاءة .أثناء
عرض الفيلم كان جمهور الطابق السفلي يضحك بشدة نظرا
لتطابقه وتشابهه مع املنتج النصَّاب الطارئ على امليدان .وهي
سخرية مبطنة من استسهال الكثيرين اقتحام مجال السينما
في املغرب ،وهم يفتقرون لثقافة سينمائية .الطابق السفلي فيه
النخبة .أما الجمهور العادي في الطابق العلوي فكان يضحك
من العنف اللفظي في الحوارات التي تكشف حلم شباب مغرب
اليوم :حبيبة وغرفة .الحبيبة موجودة والغرفة معدومة .يحلمون
بخلوة وطاولة مملوءة .هذا حلم بسيط ال حلم طبقي .الحلم
سالح العاجزين .الحلم في قاع البؤس .الرومانسية في املزبلة.

هل يعرف الفقراء الرومانسية؟

ربما يعرفونها أكثر من املترفين الذين يعيشون الرومانسية
فعال وال يحلمون بها .وما زاد من مصداقية الفيلم اعتماد املخرج
على شبان الحي الذي صُّور فيه .حين حضر هؤالء مهرجان
طنجة وساروا على البساط األحمر وتصرفوا بفخر ،تناسوا
للحظة أنهم أبناء الكاريان.
يستمد الفيلم قوته من نظرة املخرج ألبناء الكاريان بشكل
محترم .لم يعاملهم باعتبارهم «بوزبال» ،ولم يصورهم من

فوق .لم يصور بوزبال في مزبلة .بل يصور اإلنسان مضطرا
للعيش في مزبلة  .ويعتبر وصف شخص ما بأنه «ابن الكاريان»
شتيمة ملا تحمله صورة ساكن «الكاريان» من سلبيات اقلها
استخدام معجم «ساقط» .حين شاهد الشبان أنفسهم على
الشاشة وسمعوا معجمهم لم يشعروا بالعار .لكن حين مناقشة
الفيلم المهم مالحظ طُهراني على معجمهم .كان هذا هو حكم
الجاهل بقوانين املكان .فردوا عليه بأنهم أثناء التصوير
جربوا حوارات بلغة نظيفة فشعروا بالتفاهة والالواقعية .لذلك
استخدموا معجمهم الحقيقي .مهمة السينما هي أن تعري
الواقع ال أن تجمله باملاكياج .لذا وفي كل مرة يغرق املتفرجون
في الرومانسية ،يذكِّرهم صوت البقرة بالواقع .هذا الواقع
املشبع باملفارقات والتناقضات التي تشعِّب أبعاد الفيلم .فهناك
سخرية من وضع السينمائي في املغرب .وهناك حكاية عالقة
الشبان بالسينما الهندية ،وهناك سوسيولوجيا التلقي التي
تتناول طريقة تفاعل الجمهور مع الفيلم.
يغضب املخرجون بسبب االقتصار على التناول السوسيولوجي
ألفالمهم .عادة تهتم السوسيولوجيا باملحتوى فقط ونادرا ما
تستنطق األشكال .يقدم فيلم «كاريان بوليود» قصة متماسكة
تحترم قوانين التلقي ،بخالف أفالم لكتاب سيناريو طارئين على
السرد يبدؤون بالفالش باك .يبدؤون بالرقص قبل تعلم املشي
فيسقطون في حفرة .وهذا درس لكل سيناريست :تعلم حكي
قصة قبل االنتقال للتفلسف .لقد تعلم بيكاسو الرسم وبعدها
انتقل للتكعيبية .القصة املتماسكة مهمة ألن املغاربة يشتكون
أنهم ال يفهمون قصص أفالم مخرجيهم ألنها غير مبنية ،وليس
لها نهاية .يردد املتفرجون بسخرية «نهاية ال عالقة».
لقد تفاعل املتفرجون مع فيلم «كاريان بوليود» ــ وهو ليس
تحفة فنية على كل حال ،لكنه متن سوسيولوجي مالئم ــ ألنه
يستثمر التأثير العميق للسينما الهندية في وجدان املغاربة.
فالفيلم الهندي يعرض حلما قابال للتحقق ،وهو حلم الوصول
للحبيبة .ال مكان للشك بالبطل في الفيلم الهندي .لذا رسَّخت
السينما الهندية مكانتها خاصة في األحياء الشعبية التي كان
متفرجوها يبكون من فرط التأثر .ويرجع تأثيرها في وجدان
املتفرج املغربي الى:
أوال قصة مفهومة من تلقاء ذاتها ،بال تعقيدات ،قصة شعبية
مع كثير من العواطف الجياشة .وهذا نتيجة تراكم تراث
سردي شفوي عريق ،شكل أصل كليلة ودمنة ،والفيلم ،أي
فيلم هو سرد أساسا .ثانيا قصة فيها غرام وانتقام .غرام في
الحقول وليس في السرير ،وهذا مالئم للحياء الشعبي اإلسالمي.
ثالثا إخراج وظيفي ،فاملخرج يهتم بسرد القصة وفهمها أكثر
مما يبحث عن التجريب وابتكار كادرات جديدة .رابعا التصوير

في فضاءات تسمح للمتفرج بالقيام بالسفر في الهند من
خالل أفالمها ،فيتصور املتفرج البسيط أن الهند كلها حدائق.
خامسا وضوح شديد في رسم الشخصيات الخيّرة والشريرة.
يعرف املتفرج الظالم واملظلوم .وهذا يروي تعطش املشاهدين
للعدالة .سادسا استخدام أغاني ورقصات مصممة لتخدم
القصة وتبين اتصال البطل بالبطلة بعفة .سابعا االعتماد على
ممثلين وسيمين يمتِّعون العين ويتماهى معهم املتفرج بسرعة:
يشعر ابن الكاريان أنه أميتا باشان أو شاه روخان .ثامنا نظرة
رومانسية للعالم .نظرة واثقة ال تخترقها أي شكوك .فالخير
موجود في العالم وبين البشر .تاسعا تَحقّق الحلم .فالنهايات
السعيدة مضمونة .وهذا تحقيق لحلم املتفرج الذي عجز عن
الوصول إليه في الواقع .عاشرا احترام شديد لثقافات الشعوب
وعدم صدم الوجدان الجمعي للعامة.
لقد أسعدت هذه الوصفة الفنية ماليين املغاربة ،لذا استعادها
فيلم «كاريان بوليود» ،مع إضافة خوار البقرة غير املقدسة
والذي يلعب دور املنبه في تذكير الحاملين بحقيقة املكان الذي
يعيشون فيه .إنهم في الكاريان الذي تستره السلطة بسور لكي
ال يُظهر العار .ارتبط الكاريان بالبؤس بمدينة الدار البيضاء،
حيث للكلمة ثقل تراجيدي .حتى أن للكاريان حضور كبير في
األدب املغربي كما في مسرحية عبد الكريم برشيد «ابن الرومي
في مدن الصفيح» الصادرة في  ،1975ورواية أحمد املديني «ممر
الصفصاف» الصادرة في .2014
لم يكن باإلمكان تصوير هذا الفيلم في املغرب في السنوات
املاضية ألنه قد يُقدِّم صورة غير مشرفة عن أجمل بلد في
العالم حسب التلفزيون الحكومي .أما وقد صور الفيلم فهو
ينتهي بالجرافات تهدم الحي الصفيحي بحراسة البوليس.
ستنقل الدولة السكان املحظوظين لعمارات جديدة .اختلطت
مشاعرهم بين عالم يُهدم وعالم يبنى .لكن الحنين أقوى .بعد
عام من السكن في فضاء عمودي سيكتشفون بؤسا حديثا.

في الواقع بنيت آالف العمارات ،ومع ذلك نشأت عشوائيات
جديدة بسبب الهجرة القروية الكثيفة إلى الدار البيضاء .لذا
ال جدوى من إزالة العشوائيات بقرار إداري ينفذه البوليس.
سيكون ذلك سحقا لنمط عيش آالف األشخاص .البديل هو
وضع برنامج طويل املدى يطرح بدائل فعلية لسكان االرياف
كما العشوائيات ..وحينها ستنقرض العشوائيات ذاتيا .لن
يحتاجها الفقراء .هذا حلم لن يقاومه خوار البقرة.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

إسرائيل على املريخ
ترى إسرائيل أن أعداءها منقسمون متحاربون ،فتطمئن إلى ابتعاد «الخطر
الوجودي» عنها .يتكلم ريفلن ،رئيسها ،بمناسبة عيد «استقاللها» الــ،)&(67
عــن «دولـ ــة يـهــوديــة ديـمــوقــراطـيــة يـتـســاوى فـيـهــا كــل مــواطـنـيـهــا وينعمون
بالحرية» .دعك من التناقض ،الباقي في علم النفس يسمّونه «إنكاراً» .ولكنه
هنا إنكار إرادي ،مارسه كل مسؤوليها وكتّابها وإعالمييها املحتفلين بعيدها
تحت عـنــوان واحــد هــو نجاحها الباهر فــي تنمية قدراتها األمنية والحربية
واالقتصادية ،ناظرين من علٍ إلى انهيار الدول والجيوش العربية ،والى البؤس
املريع للمجتمعات العربية وتقهقرها ،غير قلقين كثيراً من الهجمات الفردية
على دوريــاتـهــا وحــواجــزهــا ،بالسكاكين أو بــالــدهــس ،الـتــي يرتكبها شبان
يُقتلون فوراً ويُعاقَب أهلهم بشدة .هذا هو الواقع اليوم ،يقول «الواقعيون» ممن
يُقيمون بيننا .وأما في معسكر إسرائيل نفسها ،فال تُرى ـ ظاهرياً على األقل ـ
إال «املنجزات التي تحققت بتضحيات جسام» الخ ..ال وجود للفلسطينيين في
الخطاب إال كتفصيل حدثي ،مقيت ..وقابل للتجاهل.
وبمقابل ذلك يمور العالم العربي ،غير راض عن أحواله ويحاول تجاوزها.
فشِل حتى اآلن ،وانتكس في كل مرة .يئِس كثيرون وتخلّوا ،ويرغب كثيرون
باملغادرة إلى أينما كان ،ويسعون .واضح وبسيط ،أليس كذلك؟
لكن ال! فبعد  67عاماً ،ما زال فلسطينيو الداخل ،هؤالء الذين يُمثِّلون جزءاً
من «مواطني إسرائيل» لو شئنا محاسبة ريفلن (ال نشاء!) يُعبِّرون كل يوم
وبكل السبل عن موقفهم :رافضون و «عائدون» .صغاراً وشباباً وشيباً .نساء
ورجاالً  .ما زالت كل أجزاء الشعب الفلسطيني ،على أرض فلسطين كما في
اللجوء والشتات ،تعرف «ما األمــر» .وتتعزز في العالم حركة إدانــة إسرائيل
بوصفها أبارتيد عنصري ال مكان له في عالم اليوم .وأما في بالدنا ،وهي على ما
هي عليه ،فمنذ قليل ،منذ أربع سنوات ونيّف ،قلب الناس «عاليها سافلها» كما
يقولون .وظهرت ببداهة ،بال تطبيل وشعارات ،املسألة الفلسطينية كأساس،
ليست بذاتها (فحسب) ،بل بوصفها شرطاً تفاعلياً مع سائر املسائل التي
يمكن تلخيصها بــأن مهمة التحرر الوطني واالجتماعي لم تُنجز بعد ،ولن
يُمْكن ألحوالنا في العموم ،وفي كل بلد بذاته ،أن تستقيم من دون إنجازها..
وفلسطين (وإسرائيل تلك) جزء منها .واضح وبسيط ،أليس كذلك؟
(&) في  23نيسان/ابريل هذا العام ،فالتاريخ يتغيّر حسب التقويم العبري.
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 7807ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﺮاﺑﺔ  13000ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ،
ﺳﺒﺐ وﺟﻮدﻫﻢ ﻫﻨﺎك ﻫﻮ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻌﺮﻗﻲ
اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1989و1990

ﻣﻠــــــﻒ

اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﻘﺎﻻت ﻫﺬه إﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﺗَﺸﺎرَك ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻛﻞٌّ ﻣﻦ أﻣﺎﻧﻲ اﻟﺠﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻧﺴﺘﻮن وﻣﺎﻳﻜﻞ روﺑﻨﺰ ﻣﻦ »اﻟﺒﺎروﻣﻴﺘﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲّ« .وﻗﺪ أﺻﺪر اﻟﺒﺤﺚ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞُ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ
وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴّﺔ« ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﻋﺼﺎم ﻓﺎرس ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴّﺔ ﺑﺒﻴﺮوت ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻤﺪوﺣﺔ س .ﺑﻮﺑﺴﺖ ﻟﻠﺴﻼم واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻧﺴﺘﻮن ،وذﻟﻚ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﳌِﺮ وﻣﻤﺪوﺣﺔ ﺑﻮﺑﺴﺖ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك .وﻳﻨﺸﺮه »اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﻴﻪ.

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﺗَﻌﻨﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ف ي ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎدل أو ﻣﺘﺴﺎوٍ
ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﺎﳌﺜﻞ ،وﻳﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻻ ﻳﻌﺮف
ﺗﻤﻴﻴﺰاً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻬﻮﻳﺔ .ﺑﻌﺒﺎرة
أﺧﺮى ،ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺴﺎواة ،أو اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ،ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﺗﺮﻛّﺰت اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻃﺎﻟﺐ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﺄن ﺗﺤﺎﺳِﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ.
وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﻟﻘﻴﺎداﺗﻬﺎ ــ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ
ــ وﻋﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮﻛّﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .أﻣّﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺖ ﻣﻦ »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻓﻤﺮرت إﺻﻼﺣﺎت أو
اﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﺑﻬﺎﺟﺲ أن ﺗﺘﺪارك ،وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎً ،ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﺿﺮوب ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﻫﻮ :ﻫﻞ أدّى »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ؟ ﻫﻞ ﻳﻌﻴﺶ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ
إرﺿﺎءً ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ أﻣﺪاً ﻃﻮﻳﻼً ؟ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ إﻣﺪاد ﺻﻨّﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﻣﻦ اﻹﺻﻼح اﳌﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﺒﻲ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ.
ﺗﻮﻓّﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﻮح اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ »اﻟﺒﺎروﻣﻴﺘﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻋﻠﻰ ﻋﻴّﻨﺎت ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺮﺻﺔً ﻟﻠﺘﺒﺼّﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ .ﻓﻘﺪ أﺟﺮى ،ﻋﻠﻰ ﺛﻼث
دورات ،ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  35.000ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ  14ﺑﻠﺪاً .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ  2007-2006ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻮاﻗﻒ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﻄﻼق ﺗﻠﻚ
اﻷﺣﺪاث ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻮاﻃﻨﻮ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻇﻞّ ﺣﻜﻢ ﺳﻠﻄﻮي .وﺑﺪأت اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم 2010
واﺳﺘﻤﺮت ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2011ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ اﻣﺘﺪت ﻓﻲ أﺛﻨﺎء أﺣﺪاث اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ .أﻣّﺎ اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷﺧﻴﺮة ﻓﺒﺪأت ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم  2012وﺗﻮاﺻﻠﺖ
ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ ﻋﺎم  ،2014ﻣﺎ ﻳﻮﻓّﺮ ﺗﺒﺼّﺮاً ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت واﳌﻮاﻗﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺠﺴﺎم.
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ،إﻟﻰ أنَّ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮى ﺗﻘﺪم ﻣﺤﺪود ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ،وإﻟﻰ أنَّ اﻟﺸﻮط
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻃﻮﻳﻼً  .ﻓﻤﺎ ﻳﺠﻨﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ دﺧﻞ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،وﻻ ﺗﺰال اﳌﺨﺎوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻠّﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ .وﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ،
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻟﺪى ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪٍّ ﻟﻠﻔﺴﺎد ،ﺗﺮى اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ
اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ أنَّ اﻟﻔﺴﺎد ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎً .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ أنَّ اﻟﻮاﺳﻄﺔ ـ أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﺮاﺑﻴﺔ  -ﻻ
ﺗﺰال ﻟﻬﺎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺆﻫﻼت ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
ﻫﺬا إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔً .ﻏﻴﺮ أنَّ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﻴﻤﻦ ـ وﻫﻤﺎ
ﺑﻠَﺪان ﺗﺮك ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﺷﺪّ اﻷﺛّﺮ ـ ﺑﺎﺗﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أنَّ اﻟﻮاﺳﻄﺔ
ﺻﺎرت أﻗﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻮادث .وﻳﺒﺪو أنَّ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺪأت ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وإن ﺗﻜﻦ ﻻ ﺗﺰال ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺣﻠﻬﺎ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ،ﻗﻨﺎﻋﺔٌ
ﺑﺄنَّ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﻻ ﻳﺄﺧﺬون آراﺋﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪّ .ﻟﻜﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻫﺆﻻء أو أﻛﺜﺮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أنَّ
ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ أن ﻳﺆﺛّﺮوا ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن

ﻳﺮى اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﳌﺼﺮﻳﻮن واﻟﺘﻮاﻧﺴﺔ واﻟﻴﻤﻨﻴﻮن ـ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ
أﺳﻘﻂ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ زﻋﻤﺎءﻫﺎ ـ أنَّ ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
 ،2011ﻓﺈنَّ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﻳﺮون أﻳﻀﺎً أنَّ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة ،رﺑﻤﺎ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات.
ﺑﻴﺪ أنَّ ﻗﻠّﺔً ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴّﻤﻮن ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ أو ﺣﺎل
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ .وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان،

اﻧﺨﻔﺾ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻨﺬ »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺼﺢّ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﺧﺼﻮﺻﺎً ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ  38ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ
 2011إﻟﻰ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ  .2013ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳُﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أنَّ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﻰ
ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺟﺪّي.
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ.

ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮى اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣﺎم اﻹﺻﻼح .وﻫﺬا
اﻹدراك ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺸﺪّة ،رﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪور اﳌﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻠﻮن
إﻗﻠﻴﻤﻴﻮن ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮ وﺗﺮﻛﻴﺎ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ »اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ« .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ،ﻓﺈنَّ ﻧﺴﺒﺎً أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮى أن اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺸﻜّﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣﺎم اﻹﺻﻼح
ﻗﻴﺎﺳﺎً ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ذي ﻣﻐﺰى ﻟﻬﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ.

ﺧﻠﻮد ﺳﺒﺎﻋﻲ ـ ـ ﺳﻮرﻳﺎ

ﺧﻠﻔﻴﺔ
وﺿﻌﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﺪارة .وﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺘﺎﻓﺎت ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ذاك اﻟﺬي
ﻳﻘﻮل» :ﻋﻴﺶ ،ﺣﺮﻳﺔ ،ﻛﺮاﻣﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« .ﻛﻤﺎ ﺳُﻤﻌﺖ ﻫﺘﺎﻓﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
إﻧﻤﺎ ﺑﺼﻴﻎ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﻮاﺻﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻣﺪﻧﻬﺎ .وﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ
ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ أو إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ،ﻓﺈنَّ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﻧﺰﻟﻮا إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع راﺣﻮا ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أوﺳﻊ
ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ :اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﻗﺒﻞ »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﻜﻤﺎً ﺳﻠﻄﻮﻳﺎً ﻣﺪﻳﺪاً وﻣﺘﻮاﺻﻼً  .وﻣﻊ أنّ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻓﺘﺮات ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮّ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺑﺎت اﻟﺮﻛﻮد
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻫﻮ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌﺘﺎد .وﻓﻲ أواﺧﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﺗﺒﻨّﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ ﺑﻌﺾ
»اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« .وﺳﻤﺢ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﳌﺤﺪود .ﻏﻴﺮ أنَّ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﺒﺮﻟﺔ ﻓﺸﻠﺖ وﻟﻢ ﺗُﻔﺾِ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻳُﺬﻛﺮ .أدّى ذﻟﻚ »اﻹﺻﻼح« إﻟﻰ ﻧﺸﻮء رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺎﺳﻴﺐ ﺣﻴﺚ
ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت
ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ،اﻣﺘﻠﻜﺖ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪت ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺤﻜّﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﺑﺤﺼﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي .وﺑﺎﺗﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﺘﺮﻛﺰة ،ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ،ﻓﻲ أﻳﺪي اﻟﻨﺨﺒﺔ أو اﳌﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻬﺎ ،ﻣﺎ
أدّى إﻟﻰ ﺳﻮء ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﺗﺰاﻣﻦ ﻫﺬا

اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ وﻓﻮد ﻋﺪد ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪّر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2004أنَّ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﺧﻠﻖ  100ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل  15ﻋﺎﻣﺎً ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺤﺴﺐ.
وﻋﻠﻰ اﳌﻨﻮال ﻧﻔﺴﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺪودة .وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ
ﻋُﻜِﺴَﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﻘﺘﻀﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ
ﻓﻲ اﻷردن واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  1989و .1991وﻛﺬا ﻛﺎن ﺣﺎل اﻻﻧﻔﺘﺎح
اﳌﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ .وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ﻟﻢ
ﻳُﻌْﻂَ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﺣﻖّ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ رأي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻻ ﻳﻌﻮﻗﻪ ﺷﻲء ،أو ﻻ ﻳﻤﺮّ
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﺤﻜَﻤﻮن
ﺑﻬﺎ .وﻛﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ إﺣﺪاث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ذي ﻣﻐﺰى أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻹﺣﺒﺎط اﻟﺬي ﻳﻠﻒّ أرﺟﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ.
أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻏﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘُﺒﺪي
أﻗﻞّ اﺣﺘﺮام ﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن .وأﺑﻘﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺎ وﺑﻠﺪان
أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪّ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮﻓّﺮ
ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺣﺼﺎﻧﺔً ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻛﻞّ ﺧﺮوج ﻋﻠﻴﻪ .ﻟﻜﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻀﺖ
أﺑﻌﺪ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﺿﻄﻬﺎد أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﻮن ﺿﺪﻫﺎ .وﻟﻢ ﻳُﺮِد ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﻮﻋﺰﻳﺰي  -اﻟﺒﺎﺋﻊ اﳌﺘﺠﻮّل اﻟﺬي أﻃﻠﻖ اﺣﺘﺠﺎﺟﻪ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ
أدت ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ  -ﺳﻮى اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻴﺸﻪ .ﻏﻴﺮ أن ذﻟﻚ أزﻋﺞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدرت
ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ ﻣﻄﻴﺤﺔً ﺣﺘﻰ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﻫﺬا .وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،ﻓﺈنَّ
اﻷﻧﻈﻤﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﻘﻤﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺟﺮّدت ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ أﺑﺴﻂ

ﺿﺮوب اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﺜّﻠﺖ أﺣﺪاث »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻣﻨﻌﻄﻔﺎً ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ .أﺧﺮﺟﺖ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ـ ﺻﻐﺎراً وﻛﺒﺎراً ،رﺟﺎﻻً وﻧﺴﺎءً ،ﻣﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
وأﻣﻴﻴﻦ ،ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ وﻋﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ـ ﻟﻴﻌﺒّﺮوا ﻋﻦ إﺣﺒﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﺣﻴﺎل ﻫﺬه

ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﺒﺮﻟﺔ ﻓﺸﻠﺖ
وﻟﻢ ﺗُﻔﺾِ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳُﺬﻛﺮ ،إذ أدّى
»اﻹﺻﻼح« إﻟﻰ ﻧﺸﻮء رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺤﺎﺳﻴﺐ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎم
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻗﺪ أوﺿﺤﻮا ﺑﺠﻼء أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻮﺳﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻘﻮة واﻟﻌﻘﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﺎﻇﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻘﺮار.
ﺗﺄﺛّﺮت أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﻠّﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛّﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ .ﺳﻘﻄﺖ رؤوس
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ واﻟﻴﻤﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ أﺟﻨﺒﻲ

واﺳﻊ .ﻟﻜﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ ردت ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﺎ إن اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺣﺘﻰ ﺳﺎرﻋﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺑﻞ
وﻗﻄﻌﺖ ﻋﻬﺪاً ﻏﺎﻣﻀﺎً ﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،زادت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺮرت إﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ،اﻛﺘﺴﺤﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺎﺋﻠﺔ أرﺟﺎء
اﳌﻨﻄﻘﺔ .وأﺧﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﻔﻮﺿﻰ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻠﺪان ،ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺼﺮ .وﻓﺎزت اﻷﺣﺰاب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ .وﻛﺎن ﻟﻬﺬه
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات وﺳﻮاﻫﺎ أن ﺗﺒﺪّل اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻻ ﻣﺠﺎل ،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻟﻠﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات .ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺠﺪُّد ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
وﺗﻐﻴُّﺮﻫﺎ ،وﺗﻨﺎﻣﻲ ﻗﻮة اﻟﻘﻮى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺑﺪاﻳﺔ »ﺷﺘﺎء ﻋﺮﺑﻲ« ،ﻳﺒﻘﻰ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲّ ﺟﻮﻫﺮ »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻣﻦ دون إﺟﺎﺑﺔ.
وأﻫﻢ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ :ﻫﻞ ﺗﺤﺴّﻨَﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ؟ ﻫﻞ
أﺟﺮت اﻷﻧﻈﻤﺔ ـ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ـ أيّ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟ ﻫﻞ أدّى اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
أو إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻧﻈﻤﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎً؟ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻰ ﺗﻨﺎول ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ وﻓّﺮﻫﺎ »اﻟﺒﺎروﻣﺘﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ«.

وﺟﻬﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة :ﺑﻄﺮﻳﺮك دﻳﻨﻲ وآﺧﺮ »ﺗﻘﺪﻣﻲ«
ﺗﺨﺘﺰل اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻴﺮت ﻟﻨﺎ ،ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮأة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎرﻳﻦ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻬﻤﺎ ،إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻘﻴﺐ دﻗﻴﻖ
ﻓﻲ اﳌﻮروث اﻟﺸﻌﺒﻲ اﳌﺤﻜﻲ واﻵﺧﺮ اﳌﻜﺘﻮب اﻟﺬي ﺗﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ أﻗﺒﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻘﺮون .ﻓﺎﳌﺮأة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﻫﻲ إﻣﺎ واﻟﺪة اﻟﺒﻄﻞ
أو اﳌﺎﻛﺮة اﳌﺨﺎدﻋﺔ اﻟﺘﻲ اﻏﻮت اﻟﺒﻄﻞ.
ﺟﺎء ﺗﻔﺴﻴﺮ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﺣﺘﻜﺮﺗﻬﻤﺎ
ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ،ﻟﻴﺮﺳﺨﺎ دوﻧﻴﺔ اﳌﺮأة ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻗﺼﺔ ﺣﻮاء
وزوﺟﺔ وﺑﻨﺎت ﻟﻮط وﺗﺎﻣﺎر إﻟﻰ ﻧﺺ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺪﻳﻦ،
ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ اﳌﺮأة ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻬﻮاً
ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺪه ،إن ﻟﻢ ﺗﻌﺒﺪه
ﻫﻲ ﻛﻠﻴﺎً ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﻠﺲ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻣﺠﺪداً ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻪ.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳُﺨﻔﻰ أو ﻳُﺴﺘﻐﺮب ﻣﻦ أﺗﺒﺎع اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ازدراؤﻫﻢ ﻟﻠﻨﺴﺎء ،ﻧﻈﺮاً ﻻﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺘﺠﺬر
ﻓﻲ ذاﻛﺮة اﻟﺸﻌﻮب .وﻓﻲ أﻓﻀﻞ ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻠﺒﺮﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﺗﺆﺳﺲ ﻫﺬه اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎت ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ

ﺗﺒﺸﻴﺮﻳﺔ ﺟﻞ ﻫﻤﻬﺎ ﺗﺤﺠﻴﻢ دور اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
وﻛﺒﺢ أي ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺤﺮري ﻳﺆﺳﺲ ﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﳌﻮاﻃَﻨﺘﻬﻦ اﳌﻨﻘﻮﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻮ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻨﻘﺼﺎن ﺳﺘﺰﻳﺢ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻴﻖ
وﺟﺬري.
إﻧﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻼﺳﺘﻐﺮاب واﳌﻘﺖ ،ﻫﻮ اﻟﺨﻂ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ
»اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ« داﻋﻲ اﻟﺘﺤﺮر ،اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻓﻲ ﻏﻤﺎر
ﻣﻌﺎرﻛﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻴﻴﻞ اﻟﺘﻬﻢ
وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ ﺻﻮب زﻣﻴﻠﻪ اﳌﺜﻘﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎﻟﺺ،
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻨﺪ رﺟﻼً .
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻟﺠﺪال ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﻋﻘﺪة
اﻟﻘﻀﻴﺐ ،وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮة ﺟﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺗﺠﺮد اﳌﺮأة
ﻣﻦ أي ﻧﺪﻳﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺨﻼف واﻻﺧﺘﻼف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻳﺤﺎل أي ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻵﺧﺮ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻣﺮأة إﻟﻰ
ﻧﻘﺎش ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ
أﺳﻠﺤﺔ ﺗﺌﺪ أي ﺟﺪل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻓﻲ اﳌﻬﺪ ،وﺗﺤﻮل
ﺳﺎﺣﺔ اﻻﺧﺘﻼف إﻟﻰ ﻣﺒﺎراة ﺗﺒﺪأ ﺑﺬم ﺟﺴﺪ اﳌﺮأة وﺗﻨﺘﻬﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻬﺮ اﻟﺬي ﺑﺎت ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
ﻛﻞ اﻟﻌﺼﺒﻮﻳﺎت اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻨﻬﺶ اﳌﺮأة اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻ أﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳُﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ
ﻧﻘﺎش.
وﺷﻬﺪت ﻣﺆﺧﺮاً ﻛﻞٌ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻗﺘﺤﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻷﻳﺰﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق .ﻫﻮل ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﺠﻴﺮ وﻗﺘﻞ وﺳﺒﻲ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ
إﺑﺎدة اﻷرﻣﻦ ،واﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،إﻟﻰ ﻣﺠﺎزر اﻷﻧﻔﺎل
واﻟﺪﺟﻴﻞ إﺑﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،وﺣﺮب رواﻧﺪا اﻷﻫﻠﻴﺔ،
وﺣﺎﻻت اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان .ﺟﺎء رد ﻣﺪﻋﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ اﻟﺬي اﻛﺘﺴﺐ ﺻﻔﺘﻪ
ﻣﻦ اﻓﺘﺮاض ﻣﻌﺎداﺗﻪ ﻟﻠﺮﺟﻌﻴﺔ ،ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺮﻓﺎق واﻟﺮﻓﻘﺔ

واﻹﺧــﻮة إﻟﻰ اﻏﺘﺼﺎب وﻗﺘﻞ ﻛﻞ »داﻋﺸﻲ«» ،ﻣﺘﺤﻔﺰاً
ﻟﺴﺒﻲ ﻣﺠﺎﻫﺪات داﻋﺶ« ﻣﻤﻦ وﺻﻔﻬﻦ ﺑﺎﳌﺘﻬﺎﻓﺘﺎت ﻟﺠﻬﺎد
اﻟﻨﻜﺎح ،ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻴّﺮ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ ﺑﺰواج اﳌﺘﻌﺔ.
ﻛﺘﺒﺖْ ﻳﻮﻣﺎً إﺣﺪى اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺎت ﺳﺎﺧﺮة ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺠﻬﻴﺔ
وﺑﺮودة ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﺰرة دوﻣﺎ ،ﻓﻜﺎن رد ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﺪّﻋﻮن
اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻛﻴﻞ اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ اﳌﻘﻴﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺎﻗﺶ او ﺗﺪﻳﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻏِﻞ وﺣﻘﺪ ،إﻧﻤﺎ ﺗﺘﺒﻌﺖ أﺛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
وﺗﻬﺎﻓﺘﺖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎﻻﻏﺘﺼﺎب واﻟﺴﺒﻲ واﻟﺘﻮﺻﻴﻔﺎت
اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮّح أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﺪ ،وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ
أن اﳌﺮأة »ﻋﻮرة« ،وان ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ أو ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻫﻮ
ﺷﺘﻴﻤﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ .وﻫﻮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻜﺮر ﻣﻊ إﺣﺪى اﻟﻔﻨﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﻋﺎرﺿﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ،ﻓﺘﺴﺎوى اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
وذﻛﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪ رﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ،ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ ذﻛﻮرﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺷﺮﻗﻨﺎ .ﻳﻌﻤﺪ
أﻧﺼﺎر اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﻢ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺮﺷﺤﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن،

إﻟﻰ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻔﻀﻴﺤﺔ زوﺟﻬﺎ ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻟﻠﺘﻬﻜﻢ
ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻟﻘﻮل» :ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻚ ﺧﻴﺮاً ﳌﺎ ﺧﺎﻧﻚ زوﺟﻚ«.
ﻫﻮ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﳌﺘﺪﺛﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ ،ﺳﻮاء ﺑﻘﻨﺎع دﻳﻨﻲ أم
ﻣﺪﻋﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ،رﺟﻼً ﻛﺎن أم إﻣﺮأة .ﻫﻮ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻌﻨﻒ
اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .وﻣﻦ ﻻ
ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﺨﺎص ﻻ ﻳﻌﻮّل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم
واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ .وﻫﺬا اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﻗﺼﺎﺋﻲ اﳌﻮﺟﻪ
ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﻤﻊ اﳌﻤﻨﻬﺞ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ اﻟﺠﻨﺴﻲ
واﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻄﺒﻘﻲ ﻟﺘﺘﻠﻘﻔﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﺗﺆﺳﺲ
ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﺟﻮة واﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻔﻜﺮي
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺴﻠﻴﻢ وﺻﻮﻻً إﻟﻰ اﳌﻮاﻃَﻨﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ واﻟﻨﺪﻳﺔ.

ﻋﺎﺻﻢ ﺗﺮﺣﻴﻨﻲ
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن
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 197ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻗﺮّ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻸردن
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ إﻗﺮاض ﺑﺪأت ﻋﺎم  .2012وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻷردن
ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻢ  1.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ أﺻﻞ  1.89ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ,
وﺗﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻣﻮال دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

ﻗﻀﻴـــــﺔ

ﻣﺪﻧﻨﺎ اﳌﺮﻳﻀﺔ وأﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﻀﺎءات
اﳌﺪﻳﻨﺔ

ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻓﻲ أن ﻣﺪﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﻳﻀﺔ،
وأن اﻵﻓﺎت ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﻮع ﺗﻨﺨﺮ ﺟﺴﻤﻬﺎ اﳌﺘﺮﻫﻞ ،وأﻧﻬﺎ
أﺻﺒﺤﺖ ﺑــﺆرا ﻟﻠﻔﺴﺎد وﻣﺮﺗﻌﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ،ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﻹﺟﺮام وﻳﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻦ ،وﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻷوﺳﺎخ واﻷﺗﺮﺑﺔ
وﺗـﻜـﺜــﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌ ـﺠــﺎري واﻟـﺤـﻔــﺮ ﺣـﺘــﻰ ﺗـﻜــﺎد ﺗـﻨـﻌــﺪم ﻓﻲ
أﺟﺰاء ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮوط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ .ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺬه اﻷﻣﺮاض وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﺒﺎب
ووﺻﻒ اﻟﻌﻼج.

اﻟﺤﺪود ﻓﻲ ﻣﻞء اﻟﻔﻀﺎء

ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »اﻵﺧﺮ واﻵﺧﺮون ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن«) ،اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ واﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻣﻌﺮض ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب
 ،(2015ﻳﻄﺮح اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﺪِّﻳﻖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻣﺮاض
ﻣﺪﻧﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻘﺒﻮل اﻵﺧﺮ ،وﻓﻜﺮة
اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺠﺎل اﳌﻜﺎﻧﻲ .ﺣﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺪاﺋﻢ :ﳌﺎدا ذم اﻟﻘﺮآن اﻷﻋَﺮاب وﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮى
ووﺻﻔﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ أﻫﻞ ﻛﻔﺮ وﻧﻔﺎق ووﻋﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺜﺒﻮر وﻋﻈﺎﺋﻢ
اﻷﻣﻮر؟ وﳌﺎذا أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﳌﺪن ودﻋﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻬﺎ؟ وﻫﻞ
ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮ وﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﺎءات؟ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ دون اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﻟﻔﻀﺎءات ﻷﻧﻬﺎ اﳌﺠﺎل اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ
واﺣﺪ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﻀﺎء ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ اﻟﻔﻀﺎء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻜﻲ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻪ وﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﻈﻬﻮره .ﻳﺮى اﻟﺼﺪِّﻳﻖ أن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻀﺎء )ﺑﺎدﻳﺔ ،ﻗﺮﻳﺔ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ( ﻟﻴﺲ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎ وﻻ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻴﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻠﺌﻪ ــ أي اﻟﻔﻀﺎء ــ
ﻣﻦ ﻃﺮف أﻓﺮاده .وﻫﺬا اﳌﻞء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺪود اﻟﻠﻪ ،وﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﻠﺌﻪ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﻳﺤﻴﺎ ﻓﻴﻪ أﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺣﺪوده
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻛﺈﻧﺴﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ »اﻟﺤﻼل« ،إﻟﻰ ﺣﺪود اﻟﻠﻪ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ »اﻟﺤﺮام«.
وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻧﻔﻬﻢ »اﻷَﻋْﺮَابُ أَﺷَﺪُّ ﻛُﻔْﺮًا وَﻧِﻔَﺎﻗًﺎ وَأَﺟْﺪَرُ
أَﻻَّ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮا ﺣُﺪُودَ ﻣَﺎ أَﻧْﺰَلَ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ رَﺳُﻮﻟِﻪِ وَاﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ
ﺣَﻜِﻴﻢٌ« )اﻟﺘﻮﺑﺔ ، (97 :ﻷن ذم اﻟﻘﺮآن ﻟﻸﻋﺮاب )اﻟﺒﺪو( ﻟﻴﺲ
ﻛﺮﻫﺎ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺒﺪوي ﻛﺸﺨﺺ ﺑﻞ ﻫﻮ ذم ﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻞء
اﻟﻔﻀﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺤﺪود وﻳﺘﻌﺪى ﺣﺪوده اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻹﻟﻬﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﻮل اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺮك
ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻓﻀﺎء ﺳﻠﺒﻲ .ﻓﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻫﻤﺎل اﻟﻔﻀﺎء
وﻧﺴﻴﺎﻧﻪ .اﻟﺒﺪوي ﻻ ﻳﺒﻨﻲ ﺑﺌﺮا ﻓﻲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﻃﻨﻪ
وﻻ ﻳﺰرع زرﻋﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﺮك ﻗﻄﻌﺎﻧﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻀﺮ واﻟﻴﺎﺑﺲ
وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺠﻒ ﻧﺒﻊ اﳌﺎء وﻳﺼْﻔﺮّ اﻟﻌﺸﺐ ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ
ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻳﻜﺮر ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﺎﺳﻴﺎ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ذم اﻷﻋَﺮاب ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ دﻋﻮة ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻞء اﻟﻔﻀﺎء.

اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﺘﻤﻴّﺰ واﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮاﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺬي رﺣﻞ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ

اﻟﺒﺎدﻳﺔ

وﻗﺪ ﺗﻔﻄﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮة وﻋﻨﻮاﻧﻪ »ﻓﻲ
أن اﻷﻋَﺮاب إذا ﺗﻐﻠﺒﻮا ﻋﻠﻰ أوﻃﺎن أﺳﺮع إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﺮاب«.
وﻳُﺮﺟﻊ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ »إﻧﻬﻢ أﻣﺔ
وﺣﺸﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻜﺎم ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻮﺣﺶ وأﺳﺒﺎﺑﻪ ﻓﻴﻬﻢ،
ﻓﺼﺎر ﻟﻬﻢ ﺧﻠﻘﺎً وﺟﺒﻠﺔً ،وﻛﺎن ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻠﺬوذاً ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ رﺑﻘﺔ اﻟﺤﻜﻢ وﻋﺪم اﻻﻧﻘﻴﺎد ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﻫﺬه
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮان وﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻪ .ﻓﻐﺎﻳﺔ اﻷﺣﻮال
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﺮﺣﻠﺔ واﻟﺘﻐﻠﺐ ،وذﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﺾ

ﻟﻠﺴﻜﻮن اﻟﺬي ﺑﻪ اﻟﻌﻤﺮان وﻣﻨﺎف ﻟﻪ« .ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺼﺤﺮاء
)ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﻀﺎء اﻟﺒﺪوي( ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻓﻀﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
وﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت ،واﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺪى ،ﻻ
ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻻ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﺔ ،وﻻ ﻳﺒﻨﻲ ﺣﻀﺎرة
وﻻ ﻳﺸﻴﺪ ﻣﺪﻧﻴﺔ ،وﻻ وﺟﻮد ﻓﻴﻪ ﻟﻶﺧﺮ .اﻟﺒﺪوي ﻳُﻐِﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎره ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ وﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎﺋﻪ وﻗﻄﻌﺎﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺮى
ﻧﻔﺴﻪ أﺣﻖ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﳌﺮﻋﻰ واﳌﺎء .وﻫﻜﺬا ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﻴﺎة
ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال اﻟﻐﺎرات واﻟﻐﺎرات اﳌﻀﺎدة .ﻟﺬا ﻓﺎﻟﺒﺎدﻳﺔ
»ﻓﻀﺎء ﻟﻠﺘﺸﻈﻲ« واﻻﻧﻘﺴﺎم.
وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎء اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻓﻀﺎء
ﺳﻠﺒﻴﺎ وﻧﺎﻗﺼﺎ وﻣﺤﺘﻘَﺮا ،إذ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ

اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻌﺬاب واﻟﺨﺮاب واﻟﺪﻣﺎر »وَﺗِﻠْﻚَ اﻟْﻘُﺮَى أَﻫْﻠَﻜْﻨَﺎﻫُﻢْ
ﻟَﻤَّﺎ ﻇَﻠَﻤُﻮا وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻟِﻤَﻬْﻠِﻜِﻬِﻢْ ﻣَﻮْﻋِﺪًا« )اﻟﻜﻬﻒ .(59:ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺮى اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﺗﻌﺎ ﻟﻠﻜﻔﺮ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﻀﻼل ،ﻓﻀﺎء
ﻣﻐﻠﻖ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ
اﻟﺒﻌﺾ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻓﻀﺎء ﻣﺸﺠِّﻊ ﻟﻠﺘﻌﻔﻦ وﺳﻴﻄﺮة
اﻟﻘﻠﺔ اﳌﺴﺮﻓﺔ واﻧﻐﻤﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد ورﻓﻀﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﺣﺘﻰ
ﻳﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎب .اﻟﻔﻀﺎء ﻣﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺬوات اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
وﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻶﺧﺮ اﻟﻐﺮﻳﺐ ،ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ اﳌﺨﺎﻟِﻒ ،ﻟﺬا
ﺗﺮاﻫﻢ ﻳﺨﺮﺟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻬﻢ »وَﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﺟَﻮَابَ ﻗَﻮْﻣِﻪِ إِﻻ
أَنْ ﻗَﺎﻟُﻮا أَﺧْﺮِﺟُﻮﻫُﻢْ ﻣِﻦْ ﻗَﺮْﻳَﺘِﻜُﻢْ إِﻧَّﻬُﻢْ أُﻧَﺎسٌ ﻳَﺘَﻄَﻬَّﺮُونَ«
)اﻟﻜﻬﻒ.(59:

ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻳﻘﺘﺮن
ﻓﻀﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره »ﻓﻀﺎء
ﺗﻌﺎﻳﺶ« ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻔﻀﺎءات ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ .ﻟﺬا ﻛﺎن
أول ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﺣﻴﻦ ﻫﺎﺟﺮ إﻟﻰ »ﻳﺜﺮب« اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )أوس ،ﺧﺰرج ،ﻳﻬﻮد(،
ﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻤﻬﺎ إﻟﻰ »اﳌﺪﻳﻨﺔ« ،رﻏﻢ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ
»اﳌﺪﻳﻨﺔ« ﻣﻔﺮدة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ وﻻ ﻓﻲ أدﺑﻴﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻹﺳﻼم .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﻣﺮٌ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻓﻲ أي ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى اﻧﺘﻘﻞ
إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻏﺰوا وﻓﺘﺤﺎ ﻣﺜﻞ ﺛﻤﻮد وﺗﺒﻮك
وﺳﻮﺳﺔ واﺷﺒﻴﻠﻴﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻌﻞ دﻻﻟﺘﻪ
اﻟﻮاﺿﺤﺔ :ﻧﺤﻦ أﻣﺎم »ﻣﺸﺮوع« .وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻓﻀﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻀﺎء وﺳﻂ ،ﻓﻼ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﻮح ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻻ ﻣﻐﻠﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ،
وﻫﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻨﻪ وإﻟﻴﻪ .ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮاب
وﻃﺮﻗﺎت ،وﻓﻲ ﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ ﻣﺰارع وﻣﺮاع ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺬﻫﺎب
إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺮﺟﻮع ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك واﻟﺘﻨﻮع،
ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﻋﻴﺶ اﻟﻔﺮد
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﻋﺪة ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﻟﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻧﺘﺎج ﺗﻔﺮﺿﻪ
اﳌﺪﻳﻨﺔ.
رﺑﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﻣﺪﻧﺎ«
اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺰرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻦ
ﻇﻬﻮر اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ واﻷﺣﻴﺎء اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ،وﻛﺜﺮة
اﻟﺒﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ،واﺣﺘﻼل اﻷرﺻﻔﺔ ،واﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ واﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﻫﻤﺎل،
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺨﺎدﺷﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران ،وﻛﺜﺮة
أﺷﻐﺎل اﻟﺤﻔﺮ واﳌﺠﺎري ،واﻧﻌﺪام اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء
وﻓﻀﺎءات اﻟﻠﻌﺐ واﻻﺳﺘﺮاﺣﺎت ،وﺗﺤﻮل اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم إﻟﻰ
ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت ..وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻳﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ اﳌﺪن
ــ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺰوح اﻟﺮﻳﻔﻲ واﻟﻬﺠﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
ﻓﺮص ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ــ ﻓﺤﻮﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﺎدﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻞء اﻟﻔﻀﺎء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻫﻤﺎل واﻟﻨﺴﻴﺎن..
ﻓﺘﺠﺪ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎرة ﻳﺮﻣﻲ اﻷوﺳﺎخ ﻣﻦ ﻋﻞٍ ،وﻳﻨﺸﺮ
اﻟﻐﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻟﺸﺮﻓﺎت ،وﻳﻀﻊ اﻟﺰﺑﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
أﻣﺎﻛﻨﻬﺎ أو أوﻗﺎﺗﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻨﻈﻒ أﻣﺎم ﺑﻴﺘﻪ وﻻ ﻋﻤﺎرﺗﻪ ،ﺑﻞ ﻻ
ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻤﺴﻜﻨﻪ اﻟﺨﺎص ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺼﻞ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ وﻣﻼﺣﻆ .وﻻ ﺣﻞ
ﻟﻬﺬه اﳌﺸﺎﻛﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻞء اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ ،ﻟﺘﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ
واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻪ وﻣﻊ اﻟﻮﺳﻂ ،وﻣﻠﺌﻪ ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم
واﻻﺣﺘﺮام وﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﺒﺮوك ﺑﻮ ﻃﻘﻄﻮﻗﺔ
ﺑﺎﺣﺚ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ـ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﳌﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة

ﻣﻌﻠّﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻓﻲ »ﻋﻴﻦ اﻟﻌﺮب«
ﻟــﻢ أﺗ ــﻮﻗّ ــﻊ ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـﻘـﺪّﻣــﺖ ﳌـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪّة ﺳﻨﻮات ،ﺳﻮى أن
ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ إﺣــﺪى ﻣــﺪارس ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺣﻠﺐ أو ﻓﻲ
ﻗﺮﻳﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ،أﺳﻮة ﺑﺎﳌﻌﻠﻤﻴﻦ اﳌﺪﻋﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ
ﻣﺴﺆول.

اﻋﺘﻤﺪتُ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد أﺑﻲ وﻧﻔﻮذه وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺪر ﻗﺮار ﺗﻌﻴﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﺮب ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺮك
ﺳﺎﻛﻨﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت ،ﻓﺄﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻗﺪّﻳﺴﺎ ،ﻛﻤﺎ أنّ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻠﺐ،
وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﺖ ،أراد أن ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻻﺑﻦ اﻟﻀﺎل اﻟﺬي ﺧﺮج
ﻋﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻬﻦ اﻟﺘﺠﺎرة أﺑّﺎ ﻋﻦ ﺟﺪ ،ودرس
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ )أي ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺧﺮاﺋﻂ ،وأي ﺟﺒﺎل وأودﻳﺔ ..ﻫﺬا
ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻄﻌﻢ ﺧﺒﺰا وﻻ ﻓﺠﻼ( .وﻣﻊ ذﻟﻚ راق ﻟﻲ أن أﺗﻤﺮّد
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ أﺑﻲ وأن أُﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﺮب وأﻟﺘﺤﻖ
ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻲ .وﻟﻦ أﻧﺴﻰ ﻓﺮﺣﺘﻲ ﺑﺄول راﺗﺐ ﻗﺒﻀﺘﻪ ،ﻓﻲ أﻳﺎم
ﻋﺰّ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  ،2006ﺣﻤﻠﺖ ﺣﻘﻴﺒﺘﻲ
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻊ ﺑﻀﻌﺔ ﻛﻴﻠﻮات ﻣﻦ ﺻﺎﺑﻮن اﻟﻐﺎر واﻟﺰﻋﺘﺮ
اﻟﺤﻠﺒﻲ ،واﺗﺠﻬﺖ إﻟﻰ ﻛﺮاج ﻫﻨﺎﻧﻮ ،اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،واﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻤﺌﺎت اﻟﺒﺎﺻﺎت
وآﻻف اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻛﻞ أرﺟﺎء ﺳﻮرﻳﺎ ،وأﻣﺴﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺧﻂ

ﺗﻤﺎس ،ﻣﺴﻜﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺻﻴﻦ وﺑﺮاﺋﺤﺔ اﳌﻮت .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ  ،2008ﺳﻮف ﺗﻀﻄﺮﻧﻲ ﻇﺮوف ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮّف
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاج اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﻨﻮب اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮاﻣﻮﺳﺔ،
واﻟــﺬي أﻣﺴﻰ اﻟﻴﻮم ،ﻫﻮ اﻵﺧــﺮ ،ﻣﻬﺠﻮرا ﻣﻦ ﺿﺠﻴﺞ
اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ واﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،وﻣﺴﻜﻮﻧﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﳌﻮت.
ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﺮف ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﺮب ،ﻣﻊ أﻧﻨﻲ ﺣﻔﻈﺖ
ﻛﺎﻟﺒﺒﻐﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﺪي وﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻪ ﻋﻦ
ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ،ودﺧﻠﺖ اﻻﻣﺘﺤﺎن وﻧﻠﺖ أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت ،وإن
ﻛﺎن أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻲ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻻ ﻋﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﻘﺮى اﳌﺤﻴﻄﺔ
ﺑﻬﺎ .ﺳﺄﻟﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺄﻟﻮﻧﻲ ﻋﻦ
زراﻋﺔ اﻷرز ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ واﻷﻓﻮﻛﺎدو ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ.
ﻛﺎن اﻟﺒﺎص ،ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺔ اﳌﺌﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ،ﻳﺘﻤﺎﻳﻞ ﻃﺮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﺎء ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻀﺮ وﻣﺤﻤﺪ
دوﻣﺎن .ﻷول ﻣﺮة أﺳﻤﻊ أﻏﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻜﺮدي
وأﻧﺴﻰ ﺻﺒﺎح ﻓﺨﺮي وأﻏﻨﻴﺘﻪ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻋﻨﺪي »ﻳﺎ ﻣﺴﻌﺪك
ﺻﺒﺤﻴّﺔ« ،وإن ﻛﻨﺖ اﻟﻴﻮم أﺿﺤﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺒﺘﻲ ،ﻓﺄي ﺳﻌﺪ
وأي ﺻﺒﺢ؟
ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻲ إﻟﻰ اﳌﺠﻤّﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮي .ﻫﻨﺎ ﻟﺼﺎﺑﻮن
اﻟﻐﺎر واﻟﺰﻋﺘﺮ دورﻫﻤﺎ اﻟﻔﻌّﺎل وﻣﻔﻌﻮﻟﻬﻤﺎ اﻟﺴﺤﺮي ﻓﻲ
ﺗﺠﺎوز اﻟﺮوﺗﻴﻦ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﻌﻘﺪة ﳌﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف أنّ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻣﻦ
ﺣﻲّ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺤﻠﺐ زودﻧﻲ ﺑﺮﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﺑﻦ أﺧﺘﻪ

ﺟﻮان ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎر ،ﻓﺎﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ.
ﺣﻀﺮ ﺟﻮان ،وﻫﻮ ﺷﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻣﺼﻄﺤﺒﺎ ﻣﻌﻪ
أﺧﺘﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻧﻴﺮوز ذات اﻟﺠﺪاﺋﻞ اﻟﺴﻤﺮاء» :أﺳﺘﺎذﻧﺎ،
ﻧَﻮّرت ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ ،أﻧﺖ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺘﻨﺎ ،وأﻫﻼ ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ وﺑﺎﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ«.
ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول ،اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻋﺎﳌﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ »اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء
اﻟﺴﻮري« ،اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺸﻬﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻠﻮ
ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﻨﺎ .وﻃﻮال ﻓﺘﺮة
إﻗﺎﻣﺘﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن ،2011
اﻛﺘﺸﻔﺖ أﻳﻀﺎ أنّ ّﻫﻨﺎك ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻨﺒﺾ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة:
ﺑﻴﻮت ﺑﺴﻴﻄﺔ وﺣﻮاﻧﻴﺖ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻌﺞّ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺤﻠﻴﺔ،
وﻣﺪارس ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﺛﺎﻧﻮﻳﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﻬﺎ،
وﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗُﺼﻨّﻊ اﻟﺤﺼّﺎدات واﻟﺤﻔّﺎرات ،وأراض زراﻋﻴﺔ
واﺳﻌﺔ ﺗﺰرع اﻟﻘﻤﺢ واﻟﻘﻄﻦ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﺰروﻋﺎت
اﳌﺸﻬﻮرة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ .أﻧﺎس ﻣﺤﺒﻮن وﻣﺨﻠﺼﻮن ،ﻛﺎﺑﺪوا
ﻫﻮاﺟﺲ أﺣﻼﻣﻬﻢ وأﺳﺌﻠﺘﻬﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺣﻮل ﺗﻠﻚ
اﻟﺠﺬور واﻟﻬﻮﻳﺎت اﳌﻨﺴﻴﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ أﻳﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒّﻮرة
اﻟﺼﻒ أﻛﺘﺐ اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ أﻗﻮم ﺑﺘﺤﻀﻴﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ.
أﺣﺒﺒﺖ اﻷوﻻد وأﺣﺒﺒﺖ ﺿﺠﻴﺠﻬﻢ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﻢ وﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻤﺎﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠّﻢ وﺗﺤﻀﻴﺮ
ﻟﻮﺣﺎت اﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أنّ اﻟﺘﺴﺮّب ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻲ

واﳌﺪارس اﻷﺧﺮى ﻛﺎن ﻳﺰداد ﻓﺼﻼ دراﺳﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ،
ﻓﺄﺷﺘﺎق إﻟﻴﻬﻢ وأﺑﺪأ رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ورﺷﺔ أو ﻓﻲ
ﺣﻘﻞ ،وأﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﻢ.
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻧﺤﻮ ﻏﺪ أﻓﻀﻞ ،ﻟﻦ أﻧﺴﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ،ﻓﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺮدم ﺑﻚ
وأﻟﺤﺎن اﻷﺧﻮﻳﻦ ﻓﻠﻴﻔﻞ ،ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻴﻲ اﻟﻌﻠﻢ وﻧﺤﻦ ﻧﻨﺸﺪ
»ﺣُﻤﺎة اﻟﺪﻳﺎر ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺳﻼم« ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻛﻨﺖ أﻗﺮأ اﻣﺘﻌﺎﺿﺎ
ﻓﻲ وﺟﻮه ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﻴﻦ ،وﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺪروس وﻋﻠﻰ
ﻫﻴﺼﺔ اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺔ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻌﺎض ﻳﺘﺤﻮّل إﻟﻰ
أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺤﺎﺻﺮﻧﻲ ،ﻣﻊ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ وزﻳﺮا وﻻ أﺷﻐﻞ
ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻌﺐ أو ﻓﻲ إدارة ﻣﺤﻠﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﺪي أدﻧﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎت أﻏﻠﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻛﺮش اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ وﺻﺒﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺴﻮداء
اﻟﺪاﻛﻨﺔ وﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ..أﻧﺎ ﻓﻘﻂ
أﺳﺘﺎذ ﻣﺜﻠﻬﻢ ،ﻫﺎﺟﺴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻮت ﺷﻬﺮه.
ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺻﺮﺧﺖ ﺑﻮﺟﻬﻬﻢ :ﻟﻸﻛﺮاد ﻣﻤﺜﻠﻮﻫﻢ اﳌﻨﺘﺨﺒﻮن ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ،ﻓﺼﺮﺧﻮا ﺑﻮﺟﻬﻲ :أﺳﺘﺎذﻧﺎ ،ﳌﺎذا ﻻ ﻳﺤﻖ
ﻟﻨﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ أﺳﻮة ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻷرﻣﻨﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪارس ﻃﻮاﺋﻔﻜﻢ ﺑﺤﻠﺐ؟
وأﻳﻀﺎ ،ﳌﺎذا ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ إﺻﺪار ﺻﺤﻴﻔﺔ أو اﻓﺘﺘﺎح إذاﻋﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إف إم ،وﺳﻮف ﻧﺒﺚ ﻟﻚ ﻗﺪود ﺻﺒﺎح ﻓﺨﺮي وﻛﻞ
ﻣﻮﺷﺤﺎﺗﻪ ..أﺳﺘﺎذﻧﺎ ،ﳌﺎذا ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ أو

ﺣﺰب ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻊ ﻛﻞ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻮﻣﻲ.
ﻛﻨﺖ أﺣﺎول اﻟﺘﻤﻠّﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺒﻴﺖ ﺷﻌﺮ
أو ﺑﻘﻮل ﻣﺄﺛﻮر .وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺎﺻﺮوﻧﻨﻲ ﺑﺸﺪّة
أﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ »ﻳﺎ أﺑﺘﺎه اﻏﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ
ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻠﻮن« ،وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺼﺮﺧﻮن ﺑﻮﺟﻬﻲ:
أي ﻏﻔﺮان؟ إﻧﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻠﻮن.
ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻲّ أن أﻛﺘﺸﻒ ﻫﺬه اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﺟﺌﺖ ﻷﻋﻠّﻢ ﻓﻴﻬﺎ وأﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨﻬﺎ وﻻﻋﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ اﻹﺛﻨﻴﺔ وﻻ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺮﺑﺘﻬﺎ وﻻ ﻋﻦ ﺳﺤﻨﺎت
أﻫﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻠﺐ ،وﻛﺄنّ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﺑﻴﻦ ﺣﻠﺐ ﺗﻤﺘﺪ ﻵﻻف اﻷﻣﻴﺎل .ﻓﺎﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﻛﻴﻒ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت وأﻧﺎ ﻻ أﻓﻘﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻣﺪن وﻃﻨﻲ وﻗﺮاه.
ﺣﻤﻠﺖ أﻗﻼم اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎدس
ﻷﺣﺎول أن أرﺳﻢ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﺎ أﺟﻬﻠﻪ ،وﺻﺮت أﻟﻮّن ﻫﺬه
اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺋﺮﻧﺎ اﳌﺠﻬﻮﻟﺔ
ﻓ ــﻲ ﺣ ـﻠــﺐ وﻓـ ــﻲ ﻋ ـﻴــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺮب ﻣ ـﻌ ــﺎ .ﻣ ــﻦ ﻟ ـﻌــﺐ ﺑـﺨــﺮاﺋـﻄـﻨــﺎ
اﻟﺼﻐﻴﺮة؟ ﻻ أﻋﺮف ،ﻷﻧﻨﻲ ﻳﺒﺪو ﻟﻢ أدرس اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺟﻴﺪا
وأﺟﻬﻞ ﻃﻘﻮس اﳌﺪّ واﻟﺠﺰر ،وﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺒﺮاﻛﻴﻦ واﻟﺰﻻزل.

ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻴﻄﺎر
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
أﺛـﻨــﺎء ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻹرﻫ ــﺎب ﻓــﻲ ﺳﻴﻨﺎء وإﻏ ــﻼق ﻣﺤﻄﺔ
ﻣﺘﺮو اﻟﺴﺎدات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﺻﻄﺪم اﻟﻘﻄﺎر ﺑﺎﻟﺠﺪار ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻪ ﻷﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ ،ﻛﻤﺎ أُﻟﻘﻲ  500ﻃﻦ
ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﻴﻞ وﺗﺴﻤﻢ اﻟﻌﺸﺮات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
وﻫـﻨــﺎ ﻗ ــﺮرت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ إﻧ ـﺸــﺎء وزارة ﺟــﺪﻳــﺪة اﺳـﻤـﻬــﺎ »وزارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ« ،وﻛﺎن دور ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟــﻮزارة ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ
ﺷﻮارع اﳌﺪن اﻟﻜﺒﺮى ،وﺗﺮدﻳﺪ ﺛﻼث ﺟﻤﻞ »أﻧﺎ أﺛﻖ ﻓﻲ ذﻛﺎء
اﻟﻜﺒﺎر ،أﻧﺎ ﻋﻨﺪي أﻣﻞ ،أﻧﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ« ،ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻤﺴﻤﺌﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن ﺻﻮت اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﺎﻟﻴﺎً ،ﻳﻤﺸﻮن وﻳﺰﻋﻘﻮن
»أﻧ ـ ـ ــﺎااااااا ﻋﻨﺪﻳﻴﻴﻴﻴﻴﻲ أﻣ ــﻞ« ،وﻟـﻜــﻦ اﻟ ـﻨــﺎس ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳﻨﻈﺮون
إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻼ ﻣﺒﺎﻻة ،وﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﺑــﺪأت أﺣﺒﺎﻟﻬﻢ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺗﺘﻌﺐ،
وأﺻــﻮاﺗـﻬــﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ،ﻣــﻊ اﻟـﺤــﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ،وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ،ﻷن ﻫﺬا ﻳﺘﺮﺗﺐ

ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﻤﺌﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ آﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ.
اﻵن ﺧـﻔـﺘــﺖ أﺻــﻮاﺗ ـﻬــﻢ ﺗ ـﻤــﺎﻣ ـﺎً .أﺻ ـﺒ ـﺤــﻮا ﻳـ ـ ــﺮددون اﻟﺠﻤﻞ
اﻟﺜﻼث ﺑﺼﻮت ﻫﺎﻣﺲ ،ﻳﻤﺸﻮن وﻻ ﻳﻨﻈﺮون أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻛﺄﻧﻬﻢ
ﻣﺴﺮﻧﻤﻮن ،ﻟﺪرﺟﺔ أن أﺣﺪاً ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ .ﺑﻞ
اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺠﺮأ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎً .وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
داﺋ ـﻤ ـﺎً ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬــﺎ ،ﻓـﻘــﺪ ﺗـ ــﺪاول اﳌ ـﺼــﺮﻳــﻮن ﻗـﺼــﺔ ﻣﻮﻇﻒ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟــﺬي ﺳﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع وﻫــﻮ ﻳﻬﻤﺲ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻞ اﻟﺜﻼث ،وﻗــﺎم أﺣــﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن
ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻒ إﻻ أن أﺧــﺮج ﻣﺴﺪﺳﻪ وﻗﺘﻠﻪ ،وواﺻــﻞ اﳌﺸﻲ وﻫﻮ
ﻳﺮدد »أﻧﺎ ﻋﻨﺪي أﻣﻞ ،أﻧﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ« .وﻓﻲ
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ،ﻣﻨﺤﺖ اﻟــﻮزارة ﻫﺬا اﳌﻮﻇﻒ ﺳﺒﻌﻤﺌﺔ
وﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎً ،ﺑﻔﺎرق ﻣﺌﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﻦ اﳌﺮﺗﺐ اﻷﺻﻠﻲ،
ﻷﻧﻪ أﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﺼﺮ اﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ
اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ.
ﻧﺺ ﻧﺎﺋﻞ اﻟﻄﻮﺧﻲ ورﺳﻢ ﻣﺨﻠﻮف
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 115هو عدد األطفال الذين قتلوا خالل شهر بسبب «عاصفة الحزم»،
منذ انطالقها في  26آذار/مارس وحتى  26نيسان/أبريل وذلك وفق يونيسف،
منهم  64قتلوا في غارات جوية ،و 26بانفجار ألغام،
و 19بالرصاص الحي ،و 3بالقصف املدفعي ،و 3بوسائل لم تتبينها املنظمة.

متابعات

العراق ..ال عزاء للصناعات املحلية

وقفت أم عبّاس قدّام الكاميرا وهي تَعتمرُ خوذة عسكريّة،
وقالت بتحدٍّ «من منكم يحمل سالحاً فليوجه إطالقاته إلى
رأسي ..أنا من صنع هذهِ الخوذة وأُراهن عليها بحياتي»،
وتساءلت «ملاذا تبقى صناعاتنا مكدَّسة في املخازن فيما
الدّولة تستورد مثيالتها التي ال ترق إلى جودتها بماليين
الدوالرات؟».
ال تجد السيّدة التي تعمل في مصنعٍ تابعٍ لوزارةِ الصّناعة
العراقيّة ،والتي لم تتسلّم مرتبها منذ أكثر من ثالثة أشهر،
إجابة من الحكومة العراقيّة التي أغرقت البالد بالسلع
املستوردة ،من دون أي مُراعاة للحفاظ على الصناعات املحليّة
وتطويرها .السؤال ذاته يطرحه عمال شركات النسيج
الذين يقولون إن الدولة تستورد من الصين وإيران عشرات
آالف «البطانيات» (األغطية) منخفضة الجودة لتوزيعها على
النازحين ،في حين أن «مخازن شركاتنا مملؤة بإنتاجنا من
البطانيات عالية الجودة» ،واألمر ذاته ينسحب على معامل
الفوسفات واألدوية والحديد الصُلب ..وغيرها.
لقد أدّى انخفاض أسعار النفط الخام إلى النصف ،وارتفاع
كُلف الحرب الدائرة بين القوّات األمنية وتنظيم «داعش»،
إلى أن تتخذ حكومة حيدر العبادي خيار التقشّف كأسهل
الخيارات للخالص من األزمة املاليّة التي تمرّ بها البالد .وجعل
هذا أم عبّاس وزمالءها وزميالتها أوّل القرابين على مَذبح
سوء إدارة االقتصاد والصناعة العراقيين.

االجهاز على ما تبقى

بعد إسقاط نظام صدّام حسين في  9نيسان العام ،2003
كان من الصّعب إحصاء حجم الخراب الذي حلَّ بالبنيّة
التحتيّة للبالد .صارت الشركات الصناعية العراقية نهباً
للصوص .أُحرِق بعضها ،وتم بيع مكائن وأجهزة شركات
أخرى لبعض دول الجوار بأثمان بخسة .وبــدالً من أن
يُعاد إحياء الصناعة العراقيّة ،التي تضررت جراء الحصار
االقتصادي القاسي الذي استمر ألكثر من عقد ،واالحتالل
الذي أقرّ مشروع إعادة إعمار العراق ،راح بول بريمر« ،الحاكم
املدني للعراق» ،يشرِّع قراراً يقضي بفرض ضريبة  5في املئة
على السلع الداخلة إلى العراق ،وهي قيمة منخفضة أدّت إلى
إغراق األسواق بالسلع األجنبيّة ومواد البناء من دول الجوار.
جعل ذلك العاملين في تلك الشركات يعانون البطالة
املقنَّعة لسنوات .لكنهم وبخبرتهم املتراكمة ،تمكنوا من
إعادة تأهيل بعض تلك الشركات التي بدأت باإلنتاج الفعلي.
فأجهضت الفوضى والفساد اإلداري واملالي آمالهم بتسويق
منتجاتهم تمهيداً لتطويرها:
 فالفوضى والفساد اإلداريين لم يتمكّنا من إيجاد أسواقلتلك املنتجات داخلياً وخارجياً ،خاصة مع وجود سلع أجنبيّة
ال يمكن لالنتاج املحلي ،الذي يعاني الويالت ،منافستها.
 وإذا ما كان بريمر وضع الـ 5في املئة من أجل تخفيضالضرائب على الشركات املتعاونة مع اإلدارة األميركية في
دعم الحرب على العراق ،فإن األحزاب السياسيّة فرضت نحو
 15في املئة كحصص من كلّ عقد تبرمه مع الشركات التي

تأتي باملنتوجات والسلع لحساب الحكومة ،لزيادة األموال في
الحسابات الشخصية ألفرادها .وهكذا تعمَّد فرسان الفساد
إبقاء تلك املنتجات في املخازن بهدف االستمرار في استيراد
بضائع مشابهة.
وعلى الرغم من تعطّل  1996مصنعاً تابعاً ألربع وزارات
في العراق عن العمل ،بسبب تقادم بعضها ،وتخلّف بعضها
اآلخر عن التكنولوجيا الحديثة ،وعلى الرغم من أن الصناعة
ال تُشارك في الناتج املحلي إال بنحو  2.4في املئة ،إال أن
توظيف العمّال في هذه املصانع بقي مستمراً ،في صفقة
الزبائنية السياسية بين األحزاب وسكّان املحافظات العراقية
التي تعاني فقراً مدقعاً ،وهو استمرار ملسلسل البطالة املقنعة
و/أو «الفضائيين» ،الذي أدّى إلى وصول عدد املوظفين في
الحكومة إلى نحو  6ماليين موظّف ،ال يعمل أيّاً منهم سوى
 10دقائق في اليوم الواحد!
تمويل ذاتي
حاولت الحكومات العراقيّة املتعاقبة منذ العام  2003وحتّى
اآلن ،تحويل شركات القطاع العام إلى التمويل الذاتي،
من أجل تخفيف العبء الذي تسبّبه للدولة .إال أن خطّة
التحويل هذه ،لم يكن يعقبها أي استراتيجية في تصريف
املنتجات ،األمر الذي يجعلها دائماً متخوّفة من أن تكون
شركات خاسرة ،ويجعل عمّالها لقمة سائغة للجوع ،ويجعل
مصانعهم أيضاً عرضة لجشع األحزاب السياسية التي
تمتلك شبكة تجّار مستعدين لالنقضاض على أي مشروع
يدرّ األرباح ،مهما جرَّ خلفه من ويالت على عامّة الشّعب.
كلّف نحو  400ألف موظّف في الشركات العامّة الدولة
نحو  10مليارات دوالر كمرتبّات خالل العقد الذي تال االحتالل،
واقترضت األموال من املصارف الخاصّة بفوائد تسدّدها
وزارة املاليّة العراقيّة .جرى كل ذلك من دون أن يكون
لهؤالء العمّال والعامالت انتاج فعلي يسدّ ما يُنفَق عليهم ،بل
إن بعض الشركات أُعلنت كمنشآت خاسرة ،وليس لديها
القدرة على اإلنتاج.
حصل ذلك كلّه أيّام الطفرة املالية جراء ارتفاع أسعار النفط
إلى أكثر من  100دوالر للبرميل الواحد ،األمر الذي جعل
الجميع مطمئناً :يأخذ العمّال مرتبّاتهم كل شهر ،وتكدّس
الحكومة منتوجاتهم في املخازن لتأكلها الجرذان وتتلفها
األمطار .لم يتوقّع أحدّاً أن شيئاً جديداً سيحدث ،أن النفط
لن يظلَّ على حاله ،وأن الدولة عليها أن تنوّع مصادرها ،وأن
تستثمر في مصانعها املعطّلة واملتهالكة.
ما الذي جرى؟
إيغاالً في فشل اإلدارة املالية ،مع تبخّر األموال من خزينة
الدولة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط واستعار الحرب
ضد تنظيم «داعش» ،عمدت وزارة املالية إلى قطع مرتبات
العمّال لفترات امتدت في بعض الشركات لعشرة أشهر،
فيما تتراوح فترات قطع مرتبات منتسبي شركات أخرى
بين الستة أشهر والثالثة أشهر .لم يجد املنتسبون ،جرّاء
الجوع الذي حلَّ في منازلهم ،بدَّاً من االحتجاج للمطالبة
بمرتباتهم ،وفي ظل غياب النقابات التي تدافع عن حقوقهم

 ..بــألــف كـلــمـة

(تصوير :محمد بدارنة ـ فلسطين)

مدونات
عن أهل العراق
لم يرد ذكره في كتاب الوردي «ملحات من تاريخ العراق الحديث» .وهو ال يسرد سفراته
وإقامته كسائح أو عابر أو زائر .إنما يُحدّثك كعارفٍ باملكان وأحواله وأهله .له في كل عهد من
العهود التي عاصرها في العراق وحكوماته ذكريات وسرد وتلميحات ..له رؤياه ورؤيته ،حسب
إقامته وتسهيل سفره من حدود بيته حتى كربالء ،محل إقامته في الذاكرة واألهل والزيارة.
يُحدثك عن فيصل األول والثاني ،وعبد اإلله ،وامللك غازي ،ويذكر أيضاً الزعيم عبد الكريم
بضحكات وحكايات وأزمنة وأشخاص ،ويتندر على عبد السالم وأخيه عبد الرحمن ،وربما يعيد
ذكر الهوسة «صعّد لحم ونزّل فحم» ،ويضحك بهوسة نوري السعيد والقندرة ،وگيطان
صالح جبر .ويصل بسرده إلى مرحلة البكر .ولكن عندما تسأله عن فترة صدام حسين ،يخفت
حديثه تباعاً ،وال يحب زمن غيابه أيام الحرب اإليرانية .وكما شعّت عائشة البياتي في أشعاره،
هو أيضاً زيّنَ ذكرياته بأم عباس ،وكأنها سليمة مراد باشا زمانها .في الحرب األولى ،بقي على
حياده ،ولم تكن ميوالته إيرانية الهوى .ولكن في يوم سقوط بغداد ودخول األمريكان قال كلمة
الخبير والعارف باملكان العراقي :ال يحكم العراق إالّ رجل مسبّع ببوله.
& حيي إبراهيم من األهل ،زار العراق بعد االحتالل ملرةٍ واحدة ،ولم يطل اإلقامة .وملا سألناه ،قال
بلهجتنا السنسكريتية« :ما يازت ليي» ،أي ما جازت لي.
من صفحة  HASAN DABELعلى فايسبوك

حـلـــــم..

أمير عمل /فلسطين

على الرغم من اإلرث النقابي الكبير في التاريخ العمالي
العراقي ..لم يجد هؤالء سوى املبادرات الفردية التي سرعان
ما تحولت إلى تجمّعات واسعة في معظم املحافظات.
كانت البداية من معامل النسيج ،حيث اعتصم مئات العمال
منتصف أيلول  ،2011للمطالبة بمرتباتهم وحماية املنتج
الوطني من منافسة البضائع املستوردة من مناشئ ال ترقى إلى
مستوى املنتوج املحلي .وبعد دفع مرتبات املنتسبين آنذاك،
عادت قضية الشركات إلى الظل ،لتنطلق مجدداً بداية العام
الجاري .ومع إهمال املطالب من قبل الحكومة ،عمد منتسبو
الصناعات النسيجية في بابل إلى اقتحام مجلس املحافظة
في التاسع من شباط في حركة تصعيدية وجدت صداها
مباشرة في بغداد ،حيث قطع املئات من منتسبي شركات
البطاريات والصناعات امليكانيكية والصناعات الكهربائية
الطريق السريع أمام مبنى وزارة املالية مطالبين بصرف
مرتباتهم .وأمام هذا التصعيد ،أضطرّت الحكومة لالنصياع
ملطالب املنتسبين وصرف بعض من مرتباتهم ومستحقاتهم
لتحل جزءاً من املشكلة وتجعل الجزء اآلخر قيد االنتظار.

والحل؟

ليس لدّى الحكومة إجابات على أسئلة  600ألف موظف
موزعين على  79شركة عن مستقبلهم ،لكن ثمّة مشاريع
قوانين عدّة تخفف من أعباء االنفاق ،وليس من بينها إعادة
تشغيل املصانع واالستفادة من منتوجاتها ،ومنها خفض
سنّ التقاعد ليضاف هؤالء إلى نحو مليون متقاعد مسجلين
في سجّل الحكومة العراقيّة ،أو عرض هذه املصانع للبيع أو
لالستثمار ،تاركين مصائر العمّال للمستثمرين الجدد الذين
لن يضبطهم قانون يمنع صرفهم من املصانع.
تظلَّ اللجنة املالية في البرملان تكرر املقترحات ،إال أن رفع
الحيف عن املصانع ،وتدوير عجلتها ،وبيع منتجاتها إلى
املؤسسات التي تحتاجها تظلّ خارج املقترحات .هذا القصور
من قبل رجال الدولة يرتبط بالتأكيد بنقص خبرتهم في
إدارة امللفات املهمة ومنها امللف الصناعي ،لكن يضاف الى
ذلك شبهات فساد تقف خلف إفشال الصناعات العراقية
بسبب الرِشا التي يتسلمها املسؤولون من صفقات استيراد
املنتجات من الخارج ،حيث أن البضائع والصناعات العراقية
محددة األسعار ويتم تسديد أقيامها عبر الحسابات
املصرفية من الجهة الشارية الى الجهة البائعة ،مما يحرم
الفاسدين من حصصهم الكبيرة في صفقات التجهيز.
قد يكون حراك العاملين في شركات وزارة الصناعة ذات
التمويل الذاتي املتزامن مع األزمة التي تعصف باالقتصاد
العراقي ،مدخالً لالهتمام بالصناعات العراقية ما يشكل إضافة
نوعية في ملف محاربة الفساد ومورداً مهمّاً للدخل الوطني.
والى أن تتحقق هذه «القد» ،تبقى الصناعات العراقية من دون
عزاء من الدولة والقائمين عليها.

عمر الجفّال

كاتب صحافي من العراق

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ «الحجاب» والشرطُ السوسيولوجيّ ـ حسن نصور
ـ عن مقديشو :وأنا أيضاً غريب في هذه املدينة  -محمود عبدي
ـ حلم تأسيس نقابة للصحافيين اإللكترونيين في مصر ـ أحمد عبد العليم
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

أمينة العائدة

«وال لحظة نسيت قريتي ،الحدثة ،ترابها وشجرها وعيونها باقية فينا .عندي أحفاد ما بينعدوا عاالصابع،
كلهم ربيتهم يتنفسوا هواها»( ..أمينة ابو الهيجا 100 ،عام ،من قرية الحدثة املهجرة ـ ـ فلسطين).
أمينة شاركت في مظاهرة «العودة» بينما تحتفل إسرائيل بـ «استقاللها» الـ  ٤/٢٣( ٦٧وفق التقويم العبري)

(تصوير :نادر هواري ـ فلسطين)

إيه اللي حصل في سرسو

خضار؟ ممنوع

فالحين حاربو في اليمن ،وفي  1967الدولة أعطتهم أراضي إصالح زراعي قعدوا يزرعوا ويقلعوا فيها
سنين ،لغاية اإلقطاع ما رجع وبدأ إعادة األراضي لإلقطاعيين مع قانون اإليجارات الزراعية من سنة 1992
اإلقطاعيين الورثة ،رجال اعمال تبع الحزب الوطني ،وواحد منهم اسمه فريد املصري ،حاول يطلع
الفالحين من األرض بمساعدة الشرطة .الفالحين راحوا رفعوا قضايا وأثبتوا ملكية األرض ومعاهم
أحكام نهائية .لكن اإلقطاع إيده طايلة .وبدعم وحماية من مديرية أمن الدقهلية ،نزلت قوة وجرفت
زرع الفالحين وقبضت على مجموعة منهم وحصل تلفيق تهم لهم.
أمس حاول الفالحون العودة مرة أخرى لألرض التي يملكونها بعقود موثقة وأحكام قضائية ،ولكنه
أطلقت عليهم مجموعة من البلطجية املأجورين وبحماية الشرطة ،واعتقلت عدداً من الفالحات
والفالحين بينهم أمهات ألطفال رضع.
بعض شباب حزب التحالف الشعبي االشتراكي نزل يتضامن مع الفالحين فاتقبض عليهم
واتعرضوا كلهم على النيابة اليوم.
 21فالحة وفالح و 2من شباب التحالف .النيابة رفضت اطالع املحامين على املحاضر اللي حررتها
الشرطة ورفضت إثبات وجود أطفال رضع في الحجز .وبعض املحامين انسحبوا وتوجهوا ملكتب
النائب العام بشكوى .املشكلة ال تخص سرسو فقط ولكنها مكررة في الفيوم والبحيرة وكفر الشيخ
والعديد من محافظات مصر.

في الزيارة األخيرة لعالء ،عرفنا أنه كان في حملة تفتيش على السجون .دخلوا العنبر اللي عالء فيه
ونكشوا كل حاجة ،وبعدين صادروا غاليات املياه واملراوح! طبعاً دي حاجات داخلة في األصل بموافقة
إدارة السجن ..ضابط علّق على ده بأنهم «فاكرين نفسهم في بورتو» .عشان زي مانتوا عارفين ،غالية
مياه تعمل بيها كباية شاي ومروحة صغيرة تحاول تواجه بيها الحر اللعين من أهم مميزات بورتو! ()...
من بعد ما السوهاجي مسك منصب مساعد وزير الداخلية ملصلحة السجون ،بيحاول يسيب
عالمته .أول ما مسك اتعمّمت أوامر جديدة على كل السجون بمنع الخضراوات! ()...
فيه تفسيرين متداولين عن سبب القرار العجيب ده:
التفسير األول :إن السوهاجي شايف إن املساجين مش حاسّين بالسجن كفاية ،يعني مش كفاية
إنهم بيشوفوا أهاليهم وأحبابهم مرّات محدودة في الشهر على مزاج النيابة والداخلية ،ومش كفاية
إنهم مقفول عليهم طول اليوم في زنزانة وبيستمحلهم يشوفوا الشمس  -لو اتسمحلهم  -بمزاج
الداخلية ،غير طبعا التفتيش في كل لحظة ،وغير اللي بيتعرّض منهم إلهانة وتكدير وتعذيب ..ده كله
مش «سجن» كفاية .الزم نمنع عنهم الخضار!
التفسير الثاني :عشان يضطروا يشتروا الخضار من كانتين السجن  -اللي هو أسعاره أغلى -
فالسجن يكسب من وراهم فلوس زيادة .طبعا في تفسير ثالث وأبسط لكل حاجة بيعملوها :مافيش
منطق ..هم بس والد ستين كلب!

من صفحة  Elhamy Elmerghanyعلى فايسبوك

من صفحة  Mona Seifعلى فايسبوك

