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خــرافــات سنة مــرت :الرئيس
املصري حَكَمٌ بين الطبقات؟
املسؤولية األخالقية لحائزي نوبل
للسالم تفترض التسامي عن
االصطفافات الحزبية والطائفية:
حالة توكل كرمان .وفي «فكرة»:
هل االنترنت هو الحياة؟

2

جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

الخميس  25حزيران  2015ـ املوافق  8رمضان  1436هـ ـ العدد 13103

حين اختفت الكالب من منازل اإلسكندرية

«بــغــداد باألحمر واألخــضــر»:
كيف يتوزع السكان بين مناطق
خاصة مغلقة وأخرى مستباحة،
فتستقيم آلية إسقاط الدولة
واملواطَنة .وشهادة من داخل
املوصل عن نظام داعــش في
املدينة.
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مسارات التغيير في صفوف
بعض اليساريين ،مثال من
املــغــرب .ورمــضــان في «بألف
كلمة» :صور من غزة والقاهرة.
وفي مدونات مختارة :األئمة
الــســالــفــون يشجبون رفع
الصوت في األذان!
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في أسبوع واحــد من شهر أيار/مايو املنصرم ذاع ،على شبكات
التواصل االجتماعي خبران يخصان الكالب في مصر .األول عن كلبة
نجح بعض نشطاء حقوق الحيوان في الحصول لها على هجرة إلى
أميركا عند عائلة مضيفة ،بعد أن فقدت جِــراءَهــا بطريقة وحشية
متعمَّدة في أحد شوارع مدينة اإلسكندرية .والثاني عن افتتاح سيدة
أعمال أول منتجع ترفيهي للكالب األليفة على مساحة  10أفدنة ،في
موقع لم يحدد بدقة .وأرفق بالخبر بعض الصور امللتقطة للسيدة مع
كالبها ضخمة الحجم ،الغريبة عن البيئة املصرية ،والتي يغلب الظن
أنها مستوردة أو من سالالت أوروبية.

ملثل هذه األخبار عدة زوايا يمكن تناولها تحليالً وتفسيراً ،ما بين تفسير
نفسي سلوكي ،وآخر حقوقي ،وثالث اجتماعي طبقي استهالكي ،ورابع
سياسي اجتماعي يحلّل مسارات عالقات القوة والعنف ،وتعدّيها من
الجوْر على اإلنسان إلى العدوان على الحيوان خصوصاً والطبيعة عموماً.
إال أن الزاوية املهملة في الجدل املثار هي رؤية عالقة الناس بالحيوان في
املساحة العمرانية للمدينة وداللة التغير في نمط العالقة  /العالقات على
تغير العمران واملعمار.

الكالب تعني حديقة وفناء

في شرق اإلسكندرية ـ املتوسط طبقياً ـ نشأتُ في شارع قصير كان
به أربعة منازل بها كالب .ألسباب دينية شائعة ،ال يرحّب بالكلب داخل
املنزل ،ورغم ذلك لم تُلتقط لي صور مع حيوانات أليفة في طفولتي إال مع
كلبة جيراننا املتدينين الذين تعرفت على اإلخوان املسلمين عن طريقهم.
فخالفاً للعداء السعودي الوهابي املتشدد ضد الكالب ،كان يشيع في
أوساط املتدينين في مدينتي استثناء كالب الصيد والحراسة من الحرمة
 /الكراهة الدينية .وملا كانت اإلسكندرية مدينة عامرة بالسكان ،خالية
من ثقافة رحالت الصيد البري ،فلم يكن القتناء الكالب لدى املتدينين معنى
سوى الحراسة .وبالفعل ،كانت تربية الكالب احتياجاً أمنياً في حدائق
أو أفنية منازل من طابق واحد ،في مناطق هادئة أغلب السنة ،تقصدها
السياحة الداخلية صيفاً القترابها من البحر.
لم يكن حي «املندرة» الذي ترعرعت فيه ،بهذه الدرجة من التوحش
أو شيوع اللصوص التي تجبر الناس على حراسة بيوتهم بالكالب
الرادعة ،بل أيضاً كانوا يحتاجونها لحماية الدواجن وفراخها الصغيرة
من ابن عرس .أمّا القطط فكانت ذات وظيفة في مكافحة الفئران ،فضالً
عن كونها «لعبة» تربوية لألطفال مسموح بها داخل املنزل وعلى األسِرّة
والفُرُش .في بيت جيراننا ،الذين لم يكن لهم أدنى صلة بالريف ،لعبتُ
مع الكالب والقطط واألرانب واملاعز والبط واألوز وأصنافٍ غير شائعة
من الدجاج والحمام .وفي البيوت املجاورة لم ينقطع صوت العصافير
على أشجار حدائقها ،ولم تخطئ أنوفنا تمييز روائح الفل والياسمين
في الربيع ،ولم تكن أنظارنا تقع على أقل من عشرة أنواع من النباتات
في اللقطة الواحدة.
كان وجود الكالب في ظل ثقافة دينية محافظة ـ بال تشدد ـ جزءًا من
نمط عمران قام ارتجاالً ببناء بعض الشاليهات والفيالت واملنازل الخشبية
قريباً من البحر ،في أربعينيات وخمسينيات القرن املاضي .يحكي الكبار عن
شرق اإلسكندرية وفراغه الفسيح حكاوي ال يصدقها من يرى فيها اآلن ما
يطلق عليه مناطق «الصين الشعبية» .ورغم ذلك ،كان الزحام يتسارع
في املناطق القِبْلية ،أي جنوب شريط السكك الحديدية ،ذلك الذي أنشئ
قديماً ليصل امللك إلى قصر املنتزه بسهولة ،حيث لم يكن هناك طريق
أسفلتي يربط شرق اإلسكندرية بقلب املدينة املوصول بطريق القاهرة.
أما املناطق الواقعة بين شريط السكك الحديدية والبحر ،فهي ما يطلق
عليها املناطق «البَحَرية» (بفتح الحاء في اللغة الدارجة) .وهكذا ،صار في
شرق اإلسكندرية «املندرة» بَحَري وقِبْلي ،و «العصافرة» بَحَري وقِبْلي،
و «سيدي بشر» بَحَري وقِبْلي ،وكلها ضمن حي إداري واحد وهو حي
املنتزه ،الذي يضم العديد من املناطق الشاسعة األخرى ريفاً وحضراً.
كان سلوك األطفال الجمعي مع الكالب تحديداً من بين سائر الحيوانات
األليفة ذا مؤشر طبقي .فاملناطق البحرية شاعت فيها عالقة خاصة مع
الكالب ،فال يألف الكلب سوى عدد محدود من املقربين .كانت الكالب ذات
أسماء تطلق عليها منذ الصغر ،وكان يجري االهتمام بتفاصيل دورة
حياتها في التزاوج واإلنجاب والوفاة .كان التهادي بالجراء الوليدة ـ بعد
فطامها ـ هو الشائع ،ولم يكن البيع والشراء سائداً رغم وجوده .وكان
الطعام األشهر هو أقدام الدجاج املسلوقة تُشْترى من محل الدواجن
الحية ،ولم يكن هناك ما يسمى بالطعام املجفف ،كما لم يكن شائعاً
تعليق الفتة تحذيرية من الكالب على حدائق املنازل ،إال في حالة الفيالت

عبد الرحيم شريف ـ ـ البحرين
الكبيرة ذات الكالب الشرسة ،وهو ما كان شائعاً في املناطق األعلى طبقياً،
في أحياء الرمل وسيدي جابر .كانت أنواع الكالب السائدة هي ذات األدوار
الوظيفية ،حيث كانت تربية الكالب صغيرة الحجم كثيفة الشعر ،أو ما
كنا نطلق عليه «كالب الزينة» ،بمثابة سُبّة ذكورية في حق مربّيها.
أما في املناطق القِبْلية من حي املنتزه ،كما في بعض املربعات السكنية
األقل طبقياً في املناطق البحرية ،فكان الشائع مع الكالب هو امللكية العامة
أو االستباحة العامة ،بحسب ظروف الضبط االجتماعي من الكبار .لم
يكن للكالب أسماء ،ولم يكن للشرائح الدنيا من الطبقة املتوسطة سبيل
المتالك الكالب – شبه الخاصة – إال فوق أسطح منازلها ،حيث كانت
منازل لعائالت ممتدة ،وال تزيد في أغلب األحوال عن ثالثة طوابق من دون
أية مساحات خضراء أو فواصل فراغية بينها وبين املنازل املجاورة .وكان
املبرر الذي يلح به األبناء أحيانا على أمهاتهم (واألمهات تحديداً دون
اآلباء) ،هو حماية الدواجن من ابن عرس ،ولم يكن خافياً التطلع الطبقي
لألبناء ملجاراة سكان املنازل ذات الحدائق في الشوارع واملناطق غير
املكدسة .لكن األغلب في سكن الكالب كان الشارع ،وفي طعامها مقالب
القمامة العشوائية.

اختفت الكالب حين استبيحت املدينة

لم يعد في شارعنا كالب أليفة ،ولم تعد املساحات املجاورة لشريط
السكك الحديدية الداخلي مرتعاً لكالب الشوارع ،واختفى طائر الوطواط
من سمائها منذ زمن بعيد .أخذ التنوع الحيوي ،نباتاً وحيواناً ،في
االضمحالل منذ أكثر من عقدين من الزمان ،حين اختفى النمل الكبير
(حرامي الحلة أو حرامي الزيتون) تحت قطران األسفلت الذي حل محل
الطريق الترابي املجاور لشريط السكك الحديدية .على جانبي الشريط
الحديدي تم تعبيد طريقين من اإلسفلت وإزالة عشرات الحدائق وبعض
املنازل وسوق شعبية هائلة كانت قريبة من حدائق املنتزه الشهيرة .ال
أحد يكره «التطوير» ،وال ينبغي ألحد كذلك أن يغفل عن العالقة بين إزالة

السوق ونقلها إلى مكان معزول عن السكان ـ في حينها ـ في املندرة القبلية،
وبين «تنظيف» محيط عمارات الشيراتون املجاورة للفندق الفاخر واملطلة
على البحر وعلى حدائق املنتزه .كان ذلك في عهد املحافظ إسماعيل
الجوسقي الذي اشتهر ،أو أشيع عنه ،حصوله على شقة في كل عمارة
فخمة مخالفة لقوانين البناء .مضى عهد الفساد ودخلت اإلسكندرية
عصر اإلفساد..
تولّى املحافظة لواء املخابرات األسبق ،عبد السالم املحجوب ،الذي يقال
عنه إنه كان مسؤول التدريب األمني لجمال مبارك نجل الرئيس املخلوع.
في عهد املحجوب وحده ،تم هدم أكثر من  400قصر وفيال أثرية وتراثية،
منها  20في يوم واحد ،بحسب تقارير لجنة الحفاظ على التراث التي كان
يرأسها محمد عوض ،مدير معهد دراسات اإلسكندرية والبحر املتوسط
التابع ملكتبة اإلسكندرية .اختفت مالمح أحياء كاملة ،السيما منطقة «كفر
عبده» التي كانت تضم أغلب السفارات والقنصليات قبل انتقالها إلى
القاهرة ،ومنطقة «لوران» وما يجاورها .وانطلق سُعَار عقاري يرى في أي
منزل صغير تحوطه حديقه فرصة استثمارية هائلة لصنع ماليين مِن ال
شيء تقريباً ،خاصةً بعد انتشار التسويق العقاري الحديث القائم على
بيع حصة كبيرة من الوحدات السكنية قبل الشروع في البناء.
بالتزامن مع استشراء التحرش الجنسي في شوارع القاهرة ،كانت
«قطع اللحم» املستباحة في اإلسكندرية هي مساحاتها الخضراء
وفراغاتها .تنافست العمارات في رؤية البحر فحجبت عن جيرانها لون
السماء .هُدمت البيوت لتقام على مساحة العقار بالكامل ،شاملة مساحة
الحديقة ،بنايات شاهقة ،فغابت الشمس عن الشوارع الضيقة ،وسكنت
نسائم الريح ،وارتفعت الرطوبة ،وانكمشت الخصوصية ،وطفحت
املجارير التي لم تصمم لخدمة عشرات أضعاف السكان قبل عقد واحد.
لم تعد «الصين الشعبية» في املناطق القِبْلية وحدها ،بل صارت
نظيراتها البَحَرية مُتكَدَّساً عمودياً من مساكن الصين الشعبية األغلى
سعراً .ظهرت مشكالت جديدة تتعلق بركن السيارات ،واختفاء مساحات

لعب األطفال والشباب في الشوارع مع غياب األندية ومراكز الشباب،
فانتشرت بؤر املخدرات في املقاهي ومحالت «البالي ستيشن» ،ولم يعد
يرى الصغار في محيطهم نباتاتٍ كالتي كنا نراها ،ولم يعرفوا صيد
العصافير على أغصان الشجر ببنادق الرش كما عرفناها ،ولم يبق لهم
من روائحَ يستنشقوها في شوارع اشتهرت بعبير الفل والياسمين
سابقاً ،سوى املجاري الطافحة حالياً.
استبيحت املدينة بإشراف وتحريض من املسؤولين عن العمران فيها،
وبآليات إفسادية متعمدة .صدر عن قناة «الجزيرة مباشر مصر» ـ قبل
إغالقها ـ وثائقي يرصدها ويشرّحها بعنوان «الكَحُول» ،وهو اللقب
املطلق على الشخص الذي يقوم بالدور املحوري في الفساد العقاري
باإلسكندرية .كما نشأ نمط في البناء الخرساني السريع املحفوف
باملخاطر حمل اسماً منسوباً إلى املدينة املستباحة .اغتصبت املساحات،
فلم يعد في املنازل متسع للكالب األليفة .أما أسطح منازل العائالت املمتدة
فقد ارتفعت أكثر من عشرة طوابق عن ذي قبل ،وصارت ملكية مشتركة
لعشرات األسر ،ولم يعد بها سوى مكان لخزان املياه وأطباق استقبال
البث الفضائي.

لم يعد للشرائح الدنيا واملتوسطة سبيل القتناء الكالب ،وحتى الكلبة
التي ولّدت جِراءَها في شارع رشدي بمنطقة كليوباترا العريقة ،لم
تسلم من قتلهم أمام عينيها بعصا خشبية مثبت بها بعض املسامير،
على مسافة شارعين مــن موقع قتل الـشــاب خالد سعيد فــي صيف
 2010على يد الشرطة .ومن دون إطــاق تعميمات ،يبدو أن قصة
عمران اإلسكندرية األليمة يتسلسل فيها استباحة املـكــان ،وغياب
الحيوان ،وتوحش اإلنسان.

اسماعيل االسكندراني

باحث في علم االجتماع السياسي ـ ـ من مصر

عن هاللنا الطيب واملنسي
لم يحدث هذا من قبل .فإلى السنة
الهجرية املاضية ،كان هالل رمضان
في اليمن سياسياً بامتياز ،وظل يبزغ
من الديوان امللكي واملحكمة العليا
في اململكة العربية السعودية ،وظلت
اليمن تصوم تبعاً للرياض حتى في ظل
رؤيته بوضوح في سمائنا في مساء يوم
سابق لإلعالن امللكي السعودي أو تعذر
رؤيته في مساء هذا اإلعالن.
السنة املاضية أنصتت السلطة
االنتقالية في صنعاء لهيئة دار اإلفتاء
الشرعية اليمنية وأعلنت رسمياً بدء
الصوم يــوم السبت املتمم لشهر
شعبان ،بينما صامت السعودية في
اليوم التالي .عامئذ ،بدا الهالل اليمني
على استقاللية سياسية ومتحرراً من
تبعيته املاضية للجارة السمينة ،لكنه
كان في الوقت ذاته مخالفاً ملجمل
الدول العربية التي صامت على ضوء
الهالل امللكي.
وكان املتوقع أن تصوم اليمن هذا
الرمضان في ظل سيطرة املليشيات
الحوثية على األرض والدولة والقرار،
على ضوء الهالل اإليراني ..ولم يحدث
في السنوات القريبة املاضية أن بزغ
هالل طهران وهالل الرياض في ليلة
رمضانية واحدة.
منتصف شعبان املاضي تحدثت
مصادر صحافية أن اللجنة الثورية
العليا لجماعة الحوثي القابضة على
السلطة فــي اليمن ،ناقشت على
هامش اجتماع لها هالل شهر رمضان،
وقررت أن يصوم اليمنيون باملخالفة
للسعودية ،كما أصدرت للجهات املعنية
بتحري الهالل تعليمات بذلك.
وتوقع اليمنيون أن يصوموا قسرياً
رمضان هذا بتوقيت طهران ،على ضوء

جواد سليم ـ العراق
هاللها البعيد .وقد ظل الحوثيون أوفياء
لهالل طهران وصاموا عليه سنوات
خلت .وما أن اقترب موعد رمضان
الحالي ،انقسم الشارع اليمني إلى
فريقين ،فريق يرى أن يصوم بموجب

ما تقرره اللجنة الثورية خشية أن
تطالهم عقوبات حوثية جراء ما يترتب
على ذلك من حالة فرز طائفي وسياسي،
وباعتبار من سيصوم على هالل الرياض
داعشياً وتكفيرياً ،وفريق آخر دفعته

التصرفات الحوثية للوقوف بحماس
إلى جانب هالل اململكة من دون أن يرى
في ذلك تبعية ما .وكثير ممن انتقدوا
سابقاً وبقوة صوم اليمن على ضوء
الهالل الجار باتوا اآلن يرونه واجباً.
وقد نسي الفريقان تماماً أن لليمن هالله
الخاص.
ال شيء مؤكداً في الحرب كما في
السياسة .فقد بــزغ هــال طهران
بالتوافق الفلكي مع هالل الرياض هذه
املرة ،وأعلنت إيران يوم الخميس أول
يوم من رمضان الحالي .ومن النادر
كثيراً حدوث مثل هذا التوافق االيراني
ـ السعودي إذ يتعدى األمــر الهالل
ومتعلقاته إلى ما يمس جوهر الدولة
وفكرتها .فكل من البلدين يعتبر نفسه
مركز اإلسالم وثقله الروحي ،وما يدور
على امللعب اليمني حالياً هو جزء من
تجليات التنافر السياسي واملذهبي
بينهما.
وبهذا التوافق الهاللي ربما نجا
اليمنيون من مأزق تفرضه عملية فرز
مذهبي تسيل الدم من أصابع القمر..
وثمة من يحيل صــوم اللدودتين
السعودية وإيران على هالل واحد إلى
متغيرات السياسة اإلقليمية ،حيث
قطعت الشك بيقين أن اليمن ليست
إال مسرحاً لحرب بالوكالة ،وأن مصالح
السياسة أقوى من فوارق املذهب .وفي
ظل هذا الضباب ،اليمنيون هم وحدهم
من يخسر .ستصوم إيران والسعودية
على هالل واحد ،وسنقتل نحن اليمنيين
في صالة التراويح .شهراً مباركاً.

عيسى راشد
كاتب من اليمن

مجانين؟

يـطـلــق امل ــؤل ــف املــوسـيـقــي درور فـيـلـلــر الـعـنــان
لسكسوفونه الــذي ال يفارقه ،بينما يُبحر قارب
ال ـص ـيــد «مـ ــاريـ ــان» فـ ــوق م ـي ــاه ال ـب ـحــر امل ـتــوســط
ال ـهــادئــة فــي مـثــل ه ــذه األيـ ــام مــن الـسـنــة .فيللر
أصبح سويدياً منذ عقود ،متخلياً عن جنسيته
اإلسرائيلية .انطلق املركب من ميناء في السويد
وسار في بحر الشمال ثم املحيط األطلسي وعَبَر
مضيق جبل طارق إلى املتوسط .توقف في أكثر
من مكان وقــال ركابه ما عندهم في اجتماعات
عامة الستقبالهم .ستنضم إليه قــوارب أخــرى،
وه ــم ج ــزء م ــن «أس ـط ــول ال ـح ــري ــة» ،وه ــذه هي
امل ـح ــاول ــة ال ـخــام ـســة لـكـســر ال ـح ـصــار ع ـلــى غــزة
مــن الـبـحــر مــا دام الـقـطــاع مـتـمــدداً بـطــولــه على
شواطئه ،وما دامت سائر املنافذ مغلقة بإحكام،
وهدفهم تسليط الضوء على الوضع .خالل أيام
قــائــل أو ســاعــات ،سـتـكــون ال ـق ــوارب بمواجهة
القطاع .على متن ماريان  15راكباً بينهم راهبة
إسبانية ونائبة في البرملان األوروبي وأكاديميون
وفنانون ومثقفون .هددهم نتنياهو شخصياً منذ
يومين ،حين وصلوا إلى نقطة االنطالق األخيرة
ف ــي ج ــزي ــرة ك ــري ــت ،ب ـ ــأنّ ق ــوات ــه سـتـضــربـهــم،
ول ــن تسمح بـخــرق مــن ه ــذا القبيل لسلطتها..
فــي الــوقــت نفسه ،ق ــررت لجنة حـقــوق اإلنـســان
فــي األمــم املتحدة أن وصــف «االح ـتــال» ال يصح
عـلــى غ ــزة وال عـلــى الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة ..فبحسب
«السيمانتيك» ،املـفــردة غير مالئمة ،وال تنطبق
على القوانين التي حددوها .وأما املعطيات على

األرض فال قيمة لها .طبعاً.
هــل ركــاب «أسـطــول الحرية الـثــالــث» مجانين
أم ه ــم مـتـبـطـلــون ي ــري ــدون م ــلء فـ ــراغ حياتهم
وأوقــات ـهــم ،أو مـغــامــرون يحتاجون إلــى شحنات
أدريـنــالـيــن؟ أُخِ ــذ اإلســرائـيـلـيــون على حين غرة
في  ،2008ووصلت فعال إلى غزة قوارب أوروبية
مشابهة ،استقبلها اآلالف من أهل القطاع بالفرح.
اشتهرت «مافي مرمرة» عام  2010لقتل القوات
اإلسرائيلية لعشرة من ركابها في عــرض املياه
الــدول ـيــة .بـعــدهــا ج ــرت مـحــاولــة أس ـطــول الحرية
الـثــانــي فــي  ،2011فـهــوجــم «ال ـك ــرام ــة» ،الـقــارب
الــوحـيــد ال ــذي أف ـلــت مــن مـنــع الـسـفــر فــي مــوانــئ
أوروبية طال عشر سفن أخــرى ،واعتُقل ركابه
وسِـيـقــوا إلــى أش ــدود .ثــم ح ــاول مناضلون يهود
مناهضون إلسرائيل اإلبـحــار على متن «استل»
(أو «النجمة») في  ،2012وتكرر املشهد نفسه..
م ــا قـيـمــة ذل ـ ــك؟ ال ـع ـن ــاد! فــإســرائ ـيــل تـشـيــع أن
كــل ش ــيء ت ـمــام .عــاقــاتـهــا الـعــربـيــة فــي املنطقة
وم ــرت ـك ــزات ـه ــا ت ـت ـع ــزز ،ول ـي ــس م ــا ي ـس ـمــح بـتــوقــع
انتفاضة فلسطينية بعد القمع واإلنهاك والتيئيس
ال ــذي يخضع لــه الفلسطينيون منذ عـقــود .وأمــا
س ــائ ــر امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــرب ـيــة ف ـغــارقــة ف ــي بــؤسـهــا
وتـتـفـكــك ،وال ـعــالــم مـهـتــم بـ ـ «ال ـبــزنــس» فحسب.
ولكن ،وطاملا األمر هكذا فمما يخشون؟ من إدامة
قـيــم أخ ــرى ،ومــن إدام ــة ال ـصــراع .ذلــك أن مسار
التاريخ مليء بأمثلة عن إمكان تحوّل ما يبدو غير
متوقع وال محتمل إلى قائم.

نهلة الشهال

2

16

اﻟـﺨﻤــﻴــــــﺲ

 25ﺣﺰﻳﺮان  2015ـ اﻟﻌﺪد 13103
Thursday June 25, 2015

 60000ﻫﻮ ﻋﺪد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ
ﻣﻮﻗﻊ وﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ ﺣﺘّﻰ اﻵن .ﺣﺬّرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﺪاول ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻔﺒﺮﻛﺎً ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﻬﺮ
اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺣﺪوث اﺧﺘﺮاق ﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

ﻣﻠــــــﻒ

ﺗﻮﻛّﻞ ﻛﺮﻣﺎن :اﻻﺻﻄﻔﺎف ﻣﻊ اﻟﺤﺰب واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ

ﻣـﻮاﻗﻊ  /إﺻﺪارات

ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﻣﻨﺢ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮﻣﺎن ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ
ﻟﻠﺴﻼم ﻓﻲ  ،2011ﺗﺜﻤﻴﻨﺎً ﻟﺪورﻫﺎ اﻟﻘﻴﺎدي »ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺣﻘﻮق اﳌــﺮأة ،وﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ« .ﺑﻌﺾ
اﻻﻋ ـﺘــﺮاﺿــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻛ ــﺰت ﻋﻠﻰ »ﺷـﺒـﻬــﺎت« ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة
ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺑﻌﺪدٍ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻛﻴﺴﻨﺠﺮ وﻣﻨﺎﺣﻴﻢ ﺑﻴﻐﻴﻦ
وراﺑﻴﻦ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎدات وﻋﺮﻓﺎت ،وﻫﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪان
اﻟ ـﻠــﺬان ﺣـﺼــﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗـﺒــﻞ ﺗــﻮﻛــﻞ ﻛــﺮﻣــﺎن .ورﻛ ــﺰت اﻋـﺘــﺮاﺿــﺎت
أﺧﺮى ﻋﻠﻰ »ﺷﺒﻬﺎت« ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺸﺮات اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻓﺘﻮﻛﻞ
ﻛﺮﻣﺎن ﻋﻀﻮ ﻓﻲ »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى« ،وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
»ﺣﺰب اﻹﺻــﻼح« ،واﺟﻬﺔ اﻹﺧــﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ .وﻟﻢ ﻳُﻌﺮف
ﻋﻦ ﺣﺰب اﻹﺻﻼح وﻻ ﻋﻦ اﻹﺧﻮان اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة أو ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﺎﻫﺔ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻗَﺪﻣﺖ ﻛﺮﻣﺎن
ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة ،ﻛﺄﻣﺜﺎل ﻧﻴﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ ودﻳﺰﻣﻮﻧﺪ ﺗﻮﺗﻮ.
ﻓﻔﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻓﻲ أوﺳﻠﻮ ،أﻛﺪت ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻴﻤﺎً وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻬﻢُ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌﺎء ،ﺣﻴﺚ »أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ أو اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ أو
اﻹﻟﻐﺎء ﺗﺤﺖ دﻋﺎوى ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎدة ﺑﺄي ﺣﺎلٍ
ﻣﻦ اﻷﺣﻮال« .وﺗَﻜﺮّس ﻫﺬا اﻻﻧﻄﺒﺎع ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء أﻧﻬﺎ »ﻻ ﺗﻨﻮي اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻞ
ﺳﺘﻜﺜﻒ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ« ،وﻋﺰز ذﻟﻚ ﺗﺒﺮﻋﻬﺎ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰة ) 500أﻟﻒ دوﻻر( إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق رﻋﺎﻳﺔ أﺳﺮ
ﺷﻬﺪاء وﺟﺮﺣﻰ ﺛﻮرة  2011اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ.

اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ

ﺑﺪا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻌﺒّﺪاً أﻣﺎم ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮﻣﺎن ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اﳌﻌﻨﻮي ﻓﻲ دﻓﻊ ﺟﻬﻮد
اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ وﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .ﻓﻠﻘﺪ اﺗﺴﻌﺖ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺎﺋﺰة ،اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺨﺪم ﺷﻌﺒﻬﺎ
وﺗُﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎر أﻵﻣﻪ .ﻓﻬﺬه ﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ
اﻣﺮأة ﻋﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻣﻨﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﺮض ﻫﻤﻮم وﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻔﺴﺎد ...وﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺸﺎﺑﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ أن ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻻ ﺗُﺘﺎح إﻻ
ﻟﺬوي اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮﻣﺎن ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ
ﺳﺒﻘﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﺳﻘﻒ ﺗﻮﺗﻮ
ﻣﻨﺬ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  1984ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺳﻮاء ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أو ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﻐﻄﻲ ﺟﻬﻮده وﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮه
اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﺎرات ،وﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻔﺮض أن ﺗﺘﺮﻓﻊ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮﻣﺎن
ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﺤﺰﺑﻲ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﺮﻃﺖ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺮﻓﻊ ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻮق اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ،ﻟﺘﻜﻮن ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺤﻞ
ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺧﺎرﺟﻬﺎ .وﻟﻬﺬا ارﺗﻔﻊ ﺳﻘﻒ اﻵﻣﺎل ﺑﻴﻦ
اﳌﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺣﻴﻦ أﻋﺎدت ﻛﺮﻣﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻮي اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ دﻫﺎﻟﻴﺰه وﻣﻄﺒﺎﺗﻪ.
ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺜﻼً  ،أﺳﺘﺒﺸﺮ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻨﺖ إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﻨﻰ »أن
ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻮرة ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﺄﻧﺎ ﻣﻊ
ﺷﻌﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وأﻟﺘﻘﻲ ﺑﺄﺑﻄﺎﻟﻬﻢ وﻧﺸﻄﺎﺋﻬﻢ .وﻫﻨﺎك ﻓﻌﻼً إرﻫﺎﺻﺎت
ﺛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ« .ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎً ﻳﻨﺎﻗﺾ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻌﻠﻦ ﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ وﳌﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ .واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺸﻄﺎء
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻮن ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻛﻮّة أﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﺪار ﻃﺎﺋﻔﻲ ﺑﻨﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻣﺔ ﻟﻌﺰل اﻟﺤﺮاك ﻫﻨﺎك ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ .إﻻ إن ﻛﺮﻣﺎن ﻏﻴّﺮت
ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻌﺪ أن ﺷﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ
ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎدة اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﺎرت اﻷوﻟﻮﻳﺔ

ﺻﺎدق رﺣﻴﻢ ـ ـ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻟﻼﻧﻀﺒﺎط اﻟﺤﺰﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .وﺻﺎرت ﻟﻐﺔ اﻟﺴﻴﺪة أﺑﻌﺪ
ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ذاك ،ﺑﻞ أﻗﺮب إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻹﻋﻼم
اﻟﺴﻌﻮدي وﻣﻔﺮداﺗﻪ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ .وﻫﻲ ﻣﻔﺮدات ازدادت ﻗﺒﺤﺎً ﻣﻊ اﻧﻄﻼق
»ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم« وﻣﺤﺎوﻻت ﺷﻴﻄﻨﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎرض اﻟﻌﺪوان اﻟﺴﻌﻮدي
ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ.

إﺿﺎﻋﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ

ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮﻣﺎن أول اﻣﺮأة أو رﺟﻞ ﻳﻀﻴﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺷﺮوط ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺒﻠﺪه .وﻻ ﻳﺒﺪو أن ﺛﻤﺔ أﻣﻼً ﻓﻲ أن ﺗﺘﻐﻠﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺤﺰﺑﻲ .ﻓﻔﻲ  12ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ ،أﺻﺪر
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻗﺮاراً ﺑـ »ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﺸﺆون أوروﺑﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة )اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻛﺮﻣﺎن ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ
أن ﺗﺒﻴّﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺤﺪر ﻣﻦ أﺻﻮل ﺗﺮﻛﻴﺔ!(.

ﻟﻸﺳﻒ أﻳﻀﺎً ،ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺮﻣﺎن وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺰة
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎرون اﻻﺻﻄﻔﺎف ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ أو اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ أو
اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﻓﻔﻲ ﺑﻮرﻣﺎ ،اﺧﺘﺎرت أوﻧﻎ ﺳﺎن
ﺳﻮﻛﻲ ،اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم ﻓﻲ  ،1991اﻻﺻﻄﻔﺎف ﻣﻊ
زﻋﻤﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﻮذﻳﺔ وﺗﺤﺮﻳﻀﻬﻢ ﺿﺪ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ .ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺤﺮك
ﻻﺳﺘﻨﻜﺎر أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ أﻓﺮاد أﻗﻠﻴﺔ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﻣﺎ ،واﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻣﺆﺧﺮاً ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺪة آﻻف ﻣﻨﻬﻢ
ﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻊ ﺑﺤﺮاً ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺟﻨﻮب ﺷﺮق أﺳﻴﺎ .ﺛﻤﺔ ﻓﺮوق
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻤﺖ أوﻧﻎ ﺳﺎن ﺳﻮﻛﻲ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ أﻓﺮاد اﻷﻗﻠﻴﺔ
اﳌﺴﻠﻤﺔ وﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻮرﻣﺎ ،وﺑﻴﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮﻣﺎن ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻨﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ .وﻟﻜﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﻤﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
واﺣﺪة .ﻓﻔﻲ ﺑﻠﺪﻳْﻬﻤﺎ ﻳﻤﻮت ﻛﻞ ﻳﻮم أﺑﺮﻳﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺤﻴﺎز ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺰب واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ.

ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﺧﻠﻒ

أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻮﻧﺪ ـ ـ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺧﺮاﻓﺎت ﺳﻨﺔ ﻣﺮّت

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﺣَﻜَﻢٌ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت؟
ﻋــﺎم ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓــﻲ ﺣﻔﻞ
ﻟـﻄــﻼب اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟـﺤــﺮﺑـﻴــﺔ اﻟ ــﺬي أﻋـﻠــﻦ ﻓـﻴــﻪ ﺗـﻨــﺎزﻟــﻪ ﻋــﻦ ﻧـﺼــﻒ ﻣﺮﺗﺒﻪ
وﻧﺼﻒ ﻣﻴﺮاﺛﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﻓﻲ ﺳﻴﺎق إﻋﻼﻧﻪ
رﻓــﺾ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣـﺸــﺮوع اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ وﻗـﺘـﻬــﺎ ،اﳌـﻘــﺪم ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ.

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ »ﺗﺒﺮع« اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻗﺘﻬﺎ اﻻ ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺟﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺬي رددﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﺐ ،وﻫﻮ ﺧﻄﺎب ﻣﻔﺎده أن
اﻟﺸﻌﺐ ﻛﻠﻪ ﻳﺪ واﺣﺪة وﺳﻴﺪﻓﻊ ﻛﻠﻪ إذاً ﺛﻤﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.
ﺧﻄﺎب ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ،ﻳﻨﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ »ﻟﻠﻮﻓﺎق
اﻟﻄﺒﻘﻲ« ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم وﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻻﻗﻰ
ﻗﺒﻮﻻ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻳﺼﻌﺐ إﻧﻜﺎره ،ﺧﺎﺻﺔ ان اﻟﺮﺟﻞ دﻋﻢ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺑﺪت
ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻻوﻟﻰ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻟﻌﺐء اﻟﺘﻘﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ .ﻓﻘﺪ
اﺻﺪر اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻷول
ﻣﻦ ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس،
ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﺗﻤﺮﻳﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وﺿﺮﻳﺒﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷﻏﻨﻴﺎء
ﺑﻮاﻗﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﺌﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ.
ﻛﻤﺎ أﻗﺪم ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ إﺟﺮاء ﺟﻨﻰ ﻣﻦ وراﺋﻪ ﺗﻬﻠﻴﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ،
وﻫﻮ ﻓﺮض ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻷﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻟﻄﺎﳌﺎ
ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺧﻼل ﺛﻮرة » 25ﻳﻨﺎﻳﺮ«.

ﺑﻮﻧﺎﺑﺮﺗﻴﺔ؟

وﻗﺘﻬﺎ ،ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو،
ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﺮ آﻣﻦ وﻳﺴﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻘﺮار ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﺲ
اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ إﻧﻔﺎذه ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ،إذ ﺑﺪا
اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﻣﻮﻗﻔﺎ »ﻣﺤﺎﻳﺪا« ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت .ﻫﺬا
»اﻟﺤﻴﺎد« اﳌﺰﻋﻮم أﻏﺮى ﻣﻦ أﻏﺮى ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗﺎﺑﻌﺎ ﻋﻠﻰ رأس ﻧﻈﺎم
ﺑﻮﻧﺎﺑﺮﺗﻲ ﻳﺘﺴﺎﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺒﻘﻲ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻳﺸﻴﺮ
اﺻﻄﻼح »اﻟﺒﻮﻧﺎﺑﺮﺗﻴﺔ« اﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »اﳌﺨﻠﺺ« ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح أﺣﺪاث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺼﺮاع ﻣﺤﺘﺪِم ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت ،وﻳﺤﺎول
أن ﻳﻔﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﺎﻋﻴﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﺒﺮ ﻣﺼﺎدرة

أدوات ﻛﻞ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻬﺎ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﺣﺰاب
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أو آﺧﺮ.
اﳌﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ،ﻟﻢ ﻳﺤﺎول اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻣﺼﺎدرة
ادوات اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﻘﺪ ﺟﺮى ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻧﻔﻮذ ﺟﻤﻌﻴﺎت رﺟﺎل
اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﺎ
ﻓﻲ أدق ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪورﻫﺎ ،وذﻟﻚ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض ان ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ .وﻻ ﺑﺪ أن ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻨﻘﻀﻲ ،ﻗﺪ أﺣﺒﻂ اﳌﻌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎد اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أو
آﺧﺮ ،إذ ﺟﺮى اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎء ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاء اﳌﺆﻟﻢ ﺟﺪا ﻟﻠﻔﻘﺮاء ــ ﺗﻘﻠﻴﺺ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ــ ﺑﻞ
واﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ .ﻓﻔﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ آذار/ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ ،وﻗﺒﻞ
أﻳﺎم ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد »اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي« ﻓﻲ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ،واﻓﻘﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ  25ﻓﻲ اﳌﺌﺔ اﻟﻰ  22.5ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وإﻟﻐﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .وﻳﻌﺪ ﻫﺬا
اﻻﺟﺮاء اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻪ ،ﻛﻮن اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻷﻏﻨﻴﺎء
ﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،ﻣﻨﺬ أﻗﺪم وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ  -اﻟﻬﺎرب ﺑﻌﺪ
اﻟﺜﻮرة  -ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻄﺮس ﻏﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ ﻣﻦ  40ﻓﻲ اﳌﺌﺔ اﻟﻰ  20ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ .وﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ،أﺻﺒﺢ إﻗﺮار اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ وﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﻲ
ﻋﺎدل ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﺿﻄﺮ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﺘﻬﺎ
إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﻷﻣﺮ ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮى ﻓﺮض ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﻟﻴﺼﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻰ  25ﻓﻲ اﳌﺌﺔ.

ﺗﻔﺎوﺗﺎت وﺗﻬﺮّب

أﻣﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺪر أن ﺗﺪر ﻧﺤﻮ  3.6ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ،
اﻻ ان أﺣﺪث ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ
ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز  345ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ .وﻳﻨﺺ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ،ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وآﺑﺎر اﻟﺒﺘﺮول واﳌﻄﺎرات ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ .ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻻ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﺣﺪة ﺣﺘﻰ

اﻵن ،ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أﺣﺼﺖ ﻓﻌﻠﻴﺎ  24أﻟﻒ ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ،إﻻ أن ﻋﺪد اﻹﺧﻄﺎرات
ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ 1200
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻴﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزراء
اﳌﻌﻨﻴﻴﻦ إﻻ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻼﻓﻼت ﻣﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.
اﻣﺎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻸﺟﻮر ،ﻓَﺴَﻴْﺮُ اﻷﻣﻮرِ ﻓﻴﻪ ﻛﺎن ﻣﺜﻴﺮا ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ اﳌﺮﻳﺮة.
إذ إن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺣﻨﻖ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم أﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ــ اﳌﺘﺪاﻋﻲ ــ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻘﻀﺎة ورؤﺳﺎء
اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى
اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ .وﺑﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ
ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺪ اﺳﺘﺒﻌﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻸﺟﻮر.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪراﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻇﺎﻓﺮة ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ووزﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻤﺎ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﳌﺎل ،ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻰ
اﻷذﻫﺎن ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻇﺎﻓﺮة أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2011ﺑﻌﺪ ﺷﻬﻮر ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ،ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻀﻐﻮط ﻣﺪاﻫﺎ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﺘﻬﺎ وﺻﻮﻻ اﻟﻰ
اﻋﻼن رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ــ ﻣﺒﺸﺮا اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ــ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ اﻋﺪه اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﻗﺮار
اﻻﻟﻐﺎء.

ﺧــﻼﺻــﺔ اﻟـﻘــﻮل إن ﺧــﺮاﻓــﺔ وﻓ ــﺎق اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻴﺴﻲ
وﻓ ــﻲ ﺳـﻴــﺎق اﻟــﺪﻋــﺎﻳــﺔ »اﻟــﻮﻃـﻨـﻴــﺔ« ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ ،رﺑـﻤــﺎ ﻟــﻦ ﺗـﺠــﺪ ﺻ ــﺪى ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺒﺪأ ،واﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع
ﻣﻮازﻧﺘﻪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮى اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﻞ
»اﻹﺻﻼﺣﺎت« ﻣﻦ اﳌﺸﻬﺪ ،وﺗﺒﺪت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻋﺎرﻳﺔ ﻫﺬه اﳌﺮة:
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﻠﻄﻮي أن ﻳﺪﻋﻲ ﺗﺴﺎﻣﻴﻪ ﻓﻮق اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻣﺎ دام ﻗﺪ
ﻟﺠﺄ ﻹﺣﺪاﻫﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

ﺑﻴﺴﺎن ﻛﺴﺎب

ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد

ﻋــﺎم  ،2003أﺳﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻴﻦ واﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
اﻟﻌﺮب »اﳌﻮرد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ« ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴّﺔ »ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،وﻣﺮﻧﺔ
ﺗﻠﺒِّﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﳌﺜﻘﻔﻴﻦ
اﳌﺴﺘﻘﻠﻴﻦ واﳌﺤﺘﺮﻓﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ دون دﻋﻢ رﺳﻤﻲ وﺧﺎرج
اﻹﻃــﺎر اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﺎﺋﺪ« .ﻳﺘّﺨﺬ
»اﳌﻮرد اﻟﺜّﻘﺎﻓﻲ« ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣﻘﺮّاً ﻟﻪ وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ .وﻗﺪ ﺑﺪأ
ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن  /أﺑﺮﻳﻞ  2004ﺑﻤﻬﺮﺟﺎن »أوّل اﻟﺮﺑﻴﻊ« ،وﻛﺎن
ﻧﺎﺷﻄﺎً ﺟﺪّاً ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2004ــ  2006ﻟﻜﻨّﻪ ﺗﻌﺮّض ﳌﻀﺎﻳﻘﺎت أﻣﻨﻴّﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳّﺔ ﺗﺘﻮّﺟﺖ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﺴﺮح اﻟﺠﻨﻴﻨﺔ اﻟﺘّﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﳌﺪّة ﺧﻤﺴﺔ
أﺷﻬﺮ اﻟﻌﺎم  . 2006وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻧﻘﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة
إﻟﻰ ﺑﻴﺮوت ﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ.
وﻣﻦ أﻫﻢّ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ »اﳌﻨﺢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ« اﻟّﺬي ﻳﻘﺪّم دﻋﻤﺎً ﻣﺎﻟﻴّﺎً ﻗﺪره
ﺳﺘﺔ آﻻف دوﻻر ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺷﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻷدب واﳌﺴﺮح واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،وﻋﺸﺮة آﻻف دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،وﻗﺪ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺢ ﺣﺘﻰ اﻵن  177ﺷﺨﺼﺎً ،ﻋﺸﺮة ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺼﻠﻮا
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم .وﻫﻨﺎك »ﻣﻮاﻋﻴﺪ« اﻟّﺬي ﻳﻘﺪم دﻋﻤﺎً ﺟﺰﺋﻴّﺎً ﻟﻨﻔﻘﺎت ﺳﻔﺮ
ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪان إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻧﺸﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ .وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدت
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺜﻼً اﳌﻐﻨﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أمّ اﻟﻐﻴﺖ ﺑﻦ اﻟﺼﺤﺮاوي اﻟّﺘﻲ
ﺳﺎﻫﻢ »ﻣﻮاﻋﻴﺪ« ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺮﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺠﺎز اﻟﻌﺎم  .2013وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ،دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻨّﻴّﺔ
ﻟﻠﺮﺳّﺎم واﻟﻨﺤّﺎت اﻟﺴﻮري ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮان اﻟّﺬي اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ
ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻴﺰاول ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﳌﺪّة ﺷﻬﺮ ﻓﻲ دار اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻌﺎﻟﻴﻪ.
ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »إﻣﻜﺎن« اﻟّﺬي ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﳌﺘﻘﺪّﻣﻴﻦ إﻟﻴﻪ أن ﺗﻜﻮن
أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ  22و 40ﻋﺎﻣﺎً ،وأن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹدارة
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .وﻫﻮ ﻳﺪرّب ﻛﻞّ ﻋﺎم ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺎً ﻣﻦ دول ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻳُﺨﺘﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻤﺲ ﻣﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻟﻠﺴﻔﺮ إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺪرﻳﺐ ﻳﻘﻴﻤﻪ ﻣﻌﻬﺪ ﻏﻮﺗﻪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﻣﻞ« ﻣﻤﻴﺰ وﻫﻮ اﻧﻄﻠﻖ اﻟﻌﺎم  2013ﺑﻬﺪف »ﻣﺴﺎﻋﺪة
ودﻋﻢ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺄزوﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب أو اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ أو
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ أو اﻷﺣﻮال اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ« ،وﻗﺪ ﻣﺮّ
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ :إﺳﻄﺒﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
 /ﻟﺒﻨﺎن ،وأﺧﻴﺮاً ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻳﺮ ﻓﻲ أﺳﻴﻮط اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺿﻤﺖ ﻗﺎﻓﻠﺔ
اﻷﻣﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم  12ﻣﺘﻄﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﻋﺪّة دول ﻋﺮﺑﻴّﺔ وﻣﻦ ﻣﻬﻦ وﺧﻠﻔﻴﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ورش ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻨّﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴّﺔ،
وﻗﺪّﻣﻮا ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ واﺳﺘﺸﺎرات ﻧﻔﺴﻴﺔ ودروﺳﺎ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻳﺮ.
ﻳﻘﺪّم اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻛﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ
وإﺻﺪاراﺗﻬﺎ اﻟّﺘﻲ ﺗﻀﻢّ ﻛﺘﻴّﺒﺎت إرﺷﺎدﻳّﺔ» :دﻟﻴﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«» ،دﻟﻴﻞ اﳌﺪرّﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴّﺔ« ..ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ
ﻛﺘﺒﺎً ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ» :إدارة اﻟﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮّ« .ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴّﻴﺎﺳﺎت اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴّﺔ دراﺳﺎت» :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴّﺔ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺎ« ،و »ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺴّﻴﺎﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ«...
وﻳﻤﻜﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺒﺮع أو اﻟﺘﻄﻮع ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
..ﻣﻴﺰة »اﳌــﻮرد« أﻧﻪ ﻣﺎ زال ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻨﻮن ،وﻫﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻓﺮادﻳﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ وﻟﻴﺴﺖ أﺑﺪا ﺗَﺮَﻓﻴّﺔ
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ أوﺿﺎﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻘﺪار ﻣﻦ اﻟﺒﺆس .ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﻌﺎﺋﻖ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ،وأﺧﻴﺮا ﻓﻬﻮ ﻣﺎ زال ﻳﻤﺜﻞ راﺑﻄﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻘﻄﻊ أوﺻﺎل
اﳌﻨﻄﻘﺔ .وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺎرﻗﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻜﺬا ﻣﺒﺎدرة ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﻤﺎس اﻓﺮادﻫﺎ ،ان ﺗﻮﻓﺮه :ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻔﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون أﺧﺮى!
اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮرد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ/http://mawred.org/ar :

ﻓﻜـــﺮة

ﻻ إﻧﺘﺮﻧﺖ!
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣــﻦ ﺣــﺰﻳــﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟ ـﺠــﺎري ،ﺳــﺮت ﺷﺎﺋﻌﺔٌ ﻓﻲ
اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮ ﺗـﻘــﻮل إنّ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ ﺳﺘﻨﻘﻄﻊ ﻋــﻦ اﻟـﺒــﻼد ﳌﺪة
 12ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﻀﺠّﺖ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑــﺎﻟـﺨـﺒــﺮ ،وﺻ ــﺎر ﻫــﺎﺷ ـﺘــﺎغ  ATBlackOutاﻷﻛ ـﺜــﺮ ﺗـ ــﺪاوﻻ ﺑﻴﻦ
ﺗ ـﻐ ــﺮﻳ ــﺪات اﻟ ـﺠــﺰاﺋــﺮﻳ ـﻴــﻦ .ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺴّــﺎﺧــﺮﻳــﻦ ا ّﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻋ ـﻠّ ـﻘــﻮا ﺑ ــﺄنّ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ أﺻﻼً  ،وأوﻟﺌﻚ اﻟّﺬﻳﻦ
أﻋـﻄــﻮا اﻷﻣ ــﺮ أﺑ ـﻌــﺎداً ﺳـﻴــﺎﺳـﻴّــﺔ ،ﻇـﻬــﺮت ﺗـﻐــﺮﻳــﺪاتٌ ﻣـﻐــﺎﻳــﺮة .أﺣﺪ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻧﺸﺮ ﺻــﻮرةً ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﺨﺎص ﻏﺎرﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ
إﻟــﻰ ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟـﺬّﻛـﻴّــﺔ ،ﻣــﺎ ﻋــﺪا ﺷﺨﺺ واﺣــﺪ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻛُﺘﺐ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ :ﺿُﺒﻂ رﺟﻞٌ ﻣﺘﻠﺒّﺴﺎً ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ إﻟﻰ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲّ! ﻣﻐﺮّد آﺧﺮ ﻛَﺘﺐ :ﻳﻮم وﻃﻨﻲّ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
ﺳﻨﻘﻀﻲ ﻧﺼﻒ ﻳﻮمٍ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ!
ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ اﻟّﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن
و 290أﻟﻔﺎ ) 5.8ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن( ﻋﺎم  2005إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺘﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ و 670أﻟﻔﺎ ) 17.2ﻓﻲ اﳌﺌﺔ( ﻋــﺎم  .2014وﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞّ
ﻣﻜﺎن ،ﻳﺰداد ﻫﺬا اﻟﺮّﻗﻢ ﺑﺎﺿﻄﺮاد .ورﻏﻢ أنّ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ﻫﺬه اﻷﻳّــﺎم ،إﻻّ أنّ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة
اﻧﻘﻄﺎع اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ  12ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺰّﺧﻢ ﻣﺪﻫﺶ و ..ﻣﺤﺰن .
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺑَﺮﻣﺞ وإﻻّ ﺗﻤﺖ ﺑﺮﻣﺠﺘﻚ« ،ﻳﻘﻮل اﳌﻨﻈّﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
دوﻏــﻼس روﺷﻜﻮف» :إنّ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻮﺟﻮدٌ ﻓﻲ
اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻀﺎرع ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ آﻧﻴّﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮّة وﻳﻤﺮّ اﻟﻮﻗﺖ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج
اﻟــﺰﻣــﻦ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ وأﺟﺴﺎدﻧﺎ ﻣﻊ ﻫــﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌـﻨـﺤــﺎزة ﺿ ـﺪّ اﻟ ـﺰّﻣــﻦ ،ﻧﻨﺘﻬﻲ إﻟــﻰ اﻻﻧـﻔـﺼــﺎل ﻋــﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ
واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻨﺎ اﻟﺘّﻮازن« .وﻗﺒﻞ ﻋﺪّة أﺷﻬﺮ،
اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﺤﺚّ اﻟﻨّﺎس إﻟﻰ اﻟﻨّﻈﺮ ﻧﺤﻮ اﻷﻋﻠﻰ
واﻟﺘﺨﻠّﻲ ﻋﻦ ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ اﻟﺬّﻛﻴﺔ ﻟﻠﺤﻈﺎت .ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪوا
ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  -وأﻧﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ  -ﺷﺎﻫﺪوه وﻫﻢ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ أﺳﻔﻞ!
ﺑــﺎﻟ ـﻌــﻮدة إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺠ ــﺰاﺋ ــﺮ ،اﺿ ـﻄ ــﺮت اﻟ ـﻀّ ـﺠــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺛـ ــﺎرت ﺣــﻮل
اﳌﻮﺿﻮع إﻟﻰ ﺣﻤﻞ وزﻳــﺮة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑــﺄنّ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻓﻲ اﻷﻣــﺮ ﻫﻮ أنّ اﻟ ــﻮزارة ﺗﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧـﺘــﺮﻧــﺖ وأﻧّ ــﻪ ﻗــﺪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻟـﻔـﺘــﺮات ﻣ ـﺤــﺪودة ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ
اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ .أوﻗﻒ ذﻟﻚ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎً ،وﻛﺎﻧﺖ
آﺧﺮ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺷﺘﺎغ  ATBlackOutﻳﻮم  12ﺣﺰﻳﺮان :ﻫﻞ
ﺣﺪث اﻷﻣﺮ أم ﻻ؟
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ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻫﻮ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﻨﻴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً
ﻣﻦ ﻓﺮض اﻹﺗﺎوات ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﺳﻴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻔﺬي ﻃﺮﻳﺒﻴﻞ واﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺤﺪودﻳﻴﻦ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ ،وﻓﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وﻳﻔﺮض اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  300وأﻟﻒ دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ.

ﻗﻀﻴـــــﺔ

ﺑﻐﺪاد ..ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ واﻷﺧﻀﺮ
ﻳُﺴﻴﻄﺮ اﻟﺨﻮف اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﳌﺼﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻬﺪّدﻫﻢ
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،ﻣﺎ أﻟﻐﻰ اﻟﺤﻮار ﺑﺸﺄن اﻷﺧﻄﺎء
اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ أدّت إﻟﻰ وﺻﻮل اﻟﺒﻼد إﻟﻰ اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ .وﺗﺒﺪو أﻛﺜﺮ
اﻵراء اﻧﻬﺰاﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ »اﳌﺆاﻣﺮة« ﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ اﺟﺘﻴﺎح
ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ﻟﺜﻠﺚ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻼد وﻣﺎ ﺧﻠّﻔﻪ ﻣﻦ ﺧﺮاب ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ إﻋﺎدة
إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻄﺔ ذاﺗﻬﺎ .وﺗﺤﺎول ﻫﺬه اﻵراء ﻣﻨﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ »اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«
ﺻﻔﺎت اﻟﺘﺮف واﻟﺘﺮﻓّﻊ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻗﺪ أدت ﻓﻌﻠﻴﺎً إﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﻢ ﻣﻦ
اﻷﺧﻄﺎء وﻛﺄﻧﻪ وﻗﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﻛﺎرﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺳﻮء إدارة ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪّ.
ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻓﻌﻼً ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ،أو ﺗﺪاوﻟﻮا ،ﻓﻲ ﺷﻜﻞ »دوﻟﺘﻬﻢ« وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؟ ﻫﻞ ﻣُﻨﺤﻮا ﻫﺬا اﻟﺤﻖ واﳌﺴﺎﺣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رأي
ﻋﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ؟ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﺑﺄي ﻣﻦ
ﻫﺬا ،إذ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻛﺎﻧﺖ »اﻟﺪوﻟﺔ« اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
وﺷﻜﻠﻬﺎ واﻟﺤﺎﺟﺔ ﳌﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ أو اﻧﻘﺎذﻫﺎ ،ﻣﺤﻂ ﻧﻘﺎش دون أن ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎرﻫﺎ.

ﻋﺮاق اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ

ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن  /أﺑﺮﻳﻞ  ،2003أي ﻟﺤﻈﺔ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﻲ ،اﻧﺪﻓﻊ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع ودواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻄﻴﻤﻬﺎ وﺣﺮق ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻧﻬﺐ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ آﺛﺮ ﻣﺜﻘﻔﻮن وأﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺑﻀﻊ دواﺋﺮ رﺳﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ .ﻛﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻟﻔﻮﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ .ﺣﻴﻨﻬﺎ ،وﺻﻒ اﻹﻋﻼم
اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﺼﻮص وﻓﻮﺿﻮﻳﻮن و »ﺿﺪّ اﻟﺪوﻟﺔ«،
ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻔّﻒ آﺧﺮون ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻬﺠﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ
ﺑﺘﺒﺮﻳﺮ أن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺟﻴﺎﻋﺎً ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وﻛﺎﻧﺖ ردّة ﻓﻌﻠﻬﻢ اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺜﺄر ﻣﻦ ﺳﻨﻮات
اﻟﺬل اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺳﻮﻫﺎ ،وﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ آن.
ﺣﻤﻞ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺼﺤّﺔ ،ﻟﺠﻬﺔ وﻗﻮع ﻧﺤﻮ  40ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ ،إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﺎزه أﻳﻀﺎً اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﻖ
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺚ اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ،
وأﺧﺬ ﻳﻀﻴّﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﻣﺤﺘﻜﺮاً ﺣﻴﺰه اﻟﻌﺎم وﻣﻘﻠﺼﺎً إﻳﺎه اﻟﻰ
أﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪود .أﺳﻘﻂ ﻫﺬا اﻹﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺧﻄﺎب »اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻤﻲ اﻷﻓﺮاد« ،إذ ﻋﻤﻠﺖ ﺳﻨﻮات اﻟﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃَﻨﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
واﻧﻜﻔﺎء اﻟﻔﺮد واﻟﻜﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻦ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
اﺣﺘﻜﺮ اﻟﺒﻌﺚ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺤﻴّﺰ اﻟﻌﺎم ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋُﺮف
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ﺑﺘﻤﺮده وﺑﺄﻧﻪ »ﻻ ﻳُﺤﻜﻢ« .واﻧﺸﻐﻞ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ،
وﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺّ ﺻﺪّام ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼده
ﻓﻲ  28ﻧﻴﺴﺎن/اﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،اﻟﺬي ﻳﺤﻔﻈﻪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻜﺮﻧﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ .أﺗﻰ اﺣﺘﻜﺎر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻌﺚ ﻟﻠﺤﻴﺎة
ﻃﺮدﻳّﺎً ﻣﻊ ﻣﻨﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻓﻌﺎﻟﻴّﺔ ﻻ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ،وﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ
ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﺔ إﻋﺪاﻣﺎت واﺳﻌﺔ ﻻﺣﻘﺖ اﳌﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم ،أو ﺣﺘﻰ ﻏﻴﺮ اﳌﻤﺘﺜﻠﻴﻦ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺒﻌﺚ ﻧﻔﺴﻪ )وﻟﻴﺲ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻦ اﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﻧﻘﻼب(،
وﻃﺎﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎداﺗﻪ أو رﻣﻮزه.
وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﺧﺘﺰال اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ،ﺗﺤﻮّﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺮاﺑﻴﺔ .وﻹﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة أﻛﺜﺮ ،أﺷﺎﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ »ﻋﺮُﻓًﺎ« ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤّﻊ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4أﺷﺨﺎص،
ﻣﺎ أﻋﺪم اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻧﻘﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،وإﻻ ﻓﺴﻴﻮاﺟﻪ »اﳌﻮاﻃﻦ«
ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﺤﺰّ اﻟﺮﻗﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻓﺪاﺋﻴﻮ ﺻﺪّام« اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ وُﻟﺪت
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﺑﺈﺷﺮاف ﻋُﺪي اﻟﻨﺠﻞ اﻟﺒﻜﺮ ﻟﺼﺪّام ﺣﺴﻴﻦ.
ﺳَﺪّ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻﻮره ،ﺗَﻼزم
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻊ إﻏﻼق ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪ وﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض
أن ﺗﻌﻤّﺮه وﺗﻘﺪم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎﻧﻪ ..أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ .ﻓﻌﻠﻴﺎً أدى ﻏﻴﺎب
»اﳌﻮاﻃﻦ« ﻋﻦ دوﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﺗﺠﻮﻳﻒ ﻣﻮاﻃﻨﺘﻪ واﻧﻬﻴﺎرﻫﺎ »ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ« اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺪت ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ  .2003وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻣﻦ دﻣﺎر ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻔﻮﺿﻰ ﻣﻊ ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻨﻲ  -ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ  -اﻧﺘﻘﺎﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ واﺳﺘﻌﺎدة ﻟﻠﺒﻼد .ﺑﻴﺪ أﻧﻬﺎ ﻛﺸﻔﺖ أﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﺨﺮاب اﻟﺬي
ﻃﺎل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺪوﻟﺘﻪ وﺑﻤﻨﻈﻮره ﻟﻬﺎ .واﻟﻮاﻗﻊ اﻧﻪ ﻏﺎب ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ
اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أي ﺧﻄّﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻹﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻟﻢ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ذﻫﺒﺖ إﻟﻰ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪّة
ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺎﺣﺘﻼل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ،أي ﺧﻄﻂ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻼد
واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ »اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ« اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﻤﺎ ﺟﺮاء ﺣﺮﺑﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ وﺣﺼﺎر

ﺳﻴﺮوان ﺑﺎران ـ ـ اﻟﻌﺮاق
اﻗﺘﺼﺎدي ﺻُﻨّﻒ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻷﻗﺴﻰ دوﻟﻴﺎً .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻇﻔﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺰاب
ﻫﺬا ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ رﻛﺎﻣﻪ »اﻟﻌﺮاق اﻟﺠﺪﻳﺪ«.

اﻟﻌﺮاق »اﻟﺠﺪﻳﺪ«!

وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﺗﻼ اﻟﻐﺰو اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺴﺎن  /أﺑﺮﻳﻞ
 ،2003ﻗُﺴّﻤﺖ ﺑﻐﺪاد إﻟﻰ ﻟﻮﻧﻴﻦ ،اﻷﺣﻤﺮ واﻷﺧﻀﺮ ،وﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺧﺎرج
ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ اﳌﻠﻮﻧﺔ.
أﺳﺲ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺬي ﺧﻄّﻪ اﻷﻣﻴﺮﻛﺎن ،ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء
اﻟﺒﻠﺪ ،ﳌﺎ ﻳُﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﺑـ »اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء« ،ﻣﻌﻘﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴّﺔ
واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺴﻔﺎراﺗﻬﺎ وﻣﻔﻮﺿﻴﻬﺎ ،اﳌﺴﻮّرة ﺑﺎﻟﺤﻮاﺟﺰ واﻟﺴﻮاﺗﺮ
اﻟﻜﻮﻧﻜﺮﻳﺘﻴﺔ وﻧُﻈﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﺳﻬﺎ آﻻف ﻣﻦ اﻟﻘﻮّات
اﻷﻣﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪورﻫﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺴﺐ أﻫﻤﻴّﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ
داﺧﻠﻬﺎ .وﻳﻤﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﻮاﻟﻲ
 10ﻛﻠﻢ ،وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﺳﺎﺣﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ
ﻟﻐﺮض اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮي واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ذﻛﺮى ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰب
اﻟﺒﻌﺚ ﻓﻲ  7ﻧﻴﺴﺎن/اﺑﺮﻳﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺴﺮ »اﳌﻌﻠّﻖ« اﻟﺤﻴﻮي ،اﻟﺬي
ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﺮخ ﺑﻐﺪاد ورﺻﺎﻓﺘﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻘﺪ وﻇﻔﻪ اﻷﻣﻴﺮﻛﺎن ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ،ﺧﺸﻴّﺔ ﺗﻌﺮّﺿﻬﻢ
ﻟﻠﺘﻔﺠﻴﺮات أو ﻟﻼﻏﺘﻴﺎل .وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﻲ ﺑﻐﺪاد اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻴﺶ
ﻓﻲ ﻇﻼﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ  8ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ وﻫﻢ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻣﻮﺗﻬﻢ ﻛﻞ ﻳﻮم ،ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻜﺮّ واﻟﻔﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﺴﻜّﺎن ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻘﻠّﺺ
اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﺎﻟﻲ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﺪءاً
ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع اﻟﻌﺎﻣّﺔ واﻷﺳﻮاق وﺻﻮﻻً إﻟﻰ اﳌﻘﺎﻫﻲ واﻟﻨﻮادي واﻟﺤﺎﻧﺎت.
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﺸﺮ اﳌﻮت واﻟﻔﻘﺮ وﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻷﺣﺰاب ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪﻳﻦ )اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻤﺎد
ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ( ،إذ ﺗﺘﺸﻜّﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻨﺎﺻﺐ واﻟﻨﻔﻮذ ،وﻫﻮ اﻟﺬي أرﺳﺎه
اﻻﻣﻴﺮﻛﺎن ﻛﻨﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت« .ﺑﻬﺬا
أﺳﺴﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻷﺣﺰاب وﺷﺠّﻌﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ داﻋﻤﻴﻦ ﻟﺨﻄﺎب
اﻷﺣﺰاب وﻣُﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺮوّﺟﻴﻦ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ .ﺧﻠﻖ ﻫﺆﻻء )وﻣﺎ زاﻟﻮا( ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺧﻄﺒﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻃﻐﻴﺎن ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴّﺰ اﻟﻌﺎم،
اﻷﻋﺬار ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻟﻌﺪّم ﺗﻮﻓّﺮ اﻷﻣﻦ واﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻣﻲ اﻟﻠﻮم
ﻋﻠﻰ »ﺧﻮﻧﺔ« داﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﺬﻫﺎب أﻛﺜﺮ
ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺮّف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻴﻦ »ﻃﻮاﺋﻒ« ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺑـ »ﻋﺮﻗﻠﺔ«
ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﻟﻘﺪ ﺗﻤّﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻗﻮّة
اﻟﺨﻄﺎب ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺼﺺ واﻵﻳﺎت اﳌﺨﺘﺎرة ﻟﺤﺚّ اﻟﺠﻼّس
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﺮ ،واﻧﺘﻈﺎر »اﻟﻔﺮج« اﻟﺬي ﺳﻴﻔﺮزه »اﻹﻳﻤﺎن« ،وﺗﺮك اﳌﻘﺼﺮﻳﻦ ﻟﻠﻪ
ﻟﻴﻘﺘﺺ ﻣﻨﻬﻢ.

ﺑﻐﺪاد ﺑﻼ رأي

أﺗﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻼﺣﺘﻼل ﻟﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺪوﻟﺘﻪ،
ﺑﺘﻔﺘﻴﺘﻪ اﻟﻬﻮﻳﺎﺗﻲ واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺰه اﻟﻌﺎم واﻧﺴﺤﺎب ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺰه
اﻟﺨﺎص .وﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮت اﻷﺣﺰاب اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴّﺔ ،وﺻﺎرت أﻏﻠﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﺰب
ﻣﺎ أو ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻨﻪ ،وﺗﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎوﻻت وﻻدة إﻋﻼم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ )وإﻋﻼﻧﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻤﺜّﻞ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق( ،وﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ إﻏﺮاق
اﻷﺣﺰاب ﻟﺴﻮق اﻹﻋﻼم اﳌﻜﺘﻮب ﺑﺎﻟﺼﺤﻒ اﻟﺼﻔﺮاء ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺗﻘﺒﺾ أﻣﻮاﻻً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.

ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻼل »داﻋﺶ« ﻟﻠﻤﻮﺻﻞ :ﻣﺎذا ﺗﻐﻴﺮ وﻛﻴﻒ؟
ﻧﺸﺮ داﻋﺶ ﻳﻮم  13ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ  2014وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ »وﺛﻴﻘﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ« ،ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  16ﻣﺎدة ،أوﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪه.
وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ورﻗﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ رأﻳﻨﺎﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﻃﺒَّﻘَﻬﺎ داﻋﺶ
ﺑﻜﻞ ﺣﺬاﻓﻴﺮﻫﺎ .ﻓﻲ ﻋﺒﺎرة ﻣﻦ اﳌﺎدة  16ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،ﻛﺘﺐ داﻋﺶ »أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس،
اﻧﻜﻢ ﻗﺪ ﺟﺮﺑﺘﻢ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،وﻣﺮت ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ،
ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺒﻌﺜﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺼﻔﻮﻳﺔ )ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ  (2003وﻗﺪ ﺟﺮﺑﺘﻤﻮﻫﺎ..
وﻫﺎ ﻫﻲ اﻵن ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ«.
اﺧﺘﺼﺮت ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ داﻋﺶ ،ووﺿﺤﺖ ﻣﻌﻨﻰ »اﻟﺤﻜﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ«.
ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻐﻴﺮ ،ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة داﻋﺶ ،ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء اﻟﺬي ﻳﺘﻨﻔﺴﻪ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻔﻌﻠﻮا ذﻟﻚ.
ﺗﺤﻮﻟﺖ اﳌﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻼ ﺗﺎرﻳﺦ ،دﻣّﺮ داﻋﺶ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،واﺳﺘﻄﺎع ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أن ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻼﺋﻢ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻔﻜﺮي واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻪ .ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ داﻋﺶ
ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮوﻳﻊ واﻟﻌﻨﻒ ،إذ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻌﺪ
ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ .ﻣﺎ ﻳﺤﺪث أﺧﻄﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ :داﻋﺶ ﻳﺨﻠﻖ ﻧﻈﺎﻣﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ودﻳﻨﻴﺎ
ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﳌﻮروث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ
واﻟﻌﺮاق ﻋﻤﻮﻣﺎ .ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ داﻋﺶ اﻟﻴﻮم ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﻞ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺑﺨﻠﻖ
ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻧﻤﺎذج داﻋﺶ ﺟﺪﻳﺪة .ﻻ ﺑﺪ ان اﳌﺨﻄﻄﻴﻦ ﻓﻲ داﻋﺶ
ﻗﺮأوا ﻧﻴﺘﺸﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق ﻟﺪﻳﻪ ،ﻻﻧﻬﻢ ﻳﺘﻘﻨﻮن ﺻﻨﺎﻋﺔ

اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻘﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻟﺠﻬﺎدي اﻟﺠﺪﻳﺪ.
اﺳﺘﻄﺎع داﻋﺶ ان ﻳﺨﻠﻖ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻳﻮازي ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
اﺳﺘﻬﺪف اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ وﻗﺎم ﺑﻨﺴﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وأﻋﺎد ﺧﻠﻖ
ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻮﻟﺖ إدارة اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻫﻮ
أﻋﺎد ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ ﺳﻜّﺎن اﻷرﻳﺎف وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وأﻃﻠﻖ
ﻳﺪﻫﻢ ،وﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻋﺰل اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ )اﳌﻮﺻﻠﻴﻴﻦ(  ،وأﻟﻐﻰ ﻓﻜﺮة »اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ«
وﻧﺴﻒ ﻓﻜﺮة اﻻﻋﺘﺪال) ،ﻓﺎﻻﻋﺘﺪال ﺑﺮأي داﻋﺶ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ( وﻧﻔﺬ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻘﺼﺪﻳﺔ اﻣﺎم اﻟﻨﺎس.
ﻧﺠﺢ داﻋﺶ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ اﻻﻃﻔﺎل واﳌﺮاﻫﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻧﺠﺤﺖ ﻣﺎﻛﻴﻨﺘﻪ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻔﻜﺮه .ﻛﻤﺎ ﻋﺰل رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻌﺘﺪﻟﻴﻦ ،ووﺿﻊ ﺷﺮوﻃﺎً
وﻗﻮاﻋﺪ ﳌﻌﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ دﻳﻨﻴﺎ وﻣﻌﺘﺪﻻ ،وﻗﺎم ﺑﺘﻨﺤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻻ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺪاﻋﺶ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺻﻼة .ﻟﺬا ﻓﺎﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ داﻋﺶ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ -
وﻟﻦ ﺗﻜﻮن  -ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﺑﺪاً .اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﻌﻪ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم ﻓﻜﺮي
وﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻣﺘﻴﻦ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ ،ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺎرات،
إﻋﺎدة ﻗﺮاءة ﺟﺪﻳﺪة ،اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ ،وﻟﻌﻠﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ
أن ﻧﺠﺪ ﺳﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻜﺮ داﻋﺶ او ﺑﺎﻻﺣﺮى ﻣﻮاﺟﻬﺔ »ﻓﻜﺮ اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻌﺎﳌﻲ«.
اﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺑﻬﺬه
اﻟﻔﻘﺮات:
 -ﻟﺪى داﻋﺶ اﺟﻬﺰة وﻣﺆﺳﺴﺎت ودور ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ،وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ

داﺋﺮة وﻣﻮﻇﻔﻮن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻜﺎن ان ﻳﺘﺤﺮﻛﻮا او ﻳﺘﻨﻔﺴﻮا.
اﻟﺤﺪود ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻻ ﺑﺸﺮوط ﺻﺎرﻣﺔ،
وﻗﺪ ﻧﺸﺮ داﻋﺶ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط :رﻫﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻴﺖ وﻣﺒﻠﻎ  2500دوﻻر
وﺳﻴﺎرة ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻻ ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻷﺑﻌﺪ ﻣﻦ  ،2011وﺷﺨﺺ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﻣﻦ
ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﺮوج ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ،ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ
ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻜﻔﻴﻞ وﻣﺼﺎدرة اﳌﻨﺰل واﻟﺴﻴﺎرة وﻣﺒﻠﻎ  2500دوﻻر ،واﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﺪا ﻛﺎﻓﺮا دﻣﻪ ﻣﺒﺎح.
 اﻻﻃﻔﺎل ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻷﻗﺴﻰ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎتاﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ اﳌﺮاﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ،وﻋﺒﺮ ﺗﺒﺎدل ﻣﻘﺎﻃﻊ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬﺑﺢ واﻟﺼﻠﺐ واﻟﻘﺘﻞ .وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﳌﺮاﻫﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﺪاﻋﺶ وﺗﻄﻮﻋﺖ أﻋﺪاد ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﺻﻔﻮﻓﻪ .آﺧﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻻﻋﺪاد اﻻﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻋﻤﺎرﻫﻢ  16ﻋﺎﻣﺎ
ﺗﻘﻮل إﻧﻬﻢ ﺑﻠﻐﻮا  370ﻃﻔﻼً ﺗﻠﻘﻮا ﺗﺪرﻳﺒﺎت دﻳﻨﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات،
وﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  130ﻃﻔﻼً ﻣﺎت ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎرك ﺑﻴﺠﻲ واﻻﻧﺒﺎر وﻏﺮب ﻧﻴﻨﻮى.
 ﺗﻔﺮض داﻋﺶ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺷﺮوﻃﺎً وﻗﺮارات ﺻﺎرﻣﺔ وﻣﺘﺸﺪدة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ،وآﺧﺮﻫﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺣﻠﻖ اﻟﻠﺤﻰ اﳌﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب .أﻣﺎ اﻟﻨﺴﺎء
ﻓﺎﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻴﻬﻦّ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪا ،ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﻨﻘﺎب ،وﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻻﺳﻮاق اﻻ ﺑﻮﺟﻮد
ﺷﺨﺺ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﳌﺮأة .وﻣﻨﻊ داﻋﺶ ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ

وﻻ ﻳﺒﺪو ﺻﺎدﻣﺎً أﻳﻀﺎً ،وﺳﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ  30ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﻴّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب )ﺣﻮاﻟﻲ  13ﻓﻲ اﳌﺌﺔ( ،أن ﻳﻜﻮن
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ـ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻴﺰاً ﻋﺎﻣﺎً اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎً ـ ﺣﻮاﻟﻲ 4
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻋﺮاﻗﻲ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻳﺘﺮﻛّﺰ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺷﺤﻴﺤﺎً ،وﻻ ﻳﺸﻜّﻞ رأﻳّﺎً ﺿﺎﻏﻄﺎً ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ.
واﻟﺤﺎل ﺗﻠﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﻋﺪم ﻧﺸﻮء ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﺪﻧﻴّﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻛﺎت
رﺳﻢ »اﻟﻐﺮاﻓﻴﺘﻲ« ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﻣﺪن ﺑﻐﺪاد )وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻫﺬه اﻟﺠﺪران!( إﻟﻰ اﳌﻨﻊ
اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺳﻠﻄﺘﺎ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﺒﺮ ﺗﻮزّع ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع .ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﺎرﻋﺖ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺮﺳﺎﻣﻴﻦ دﻓﻌﺖ ﻟﻬﻢ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ أﺟﻞ »ﺗﺠﻤﻴﻞ« اﻟﺠﺪران اﻟﻜﻮﻧﻜﺮﻳﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺸﻮارع ،وﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ رﺳﻢ ﻟﻮﺣﺎت ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﺤﺪّ ﻣﻦ ﺑﺸﺎﻋﺘﻬﺎ ..ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺴﻠّﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت
اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺒﻘﻴّﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ ﻷﻓﻜﺎرﻫﺎ ورﻣﻮزﻫﺎ ،ﻣﺴﺘﻤﺪّة
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ أﺻﻮاﺗﺎً ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ،ﺑﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻠﻮرة اﺗﺠﺎﻫﺎت وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ .وﻓﻲ
اﳌﺤﺼّﻠﺔ ،وﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪّة ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺸﺒّﺎن ﺣﺎوﻟﻮا اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻄﺮق
ﺳﻠﻤﻴّﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﺎم  ،2011وﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ،ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎً أن ﺗُﻌﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻧﺘﺎج
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وأن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﺮاق ﻣﺼﻨَّﻔﺎ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ »دوﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ«.

ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻔّﺎل
ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق

ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت ﻓﻲ رﻣﻀﺎن .اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻣﻤﻨﻮع ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﺒﺎﺋﻌﻲ
اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ  70ﺟﻠﺪة وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،واﺻﺒﺤﺖ اﻵن »ﻗﻄﻊ اﻟﺮأس« ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ أو ﻳﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺴﺠﺎﺋﺮ .أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻣﺮﺗﻬﻨﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺮق اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻐﺪاد وﻛﺮدﺳﺘﺎن .وﻗﺪ اﻏﻠﻘﺖ ﺑﻐﺪاد ﻣﺆﺧﺮا اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻰ
اﳌﻮﺻﻞ ،وﻣﻨﻌﺖ دﺧﻮل ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
 ﻛﻤﺎ ﻓﺮض داﻋﺶ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﳌﺴﺠﺪ اﺛﻨﺎءاﻟﺼﻼة وﻻ ﻳﻐﻠﻖ دﻛﺎﻧﻪ ،واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺪﻛﺎن وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
وﺳﺠﻦ ﳌﺪة ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ.
 أُﻏﻠﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺎت ،وﻣُﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺪاول اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎداﻋﺶ »ﻛﺘﺐ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﺮدة« ،ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻷدب ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ.
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر :ﻻ وﺟﻮد ﻷي إﺷﺎرة ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ .اﻗﺼﺪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن
ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﺣﺮا ﻛﺮﻳﻤﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎء وﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻣﻜﻔﻮل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ داﻋﺶ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ،ﻣﻦ
ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﻳﻌﺮض ﻧﻔﺴﻪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻟﻠﻘﺘﻞ وﻣﺼﺎدرة ﻛﻞ اﻷﻣﻮال.

ﻣﻮرﻳﺲ ﻣﻠﺘﻮن
ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﻮﺻﻞ ﻏﻴَّﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﺳﻤﻪ

ﻟﻠﺴﻴﺴﺎوي ﻓﺮﺣﺘﺎن وﺣﺰن واﺣﺪ
ﻛــﺎن اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺴﻴﺴﺎوي ﻓــﺮﺣــﺎﻧـﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻏﻠﻘﺖ ﻣﺤﻄﺔ ﻣـﺘــﺮو اﻟ ـﺴــﺎدات ،ﻷن ﻫﺬا
ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﻴﻄﺮة ،وﻷن ﻫﺬا ﺳﻴﻤﻨﻊ اﻻﻧﻔﺠﺎرات وﺳﻴﻤﻨﻊ
اﻟﻔﻮﺿﻰ وﺳﻴﻤﻨﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮات اﻹﺧــﻮان ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،وﺳﻴﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻓﻮق ﻫﺬا ،ﻓﻘﺪ اﻣﺘﻸت ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺴﺎدات ﺑﺎﻟﺸﺤﺎذﻳﻦ واﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﻮاﻟﻴﻦ ﻗﺒﻞ
ﻏﻠﻘﻬﺎ .أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻻ ﻳﻄﺎق وﻳﺸﻮه ﺻﻮرة ﻣﺼﺮ.
وﻇﻞ اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺴﻴﺴﺎوي ﻓﺮﺣﺎﻧﺎً ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺴﺎدات ،ﻷن اﻟﺴﻴﺴﻲ أﺛﺒﺖ ﻫﻜﺬا
أﻧﻪ ﺷﺨﺺ وﻃﻨﻲ وﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﺸﻌﺒﻪ اﻟﺘﻌﺐ .وﻷن ﻫﻜﺬا
ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﺼﺮ ﺑﻠﺪاً ﺟﻤﻴﻼً ﺑﻤﺤﻄﺔ ﻣﺘﺮو ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻠﺪاً ﺟﻤﻴﻼً
ﺑﻤﺤﻄﺔ ﻣﺘﺮو ﻣﻐﻠﻘﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻧﻨﺴﻰ أن اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺴﻴﺴﺎوي إﻧﺴﺎن أﻳﻀﺎً ،وأﻧﻪ ﻳﺤﺰن ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻔﺮح؟
ﻳﺤﺰن اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺴﻴﺴﺎوي ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﺮﺧﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻠﻖ اﳌﺤﻄﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﺮ أﺣﺪﻫﻢ اﻟﺴﻴﺴﻲ .اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺴﻴﺴﺎوي ﺣﺰﻳﻦ ﻷن اﻟﻨﺎس ﻻ

ﺗﺸﻜﺮ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﻟﻬﻢ اﳌﺤﻄﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻦ أﻏﻠﻘﻬﺎ .وﻫﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﺄﻛﺪ اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺴﻴﺴﺎوي أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻴﺴﻲ ،وﻟﻮ اﻋﺘﻘﻞ
أرﺑﻌﻴﻦ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﺛﻢ أﻓﺮج ﻋﻦ ﻣﺌﺔ ﺷﺨﺺ ،ﻓﻠﻦ ﻳﺸﻜﺮه أﺣﺪ .أي ﺧﺬﻻن ﻫﺬا! أي
ﻧﻜﺮان ﻟﻠﺠﻤﻴﻞ! واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ
ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑــﺎﻻزدواﺟـﻴــﺔ ،وﻻ ﻫﻢ ﻟﻬﺎ إﻻ ﻋــﺪم ﺷﻜﺮ اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﺗﺸﻐﻞ وﻗﺘﻬﺎ ﻟﻴﻼً وﻧﻬﺎراً
ﺑﻌﺪم ﺷﻜﺮ اﻟﺴﻴﺴﻲ .ﻫﻢ اﻟﻌﺪو ﻓﺎﺣﺬرﻫﻢ ،ﻳﻘﻮل اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺴﻴﺴﺎوي.
ﻫـﻜــﺬا ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟــﺰﻋــﻢ أﻧــﻪ وراء ﻓــﺮﺣـﺘَــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺴــﺎوي ،وراء اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻴﻪ وﺿﺤﻜﺘﻴﻪ
وﻗﻬﻘﻬﺘﻴﻪ ،ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺰن ﻋﻤﻴﻖ ،ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﺮ اﻟﺴﻴﺴﻲ.
اﺷﻜﺮوا اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻳﺎ أوﻻد ،اﺷﻜﺮوه ﻷﻧﻪ أﻏﻠﻖ اﳌﺤﻄﺔ ﻷﺟﻠﻜﻢ ،وﻷﻧﻪ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻷﺟﻠﻜﻢ،
ﻷﻧﻪ اﻋﺘﻘﻞ أرﺑﻌﻴﻦ أﻟﻒ ﻷﺟﻠﻜﻢ ،وﻷﻧﻪ أﻓﺮج ﻋﻦ ﻣﺌﺔ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﻘﻠﻬﻢ ﻷﺟﻠﻜﻢ ،ﻷﻧﻪ
ﻋﺎدى اﻹﺧﻮان ﻷﺟﻠﻜﻢ ،وﻷﻧﻪ إن ﺻﺎﻟﺤﻬﻢ ﻓﺴﻴﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻷﺟﻠﻜﻢ ،اﺷﻜﺮوه ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺮح
اﳌﺜﻘﻒ اﻟﺴﻴﺴﺎوي أﺧﻴﺮاً ،ﻓﺮﺣﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ.
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 53يوماً حتى األن مضت على إضراب األسير خضر عدنان عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله
اإلداري ،وحذّر األطباء اإلسرائيليون من موته الفجائي استناداً آلخر التقارير الطبية التي تحكي
عن تدهور شديد في حالته .وعدنان كان قد أضرب فردياً عن الطعام في العام  2012ملدة 65
يوماً ،وكان أطول إضراب قبل أن يكسر الرقم األسير سامر العيساوي.

متابعات

كيف كان الرفيق وكيف أصبح؟
دأب األخ عبد اإلله بنكيران على تحدي الرفاق املغاربة
بالقول إن «من كانوا يحلمون بالثورة والجمهورية
في املغرب انتهوا» ،وذلــك بفضل حزب العدالة
والتنمية الذي فاز باالنتخابات في عز الربيع العربي ـ
األمازيغي .والدليل لدى بنكيران هو أن الشباب املحتج
غادر الشارع.
ومن عالمات نهاية االتجاه الثوري قول األمينة العامة
للحزب االشتراكي املوحد «الديموقراطية ممكنة في
املغرب ما لم يتآمر الديموقراطيون على الشعب» .ما
هو الحل؟ أجابت زعيمة اليسار الجذري :املشاركة
في االنتخابات .وهذا بعد عشرات السنين من املقاطعة
العنيدة واتهام السلطة وحدها بالتآمر.
نقلتُ هذا التحدي لرفيق من اليسار الجذري ألرى
أي مكان وصلت الثورة التي يظن منذ سنوات أنها
على وشك الوقوع في املغرب ولم تقع بعد .هو رفيق
تروتسكي بلغ الخمسين من العمر ،عملنا معا في
الجنوب املغربي وألجأ إليه بأسئلة محددة لتوضيح
املشهد .يطالع بكثافة ويتحدث بعمق نادر ،لكن
خطابه ال يصل للعموم.
قال :انتهت الثورة .سألته :كيف عرفت؟
الرئيس املصري الجديد يقبل رأس ملك السعودية.
الرئيس املصري األسبق بريء من الفساد ومن دم
الشهداء .تونس تختار رئيسا ولد سنة .1926
بشار األسد صار في مقدمة محاربي اإلرهاب .الثوار
في اليمن دينيون .الذين قتلوا في ليبيا بعد القذافي
أضعاف من قتلوا في عهده .واألهم أن البغدادي قد
حقق ما لم يصل إليه بن الدن ،أي الخالفة في أرض
الخالفة ،وهذا ما فتح الباب للتيارات الدينية لتحقق
ذاتها ألقصى حد ،وهذا ما سيقودها لحتفها .كيف؟
كان اإلسالميون يطالبون من وضع مريح ،اآلن تحقق
مطلبهم وسيخضع الدين الختبار التطبيق الذي
فشلت فيه االشتراكية.
ينعشني صوت الرفيق في توصيف املرحلة .طلبت
منه أن يركز على املغرب ،قال:
حين وصل محمد السادس للحكم وجد نخبة من
رجالها ،عبد الرحمن اليوسفي وأحمد الحليمي ومزيان
بلفقيه ..جلهم كانوا يمينيين لكن كانوا مثقفين
و»تكنوقراط» مؤهلين وحاملي مشروع ..واآلن لدى
امللك نخبة يقودها إدريس لشكر وحميد شباط في
حزب االستقالل .كان عالل الفاسي مؤسس الحزب
رغم رجعيته بالنسبة لي كيساري ،حامال ملشروع.
هذه مشكلة سياسية ،وهناك مشكلة اقتصادية
واجتماعية :لقد كرست وصفات صندوق النقد
والبنك الدوليين أزمة مزدوجة ،فمن جهة أغرقت البالد
في الديون ورهنت مستقبلها ،من جهة ثانية أغنت
فئة قليلة من لصوص املال العام الذين جمعوا ثروات

هائلة بفضل الخصخصة على حساب الشعب .هكذا
ابتلينا بأغلبية فقيرة مدجنة وببورجوازية طفيلية
تخاف اإلبداع وتستهلك السلع ال املعرفة.
واضح ان لدى امللك مشكلة .والغريب أن امللك هو
الذي يشخص أعتاب نظامه أكثر من غيره.
هنا اندهشت.
اندهشت ألن الرفيق يفكر للملك بدل أن يفكر
ضده .ولهذا سوابق ،ففي تشرين االول/أكتوبر
 ،1999صرح أبراهام السرفاتي إلذاعة فرنسا الدولية:
«عدت من املنفى دون شروط ..وال يجب أن ندع جاللة
امللك وحده» .كان ذلك ترخيصا لليساريين باالقتراب
من السلطة .والحجة هي أن اليسار ال يريد أن يترك
امللك وحده بمواجهة املحافظين .وقد أثمر ذلك
تسوية سياسية وعدالة انتقالية باسم «اإلنصاف
واملصالحة» جبرت ضرر ضحايا سنوات الرصاص.
اعتبر الرفيق ما حصل تسوية سيئة .فبالنسبة
للثوريين التسوية السياسية خيانة .لذا حصل
انشقاق كبير بين الرفاق .منهم من صار سفيرا
ومنهم من انعزل وصمت .لكن بعد خمس عشرة سنة
يقوم الرفيق بنقد ذاتي:
طالب الرفاق بمؤسسات مستقلة .هذا طلب ،لكن
الوضع هو هذا :فحين تغيب املؤسسات املستقلة فإن
الفراغ يمأله أصحاب النفوذ في املناطق .وقد اتُّهِم
وزير بان حزبه مجرد تجمع لألعيان فوافق الوزير،
فتوقف الرفاق عن نقد األعيان .وحاليا فإن أصحاب
النفوذ القبليين يمألون الفراغ املؤسساتي ويؤثرون
في القرار السياسي واالقتصادي للدولة التي تسير
في ركابهم.
وأين الرفيق؟
فاته القطار .حاليا يعيش في القبيلة ويتحدث عن
أزمة الحداثة ويفسر ما بعد الحداثة.
يعترف الرفيق بشكل غير علني :انتصرت الرجعية
ــ وأيديولوجيتها في هذه املرحلة قبيلة متأسلمة ــ
وتولى رجالها مقدمة املشهد السياسي واالجتماعي.
الخطير أن الرفيق يشعر أن في هذا خير غامض،
فسابقا كان يعبِّر عن حنقه الشديد ألن الدولة
تجعل من الدين أيديولوجيتها الرسمية ،والدين
أفيون الشعوب .واآلن يندهش الرفيق من حزم
الدولة االستباقي ومن كونها تأخذ املسألة الدينية
بجد ال نظير له لم يخطر قط بذهنه ،رغم أنه قرأ
قول جان جاك روسو« :ما من دولة قامت ولم يكن
أساسها الدين» ..أدرك الرفيق ضرورة الدين ،وهو
يتفق مع األخ بنكيران في نقاط كثيرة ،وال يختلفان
إال في مسائل حقوقية صغيرة منها تجريم العالقات
الجنسية الرضائية ومعاقبة املفطرين في رمضان
علنا .يرفع اإلخوان شعار« :إذا ابتليتم فاستتروا»،

حـلـــــم..

كحل ملشكلة الحرية الشخصية في اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان.
يقول الكثير من الرفاق في مغرب اليوم :من حسن
الحظ ان هناك أميرا للمؤمنين ليمسك بالشأن
الديني .من يستطيع اإلمساك بالشأن الديني اليوم؟
مع مثل هذه االسئلة التي تحمل خوفا ،يتضح ان
الرفاق حائرون ،يتساءلون أين مصلحتهم وأين
مصلحة البلد؟ هل املصلحة هي الوفاء لقيم اليسار
الجذري وخطاب املاركسية اللينينية لحين اجتثاث
البورجوازية وإقامة نظام اشتراكي؟
لم تعد مشكلة اليسار مع البوليس بل مع التشدد.
التيار املركزي في املجتمع يتبنى بشكل مبطن
طروحات التيارات املتشددة .الشعوب يمينية مثل
قادتها .والناس على دين ملوكهم .التيار اليساري
هامشي عددا ومؤثر ثقافيا .تنبع قوة اليسار من
امتالكه وجهة نظر واضحة تهيمن على مناضليه،
لكن تحوالت كثيرة جعلت وجهة النظر هذه منفصلة
عن الواقع .صارت عبئا.
يقول الرفيق :حين كنا شبابا ،كنا واثقين من إنجاز
التغيير الثوري .كانت السلطة تخافنا حتى ونحن
تالميذ .وإال ما معنى أن يحكم القاضي املغربي خالل
السبعينيات من القرن املاضي على تلميذ باإلعدام
وعلى باقي املجموعة معه بخمسمئة عام سجنا؟ كنا
تالميذ بالكاد نعي ذواتنا ،لكن القاضي يخافنا ويظن
أن كل تلميذ هو غيفارا صغير يجب قصه قبل أن
يستفحل.
يبدو ان الرفيق قد شفي من اشتراكية الحمقى
ولم يعد يعتقد بأنه سيناضل بالوكالة عن الشعب،
والجديد أنه اكتشف أهمية النقود .يقوم بنقد ذاتي:
تلقينا تربية مضللة بصدد النقود .سمعنا في
شبابنا أن النقود غير مهمة .العكس هو الصحيح .في
تبريره للتحول ،تذكر الرفيق بأن ماركس قد نجا من
البؤس بصداقته مع بورجوازي كبير هو فريدريك
إنجلز.
يتعافى الرفيق من مرض إنكار اإلخفاق التاريخي،
وهو يعيش مرحلة نزول مؤملة من الحلم إلى الواقع.
ومع كل درجة نزول يتبدد الديالكتيك باالقتراب من
الحياة اليومية .من طريقته في الكالم ،لم تعد لدى
الرفيق طاقة نضالية كامنة وصار يلبس الجلباب
األبيض يوم الجمعة ،وفي رمضان يتزايد منسوب
النقد الذاتي لديه وقد يواظب على صالة التراويح في
العام القادم.

 ..بــألــف كـلــمـة

محمد بنعزيز
كاتب وسينمائي من املغرب

نوّار حيدر  /سوريا

arabi.assafir.com
املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ التنمية بين الهيمنة والتبعية املؤسسة العسكرية املصرية والبنك الدولي ـ أنس حسونة
ـ تسريب في «سنة التعليم» بموريتانيا ـ أحمد ولد جدو
ـ زوجة على غير الصيغ القانونية في تونس أم عشيقة؟ ـ عبد السالم الككلي (من املفكرة القانونية 15ـ06ـ)2015
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

رمضان

نور الرفاعي ـ ـ السيدة زينب ،مصر

إبراهيم فرج  -غزة ،فلسطين

مدونات

رمضان في بنغازينا

في األذان

أعشق هذا الشهر الكريم ولياليه الهادئة املقمرة ،حيث يرتفع فيها األذان لصالة
التراويح التي يحرص عليها الجميع رجاالً ونساءً في املساجد .أحب أن أمارس فيه
طقوس جدّتي في تجهيزها وحرصها على استقباله بتقاليد ورثتها هي بدورها.
لن تستطيع أن تتجاهل وأنت تسير في شوارع بنغازي القديمة رائحة القهوة
املنبعثة من مطحن بالة والزياني ،فهي في أولويّة القائمة الرمضانية :قهوة سادة
أو باملستكة العربية مع نقطة ماء زهر درناوي.
وبعدها تأتي التوابل وتحتلّ الحيّز األكبر مخلوط مطحون من عود الزنجبيل
والبهار والقرفة والشيبه والحبهان ،تُطحن كلها ويُطلق عليها «الحرارات» ،وهي
مهمّة في تحضير طبق الشوربة العربية.
وهذا طبعاً إلى جانب البقيّة مثل الفلفل األحمر والكركم والكروية والفلفل
األكحل والنعناع املطحون ،ونحرص أن تكون طازجة ،خاصة في شهر رمضان.
لتأتي «الروينة» في قائمة مشروبات رمضان املهمة للسحور ،وهي خليط من
املكوّنات املقويّة (سمسم ،قصب ،كمون حلو« ،يانسون» ،كمون عريض ،حمص،
لوز أبيض ،قمح) .نشتري املكونات حبوباً ويتمّ غسلها وتجفيفها وتحميصها
في البيت وطحنها .يُذوّب منها ملعقتان في كوب ماء بارد وتشرب ،وبعدها لن
تشعر إالّ وعروقك قد بُثت فيها الحياة .وال ننسى أنه ال بدّ من «تذويق» الجيران
واألحباب منها ،وإالّ لن يكون لها بركة.
رمضان ملّة العائلة والتواصل يجمع األصحاب واألحباب .تجدهم قادمون من

لو تجرأ أحد الناس اليوم وقال أال تُوضع مكبّرات الصوت في املآذن خشية تسبيب األذى للناس بالعموم ،واملرضى والنيام
من األطفال على األخص ،لثارت ثائرة الكثيرين ،بل وقد يُرمى بالتهم ،ولقالوا كيف يتم اإلعالن عن وقت الصالة ،واملدن مترامية
األطراف .الرد أن هناك من اآلالت اليوم ما يبيّن الوقت وما نسمع به صوت األذان ،أما املدن الصغيرة والقرى فال صعوبة في األمر.
فإن قالوا فصوت األذان بركة للسامعين ،يكون الرد باإليجاب ولكن تقديم رفع األذى عنهم أولى .مع هذا عالج األمر اإلمام ابن
الجوزي البغدادي قبل أكثر من ثمانية قرون ،في زمن كان صوت املؤذّن هو املوجود فقط .املئذنة وظيفتها التنبيه على وقت
الصالة فقط ال غير .األذان يكون بصوت معتدل هادئ وبدون إضافات ..يذكر ابن الجوزي ما يحدث في استعمال املآذن :من
املؤذنين من يخلط أذان الفجر «بالتذكير والتسبيح واملواعظ ويجعله وسطاً فيختلط» .ومنهم من يقرأ سوراً من القرآن
بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على املتهجّدين (املصلّين) قراءتهم ،وكل ذاك من املنكَرات» .يقول« :وقد كره
العلماء كل ما يُضاف الى األذان» .ثم يذكر فعل القرّاء بالذات :فمنهم من يجتمعون ويقرأون القرآن في منارة املسجد بالليل
باألصوات املجتمعة املرتفعة «فيجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم وبين التعرّض للرياء» ،والتعرض للرياء هو أنهم
يتظاهرون باالنغماس بالعبادة أمام الناس .ويعلّق ابن الجوزي بقوله إنّ ما مضى من العبّاد كانوا «يسترون عبادتهم».
من نص «الغلو واملغاالة في الدين/العبادة»
شيماء الصراف

shayma.alsarraf.over-blog.com/2015/06/557aff58-c66c.html

كل أحياء بنغازي ،يجمعهم ميدان «سوق الحوت» في وسط املدينة القديمة
بالقرب من كورنيش الشابي.
لهذا السوق ذكريات عند البنغازيين ،وكم أعتزّ بأني أملك تفاصيل هذا السوق،
ألنّ جدي عوض كان من أوائل الوجوه البنغازيّة املعروفة .كان يملك متجراً أو كما
يُطلقون عليه باإليطالى (كبرتيفه).
ال تغيب من ذاكراتي وذاكرة الناس تلك األيّام الجميلة ،كنت تجد كل شيء
مكوّماً ومعروضاً بصورة شيّقة وجميلة .سوق شعبي تجد فيه كل ما لذّ وطاب في
رمضان ،كل أنواع الخبز البيتي املشهي والساخن ،املكسرات بأنواعها ،األجبان
واللبن الرائب املصنوع في املنزل ،العسل الطبيعي ،أنواع الحلويات الرمضانية،
واملقبالت بأنواعها :الزيتون املخلل مع الهريسة الليبية ،منها على سبيل املثال
«املصير» ،نوع من املقبالت الليبية وهو خليط الفلفل الحار مع قطع الخيار
وعصير الليمون والثوم والكسبرة ،لذيذ وفاتح للشهية.
رمضان في مدينتي العتيقة له طعم مختلف ،طعم مفعم برائحة تقاليدنا
الجميلة ،مسكون بروح األجداد ،ومزيّن بتواصل األجيال وتمسّكهم بتلك
التفاصيل التي تُعطي نكهة للبنغازيين أينما كانوا.
من مدونة «أحالم البدري» الليبية ( 15حزيران/يونيو 2015
http://ahlamelbadri.libyablog.org

