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استياء عــام ،تالعب ،صدامات
طائفية :املْزاب في مواجهة غياب
الدولة الجزائرية« ،القصة» على
مستويي الحدث والتحليل.
ومعـدالت تفـوّق اسـتثنائية فـي
البكـالوريـا املصـريـة :مـفـرحٌ أم
مؤشر على كارثة الحقة بالتعليم؟
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
الخميس  30تموز  2015ـ املوافق  14شوّال  1436هـ ـ العدد 13132

جدل تموز العراقي :كيف يُقيَّم
 14تموز 1958؟ وأليس الحنين
للملَكية اليوم تعلّق باستقرار
متــوهَـم؟ وفـي األردن تنميـة..
للفـقـر ،فكلـمـا تكـررت «برامـج
التنمية» ارتفعت معدالت البطالة
والعوز.
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من تعبيرات ثورة «الهامش» في
تونس :الفقراء يتدبرون حياتهم
ويقيمون أنماطا جديدة مالئمة.
وفي «بألف كلمة» و«حلم» ،تحية
إلـى القـدس وأهـلـها بمـواجهة
تهديـدات املحتليـن ،مستوطنين
وجنوداً.
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«الداخلية» أساس الحكم والحداثة في مصر
بــدايــة الـحــداثــة فــي مصر ارتـبـطــت بالجيش .ولكن
تشكل الـحــداثــة كــآلـيــات حكم وإن ـتــاج وإدارة للحياة
تمركزت حول «الداخلية» .فأغلب مكونات الحوكمة
(أي فن إدارة السكان وحياتهم بالكامل) تقع داخل
مؤسسة الداخلية أو على هامشها .وفي الوقت الذي
تــم تكثيف الحداثة وتطبيقها كمنظومة حكم ،غاب
الجيش ،إمــا بسبب معاهدة لندن  1840والهزيمة،
أو بسبب فشل الـثــورة العرابية واالسـتـعـمــار ،1882
وحضرت الداخلية بكل قوتها .هيمنة الداخلية على
الحوكمة ،تشبه ضبعاً أسود قابعاً على صدور الجميع
في الغرفة ..بينما ال أحد يراه.

من القلعة إلى عابدين

ظلت مصر تُحكم من «القلعة» حتى استكمل نهائياً
بناء قصر عابدين وشبكة مؤسسات الدولة حوله .1872
وظهرت أبرز مؤسسات الحكم الحديثة في مصر بالقرب
من بعضها :القصر ووزارة العدل ووزارة الداخلية .بينما
لم تتواجد وزارة الحربية ضمن هذه التشكيلة ،وكأن
لألمر داللة عميقة عما ستكون عليه األوضاع في التأسيس
الجديد واملركزي ملصر الحديثة .شكلت عابدين وقصرها
النقلة األخطر في الحوكمة في مصر ،فانتقل الحكم من
خارج املدينة إلى قلبها ،بل يمكن القول إنّه تم حينها إنتاج
املدينة الحديثة .وهذه كانت املحطة األخيرة في اتخاذ
املؤسسات الحديثة شكلها األخير وحضورها في مصر:
تضمن من جهة الوالء السياسي للحاكم وتحافظ على
شرعيته ،وتوفر مؤسسات تخترق األنسجة االجتماعية
للسكان وتتدخل في إنتاج حياتهم وضبطها ،حيث لم
تعد تأتي من الخارج لإلخضاع ،وإنما صارت في الداخل،
لإلدارة.
جاءت هذه النقلة للدولة من خارج املدينة إلى داخلها ،في
الوقت نفسه الذي بدأ يتم تأسيس مدن القنال واالحتياج
إلى الضبط البوليسي وإلــى شكل جديد من وضع
مؤسسات االنضباط وعالقتها برأس املال العاملي داخل
هذه املدن (وهو ما يشير إليه الباحث إبراهيم الهضيبي).
لقد تداخلت مكينزمات االنضباط الحديثة مع العملية
الرأسمالية والريعية في تاريخ مصر الحديث .نحن هنا
أمام إنشاء املدن الحديثة ،وإنشاء أهم مصدر للدخل في
مصر (قناة السويس) على صلة وطيدة بجانب من رأس
املال العاملي ،سواء أكان بضائع أو مواد خاما ،وأهم وأكبر
مصدر ريعي في مصر حتى اآلن .وقد رُبط االنضباط
بالعمل في املدينة بالبوليس .ويشير الهضيبي إلى أن
الداخلية بدأت تضطلع بمهام مراقبة عمال شركة قناة
السويس واملساجد والكنائس وكافة أشكال االنضباط
والسيطرة السياسية واالجتماعية .وفي هذا ،لم يكن
للجيش أي دور حقيقي.

إجهاض الثورة العرابية وهيمنة الداخلية

تسببت هزيمة الثورة العرابية في ترسيخ هيمنة
الداخلية على الحكم في مصر ،التي أصبحت املؤسسة
األكثر قرباً من الحاكم ووالء له .وشهدت تلك املرحلة
بداية وضع لبِنات جهاز «أمن الدولة» ،حيث تم إنشاء
قسم مخصوص ملطاردة العرابيين ومالحقتهم ..الذي
تطور إلى «جهاز أمن الحدود» ملراقبة الثورة املهدية في
السودان عن قرب .ومع استعمار مصر ،ركز مشروع
اللورد كرومر ،الذي يعتبره البعض أهم مرحلة في تشكيل
السلطة الحديثة واملؤسسات في البالد ،على محاولة
استكمال التحول من أشكال السلطة القديمة إلى تلك
الحديثة ،حيث تعتني السلطة بالحفاظ على الجسد
وضبطه وليس سحقه .وكانت الداخلية أهم مؤسسة في
الحكم في عهد االستعمار ،بل كانت هي املُناط بها الحكم
من قبل املستعمِر .في  1913نشأ «القلم السياسي»،

سعد يكن ـ ـ ـ سوريا
وفي  1914تم إصدار قانون الطوارئ .هكذا استكملت
الداخلية آخر أدواتها حتى تطلق يدها على املجتمع
وتحكمه بالحديد والنار واإلدارة والصفقات ،وتصير كل
أشكال فن إدارة الحكم تحت سيطرتها .لم يكن محمد
الظوغلي باشا رئيس وزراء مصر أيام محمد علي ،الذي
تنسب إليه مجزرة القلعة الشهيرة ،وال عصابته وال محمد
علي نفسه ليتخيلوا ما سوف تصير عليه هذه الوزارة من
قوة وجبروت في املستقبل.
كانت الداخلية في القلب من مشروع اللورد كرومر
لعدة أسباب :الوالء السياسي وإنفصال هذا الجهاز عن
املجتمع املصري ووالئه للقصر واملستعمِر ،وقد بدأ هذا
بوضوح مع الثورة العرابية حيث انضمت فصائل وقوى
اجتماعية عديدة للحركة الثورية ،إال الداخلية التي أخذت
جانب القصر ثم تحالفت مع االنكليز لطعن عرابي وخيانة
الجيش واملقاومة املصرية.
السبب الثاني واألهم ،هو أن مشروع اللورد كرومر
كان مشروعاً تحديثياً يهدف إلى إنتاج حياة قابلة
للترشيد والضبط واملراقبة ،بغاية إنتاج مستديم
ومستقر للموارد ،واالستيالء عليها .انتهت مرحلة الغزو
وبدأت حالة االستعمار واإلدارة .وعلى أيّة حال ،فمشروع
التحديث جوهره البوليس (بحسب ميشال فوكو).
في هذه الفترة تعاظم دور الداخلية بسبب عالقتها
باالستعمار ،وهي حليف مركزي له ،يراقب املجتمع
املحلي ويخترق أنسجته املختلفة ويتجسس عليه
ويقوم برصد كل التحركات السياسية واملقاوِمة ضده
ويفخخ الحياة السياسية ويهيمن عليها ملصلحته.
فلعبت املؤسسة دوراً محورياً ومركزياً في التحديث

وإدارة املجتمع واألجساد واملساحات.
وكان على القصر أن يقرب الداخلية منه أيضاً ،ألنها
من يحافظ له على الوالء السياسي ويبطش بمعارضيه
ويحفظ شرعيته من املؤامرات داخل القصر وخارجه.
وهكذا ظلت الداخلية تلعب ثالثة أدوار عميقة داخل
الدولة وبنية املجتمع في مصر :تنفيذ القانون ،ممارسة
االنضباط ،القهر والهيمنة السياسية .وليس مصادفة
أننا نتحدث عن «داخلية» وليس بوليس ،فأغلب ما
يقع من إدارة الحياة في مصر يقع تحت إدارة الداخلية،
التي لم يقتصر ما كان منوطاً بها على العمل الشرْطي
ومكافحة الجريمة وتنفيذ القانون فقط ..وهو الحال
نفسه حتى يومنا هذا.

طاغوت البيروقراطية ومُجمَّع التحرير

على مدار عقود ،ربما ما يزيد عن نصف قرن ،لم يتوقف
املصريون عن نقد البيروقراطية وفسادها وتغولها .وصار
«مُجَّمع التحرير» أعظم رمز إلذالل املصريين بنيوياً
ومعنوياً .ومع هذا لم يجرؤ املصريون على حرقه ،ولم يقْدم
أحد على هذه الخطوة أثناء الثورات وموجاتها املختلفة،
وال حتى في انتفاضة  .1977لم يجرؤ أحد على هذه
الخطوة ألن الجميع كان يعلم أنه هاهنا تقع حياة األفراد،
هنا أنت موجود داخل معادلة الحداثة والسلطة والدولة
ألنك رقم على ورقة عليها ختم النسر .ولكن من يحكم
هذا املجمَّع؟ بالطبع البيروقراطية املصرية .والجميع
يعلم قوتها وأهميتها في معادلة الحكم واإلرضاء الشعبي.
وهي دوماً موضع خطاب رأس السلطة في مصر ،ويسعى
كل من يحكم لخطب ودها وتقديم بعض القرابين لها من

حين آلخر .ولكن جزءاً كبيراً من هذه البيروقراطية القابعة
داخل مُجمَّع التحرير تابع بالكلية لوزارة الداخلية .ولن
يفلت نظرك من رمز الداخلية الالمع على أغلب اإلدارات،
فوجود جماعة الداخلية داخل املجمع ال يقتصر على
التأمين ،وهو هنا ليس بغرض القمع ،بل إنهم هم اإلدارة.
والسلطة تسعى دوماً لترميز نفسها وخلق إشاراتها
وعالماتها لتعلن عن حضورها ،وتقوم بتحديد مساحات
نفوذها .وفي مجمع التحرير ،لن يتركك نسر الداخلية
أينما ذهبت ،حتى داخل املراحيض .وعلى الرغم من
خضوع قطاعات كبيرة ومهمة من البيروقراطية املصرية
إلدارة الداخلية وتنظيمها ،سواء داخل مجمع التحرير أو
خارجه ،مثل السجل املدني بشكل عام ،فالجميع يلعن
«البيروقراطية» ،بينما ال أحد يتكلم عن الضباع السوداء
في الغرفة.

أجهزة اختراق املجتمع

تحمل الداخلية في يدها ثــالث سلطات واسعة:
البيروقراطية ،القمع ،املعرفة .وبالتالي ،فهي أكثر
مؤسسات الدولة اختراقاً للنسيج االجتماعي عبر عدة
أجهزة مختلفة بداخلها .فمثالً جهاز املباحث العامة يقوم
بإدارة العديد من املناطق السكنية الحضرية والريفية،
وهو من يضبط االتفاقات االجتماعية املختلفة ،واألجساد
الخطرة في املجتمع ،ويشارك في تنظيم وتحجيم
الجريمة ،بل ويتدخل نسبياً في إدارة السوق وبعض
عالقات التجارة ،هذا باإلضافة إلى دوره القمعي والقانوني.
وتعد املباحث العامة أحد أهم الروافد املعرفية للداخلية
حيث تقع بيدها أغلب أخبار املجتمع وعالقاته ببعضه.

ومن خالل هذا الجهاز يمكن رؤية املجتمع كشبكات
ومجموعات من الفاعلين وأصحاب املصالح ،وبالتالي يمكن
تقطيع وتفكيك أوصاله ،فال يعود كتلة مجهولة وغامضة.
كما أن كل شيء يعمل داخل هذه البلد له مباحث خاصة
به ،فهناك مباحث التموين ،مباحث الكهرباء ،مباحث
السياحة إلخ ...ثم يأتي بعد ذلك الجهاز األهم واألخطر
وهو «أمن الدولة» ،وهنا نحن نتحدث عن جهاز يتحكم
في كل من اللغة والخطاب واإلعالم واألجساد ،ويحتكر
جانباً كبيراً من السيادة واملعرفة في املجتمع ،وهو الجهاز
السيّد ،املتحكم بوزارة الداخلية نفسها .وهذا الجهاز هو
األكثر هيمنة وأهمية في تاريخ مصر الحديث ،منذ نشأته
في  1913على يد اإلنكليز أو إرهاصاته األولى بعد .1882
يدخل املجتمع في نوعية مختلفة عند «وضعه» على
جهاز أمن الدولة :يبدأ بالتحلل إلى جماعات سياسية،
طوائف ،موالين للسلطة وأعداء ومعارضين ،وشبكات
حكم وزبائنيّة ،وشبكات معارضة ...هذا الهيكل ،وهذه
املهمات في تقسيم املجتمع وإدارته والتجسس عليه
واختراقه واختراق املؤسسات األخرى بالدولة لصالحه
ولصالح الحاكم ،هي نفسها منذ تشكله في  .1913وقد
تزيد أو تنقص .فمثالً  ،اختفى قسم «مكافحة الصهيونية»
وظهر قسم مكافحة الجماعات اإلسالمية ،ومؤخراً
«الثوار» ،وهكذا .وفي كل تحول كبير يصيب مصر
دولةً ومجتمعاً ،ويتغير فيه شكل الواقع ونمط الحياة،
بل والتصور عن الكون نفسه ،تبقى هذه املؤسسة بال
أي قطيعة تذكر ،وتنجو من أي تغيرات جذرية إال على
مستوى االسم .فمن القلم السياسي إلى مباحث أمن
الدولة إلى األمن الوطني ،لكن الهيكل يظل هو نفسه
واملهمات واألدوار واألساليب ومساحات الهيمنة والنفوذ
هي نفسها .وهذا ال ينطبق على جهاز أمن الدولة فحسب
بل على الداخلية ككل .وبينما شهد الجيش املصري
عدداً ال بأس به من خطوط القطيعة التاريخية في بنيته،
ومن التغييرات الجذرية ،لم تشهد الداخلية املصرية
قطيعة واحدة ،بعد توسيعها وتطويرها الكبيرين على يد
اللورد كرومر أثناء االستعمار اإلنكليزي.
احتفظت الداخلية املصرية بأهم شكلين للسلطة
في املجتمع الحديث :السلطة االنضباطية والسلطة
الحيوية .والسلطة االنضباطية تتمثل بضبط األجساد
وحركتهم داخل مساحة ما ،وتحديد ما هو مباح ومتاح
وما هو ممنوع ومرفوض ،وإنفاذ القانون على هذه األجساد
وتطويعها وخلق حركتها وتعيين حدودها .ويتمثل هذا
كله من عند إدارة أول إشارة مرور حتى الجريمة والعمل
السياسي والتحول إلى العنف والقهر إذا تطلب األمر.
وعلى الرغم من تمركز الطب الحديث حول الجيش
في بداية مشروع محمد علي ،انتقلت مسألة السلطة
الحيوية ،من حيث هي إدارة واسعة للسكان ،تسعى إلنتاج
حياتهم والحفاظ عليها وضبط ما يتعلق بها من أمراض
وأوبئة الخ ..إلى الداخلية املصرية .وظلت وزارة الصحة
على سبيل املثال تابعة لوزارة الداخلية حتى  .1936وحتى
اليوم ،تسيطر الداخلية على عدة أشكال من السلطة
الحيوية في مصر ،فهي املسؤول الرئيسي واليد العليا
في كل ما يتعلق باألغذية والباعة املتجولين واألنشطة
املتعلقة بتقديم الطعام في الشارع املصري..
يقبع جانب كبير من فن إدارة الحكم في مصر داخل
سراديب الداخلية العميقة ،وتحت أيدي هؤالء الضباط
الذين لم يتورعوا عن قهر وإذالل الشعب املصري ،ولم
يتراجعوا يوماً عن التصادم معه في كل مرحلة تاريخية
حاسمة ..وبين الشيخ ريحان شماالً وميدان الظوغلي
جنوباً ،تكمن واحدة من أكبر العقبات الكأداء في طريق
الحرية والتحرر في مصر.

علي الرجال

باحث في علم االجتماع السياسي
متخصص في الدراسات األمنية ،من مصر

بؤس مقصورة الشعب في الصيف
سيداتي وسادتي ،القطار القادم من فاس واملتجه
إلى مراكش سيتأخر عن موعده خمس عشرة دقيقة،
نشكركم على تفهمكم .نــزل صمت رهيب على
املسافرين املنتظرين في محطة القطار بالدار البيضاء.
الحرارة مرتفعة بشكل مهول .بعد دقائق ،عاد الصوت
النسوي ليكرر «القطار سيتأخر عن موعده خمسا
وعشرين دقيقة» .االنتظار يفسد املزاج .فكرت في العودة
للبيت ألن ما يبدأ سيئا ينتهي سيئا.
بعد عشرين دقيقة جاء القطار ،فركبت في الدرجة
الثانية ألني لم أجد مقعدا مع «نساء الدرجة األولى».
الحرارة في القطار اشد من الحرارة في املحطة .جلست
في مقصورة فيها الكثير من األطفال .واضح أن بعضهم
ركبوا من فاس وهم يتحملون الجحيم منذ أربع
ساعات ،وسيقضون أربع ساعات أخرى قبل الوصول
ملراكش.
كنت غاضبا ،وقد تزامن ذلك مع نهاية رمضان وتحرير
الشياطين .عرقت في الخمس دقائق األولى .كان صوت
املكيف أعلى من مفعوله .واقع املقصورة معطوب تماما.
سيفكر مواطن متبرجز في رفع دعوى ضد مدير القطار
بسبب الظروف املذلة التي تجري فيها الرحلة .لكن
اغلب النساء سيدعين على املدير «الله يعطيه العذاب».
الدعاء يخفف على البؤساء الذين يتجاهلون أن من
يدفع قليال هو من يحصل على العذاب.
الدعاء ال يفيد السوسيولوجي البصاص الذي أخرج
حاسوبه لتبريد غضبه بالكتابة ،وليشرككم في عذابه.
وقد قرر ركوب شيطان النميمة لوصف رحلة الجحيم.
ستجدون لزوجة العدوانية في كلماته.
في املقصورة القصديرية الكبيرة ،نساء وأطفال
يسافرون بعد عيد الفطر .أطفال على أيديهم نقش
حناء فرحة العيد .نساء لديهن حقائب يدوية وأكياس
بالستيكية فيها أكل األطفال .من النافذة التي تشبه
شاشة مستطيلة تظهر فيالت ثم مصانع ثم حقول
مبهجة يعبرها بقر من الوزن الثقيل..
كلما أوغل القطار نحو الجنوب ،زادت الحرارة وزادت
إفرازات األجساد .تُنقِص األمهات مالبس أوالدهن الذين
يوشكون على النوم في أحضانهن .بعض النساء يلوحن

بقطع ثوب كمروحة ..نفد األكل وسخن املاء .تمر عربة
بيع مأكوالت ومشروبات بسعر مضاعف ،لكن ركاب
الدرجة الثانية ال يملكون الكثير من النقود .لدى أم
هاتف واحد تعطيه لطفليها بالتناوب ليلعبا ويتركاها
بسالم .لكنهما يتصارعان على الشاشة ،واملُحزن أن
تكتيكات اإلسْكات وفض النزاع لدى األم فاشلة .في رحلة
الجحيم هذه قل فخري بقطارات بالدي ،لكن فخري
بالبشر يزداد :للنساء صبر عجيب مع أوالدهن .لو تُرك
األمر لألب لرفع طفله وضرب به السقف والسالم.
في القطار الكثير من العائالت املهاجرة ،زواج مختلط،
مغربي ملتحٍ وفرنسية بالحجاب .مراكش أفضل
لهما من سوريا .أفكر في حال ماليين الالجئين الذين
يتحملون الحر في أماكن يبدو القطار أمامها جنة .يهتم
املغربي العائد من الغرب بطفله ويطالع جريدة تعلن على
صفحتها األولى بالبنط العريض أن امللك محمد السادس
سيقضي عطلته الصيفية في جزيرة يونانية.
في املقصورة شابات بتنانير قصيرة جدا .لكن العرق
يمنع الخيال من االشتهاء .في األريكة املقابلة شابات
ترتدين سبعة أمتار ثوب .يبدو أن صاحبات التنانير
مغربيات تعشن في أوروبا وتتصرفن بطالقة وتضحكن
برهافة تفتح القلب .رغم الحرارة فهن سعيدات ،يبدو أن
محْرارهن معطل .قطارات الغربة مكيفة بطريقة أفضل.
قطارات املغرب غير مكيفة جيدا ،وخاصة في مقصورة
الشعب .يعتقد املهاجرون أن الحياة في املغرب فيها
حميمية ال توجد في بالد الغربة.
لدى الركاب اآلن عيون حمراء ومالمح مشدودة .كلما
مر وقت زاد غضب الرجال خاصة ..يجلسون واضعين
ساقا على ساق بينما تدبّر األمهات ضغط أطفالهن.
أيدي الرجال فارغة إال من هواتفهم ..نزع رجل حذاءه
واستلقى على الكرسي وشخر وفمه مفتوح نحو السماء.
يصعب إغالق الفم في ظل حرارة مرتفعة .شاب يتسلى
بالحديث في الهاتف .في كل مرة يتصل يردد الجملة
«إذا لم أتصل بك فلن تتصل بي؟» .يضيف «اتصل بك
ألبارك العيد وأصل الرحم» .يبدو أن تحصيل املجامالت
هو هدفه الوحيد .يستخدم ما يسميه اندري مالرو
حوارا استعراضيا ،فما يقوله موجه لركاب املقصورة

أكثر مما هو موجه ملن يتم االتصال به .يتكلم ليتفاخر
ال ليصل الرحم.
تتحدث النساء في الهاتف همسا بينما يصرخ
الرجال .مالبس النساء أكثر تناسقا وبهجة ،ألوان
وتصاميم مختلفة ،بينما يرتدي الرجال سراويل بألوان
داكنة يصعب تحديد آخر مرة غسلت فيها..
بعد ساعتين وصل القطار منطقة الرحامنة وسط
املغرب .تغير املشهد على الشاشة ــ النافذة .صارت
األرض قاحلة واألشجار قليلة واملساكن صغيرة والبشر
نادرين ،وبين حين وآخر تظهر نعاج من وزن الريشة..
تبلغ الحرارة هنا ستا وأربعين درجة ،في الظل ،حسب
مصلحة أحــوال الطقس الحكومية .املقصورة سجن
حديدي ساخن .يقاوم املسافر الحرارة بالجسد األعزل.
خطر ببالي نزع حذائي وضرب سقف العربة كما كان يفعل
البدو الذين صاروا عماال في حقول النفط في رواية «مدن
امللح» ،خاصة في األخدود .جاء مراقب التذاكر وسألته
ملاذا ال يستخدمون مكيفات حقيقية ،فقال إن هذه املقصورة
وحدها ساخنة ،أما املقصورات األخرى فهي باردة .حملت
حاسوبي وحقيبتي الصغيرة بحثا عن املقصورة املحظوظة.
مررت بعدة مقصورات أبحث عن إيفرست..
قطع القطار  220كيلومتراً في أربع ساعات ،مع
الحرارة والتأخر .شر الشمس وشر الزمن .لكن الكتابة
تحميني من الشرّين .في إعالنات شركة القطارات
يُتباهى بتحقيق  75في املئة من رضا الزبائن .يبدو أن
استطالع الرأي هذا تم في شهر آذار/مارس .لو جاء
مدير القطار وسأل اآلن لحصل على صفر في املئة .هو
لن يأتي .وحتى لو أتى قد يقول للركاب «من وجد أفضل
من هذا يأتيني به».
بما أن مقالتي تتقدم ،سأصوت برضا على عذاب
القطار .فبهجة الكتابة تجعل العالم والقطار أكثر
قابلية للتحمل .وركــوب درجة الشعب أكثر إفادة
للسوسيولوجي البصاص من ركوب الدرجة األولى.

محمد بنعزيز
كاتب وسينمائي من املغرب

األقصى كتعويض؟
إس ــرائ ـي ــل مُ ـه ـن ـدَســة ف ـكــري ـاً وب ـن ـيــوي ـاً بحيث
ال تـقـبــل أي خـ ـس ــارة ب ــل وح ـت ــى أي مـضــايـقــة
لجبروتها :تَهتز ،حتى لو كان األمــر ال يعنيها
م ـب ــاش ــرة ،أو ك ــان بــدي ـه ـي ـاً ،وت ـح ـتــاج ساعتها
الستنهاض الثقة بنفسها التي تتزعزع بعمق.
هــي املسلحة بالنووي وبجيش عــرمــرم مجهز
بكل ما هو حديث ،ال تطيق أن يقع في الدنيا
مــا يـخــالــف رغـبــاتـهــا ومـطـلــق راح ـت ـهــا .وه ـكــذا،
فاالتفاق النووي مع إيــران يدفعها إلى الجنون.
وقد قال نتنياهو عند التوقيع عليه كالما يليق
فعال باملجانين ،من قبيل أن إسرائيل غير ملزمة
بــه (؟) بينما الـطـلــب اإلســرائـيـلــي األص ـلــي كــان
بـبـســاطــة أن تـشـتــرك تــل أب ـيــب فــي مـفــاوضــات
فيينا! وهو استهول استعادة طهران لقدراتها
املالية ،وكأن الطبيعي أن تبقى بالد بحجم ايران
مـحـجــورا عليها بــال ـق ـصــاص ..وح ـ ـرّض أفــاعــي
اليمين املحافظ األميركي التي خرجت تتكلم
عن «هولوكوست» جديد يكاد يرتكبه أوباما،
فاستحقت توبيخ إسرائيل نفسها ،ألن التشبيه
األخرق مس بأسطورة ينبغي إبقاؤها في مرتبة
قدس األقداس.
اليوم تُجري إسرائيل مناورة عسكرية شاملة،
تستدعي االحـتـيــاط وتستنفر كــل الــوحــدات:
ال ـث ــال ـث ــة خ ـ ــالل أربـ ـع ــة أشـ ـه ــر .وقـ ـب ــل أسـ ـب ــوع،
وبحجة احـتـفــال ديـنــي يسهل االع ـتــداد بــه في

ميثولوجيا زاخرة ،نُظِّم اقتحام لألقصى ،طالئعه
مستوطنون وقوته الفعليّة الجنود اإلسرائيليون
الذين حطموا أبــواب الحرم القدسي ودخلوا ـ ـ ـ
باعترافهم وبتوثيق مصور ـ ـ ـ إلى قاعات الصالة
نفسها.
ال ـقــدس أص ــال مـسـتـبــاحــة ،يحتلها  210آالف
مستوطِن ،بالغي العنف ومحميين من الجنود.
وقد تعاظم االستيطان فيها بنسبة  40في املئة
بين عامي  2013و .2014ولم يبق فيها إال ما
نسبته  38في املئة من سكانها من الفلسطينيين،
يتعرضون ملضايقات مرعبة بقصد تهجيرهم أو
يُهجَّرون بالقوة عندما ال ينفع الترهيب .ثالثة
أرباعهم دون خط الفقر بينما نسبة البطالة بين
الذكور تصل إلى  40في املئة.
تـحـتــاج إســرائ ـيــل مل ــوازن ــة م ــا اعـتـبــرتــه نكسة
كبيرة لها (أي إقرار االتفاق الدولي مع إيران).
وبـمــا أن اإلغ ــارة على غــزة ص ــارت أم ــراً مألوفا
لــم يعد يفي بــالـغــرض ،فهي تتجه إلــى القدس
لقطف ثمار عقود من االحتالل والقهر ومخالفة
القرارات الدولية في الشأن .فهل يكون الحدث
الرمزي الكبير القادر على موازنة هوسها ذاك
هــو األق ـصــى نـفـســه ،املـنـتـهَــك مـ ــراراً ومضعضَع
األس ــاس ــات بـسـبــب ال ـح ـفــريــات ت ـح ـتــه ،وال ــذي
أغلقت دروب وبــوابــات عــدة مفضية إلـيــه ..هل
يكون األقصى هو «التعويض»؟
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 5800ﻫﻮ ﻋﺪد اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدروا ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2011و 2014ﺑﺎﺗﺠﺎه
ﺑﻠﺪان ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺮوﺑﺎً أو ﺻﺮاﻋﺎت 4000 .ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ وﺟﻬﺘﻬﻢ ﺳﻮرﻳﺎ ،وﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1000و1500
ذﻫﺒﻮا إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ووﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق  200ﻣﻨﻬﻢ وإﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ  60وإﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ  .50وﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ،
ﺣﺴﺐ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﻴﻦ  18و ،35وﻗﺪ ﻋﺎد ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ .625

ﻗﻀﻴـــــﺔ

اﺳﺘﻴﺎء ﻋﺎم ،ﺗﻼﻋﺐ ،وﺻﺪاﻣﺎت ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ

ﻓﻜـــﺮة

اﳌﺰاب ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ

ﻟﻨﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف
وﻧﻨﻪَ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ!

)ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ(
ﻣﻄﻠﻊ ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﺠﺎري ،اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﺪات ﻋﺪة ﻓﻲ وادي
اﳌﺰاب اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻏﺮداﻳﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  700ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ .ﺗﺴﺒﺐ ﺷﺒﺎن ﻣﺠﻬﺰّون ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﺑﻴﻀﺎء ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ
اﳌﻮﻟﻮﺗﻮف واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ،ﺑﺎﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﳌﺰاﺑﻴﻴﻦ )أو ﺑﻨﻲ ﻣﺰاب(
واﻟﺸﻌﺎﻧﺒﺔ )أو اﻟﺸﻌﺎﻣﺒﺔ( .وﻓﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﺳُﺠﻞ ﺳﻘﻮط 23
ﻗﺘﻴﻼً وﻋﺸﺮات اﻟﺠﺮﺣﻰ واﺣﺘﺮاق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺤﺎل واﳌﻨﺎزل.
ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ روّﺟﺘﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﻸﺣﺪاث ،ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ أﺳﺲ
ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ وإﺛﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺎزﻳﻎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﻟﺒﺮﺑﺮﻳﺔ واﻹﺑﺎﺿﻴﻴﻦ واﻟﻌﺮب
واﳌﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﻴﻴﻦ .أﻣﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻊ داﺋﺮة اﻟﺤﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ.
ﻳﺒﺪو ﻣﻬﻤﺎً ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻛﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻻﻋﺘﺪاءات
ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻜﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻤﻪ ﺑﺴﻤﺎت ﻣﺤﺪدة.
ﺗﺨﺘﺰل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم »اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ« اﻟﺼﺮاع ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﳌﺰاﺑﻴﻴﻦ
واﻟﺸﻌﺎﻧﺒﺔ ،ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻳﺆدي ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺘﻔﺠﺮ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻮ أُﻇﻬﺮت ﻟﺴﻤﺤﺖ ﺑﻔﻚ
ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻒ.

وادي اﳌﺰاب :ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺜﻘﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻛﺎن وادي اﳌﺰاب ﻣﻼذاً ﻷﺗﺒﺎع اﳌﺬﻫﺐ اﻹﺑﺎﺿﻲ ،اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺪارس اﻷرﺑﻊ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺮﺑﻮا ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﻟﻴﺴﺘﻘﺮوا ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻧﻔﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ أﺳﺴﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
 761ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﻴﻬﺮت.
وﻗﺪ ﺗﺮك اﻹﺑﺎﺿﻴﻮن ﻣﺮﻏﻤﻴﻦ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،909واﻧﺘﻘﻠﻮا ﺟﻨﻮﺑﺎً ﺑﺎﺗﺠﺎه
وادي اﳌﺰاب ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻣﻀﻮا ﻓﺘﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺮوا ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ
اﳌﺪﻳﻨﻴﺔ .ﻫﺬه اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎروا اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ،إذ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻤﺮاً ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺮﺣﻞ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻚ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻹﺑﺎﺿﻴﻴﻦ ﻓﺘﺒﻨﻮا ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ واﺳﺘﻘﺮوا
ﺑﺪورﻫﻢ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻧﺸﺄت ﻓﻲ وادي اﳌﺰاب ﺳﺒﻊ ﻣﺪن ﻣُﺴﻴّﺠﺔ )ﺗﺪﻋﻰ اﻟﻘﺼﻮر(
ﻫﻲ :اﻟﻌﻄﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،1012وﺑﻨﻮرة ﻓﻲ  ،1065وﻏﺮداﻳﺔ  ،1085وﻣﻦ ﺛَﻢّ ﺑﻨﻲ
ﻳﺰﻗﻦ  1321وﻣﻠﻴﻜﺔ  ،1355وﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺑﺮﻳﺎن  ،1631وأﺧﻴﺮاً اﻟﻘﺮارة .1691
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸﻌﺎﻧﺒﺔ ،ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺛﻘﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﻠﻴﻠﺔ .ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺼﺎدر إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻋﻨﺪ وﺻﻮل اﻹﺑﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﺎﺋﻞ رﺣﻞ ﻣﺘﺤﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ زﻳﻨﺎﺗﺔ
)ﺑﺮﺑﺮ( وﺑﻨﻲ ﻫﻼل )ﻋﺮب( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﺻﻠﺖ
ﻻﺣﻘﺎً .اﻟﺸﻌﺎﻧﺒﺔ ،وﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﻴﻴﻦ واﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮﺑﺮ ،ﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﺮﺑﺎً.
اﺧﺘﻠﻂ اﻟﺸﻌﺎﻧﺒﺔ ﺑﺎﻹﺑﺎﺿﻴﻴﻦ ،وﻧﺸﺄت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،اﺳﺘﻘﺮوا
ﻓﻲ ﻣﺪﻧﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺣﻴﺚ أﺳﺴﻮا ﻓﻲ اﻟﻮادي اﳌﺠﺎور ﻣﻘﺮﻫﻢ
)ﻗﺼﺮﻫﻢ( اﻟﺨﺎص ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﻣﺘﻠﻴﻠﻲ ،إﻻ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻮدون ﺑﻘﻮاﻓﻠﻬﻢ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم .ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋُﺮﻓﺖ ﺑـ »اﻟﻌﺮب« اﺳﺘﻘﺮت
ﻣﻨﺬ ﻗﺮون ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ) ﺑﻨﻲ ﻣﺮزوق واﳌﺪاﺑﻴﺢ وأوﻻد ﻧﺎﻳﻞ .(..ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت،
اﳌﺘﺨﺎﺻﻤﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎً واﳌﺘﺤﺎﻟﻔﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎً أﺧﺮى ،ﺷﻬﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ،ﻓﻘﺪ
اﻋﺘﻨﻖ ﺑﻌﺾ اﻹﺑﺎﺿﻴﻴﻦ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ واﻟﻌﻜﺲ.
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،1317وﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪّ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﺗﻢّ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺎﺋﻼت إﺑﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻠﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﻘﻞ
ﺷﻌﺎﻧﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺪن )ﻗﺼﻮر( اﻹﺑﺎﺿﻴﻴﻦ .وﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺟﺮى ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .وﻋﻠﻰ ﻣﺮّ اﻟﻌﻘﻮد ،ﺷﻬﺪت اﻟﻘﺼﻮر ﺗﺪﻓﻖ اﳌﺎﻟﻜﻴﻴﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻴﻬﻮد
واﳌﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت

اﻟﺮﺣﻞ وﺷﺒﻪ اﻟﺮﺣﻞ .ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﳌﺰاﺑﻴﻴﻦ اﳌﺘﺠﺬرﻳﻦ ﺑﻌﻤﻖ ﻓﻲ
وادي اﳌﺰاب ﻫﻲ ﺛﻤﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ،
وﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﻮروﺛﺔ وروح ﻣﺴﺎواة ﺗﻜﻔﻞ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﻘﺮ.

اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة

ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺼﻮر اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ .وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن
ﻫﺬا اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﺎﻓﻆ واﳌﺤﻤﻲ اﺳﺘﻄﺎع ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة.
ﺷﻬﺪ وادي اﳌﺰاب ﺗﻨﺎﻣﻴﺎً ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻓﻲ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،ﻣﻦ دون أن
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ اﳌﻮارد ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮﺟﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺰوح ﻟﺴﻜﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎل
اﳌﻀﻄﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،اﻟﻄﺎﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻻزدﻫﺎر اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ .وﻫﻜﺬا
ازداد ﻋﺪد ﺳﻜﺎن وادي اﳌﺰاب ﻣﻦ  50أﻟﻔﺎً ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  200أﻟﻒ
)ﺗﺤﺼﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  350أﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن(.
اﻟﻴﻮم ،ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺑﺎﺿﻴﻮن دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺎً ﻣﻦ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ اﻷﺻﻠﻲ .وﻗﺪ
ﺣﺼﻠﺖ ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺪﻧﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻴﺎه
واﻟﺰراﻋﺔ ،أﺛﺮت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي أُﻓﺮﻏﺖ ﺑﻨﻴﺘﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ،ﻣﻦ
ﺿﻤﻨﻬﺎ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻋﻤّﺖ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﺎء ﻏﺬّﺗﻬﺎ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﺒﺎن،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻓﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻫﺰت ﻣﺪﻧﺎً أﺧﺮى
دورﻳﺎً ،إﻻ أن ﺣﺎل اﻟﺘﻤﺮّد ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻏﺮداﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻮاﻓﺪون
ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺑﺒﻨﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ،أﺧﺬت ﺷﻜﻞ اﳌﻮاﺟﻬﺎت
اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ـ اﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﺟﺮى اﺣﺘﻮاء اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻴﻦ اﳌﺬاﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻓﻌﺎل .وﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﺧﻴﻤﺖ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺪاﺋﻢ .ﻓﻘﺪ
ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺎن ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  2008اﻫﺘﺰازاً أﻣﻨﻴﺎً وﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء
اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ،أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺳﻘﻮط ﺧﻤﺴﺔ ﻗﺘﻠﻰ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺌﺎت
اﳌﻨﺎزل ،ﻓﻴﻤﺎ أﺟﺒﺮت ﻋﺎﺋﻼت ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ وأﻣﻼﻛﻬﺎ ،واﺿﻄﺮ أﻃﻔﺎل
ﻛﺜﺮ إﻟﻰ ﺗﺮك ﻣﺪارﺳﻬﻢ واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ أﺧﺮى .وﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ
واﺣﺪ إﻟﻰ ﺧﻂ ﺗﻤﺎس ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ اﳌﺘﻨﺎزﻋﺘﻴﻦ.
اﻟﻬﺪوء اﻟﺤﺬر اﻟﺬي دام ﻷﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻲ رﺑﻴﻊ اﻟﻌﺎم
 2013ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮداﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺮﺣﺎً ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺎت .وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟﺤﻴﻦ ،ﻋﺎﺷﺖ ﻣﺪن ﻋﺪة أﺣﺪاﺛﺎً ﻋﻨﻴﻔﺔ ،ازدادت ﺣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﻋﻨﻒ .وﻓﻲ
ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺎرب اﻟـ 15ﺷﻬﺮاً ،أﺣﺼﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻗﺘﻠﻰ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻏﺎدرت ﻣﺌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻼت
ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ اﳌﺘﻀﺮرة أو اﳌﺪﻣﺮة ،ﻛﻤﺎ دُﻧﺴﺖ اﻟﻘﺒﻮر واﻷﺿﺮﺣﺔ.
ﻳﺒﺪو اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻴﺌﻮﺳﺎً ﻣﻨﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻻ ﺗﻘﺪم أﻳﺔ ﺣﻠﻮل ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺔ .ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺧﺘﺎرت إدارة أﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ .ﻫﻜﺬا
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن أي ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺧﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ ﻟﻄﺮف
دون آﺧﺮ .وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،ﻓﺈن رﺟﺎل اﻻﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2013ﻣﺎ ﻟﺒﺜﻮا أن ﺗﻤﺮدوا ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ
 ،2014ﺣﻴﺚ ﺟﺮى اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺠﻴﺶ وﻧﺸﺮه ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻻرض.
واﻓﺘﺘﺢ اﻟﻌﺎم  2015ﻓﻲ اﳌﺰاب ﺑﻤﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاءات واﻟﺤﺮاﺋﻖ وﺗﺪﺧﻞ ﻋﻨﻴﻒ
ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻌﺪﻳﺪ .وﻫﻜﺬا،
ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻦ زﻳﺎرة وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﻲ  2ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﺑﻐﺮض إﻧﺸﺎء

ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻮﻟﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺰاب ،ﺗﻔﺠﺮت
ﻣﺠﺪداً ﻟﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻌﻨﻒ ،أوﻻً ﻓﻲ ﺑﺮﻳﺎن وﻣﻦ
ﺛﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﻮرة ،ﻟﺘﻄﺎل ﻻﺣﻘﺎً اﻟﻮادي ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.

اﻧﻬﻴﺎر ﻣﻤﻨﻬﺞ؟

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻜﺎن ﻣﺰاب ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺢ ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺨﻄﻮات رﻣﺰﻳﺔ وﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ وﻫﻤﻴﻴﻦ ﻋﻦ
اﳌﺬاﻫﺐ ،ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻓﻀﺢ اﻟﺴﻜﺎن أﻳﻀﺎً ﻏﻴﺎب أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻇﻞّ وﺟﻮد ﻣﺼﺎﻧﻊ
ﻣﻬﺘﺮﺋﺔ ﻋﻔّﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ .أﺿﻒ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻋﺪم ﺟﺪوى ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻣﺞ اﳌﻬﻨﻲ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺣﻘﻞ ﺣﺎﺳﻲ رﻣﻴﻞ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻻ
ﻳﺒﻌﺪ ﺳﻮى ﺑﻀﻌﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺎن اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻓﻮرة ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ
ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪّ ﻛﺒﻴﺮ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮﻋﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وإﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻣﻦ دون أن ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺈﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ .ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻛﺎن واﺿﺤﺎً ،ﻳﺰﻳﺪه وﺿﻮﺣﺎً اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ إﺑﺎن
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺰزت اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺘﺨﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻦ دورﻫﺎ.
ﻛﺜﺮت اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺑﺸﺄن اﻹرادة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻞّ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸزﻣﺔ وﺣﻮل ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻮﺿﻊ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺰداد ﻫﺸﺎﺷﺔ .أﻣﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻧﻌﺪام
اﻻﻣﻦ اﻟﻠﺬان ﺗﻐﻠﻐﻼ ﺑﺎﻃﺮاد ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎً ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻌﺎﺑﺮة
ﻟﻠﺼﺤﺮاء ،ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻼ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻷوﺳﺎط اﳌﺎﻓﻴﺎ اﳌﺘﻮرﻃﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدة،
ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﳌﺨﺪرات ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ.
ﻳﻮاﺟﻪ ﺳﻜﺎن وادي اﳌﺰاب أﻳﻀﺎً ﺗﺤﺪﻳﺎً إﺿﺎﻓﻴﺎً :ذاك اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
اﻟﺬي ﻳﺮوﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ اﻹدارة واﻟﻘﻀﺎء ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ ﻋﻦ اﳌﺸﻬﺪ.
دﻋﻮات اﻟﻘﺘﻞ ﻻ ﺗﺼﺪر ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎة واﳌﺤﺮﺿﻴﻦ اﳌﺤﻠﻴﻴﻦ ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎً ﻋﻦ
ﻗﻨﻮات ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ووﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻨﺎة »إﻗﺮأ« اﻟﺘﻲ ﺑﺜﺖ ﻣﻨﺬ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ  2013أرﺑﻊ ﻣﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء« اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻹﺑﺎﺿﻴﻴﻦ ﻣﻦ »اﻟﺨﻮارج« وﻳﺒﻴﺢ ﻗﺘﻠﻬﻢ.
ﻋﺒّﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﳌﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﻗﻠﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ إزاء ﺗﺼﺎﻋﺪ
اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ  .2015وﺗﺴﺎءل اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﺗﻮرط »ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ« ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﳌّﺢ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ إﻟﻰ ﺗﻮرط ﻗﻮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﳌﺰاب،
ﻛﺄرﺿﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول
اﳌﻐﺮب واﳌﺸﺮق.
ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺸﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪادي وﻋﺠﺰه إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﻘﺪ أﺿﻌﻔﺘﻪ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ .ﻛﻤﺎ
ﺗﺒﺪو اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻓﻲ وﺟﻪ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺂﻛﻞ اﻟﺘﻮازﻧﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻬﺸﺔ .ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﻘﻠﻘﺎً ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﳌﻨﺎخ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ اﳌﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻣﻊ اﻟﻀﻐﻮط
اﳌﺘﺰاﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ.
واﻗﻊ وﺟﻮد ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﳌﺰاب ﻻ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ رﺳﻢ ﻣﺨﺮج
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﺰز ﻓﻲ ﺣﺪه اﻷدﻧﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ .وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري واﻟﻌﺎﺟﻞ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ،اﳌﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﻷﻧﻪ وﻣﻦ دون
أدﻧﻰ ﺷﻚ ،ﻓﺈن ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪاً.

ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻼح

رﺋﻴﺴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ Algeria Watch

ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﻫﻴﻔﺎء زﻋﻴﺘﺮ

ﻗـﺒــﻞ أﻳّـ ــﺎم ﺧـﻄــﺐ إﻣ ــﺎم اﻟ ـﺠــﺎﻣــﻊ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻓﻲ
ﻧــﻮاﻛـﺸــﻮط اﳌــﻮرﻳـﺘــﺎﻧـﻴــﺔ ،أﺣ ـﻤــﺪو وﻟ ــﺪ اﳌــﺮاﺑــﻂ
ﺣ ـﺒ ـﻴ ــﺐ اﻟ ــﺮﺣـ ـﻤ ــﻦ ،ﺑ ــﺎﳌ ـﺼ ـﻠّ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ــﻊ
اﻟﻜﺒﻴﺮ .ﺑﻴﻦ ﻫ ــﺆﻻء ﻛــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮﻳﺘﺎﻧﻲ،
اﻟّ ــﺬي ﺧﺼّﻪ وﻟــﺪ اﳌــﺮاﺑــﻂ ﺑﻄﻠﺐٍ ﻳـﻜـﺮّره ﻋﻠﻰ
اﳌــﻸ ﻟﻠﻤﺮّة اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﺪّم ﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﻜﺎن
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  .2012اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻫﻮ
إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ
»ﻟـﻠـﻘـﻀــﺎء ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻔ ـﺴــﺎد اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻌ ـﻢّ اﻟ ـﺒ ــﻼد«،
ﺧﺎﺻﺔ أنّ »اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻠﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻼ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ إﻻ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﺳﻼم«،
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎم .2012
ﻇﻬﺮت ﻫــﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎم  1977ﻓﻲ
ﺧﻄﺎب »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪ« اﻟّﺘﻲ راﺣــﺖ ﺗﻮزّع
ﻣﻨﺎﺷﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻮاﻛﺸﻮط ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﺗﺪرﻳﺲ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓــﻲ اﳌ ــﺪارس ،وﻣﻨﻊ اﻻﺧـﺘــﻼط ،وﻣﻨﻊ
إرﺳــﺎل اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻐﺎر إﻟﻰ اﻟ ـﺪّول »اﳌﻠﺤﺪة«.
ﺟـﻤــﺎﻋــﺔ اﳌـﺴــﺎﺟــﺪ ﻛــﺎﻧــﺖ إﺣ ــﺪى اﳌـﺠـﻤــﻮﻋــﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﳌﺸﻬﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ أواﺧﺮ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن
اﳌﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻦّ اﻟﻔﺎرق اﻟﺠﻮﻫﺮيّ ﺑﻴﻦ دﻋﻮﺗﻬﺎ
ودﻋ ــﻮة وﻟ ــﺪ اﳌــﺮاﺑــﻂ ﻫــﻮ أنّ اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻳﺘﺤﺪّث
ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳُﻌَﺪّ ﻣﻔﺘﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،
وإن ﻛــﺎن ﻗــﺪ ﻋــﺎرض إﻧـﺸــﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻔﺘﻮى
واﳌﻈﺎﻟﻢ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام.
اﺳﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت ﻻ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ،ﺗﻄﺎل اﻟﻨﺴﺎء ﺧﺼﻮﺻﺎً .اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﻢ
ﻟﻢ ﻳﺄت ﺻﺪﻓﺔ ﻃﺒﻌﺎً ﺧﺎﺻّﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أنّ اﺳﻢ
اﳌﻔﺘﻲ ﻳﺮد ﻓﻲ إﺣﺪى وﺛﺎﺋﻖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳّﺔ اﳌﺴﺮّﺑﺔ ﻣﺆﺧّﺮاً .ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ )ﻣﻦ
اﻟـﻌــﺎم  (2010ﻳﻈﻬﺮ اﻣـﺘـﻌــﺎض إﻣ ــﺎم اﳌﺴﺠﺪ
اﻟـﺤــﺮام اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﳌﺎ رآه ﻓﻲ
زﻳﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻣﺘﻨﺎن ﳌﺎ ﻗﺪّﻣﺘﻪ
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣــﻦ أﻓـﻀــﺎل ﻟﻮﻟﺪ اﳌــﺮاﺑــﻂ .ﻓﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗ ـﻘ ـﺪّم ﻣـﻨـﺤـﺎً ﻟـﻠــﺮﺟــﻞ وأﻋ ــﻮاﻧ ــﻪ وأﻗ ــﺎرﺑ ــﻪ ﻟﻠﺤﺞ
وﻫﻮ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺈﻃﻼق اﺳﻢ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻣﻮّل ﺑﻨﺎءه اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أن ﻳﺴﻤّﻴﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﳌﻠﻚ
ﻓﻴﺼﻞ .ﻟﻠﺮﺟﻞ إذاً ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻟﻪ
ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻟﻌﻞّ دﻋﻮاﺗﻪ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺤﻈﻮة.
ﻟﻘﻴﺖ اﻟﺪﻋﻮة اﺳﺘﻬﺠﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ
اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ،وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ أوّل ﻣﻦ اﺳﺘﻨﻜﺮ اﻟﺪّﻋﻮة ،ﻣﻌﺒّﺮةً ﻋﻦ
ﺧﺸﻴﺘﻬﺎ ﻣــﻦ أن ﻳ ــﺆدي إﺻ ــﺮار وﻟ ــﺪ اﳌــﺮاﺑــﻂ
وﻏـﻴــﺮه ﻣــﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟــﺪﻳــﻦ ﻋﻠﻰ إﻗـﺤــﺎم اﻟﺪﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋــﺎدات اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌــﻮرﻳ ـﺘــﺎﻧــﻲ ،ﺑـﺤـﻴــﺚ ﻳـﺼـﻴــﺮ اﻻﻣ ـﺘ ـﺜــﺎل ﻟــﺮﺟــﺎل
اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ ﻫ ــﻮ اﻷﺳ ـ ــﺎس» ،وﻫ ـ ــﺬا ﻣ ـﺨ ـﻴــﻒ« .ﻋﻠﻤﺎً
أنّ ﻫــﺬا اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟــﺬي ﻳﺪﻋﻮ إﻟــﻰ إﻧـﺸــﺎء ﻫﻴﺌﺔ
ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ،وإﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،ﻛﺎن ﻗﺪ اﺗّﻬﻢ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ رﺋـﻴــﺲ »ﺣــﺮﻛــﺔ اﳌ ـﺒــﺎدرة اﻻﻧﻌﺘﺎﻗﻴﺔ«
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳّﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻻﺳﺘﺮﻗﺎق واﻣﺘﻼك ﻋﺸﺮات اﻟﻌﺒﻴﺪ!

رﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ..ﻛﺎرﺛﺔ!
أﺳﺪل اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﻬﺎدة اﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻷﺳﺮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻔﻮز  371أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺠﺎح ﺑﻠﻐﺖ  79.4ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ  70ﻃﺎﻟﺒﺎً اﻧﻀﻤﻮا إﻟﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﺮف ،إذ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪد اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ  57ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷدﺑﻲ 11
ﻓﻘﻂ .وﺣﺎزت ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﺑـ 42ﻣﻘﻌﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ  17ﻣﻘﻌﺪا ﻟﺸﻌﺒﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت وﻣﻘﻌﺪ واﺣﺪ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ،وﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮز
ﺑﻪ ﻓﺘﺎة.

اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﺮف ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺳﺠﻠﺖ رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻳﺤﺪث ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ .وﻣﻦ اﻻواﺋﻞ اﻟـ ،70ﻫﻨﺎك  40ﻓﺘﺎة ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ أي
ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  58ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻻواﺋﻞ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﺒﻨﺎت
اﻟﻰ اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن .ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷواﺋﻞ اﺣﺘﻜﺎرا ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎت
ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷدﺑﻲ ،ﻓﺎﻟـ 11ﻣﺮﻛﺰا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﻦ ،وﺣﺰن  25ﻣﺮﻛﺰا ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻮم ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت ﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ  4ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 13ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺒﻨﻴﻦ .وأﻣﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل  6ﻃﻼب
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع  100ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،أي اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ،
ﻣﻨﻬﻦ  4ﻃﺎﻟﺒﺎت ،ﺛﻼث ﻣﻨﻬﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻮم وواﺣﺪة ﺑﺸﻌﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت.
وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ان ﻛﻞ اﻻواﺋﻞ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء أﺷﺎدوا ﺑﺪور اﻟﺪروس
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻔﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وأﻧﻬﻢ ﺗﺤﺼﻠﻮا
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،وأﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻈﻤﻮن أوﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ

اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﳌﺬاﻛﺮة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮا إﻟﻰ اﳌﺪرﺳﺔ إﻻ ﻷﻳﺎم ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺪد أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻮاﺣﺪة ﻃﻮال اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ.
ﻋﻠﻤﺎً أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷواﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن ﻫﺬه اﳌﺪارس ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ وﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﺮﻛﺰﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﻃﻼﺑﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﻣﺪارس اﻟﻠﻐﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪارس اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺛﻢ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
وﻫﻮ اﳌﺴﻠﻚ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة.
وﻗﺪ ﻓﺴﺮ وزﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺳﺒﻖ ﺳﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮق اﳌﺨﺼﻮص ،ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧﻪ
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻄﻼﺑﻪ وﻣﺪرّﺳﻴﻪ ،ﻻن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺨﺎص أﻛﺜﺮ ﺣﻈﺎً ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﳌﺴﺎواة ﻫﻨﺎ ﻋﺎدﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﻨﻬﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ وﻳﺼﺎب ﻃﻼﺑﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط واﻟﻴﺄس،
وﻫﻢ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ.

ﻣﺌﺔ ﺑﺎﳌﺌﺔ

ﻷول ﻣﺮة ﻳﺤﺼﻞ ﺳﺘﺔ ﻃﻼب دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ درﺟﺎت
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻷدب واﻟﺒﻼﻏﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﺳﺒﻖ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ »ﺑﺎﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ واﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ،ﺧﺎﺻﺔ أن
اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﻤﻮذج
ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ« .وأﺿﺎف »ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺮرا ﻓﻲ

اﳌﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ« ،وﺗﺴﺎءل »ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺶ وﺗﺴﺮب اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﺑﺎﳌﺤﻤﻮل واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮر ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺪون ردع ﺣﻘﻴﻘﻲ ،وارﺗﻔﺎع
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح؟« .وﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻧﻔﺴﻪ وأﺳﺌﻠﺘﻪ
ﻻ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻄﻼب ،وأن اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪرب اﻟﻄﻼب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﺸﺮ ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻴﺤﻔﻈﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ
ﻗﻠﺐ وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ .وﺗﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﻟﻐﺔ اﻷرﻗﺎم
ﺣﻴﺚ أوﺿﺤﺖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ارﺗﻔﺎع ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮع أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  95ﻓﻲ اﳌﺌﺔ إﻟﻰ  16ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  12.7ﻓﻲ اﳌﺌﺔ اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﺿﻲ ،واﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ.

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻜﺪ ﺗﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﺣﺘﻰ دﺧﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ،
وﻃﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪ ،ﻹﺗﺎﺣﺔ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮق ﻋﻼج أزﻣﺔ ارﺗﻔﺎع اﳌﺠﺎﻣﻴﻊ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺸﺮاﺋﺢ
اﳌﺘﻔﻮﻗﻴﻦ .وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻛﺎرﺛﻴﺔ« ،ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ
اﳌﺠﻤﻊ اﻟﺘﻜﺮاري ﻟﻠﻄﻼب وﻫﻮ ﺟﺪول إﺣﺼﺎﺋﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻧﺼﻒ درﺟﺔ ،ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺻﺎدﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺂﻣﺎل اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ  95ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .ﻓﻌﺪد اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  98ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﺜﻼ وﺻﻞ إﻟﻰ
 10آﻻف ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ  5447ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺤﺪ
اﻻدﻧﻰ اﳌﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻬﻨﺪﺳﻲ.

وﺿﻊ اﳌﺠﻤﻊ اﻟﺘﻜﺮاري ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻄﻼب اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﺄزق ﻛﺒﻴﺮ .وﺟﺎء ﻗﺮار ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي
ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺨﺎرج ﻟﻸزﻣﺔ .وﻟﻴﺲ أﻣﺎم اﳌﺠﻠﺲ إﻻ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮاره اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،وزﻳﺎدة اﻷﻋﺪاد اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻜﻠﻴﺎت اﻟﻘﻤﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ،وإﻻ ﻓﺴﻮف ﻳﻐﻀﺐ
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻷﺳﺮ اﳌﺼﺮﻳﺔ.
اﻷزﻣﺔ اﻧﺘﻘﻠﺖ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﺎ أدى ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﻄﺐ
ﺑﻤﺠﻤﻮع  95ﻓﻲ اﳌﺌﺔ و 90ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻟﻄﺐ اﻻﺳﻨﺎن واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ،واﻷوﻟﻮﻳﺔ
ﻟﻘﺒﻮل اﻷﻋﻠﻰ درﺟﺎت وﻟﻴﺲ أﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﺤﺠﺰ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﺒﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻊ رﻓﻊ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ  10آﻻف دوﻻر
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻄﺐ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻮد واﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ
اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺷﻬﺎدة
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﺎﺑﻮﺳﺎ ﻟﻸﺳﺮ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﺻﺪاﻋﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺄرﺟﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ
ﺳﻴﺎﺳﻲ..

إﻳﻤﺎن رﺳﻼن
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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 60مليار دوالر ( 70تريليون دينار) هو إجمالي النفقات التشغيلية التي على الحكومة العراقية
تأمينها سنويّاً ألكثر من  5.2مليون موظف ومتقاعد .ووفق بعض الخبراء ،أضيف إلى هذا
املبلغ  100مليار دوالر خالل األشهر الـ 14املاضية كنفقات حربية لتمويل املعركة مع تنظيم
داعش .بينما قدّرت وزارة النفط أن إجمالي اإليرادات النفطية لن يتجاوز  60مليار دوالر.

قضيـــــة

جدل تموز العراقي
أمّا في العراق ،وفي غيره من البلدان العربية ،فإن عدم االستقرار
االجتماعي له عالقة مباشرة بتفكك البنى الهرمية التقليدية التي
كانت سائدة قبل املرحلة االستعمارية واالندماج بالسوق الرأسمالية
العاملية ونشوء الدولة الحديثة ،وهي عملية أطلقت تحوالت اجتماعية
واقتصادية كبرى ،وكان من نتائجها ظهور فكرة الفرد الطامح بمنزلة
اجتماعية أكبر ،وتشكل قطاعات اجتماعية هالمية لم تعد خاضعة
لسيطرة البنى الهرمية التقليدية ،كالعشيرة ،لكنها لم تنتقل بعد إلى
صورة املجتمع الطبقي الحديث .كان يفترض وفق املنظور الكالسيكي
للتحديث أن هذه العملية هي صيرورة وانتقال طبيعي نحو نمط
حديث من االجتماع تهيمن عليه فكرة الفرد وتنتظم مصالح أفراده
في إطار طبقي ،ويعبر عنها من خالل األحزاب والجمعيات والنقابات.
لكن تلك «الصيرورة» كانت من الضخامة و «الجذرية» بحيث أنها
تجاوزت قدرة «النظام» على استيعابها ،وأخذت تتمظهر على شكل
وثبات وانتفاضات لم تمهد فقط لسقوط النظام امللكي ،بل وأيضاً
إلدامة «الراديكالية» كسلوك سياسي في العراق.

في كل عام ،ومع حلول ذكرى  14تموز ،اليوم الذي قاد فيه عبد الكريم
قاسم تحركاً عسكرياً أفضى الى انتقال العراق من امللكية الى الجمهورية،
يتم إحياء الجدل حول ذلك الحدث ومعانيه في تاريخ العراق الحديث.
يحدث انقسام تلقائي بين فريقين .الفريق األول يعتقد أن ذلك اليوم
نقل العراق إلى السياسات السلطوية والراديكالية العقائدية والعسكرة،
وأنهى األمل بتطور تدريجي للنظام امللكي وللحياة الدستورية .أمّا الفريق
الثاني فيرى أن «ثورة» قاسم كانت خياراً شعبياً أنهى حقبة من الحكم
«الرجعي» القائم على تحالف النخب املسنودة من بريطانيا ،مع اإلقطاع،
وتهميش الغالبية االجتماعية ،وان الثورة أطلقت عملية إصالح اجتماعي
وتحديث ،وكانت ستؤمن تقدماً كبيراً لو لم يتم االنقضاض عليها من
تحالف القوى «الرجعية» والقوميين.
بأي حال ،كمعظم النقاش املعاصر حول التاريخ ،فان الجدل العراقي حول
تموز هو جدل حول الحاضر أيضاً .وهكذا ،فال يمكن لتموز ،كأي حدث كبير
في العراق العربي ،أن يهرب تماماً من الثنائية السنية-الشيعية ،إذ يرى كثير
من الشيعة أن العهد امللكي وضع لبنات الحكم االقصائي «السني» وهيمنة
األقلية ،وفق السردية التي قدّمها حسن العلوي عن ذلك العهد في كتابه
األشهر «الشيعة والدولة القومية» ،ويعتبرون أن حكم قاسم كان املرحلة
الوحيدة في تاريخ العراق التي لم تشهد إقصاء طائفياً .مع ذلك ،فان الجدل
الراهن يتخطى إلى حد كبير هذه الثنائية ،فكثير من الشيعة ومن بينهم
إطراف في النخبة التي صعدت بعد  ،2003يجاهرون بالنقد للقاسمية وطريق
االنقالبات الذي فتحته ،ويجدون في عملية سحل نوري السعيد والوصي عبد
اإلله ،وفي قتل أفراد العائلة املالكة ،بداية لعقود من العنف السياسي الذي بلغ
أقصى مدياته اليوم مع داعش والتنظيمات املسلحة األخرى.
ربما لهذا السبب يستحق جدل تموز أن يقارَب بطريقة مختلفة عن
تلك التي تفرضها لغة الهويات .فعلى صعيد النخب السياسية والفكرية
والثقافية ،هو يعكس اختالفاً قديماً بين الليبرالية واليسار وصراعاً بين
املنطق الدستوري واملنطق الثوري .غير أن هذا الصراع يضمر بعداّ
اجتماعيا أكثر عمقاً ،نواته االنقسام «الريفي ــ املديني» القديم ،والذي
تحور في العراق بفعل التحلل التدريجي للبنى القبلية ــ الريفية وتراجع
حصة الزراعة من الدخل القومي وصعود النفط ،دون أن يفقد طابعه
كصراع بين الفئات التقليدية الغالبة والفئات الجديدة الطامحة.

املجتمع غير املستقر

الليبراليون واليسار

يُظهر الليبراليون العراقيون حنيناً ملا يعتقدون أنّه طابع مدني اتسمت
به الحقبة امللكية ،حيث كان البلد محكوماً من نخبة «عاقلة» يُستدعى
نوري السعيد عادةً كنموذج لها ،ومتحالفة مع الغرب ،وتعتمد قدراً عاليا
من البراغماتية السياسية ،وال تركن كثيراً للحلول العنفية .كان هناك
انفتاح سياسي واقتصادي وثقافي ،وتأكيد متصاعد على القيم الفردية
وعملية تدريجية لبناء أمة حديثة .يرد اليساريون على ذلك بالحديث
عن هيمنة اإلقطاع والظلم الذي تعرض له الفالحون ،وإعدام قادة الحزب
الشيوعي ،والتواطؤ مع القوى الغربية ضد الحركات الوطنية االستقاللية
التي ظهرت في منتصف القرن العشرين ،ليشيروا إلى عهد مظلمٍ مثلت
«ثورة»  1958الردّ الشعبي الحاسم عليه.
امليل الليبرالي إلظهار ما حصل بوصفه قطيعة ،كحدثٍ بال مقدمات،
يستكمل سرديتهم املبتسرة التي تخفق في فهم التراكم السياسي
واالجتماعي الذي أفضى لـ 14تموز التي يقول حنّا بطاطو أنّها ما كانت
لتنجح لو لم تحظ بتأييد شعبي جارف .لم تكن الحقبة امللكية فترة
استقرار وتطور وحياة دستورية ناضجة كما يُراد تصويرها ،بل كانت
في معظم وقتها فترة حافلة بالهزات واالضطرابات التي أثمرت انقالبين
عامي  1936و ،1941وتزويرا لالنتخابات وتناميا للنزعة السلطوية
ومظاهرها ،من قبيل تضخم عدد أفراد األمن كما يذكر تشارلز تريب في
تاريخه عن العراق ،وصعود النزعة السلطوية لدى نوري السعيد واللجوء
املتزايد للقمع ضد املعارضة اليسارية.
غير أن هنات السردية الليبرالية ال يجب أن تقودنا إلى املصادقة الكاملة
على الطرح الثوري اليساري ،خصوصاً في عدم إدراكه للكيفية التي قاد
فيها  14تموز  1958إلى االنقالب البعثي األول في  ،1963والثاني في ،1968

ضحى الخضيري  -العراق
وانتقال العراق إلى شكل من أشكال الحكم الفاشي املختبئ خلف خطاب
ثوري .فنهاية امللكية كانت بشكل من األشكال نهاية للفكرة الدستورية،
حتى مع وجود مقدمات لتلك النهاية في سلوك النخبة امللكية نفسها.
تمّ تسليم العراق ملزاجيات املمسك بقبضة السلطة وربط مصير أبنائه
بخيارات الفرد الحاكم ،وباتت املناعة الوحيدة ضد سوء استخدام تلك
السلطة هي طبيعة هذا الفرد ومدى طيبته وحسن نيته .لم تكن تلك مناعة
كافية في ظرف متقلب وبيئة سياسية تآمرية وصراع دولي شديد الوطأة.
بهذا املعنى ،فانه بقدر ما أفضت مساوئ العهد امللكي إلى تذمر شعبي
دعم حركة قاسم ،فان تلك الحركة شرعنت التجاه جديد في إدارة
السياسة وصل ذروته بصعود صدام حسين إلى السلطة.

الصيرورة غير املكتملة

لكن األهم من الخالف الفكري ،هو فهم املحركات االجتماعية التي
أدّت لذلك الحدث ألنها ستقودنا إلى عراق اليوم .بهذا الصدد،

يمكن القول أن ظروف عدم االستقرار والعنف السياسي الذي طبع
مراحل من تاريخ العراق الحديث ،على نحو يفوق ما شهدته معظم
بلدان املنطقة ،يتعلق بتحوالت مجتمعية تجاوزت قدرة النظم على
استيعابها وقادت إمّا إلى إفراط تلك النظم في العنف الذي يقوض
شرعيتها بالنتيجة ،أو إلى انهيارها ونشوء نظم جديدة.
من البديهي القول أن االستقرار السياسي يرتبط باالستقرار
االجتماعي .وهذا األخير ينشأ إما في املجتمعات «التقليدية» ذات
الهرمية الصارمة حيث يجري تقسيم العمل وتوزيع األدوار
االجتماعية على أسس سابقة لوجود الفرد ،وهي مجتمعات ال تعرف
مفهوم الفرد بمعناه الحديث ،أو أن االستقرار ينشأ في مجتمعات
تخطت البنى التقليدية وظهر فيها عقد اجتماعي يقوم على تسوية
بين الطبقات توفِّر الحد األدنى من الحياة الكريمة لجميع األفراد ،بما
يضعف من امليول الراديكالية التي تميل لتدمير النظام القائم ،وهي
الحالة التي عرفتها معظم الدول الغربية منذ الحرب العاملية الثانية.

ال يمكن أن تحقق استقرارا سياسياً وتراكماً دستورياً في مجتمع
غير مستقر ،هذا ما ندركه حين نقرأ كتاب حنّا بطاطو الشهير عن
الطبقات االجتماعية القديمة في العراق ،والتعليقات عليه في كتاب
«ثورة  :1958مراجعة فرضيات بطاطو» ،وكُتب علي الوردي التي
ركزت على ظاهرة «التناشز االجتماعي» في العراق بسبب األنساق
القيمية املتعارضة ،وكلها تضيء من زوايا متعددة على التفكك
التدريجي ــ لكن السريع نسبياً ــ للمجتمع الزراعي في العراق،
وبالتالي ألنماط الحياة املرتبطة به .هذا التفكك كان يعني اندفاعات
بشرية كبرى نحو املدن الرئيسية ،وخصوصاً بغداد ،وهو رافق ظهور
فئات جديدة من املتعلمين تعليماً حديثاً وخريجي الجامعات والكليات
العسكرية الذين كانوا يطمحون لتحسين أوضاعهم االجتماعية
ولعب ادوار كبرى ،وبالتالي حصل ضغط على النخب التقليدية
من قطاعات اجتماعية جديدة .وليس غريباً أن أقوى األحزاب التي
ظهرت نهاية العهد امللكي كانت ذات طابع راديكالي وتؤمن بالتغيير
الجذري ،في مؤشر على أن النظام لم يعد قادراً على استيعاب التحول
االجتماعي الحاصل.
منذ ذلك الوقت ،جاءت فترة االستقرار السياسي الطويلة الوحيدة
التي عرفها العراق خالل الحقبة البعثية ،وتحديداً مع صعود صدام
حسين الى السلطة ،وهو استقرار كان ثمنه عنفا مفرطا من السلطة
يقترب من صيغ العنف التوتاليتارية ،ولكنه أيضاً جاء بسبب تحول
العراق حينها وبشكل كامل إلى نموذج تقليدي للدولة الريعية
القادرة على شراء الرضوخ باملكافآت املالية ،فضالً عن نجاح النظام في
استخدام ظروف الحرب مع إيران لتعزيز سيطرته االجتماعية (وان
كانت الحرب هي في أحد جوانبها تصديرا ألزمة اجتماعية داخلية).
لكن انهيار النظام السابق وهشاشة النظام الحالي ،خلقا ظروفاً
مواتية لظهور صراعات جديدة مصدرها أيضاً هذا الحراك االجتماعي
وفشل النظام السياسي في استيعابه .إن صعود الراديكالية
السياسية بثوبها االسالموي يمثل امتداداً لصعودها منذ أربعينيات
القرن املاضي بأثواب أخرى .فالراديكالية هنا تصطبغ بالصيغ
اإليديولوجية السائدة في عصرها ،لكنها في جوهرها تعبِّر عن حالة
مجتمع لم تعد تحكمه هرمية ثابتة ولم ينتج عقداً اجتماعياً قوياً.
انه مجتمع السيولة املفرطة والقلق وعدم االستقرار« ،الصيرورة»
التي طالت حتى أصبحت هي القاعدة في مواجهة استثناء هو
«االستقرار».
 ..والحنين للملكية في العراق ربما يكون حنيناً الستقرار متخيل.

حارث حسن
باحث من العراق

األردن :تنمية الفقر
التنمية ،التعزيز ،رفع املستوى ،تحسين الظروف واالنعكاس االيجابي..
هي مصطلحات تكاد ال تتوقف عن الخروج من أفواه املسؤولين األردنيين
بشكل متواصل ،واعدين بإشهار سيوفهم في وجه الفقر والجوع
والتهميش ،باعثين اآلمال في قلوب الشعب باقتراب الرفاه املنشود
والحياة الرغيدة مع كل خطة تنموية تقدمها الحكومات .لكن واقع الحال
يشير إلى أن األوضاع تسير باتجاهٍ معاكسٍ لكل تلك الخطط ،وبتسارع
مثير للقلق.
أشكال متنوعة من الخطط جاءت وذهبت دون أن تترك أي أثر ملموس،
خمسية وثالثية ،أو حتى خططاً دوارة ،ولم تفلح أي منها في تحقيق
التنمية املطلوبة ،مما دفع الحكومة هذا العام إلى وضع خطة عشرية
للعقد القادم ،جرى ربط إنجازها مباشرة بالظروف الراهنة ،كمحاولة
إليجاد مخرج سريع في حال فشلت قبل حتى البدء بالخطة .امللفات
املتعلقة بالتنمية كمكافحة الفقر والبطالة ورفع مستويات العمالة وسوية
الخدمات الصحية والتعليمية أصبحت ضخمة وال يمكن التغاضي عنها،
حيث اقتربت من االنفجار في دولة ضاقت بساكنيها مواطنين والجئين.

شباب تحت مقصلة البطالة

أرقام منظمة العمل الدولية لعام  2014تشير إلى بلوغ نسبة البطالة
في األردن إلى  30في املئة بالنسبة إلى عدد السكان ،في حين أن األرقام

الرسمية تراوح حول  12في املئة خالل الربع األول من هذا العام ،والسبب
في الفارق الكبير بين الرقمين هو أن غالبية الباحثين عن عمل فقدوا األمل
في إيجاده ،باإلضافة إلى إغالق األردن الباب أمام التقدم بطلبات العمل
لديوان الخدمة املدنية املعني بالتوظيف في الوظائف الحكومية ،مما
خفّض عدد املتقدمين للوظائف الذين تحتسبهم الجهات الرسمية في
بياناتها.
زخمٌ إعالمي تركز فيه الحكومة على حمالت التشغيل الوطنية التي تقوم
فيها وزارة العمل ،والتي تدّعي أنها شغّلت  60ألف شخص منذ بدايتها
وحتى انتهائها العام املاضي .رقمٌ يبدو للوهلة األولى كبيرا لكنّه فعلياً ال
يوفر وظائف للخريجين من الجامعات في عام دراسي واحد ،حيث بلغ
عدد خريجي درجة البكالوريوس  73ألفاً لعام  .2013كما أن الوظائف
التي قدمتها وزارة العمل ال تتناسب مع مؤهالت الطلبة الخريجين من
الجامعات .الرواتب املتدنية للوظائف املهنية والحرفية تزيد من العزوف
عنها ،فالحد األدنى لألجور في األردن ال يزيد عن  190ديناراً ،وهو مبلغٌ غير
كافٍ لدفع أيجار منزل صغير ،مما يرفع من حالة عدم اإلقبال على التعليم
الحرفي واملهني األمر الذي يرفع نسبة البطالة بين الشباب.
كما تتعرض املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،التي من املفترض أن
تحتضن أعدادا غفيرة من العاطلين عن العمل ،إلى إفشال ولو أنه
يظهر غير ممنهج ،حيث تتأثر بشكل كبير بسبب حالة عدم االستقرار
التشريعي ورفع أسعار الكهرباء وغياب االقتصاد املحفِّز للقطاع الخاص

بشكل عام واملنافسة غير العادلة بسبب امتالء األســواق بالسلع
املستوردة.
وتشكل املشاريع الصغيرة واملتوسطة قرابة  90في املئة من مجمل
املؤسسات العاملة في مختلف القطاعات االقتصادية في اململكة،
وتستوعب حوالي  60في املئة من القوى العاملة.

طوفان الفقر

نسبة الفقر بلغت  14.4في املئة عام  ،2010ولم تفصح الحكومة عن أي
أرقام حديثة حول الفقر منذ ذلك الحين الذي تم تقدير خط الفقر املطلق
فيه بـ 813.7دينارا سنوياً ،أي  68دينارا شهرياً للفرد .من املرجّح أن
يكون الرقم الرسمي ،الذي تم التشكيك فيه أصالً  ،قد ارتفع بنسبة كبيرة
بسبب عدم قدرة الحكومة إلى اآلن على خلق واقع اقتصادي مختلف
ينعكس إيجابا على املواطنين .آخر دراسة رسمية ،التي تم اإلعالن عنها
عام  ،2011توضح ارتفاع عدد جيوب الفقر في اململكة (وهي األقضية التي
تزيد فيها نسبة األفراد الواقعين دون خط الفقر عن  25في املئة من مجموع
سكان القضاء) إلى  36جيباً .أعالها فقراً كانت في محافظة املفرق حيث
بلغت  31,9في املئة قبل قدوم الالجئين السوريين إلى املنطقة ،فما بالك
بعد قدومهم وتضاعف عدد سكان املدينة وسط البنى التحتية املتردية
أصالً  .وتشير األرقام الرسمية إلى أن  0.3في املئة من أسر اململكة تعاني من
انعدام األمن الغذائي ،و 2.1في املئة تعتبر هشّة متجهة نحو انعدام األمن

الغذائي ،حيث بلغ خط فقر الغذاء  28دينارا للفرد شهرياً.
جميع األرقام واملؤشرات التي تؤكد على طوفان الفقر في البالد تأتي بعد
الجهود التي تتغنى الدولة ببذلها عبر وزارة التنمية االجتماعية بفروعها
وأذرعها من مؤسسات وجمعيات خيرية ،حيث رصدت الدولة للوزارة مبلغ
 125مليون دينار كميزانية لعام  ،2015ولم تتجاوز النفقات التي تذهب
لالستثمارات وتحقق إيرادات لخزينة الوزارة  11مليون دينار ،وترصد
الوزارة قرابة ثالثة ماليين دينار لبرنامج تنمية املجتمع ومكافحة الفقر،
باإلضافة إلى  92مليون دينار تنفقها كمعونات يقدمها صندوق املعونة
الوطنية للمواطنين املعوزين بشكل مباشر.
وفي ظل السياسات الحكومية التي يبدو أنها لن تتوقف عما يسمى بـ
«اإلصالح االقتصادي» املفروض على األردن من صندوق النقد الدولي ،والذي
رفعت الحكومة على أساسه الدعم عن املحروقات والكهرباء وتتوجه الى
وقف الدعم عن املياه أيضاً ،يبدو أن ما تبقى من الطبقة الوسطى سوف
يتآكل باتجاه الفقر أكثر فأكثر ،كما أن انغالق الحدود الشرقية والشمالية
بشكل شبه تام أمام التجارة ،واألوضاع اإلقليمية التي تلقي بظاللها عبر
رفع النفقات العسكرية واألمنية ،ينذر بحالة اقتصادية خانقة.

أحمد أبو حمد
صحافي من األردن

مشروع النخيل القومي
ق ـرّر املـســؤولــون املـصــريــون أنـهــم بحاجة ملـشــروع قومي
عمالق غير مسبوق ،وتفتق ذهنهم عن زراعــة نخلة فوق
سطح برج القاهرة.
جرت مناقشة الفكرة مع الرئيس ،الــذي قال بحسم إن
البالد تمر بلحظة خطيرة وإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه
قطعك .وأضــاف إنــه يريد أطــول نخلة في العالم في خالل
أسبوعين اثنين .نحن ال تنقصنا املــوارد البشرية وال قوة
اإلرادة.
م ــن ه ـنــا ف ـكــر أح ــد امل ـســؤول ـيــن ف ــي أخ ــذ خ ـمــس نـخــالت
جــاهــزة ،مــزروعــة وطويلة وتـطــرح البلح ،وإصـعــادهــا على
سقاالت إلى سطح برج القاهرة .عندما نطق املسؤول بهذه
الفكرة صفق باقي املسؤولين طويالً بانبهار.
هكذا ،وقبل افتتاح املشروع ،شهدت القاهرة يوماً ملحمياً
عـنــدمــا حُـمـلــت ال ـن ـخــالت الـخـمــس عـلــى س ـق ــاالت ،وب ــدأت
السقاالت ترتفع لألعلى بواسطة محركات تدار من سطح

ال ـبــرج ،ونقلت شبكات التلفزيون العملية كلها فــي بث
مباشر.
وصلت النخالت إلى أعلى برج القاهرة ،ونصبتها كتيبة
عـمــال بـحــرص على األرض ـيــة الـجــاهــزة الستقبالها .كان
الرئيس يشاهد هذا على التلفزيون ،فكّر قليالً ثم اتصل
تليفونياً بالشركة املموّلة ،وسألهم عن الجِمال .قالوا «أي
جمال يا افندم؟» .قال« :النخلة تحتاج إلى جمل ،من أجل
املـنـظــر الـسـيــاحــي عـلــى األقـ ــل» .وف ــي لحظتها ص ــدر األمــر
بمصادرة خمسة جمال من منطقة الهرم ،وتحميلها هي
األخرى على سقاالت عمالقة إلى أعلى البرج .بعدها بدقائق
اتصل الرئيس ثانية بالشركة املمولة وقــال إنــه بجانب
الجمال ،ال بد أن يكون هناك فيل أيضاً ،فاألطفال يحبون
األفيال ،وعلينا أن نثبت للعالم أن مصر ليست فقط بالد
النخيل والجمال ،وإنما قد تكون بالد األفيال أيضاً ،إذا ما
توفّرت العزيمة واإلرادة الصادقة.

تــزامــن إذن صعود فيل وخمسة
جِمال في وقت واحد على سقاالت
عمالقة إلــى أعـلــى ال ـبــرج ،والجميع يـشــاهــدون ويـنـظــرون،
ول ـكــن عـنــد وص ــول ال ـح ـيــوانــات إل ــى إفــريــز شــرفــة ال ـبــرج،
اكتشفوا أن مساحة الشرفة ال تسمح باستقبالها .ارتبكوا
قـلـيــالً  ،ولـكــن مــديــر امل ـشــروع أص ــدر أوام ــر صــارمــة ملــديــري
تصوير املحطات التلفزيونية بإبعاد كاميراتهم وتصوير
املشهد من بعيد ،حتى يتخيّل املشاهدون أن الفيل والجمال
قد دخلت بالفعل.
هكذا ،صحيح أنه تمّ زرع أطول نخلة في العالم فوق برج
الـقــاهــرة ،كما كــان مـقــرراً للمشروع فــي صيغته األصلية،
ولـكــن الفيل والـجـمــال الخمسة مــازالــت معلقة فــي الـهــواء
بـجــانــب شــرفــة ال ـبــرج ،وذل ــك لتجنب الفضيحة وتشويه
سمعة مـصــر فــي ح ــال نــزلــت الـحـيــوانــات م ــرة أخ ــرى إلــى
أرض القاهرة.

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف
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 800ألف طن هو حجم عجز سوريا في القمح ملوسم هذه السنة ،حيث قدّرت «منظمة األغذية
العاملية» (فاو) و «برنامج األغذية العاملي» إنتاج القمح بنحو  2.445مليون طن .وأظهر تقرير
مشترك أصدرته الوكالتان التابعتان لألمم املتحدة ،أن اإلنتاج ما زال أقل من مستويات ما قبل
الحرب بنسبة  40في املئة ،على رغم األمطار الغزيرة هذا العام.

متابعات

من تعبيرات ثورة «الهامش» في تونس
بعد الثورة ،عرفت شوارع تونس الكبرى وأحياؤها الشعبيّة
انتشاراً هائالً ألنشطة االقتصاد «غير النظامي» .ومؤخّراً ،تحول
هذا االنتشار إلى هاجس لدى مسؤولي االقتصاد الرسميّين ،يبرز
في خطابهم بوصفه من مسبّبات أزمة االقتصاد الوطني ،ومظهرا
أساسيّاً لتراجع «هيبة الدولة» وعجزها عن أداء وظائفها
الحيويّة ،ومنها وظيفة ضبط الفضاء العام وإدارته .والحقّ
أنّ هذا الضرب من الخطاب ،بارتكازه على لغة األرقام الجافّة
واعتماده مقاربة مركزيّة دوالنيّة ،إنّما يحجب الوجوه الفعليّة
ألنشطة االقتصاد «غير النظامي» كما تشكّلت وتوسّعت في
تونس الثائرة.
يتطلب فهم هذه األنشطة مقاربة محايثة ملمارسات فاعليها
وموضعتها ضمن سياقها االجتماعي العام .في حيّ دوار هيشر،
أحد أضخم أحياء تونس الشعبية وأقدمها ،الواقع بوالية منوبة
غرب العاصمة وعلى هوامشها االجتماعيّة واملجاليّة ،يضطرّ
الكثير من السكّان إلى االستعمال النشط اقتصادياً للشارع،
ضمن وضع اجتماعي يتّسم بندرة فرص املعيشة والهشاشة
الفائقة .ويأخذ ذلك صورة تحويل الفضاءات الخارجيّة للمنازل
واألزقّة والطرق إلى رأسمال يستثمر في الكسب املادّي ،من
خالل تطويعها ألنشطة تجاريّة مثل دكاكين بيع املواد الغذائيّة
وامليكانيك والخردة الصغيرة أو نُصب «بسطات» بيع الخضار
والغالل واملالبس ..وحتى استثمار حاويات الفضالت .وهي في
معظمها أنشطة «غير نظامية» ،أي ال تخضع ملعيار القاعدة
القانونيّة التي تحدّدها السّلطات الحضريّة.

«البرباشة» ومصنع البالستيك

هذا النشاط سمح بدخول فاعلين جدد إلى شوارع دوّار
هيشر ،من بينهم «البرباشة» ،أي جامعي الفضالت البالستيكيّة
واملواد القابلة للتدوير عموماً .ففي ساعات الليل املتأخرة ،يجوب
«البرباشة» أزقّة الحيّ دافعين عرباتهم اليدويّة ،باحثين في
الحاويات عن قوارير الصودا واملياه املعدنيّة املستعملة ،التي
تجد طريقها إلى أحد دكاكين التجميع تشتريها بمقابل بخس
ال يتجاوز الستّين ملّيماً للقارورة البالستيكيّة الواحدة .ومن ثمّ
يعاد بيعها بالجملة إلى مصنع البالستيك الذي يقع في املنطقة
الصناعيّة بدوّار هيشر ،ليعاد تدويرها« ..البرباش» ال يمثّل سوى
فاعل مخصوص في حقل اقتصادي واسع ،غير أنه الفاعل األدنى
مكانة واألقلّ استفادة من املوارد املتداولة ضمنه ،ذلك أنه يمارس
نشاطاً اقتصاديا شاقّاً مقابل كسب مادّي بخس .فبحسب
مالحظاتنا من خالل الدراسة امليدانية على امتداد عام كامل،
يجمع «البرباش» الواحد يوميّاً ما معدّله مئة قارورة بالستيكيّة،
أي ما يساوي  6دنانير عند البيع لدكّان التجميع .وفي املقابل،
يجني أصحاب محال التجميع مئات الدنانير أسبوعيّاً دون
عناء تقريباً .وقد تكاثرت محال التجميع في الحيّ بعد الثورة
حتى فاق عددها العشرة ،وهي تحقّق أرباحها من الوساطة بين
«البرباشة» ومصانع البالستيك التي تعتبر الرابح األكبر ،إذ تجد
يداً عاملة هشّة تضمن لها تجميع املواد األوليّة التي تحتاجها في
صناعتها ،عبر وسيط غير مباشر ،دون أن تلتزم معها برابطة
شغليّة تعاقديّة وقانونيّة .وذلك وجه سافرٌ لالقتصاد «غير

النظامي» مغيّب في خطابات مسؤولي الدولة في تونس.

قبائل حضريّة تحتلّ األرصفة

أمّا في النهار ،وقبل انتشار «البرباشة» ،فتمتلئ أرصفة شوارع
دوّار هيشر الرئيسيّة بنُصب بيع الخضار والغالل .وتشهد
ساعات الذروة بشارع «خالد بن الوليد» ،ثاني أكبر شوارع الحيّ،
تعطّل حركة مرور السيّارات لفترات طويلة نتيجة انتشار الباعة
وازدحام املارّة واملتسوّقين .فقد نمت في هذا الشارع ،منذ سنوات
عديدة ،سوق للخضار والغالل هي اليوم أكبر أسواق الحيّ
وأكثرها حركة .ولم يمنع الطابع غير النظامي لهذه السوق
من نشوء عُرف يحكم عمل تجّاره ومعامالتهم البينيّة .ففرش
النصب في شارع «خالد بن الوليد» غير متاح أليّ كان ،إذ ينقسم
أغلب التجّار إلى جماعات يحكم حركة تنازعها وتوافقها شكل
توزيع أرصفة الشوارع وتقاسمها ،بحيث يجب على أيّ وافد
جديد االحتماء بإحدى الجماعات في السوق أو استئجار مساحة
من الرصيف بمقابل شهري قد يبلغ  150ديناراً .وتتأسّس جلّ
هذه الجماعات على رابطة مجاليّة (اسمها «الحومة») ،فنجد
أوالد «حومة عوين» و «حومة الشرّ» الخ...
فدوّار هيشر ،مثله مثل بقيّة أحياء تونس الشعبيّة ،ينقسم في
داخله إلى مناطق تسمى «حوم» .وتعتبر «الحومة» بحقّ رحماً من
األرحام املولّدة للهويّة والرابط االجتماعي في تلك األحياء .ففيها
يكتسب الفرد مقداراً وفيراً من تنشئته االجتماعيّة ،كما تعرّف
هويّته في نظر اآلخرين باإلشارة إلى «حومته» .ويتم استثمار
هذا االنغراس املجالي للهويّة بسوق شارع «خالد بن الوليد» في
تشكيل جماعات تنظم التجّار وتقسمهم ضمن حركة تنازعهم
حول السيطرة على فضاءات األرصفة والطرق ،بوصفها رأسماالً
قابال للتداول تجاريّاً :إنّها بمثابة «قبائل حضريّة» (بمفهوم عالم
االجتماع الفرنسي «ميشال مافيزولي») ،تشتغل خارج نواميس
بيروقراطية الدولة الحديثة ،وتُبنى فيها العالقات على الثقة
واالنتماء واأللفة التي تتعارض مع املقوالت الحديثة مثل املصلحة
الفرديّة والتعاقد والقواعد الشكليّة الثابتة.
وال يؤشّر ذلك الى أي عداء جوهراني للحداثة ،بل إن طبيعة
مسار التحديث في تاريخ تونس املعاصر هو الذي دفع بفئات
شعبيّة واسعة إلى ابتداع أساليب عيش «غير نظامية» في ظلّ
تحديث حصري خلق توزيعاً المتكافئاً في املوارد ،وهو ما جعل
تلك الفئات مجرّدةً من املوارد االجتماعية الكفيلة بضمان فرص
املعيش ،فتسعى إلى اكتسابها من خالل مسارات تخرق قواعد
الدولة الحديثة ،مثل االنخراط في االقتصاد «غير النظامي».
ذلك ما يرفض مسؤولو الدولة االعتراف به ،فيما يكتفون بإدانة
الظاهرة وآثارها السلبية على االقتصاد الوطني ،بدل اإلشارة إلى
شروط وجودها الفعليّة الكامنة في التوزيع االجتماعي املختلّ
للثروة الذي أنتجه الطابع الحصري لسياسات الدولة الوطنية
التحديثيّة.

النقل السرّي

املنزل .ومن ميزات هذه املحطّة انّها غير مخصّصة لحافالت النقل
العمومي حصرا ،بل تستخدمها شاحنات «النقل السري» أيضاً،
وهي التسمية التي تطلق في الحيّ على فاعل جديد دخل حقل
النقل بعد الثورة ،هو عبارة عن مجموعة من الشاحنات الصغيرة
املخصّصة في األصل لنقل البضائع ،أدخل عليها أصحابها تعديالت
كتركيب كراسي أو ألواح في داخلها للجلوس لتغدو قابلة لنقل
الركاب .وقد أحصينا في دوار هيشر 45 ،شاحنة «نقل سرّي».
وخالل األشهر األولى من الثورة ،تعطلّت حركة الحافالت العموميّة
نحو الحيّ بعد أن أحرقت حافلتان منها .وبحسب شهادات سكّان
الحيّ ،تمّ االستيالء على بقايا الحافلتين وبيعها إلى محال قطع
الغيار والخردة .كما تكررت في السنة ذاتها اإلضرابات في قطاع
النقل ،ما سبّب شلالً كامالً في حركيّة العاصمة.
وفي هذا الظرف ،ظهر «النقل السري» الذي يزدهر اليوم على
خطّين رئيسيّين في الحيّ :يقطع األوّل الحيّ طوليّاً ،ويمتدّ
الثاني من وسط الحيّ إلى محطّة الحافالت املركزيّة بمنطقة
«باب الخضراء» في قلب العاصمة .والحقّ أنّه ال يمكن تفسير
ظهور «النقل السري» بالتعطيل الظرفي لحركة النقل العمومي
آنذاك ،إذ هو يعيش أصالً أزمة هيكليّة ،من أبرز مظاهرها عجزه
عن اإليفاء بمتطلّبات السكّان في فضاء حضري متصاعد الكثافة
السكانيّة .ففي دوّار هيشر وحده يقطن  86 824نسمة ،وال تتوفّر
سوى ستّ حافالت .هكذا يبرز «النقل السري» بوصفه استجابة
«غير نظامية» ألزمة هيكليّة ،وهو ما يفرض مراجعة نقدية لثنائية
النظامي /غير النظامي .فاألخير تَشكُّل ذو نمط انتظام فذّ نابع
من ممارسات فاعليه وحاجات مستهلكيه ،وما يعوزه فعالً هو
اعتراف السلطات الحضريّة املهيمنة.

«االختراق الصّامت لليومي»

تشترك جلّ املمارسات االقتصادية «غير النظامية» تلك في
سمتين رئيسيتين .فهي من جهة قد تشكلت أو توسعت في
مجال حضري هامشي ضمن سياق ثوري تعطلت فيه أجهزة
املراقبة الحضرية وأصبحت عاجزة عن تأدية وظيفتها الضبطية.
ومن جهة أخرى ،ينظم هذه املمارسات نمط الفعل ذاته ،وهو ما
يمكن أن نسميه (حسب العبارة الرائعة لعالم االجتماع اإليراني
«آصف بيات» في وصف حركة الفقراء بطهران ما بعد الثورة) ،بـ
«االختراق الصامت لليومي» .ذلك يؤشّر على سعي فئات واسعة
من املهمشين الحَضَر إلى تحسين فرص معيشهم وتحصيل
موارد جديدة من خالل االستحواذ غير القانوني على مجاالت
الفضاء العام واستثمارها في أنشطة اقتصاديّة ،مستغلين تعطل
أجهزة املراقبة الحضرية ضمن سياق ثوري فائر .لقد أفرز املسار
الثوري في تونس ديناميكيات اجتماعية وسياسية جديدة تعتمل
في «هوامش» املجتمع ،يحتاج فهمها إلى مقاربة «من تحت»
تقطع مع السردية التي ينسجها «املركز» حولها ،ما يمنحنا
سردية أخرى للمسار الثوري لم تتشكّل بعد في خطاب.

جهاد الحاج سالم

مع املساء ،تزدحم محطة الحافالت الواقعة بمدخل دوار هيشر
بالعمّال واملوظفين والتالميذ الذين أنهوا للتوّ يومهم خارج

مدونات
املكتبات مقابر للكتب؟
املسؤولون في جامعة بيرمنغهام يعلنون أنهم اكتشفوا في مكتبة الجامعة أجزاء من
القرآن لم يتخيلوا أنها بهذا القدم .فاملخطوطة في حوزة املكتبة منذ مدة تزيد عن قرن
أخضعت لتحليالت معملية ملعرفة تاريخ الكتابة ،وأظهرت أن جلد املاعز املكتوبة عليه
يعود ملا بين  568و 645ميالدية ،األمر الذي يعني أن كاتب هذه القصاصات كان معاصرا
للرسول ،وأنها أقدم نسخة من القرآن على اإلطالق .هذا الخبر مهم بحد ذاته ،وليس من
املستبعد أن تجذب جامعة بيرمنغهام أعدادا هائلة من الصحافيين واألكاديميين ملشاهدة
هذه املخطوطة الفريدة .ولكن ،وبهذه املناسبة ،أحب أن ألفت النظر إلى تفصيل صغير
في الخبر كما نقلته البي بي سي ،يتعلق بطريقة اكتشاف هذه املخطوطة .أحد طالب
الدكتوراه هو من اطلع على املخطوطة ،ومن الواضح أنه هو من لفت نظر القائمين على
املكتبة ألهميتها.
ألفت النظر لهذا التفصيل للتأكيد على ما نردده مرارا في مصر :أهمية املكتبة ال تقاس
بحجم محتوياتها بل بإتاحة مقتنياتها للقراء والباحثين؛ فالبحث والقراءة والتنقيب هو
ما يحيي املكتبة ويخرج ما فيها إلى النور .أما التعتيم على املكتبات ،وإغالق سبل البحث
في وجه الطالب والتشديد من اإلجراءات األمنية بزعم الحفاظ على املقتنيات من السرقة
والضياع والتلف ،فهي التي حولت مكتباتنا العامة إلى مقابر للكتب ومآتم للباحثين.

باحث اجتماعي من تونس

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ الشباب وفرص العمل في الضفة الغربية املحتلة ـ ياسمين صالح
ـ هكذا تخاصمت البيوت في مصر ـ منى سليم
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

القدس

 ..بــألــف كـلــمـة

من صفحة  Khaled Fahmyعلى فايسبوك

حـلـــــم..

في القدس

صدمة

توضيح حول دور املحامي في موضوع املعتقلين

من يومين كنت باشتري هدية من محل معروف ،وسألتهم إن كان ينفع يلفوها ،فشاوروا لي على ركن مخصوص
في املحل للغرض ده.
في الركن كان فيه ست سمراء نحيفة وكبيرة في السن أخدت مني الهدية عشان تلفها وقعدت تتكلم معايا بود
شديد ولطف .طول ما هي بتلف الهدية أنا مستغربة إنها بتلفها ببطء ،وإنها بتقص الورق بشكل معوج زي ما
تكون طفل لسة بيتعلم القص ،وإنها كل شوية تعيد وتزيد في اللي عملته وترجع له تاني عشان تحاول تصلحه،
وهي بتأكد لي إن كل ده مش حيبان في النهاية .بشكل شخصي ما كانش فارق معايا ،بس كنت مستغربة إن محل
كبير مشغل حد قدراته محدودة بوضوح كده .كان التفسير املنطقي بالنسبة لي إن الست دي كبيرة في السن،
فغالباً حتكون شغالة معاهم بقالها مدة ،وإن الوظيفة اللي هي بتعملها مجانية فمحدش من الزباين حيتضرر في
النهاية.
العجيب إنها بعد كل ده قدرت تلف الهدية بشكل أنيق ما بانش فيه أي عيب من العيوب اللي كنت مالحظاها.
األعجب ،إنها في اللحظة اللي كانت بتودعني فيها وهي بتسألني على اسمي ،وبتقول لي ملا تيجي الفرع ده تاني ابقي
تعالي سلمي عليا ،كنت أنا بمدّ إيدي بالسالم ،علشان أفاجأ إنها ما شافتش إيدي اللي فضلت متعلقة في الهوا مدة.
للحظة مفهمتش اللي حصل .وبعدين فجأة استوعبت املوقف ..وفهمت إني كنت بتعامل مع ضريرة وأنا مش
حاسة .واتكسفت من نفسي .حسيت إن الواحد صغير جداً .وإننا من غير ما نشعر ،منطلق أحكام مسبقة من
دماغنا على البشر واحنا ما نعرفش عنهم حاجة .وبنبقى حاسين إننا عملنا حاجة كبيرة علشان صبرنا على حدّ ،في
حين الحقيقة يعني إن هم اللي صبروا علينا..
الواحد بيحتاج القلم اللي بيفوق من ده من وقت للتاني.

نظرا لكثرة الرسائل التي تردني وعدم قدرتي على الرد على كل رسالة على حدة فإنني أكتب
هذا التوضيح ملتابعي صفحتي موضحا فيه الرد على االستفسارات كافة:
 ١ـ املحامي ال دور له في موضوع املعتقلين املوجودين لدى األمن ،ألنه ببساطة ال يجرؤ على
مراجعة األمن أو السؤال عن معتقل ،فضال عن أن األمن ال يسمح للمحامين باملراجعة .ومن هنا
أقول إن توكيل املحامين للبحث والسؤال عن معتقلين في األمن هو هدر للمال ومضيعة للوقت.
 ٢ـ ال دور للمحامين بالنسبة للمعتقلين املحالين للمحكمة امليدانية ألنّ هذه املحكمة ال
تسمح للمحامي بالترافع أمامها أو حتى مراجعتها .لذلك فإن توكيل املحامي هنا هو كالضحك
على النفس إضافة لصرف املال هباء.
 ٣ـ بالنسبة للمعتقلين املوجودين في سجن صيدنايا ،ال يسمح للمحامي بزيارتهم أو حتى
السؤال عنهم  .فقط يسمح للمحامي بالتوكل عن عسكري موجود في صيدنايا ومحال ملحكمة
اإلرهاب أو القضاء العادي .أمّا غير ذلك فال يسمح للمحامي بالتوكل عن العسكريين.
 ٤ـ الدور الذي يمكن للمحامي أن يقوم به هو فقط عندما تتم إحالة املعتقل للقضاء العادي أو
محكمة اإلرهاب ،ودوره هنا هو في حضور االستجواب دون أن يحق له طرح أي سؤال إال بإذن
القاضي وتقديم طلبات إخالء السبيل له وتقديم مذكرات يشرح فيها حالة موكله ويطلب
سماع الشهود إذا كان هناك من داعٍ .وغير ذلك ال يمكن له فعل شيء.
أكتب هذا التوضيح لعل متابعي الصفحة يجدون إجابة على أسئلتهم ،وفي قلبي غصة
كبيرة على شعوري بالعجز تجاه هذه املأساة التي يعيشها املعتقلون وأهاليهم.
وإني أقدم اعتذاري الشديد سلفا لعجزي عن املساعدة في القضايا املطروحة أعاله.
من صفحة ميشال شماس على فايسبوك

من صفحة  Soha Hammamعلى فايسبوك

