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املقاطعة االقتصادية إلسرائيل:
الجوانب االيجابية سياسيا
واقتصاديا لحملة  BDSال تلغي
تعقيـدات التطبيــق حين يصـل
أرض فلسـطين .وسـعر صـرف
الدوالر لعبة أنهكت السوريين،
بينما املصرف املركزي يتخبط.
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خراب اإلسكندرية :جنرال ومقاول وكَحُول

املحكمة الدستورية السودانية
تشرع سيفها ..شيء ما يحدث
في دولــة الــســودان ،فاملحكمة
تنقض قرارات للسلطة .وإرهاب
ورُهـاب وعجـب عجـاب :حــول
غرائب قانون اإلرهــاب الجديد
الذي أقرته السلطة املصرية.

كيف بدأ العسكر الخراب؟

كورنيش اإلسكندرية
كانت البداية هي اقتطاع مساحة كبيرة شاغرة تابعة
لقيادة املنطقة الشمالية ،لم يعد لها قيمة عسكرية بعد
الحرب واملعاهدة ،فتحوّلت إلى فرصة عقارية مميّزة لبناء
عمارات ضخمة للضباط ،مطلة على البحر .كانت عمارات
مصطفى كامل لضباط القوات املسلحة أول خرق لقواعد
البناء على الكورنيش ،فظهرت أبنية قاربت العشرين
طابقاً في سابقة معمارية لم تشهدها املدينة من قبل.
أما ما خفي من القصة فيحكيه األثريون في املدينة الذين
شهدوا تعطّل أعمال الحفر والبناء بسبب اآلثار اليونانية
والرومانية الهائلة التي كانت تحويها هذه األرض.
ببساطة شديدة ،أقيمت مدينة الضباط على أنقاض مدينة
املوتى البطلمية الرومانية« ،نيكروبوليس» ،أي مساحة
هائلة من املقابر التي اعتاد البطالسة أن يبنوها خارج
أسوار املدينة (بمساحتها القديمة املحدودة) .في ليلة
ظلماء ،بلغ الضجر والحنق مداه من القيادة العسكرية،
فقرروا عدم االلتفات إلى استغاثات هيئة اآلثار ،وصدر
القرار بصبّ األساسات الخرسانية صباحاً .حمل مَنْ
استطاع ما استطاع أن يحمل من تماثيل وأوانٍ وغيرها،
وتركت مساحة محدودة تم تسويرها ذراً للرماد في
العيون ،وأقيمت الغابة الخرسانية على البحر مباشرة،
وتركت منطقة الحفر لهيئة اآلثار.
أعجب مستثمرو العسكر باملدينة العقارية األولى،
فانطلقوا إلى طابية (برج او قلعة) عسكرية أثرية في

منطقة سيدي بشر كان يعلوها مدفع اإلفطار الرمضاني
الذي كان يطلق قذيفته في البحر مؤذناً بغروب شمس
أيام الشهر الفضيل .هُدمت الطابية وأقيم مكانها «فندق
املحروسة» لضباط القوات البحرية ،وشيّدت حوله
غابة أسمنتية شاهقة مخصصة لسكن ضباط القوات
املسلحة ومصايفهم .تعددت الفنادق والعمارات اململوكة
أو املنتفع بها حصراً لضباط الجيش وتناثرت بطول
الكورنيش ،وأمست ارتفاعاتها فوق املعتاد وفوق الـ «كود»
املعماري وفوق القانون ،ففتح الباب للمدنيين كي يرتفعوا
بعماراتهم ،وبدأت الصفوف األولى تحجب رؤية البحر عن
الصفوف التالية.

مقاول فاخر وكَحُول فاجر

خارج أسوار املدينة القديمة ،ومن بعد «نيكروبوليس»
الشرقية ،انعدمت الشواطئ الرملية الطبيعية تقريباً في
كورنيش منطقة الرمل حتى الطابية ،باستثناء شاطئ
ستانلي وكبائنه الشهيرة .بين الطابية املهدومة وحدائق
املنتزه تمتد شواطئ اإلسكندرية األكثر شهرة ،سيدي
بشر وميامي والعصافرة واملندرة .كنا ،صغاراً ،نعرف أن
الخط الصخري الواصل بين جزيرة العصافرة الصغيرة
وشواطئ حدائق املنتزه عامر بحيوان قنفذ البحر ،أو
«الرتسة» بالنطق الدارج ،وكنا ننتظر صفاء السماء
وهدوء األمواج كي نصطاد الرتسة بقليل من الغطس

4

AS-SAFIR Arabic political daily - August 27, 2015 N° 13156

كانت عروس بحرٍ غنّت لشاطئه فيروز ،ثم صارت
عجوزاً مثقلة بالحنين إلى ذكريات الصبا .كان جمالها
يكمن في عالقاتها الودودة بأهلها وزائريها ،كل بحسب
ما يستحق .للزائر كرم الضيافة وأبهى املناظر ،وألصحاب
املدينة حقوقهم في ملكية مساحاتهم فيها ،حتى لو لم
تكن مطلة على البحر ،حتى وإن كانت آسنة في أوحال
الشتاء القارص في غيبة حكومة تخدم مواطنيها وتشيّد
مرافق حياتهم .تبدّلت األحوال كثيراً ،ونشبت العراكات
بين السكان وبين الزائرين املوسميين ،وشهدت شبكات
التواصل االجتماعي مؤخراً خطاب كراهية جهوي ضد
الريف وثقافة الريف ،بلغ درجة الزينوفوبيا أو الرُهاب
من اآلخر ،ال فرق في ذلك بين ريف وحضر .نسي أهل
اإلسكندرية أن املصطافين لم يخربوا مدينتهم ،بل فعلها
الجنرال واملقاول والكَحُول (وهو «وسيط» من نوع خاص).
احتل اإلنجليز املدينة بعد أن دمروا أجزاءً كبيرة منها
بالقصف البحري في مطلع العقد التاسع من القرن التاسع
عشر ،وعرفوا من تاريخها القديم أن تربتها هشة ،وأن
أقدامهم ال تطأ أرضاً بقدر ما تطأ أسقف مدينتين تحت
ركام زالزل هدّمت ـ في ما هدّمت ـ منارتها العتيقة ،التي
كانت من عجائب الدنيا السبع .أخذوا حذرهم ،فتوسعوا
في البناء األفقي لتوزيع ضغط البنيان على التربة ،وجعلوا
للبناء على كورنيش املدينة شفرة معمارية موحدة ،أقلها
االلتزام بارتفاع محدود يليق بمدينة ساحلية ذات تربة
ضعيفة .مرّت األيام والسنون ،وتحررت مصر من نير
االستعمار ،واستبدل أهل الخبرة بأهل الثقة ،وازداد
السكان بالخصوبة والهجرة الداخلية ،وبدأ العمران
يتوسع شرقاً خارج املساحة القديمة.
في الشرق األقصى من اإلسكندرية ،تقع ضاحية «أبي
قير» ذات الطبيعة الريفية البحرية آنذاك ،حيث الصيادون
ذوو الثقافة الريفية أكثر منها الحضرية ،الذين كانت
اإلسكندرية بالنسبة إلى موقعهم سفراً يستدعي الترتيب
املسبق .وبين أبي قير واإلسكندرية مساحة شاسعة من
أخصب األراضي الزراعية ،اقتُطِعت منها عشرات األفدنة
ليقام عليها قصر املنتزه وحدائقه املحيطة في العهد امللكي،
ثم مساحة رملية أكثر اتساعاً وجدباً ،أقيمت عليها الحقاً
أكواخ وفيالت ومصايف كان أغلبها إما مملوكاً لألجانب
أو لزائري اإلسكندرية في الصيف فقط من امليسورين من
القاهرة أو من املحافظات األخرى.
لم يطرأ على ساحل املدينة شيء ذو بال ،إال بعض العمائر
التي بدأت تظهر بعد منطقة الرمل ـ األرستقراطية سابقاً
ـ وبين قصر املنتزه ،أي في مناطق سيدي بشر وميامي
والعصافرة واملندرة .لكن حتى منتصف الستينيات من
القرن املاضي ،كانت رؤية البحر متاحة لسكان املنازل
معدودة الطوابق في املناطق القِبْلية (أي الواقعة جنوب خط
السكك الحديدية الواصل بين وسط املدينة وشرقها).
في أواخر الستينيات ،استدعت الضرورة الحربية واألمنية
أن تقام قاعدة الدفاع الجوي الوليدة بين أحراش منطقة
طوسون باشا املطلة على البحر غرب أبي قير ،ثم أقيمت
الحقاً الكلية البحرية إلى جوارها .وألسباب عسكرية باملقام
األول ،تمّ مدّ خط السكك الحديدية الداخلي شرقاً ،فبعد
أن كان ينتهي في املنتزه أضحى واصالً إلى أبي قير ،التي
صارت جزءاً ال يتجزأ من املدينة .وكان الغرض الرئيسي هو
نقل الجنود إلى مكان خدمتهم في منطقة طوسون .حتى
حرب تشرين األول /أكتوبر  ،1973كان مقرّ قيادة املنطقة
الشمالية العسكرية ممتداً من موقعه الحالي قريباً من
محطة قطار سيدي جابر الشهيرة حتى طريق الكورنيش
في منطقة مصطفى كامل (أقرب لوسط املدينة) .انتهت
الحرب ،ووقِّعت معاهدة السالم ،وبدأ االنفتاح الساداتي،
فانطلقت معه موجة «االستثمار العقاري العسكري» تجرف
املدينة ،بماضيها وحاضرها ومستقبلها.
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املديح النبوي هو غناء العبيد
والحَرّاطين ـ األرقـاء السـابقيـن
ـ فـي موريتـانـيـا .هنـا يحضـر
الصحابي بــال ويُــق ـدَّم النبي
كمالذ .وفي «بألف كلمة» لقطتان
من أســوان واإلسكندرية :عن
العسكر ومدينتين.

الحر ،لنخرج بما اصطدناه ملتهمين لحمه البرتقالي تحت
شماسٍ كنا نأتي بها من منازلنا في املناطق البَحرية .وحين
تتلبد السماء ،ويشتد الريح ،فتهيج األمواج ،كنا نستبدل
السباحة البعيدة صوب عرض البحر بهواية ركوب
األمواج .فجأةً ،وجدنا الشواطئ الفسيحة تتآكل ،ثم
أتت املعدات البحرية الضخمة وألقت بمكعبات أسمنتية
هائلة فوق الخط الصخري الغاطس بين جزيرة العصافرة
واملنتزه ،إنقاذاً للشاطئ املتآكل بحاجز أمواج صناعي.
مرت سنوات عديدة ،وكان الظنّ الغالب أن الشاطئ
يتآكل ألسباب بيئية كبرى ..ربما احتباس حراري
وربما تغيرات مناخية أخرى .ثم اكتشفنا أن شواطئ
شرق اإلسكندرية تتآكل بسبب الــردم الصناعي في
أقصى الغرب إلقامة منتجعات سياحية فاخرة على مسافة
 90كيلومتراً في طريق مطروح .أقيمت سلسلة القرى
السياحية «مارينا» على الساحل الشمالي ،وشيّدت فيها
الجزر الصناعية وحواجز األمواج املتصلة بالشاطئ ،ومرفأ
اليخوت ،وغيرها من أعمال استدعت إلقاء مئات اآلالف من
أطنان الحجارة والصخور والرمال ومواد البناء في البحر،
فغضب البحر في اتجاه الرياح التقليدية ،وذهبت األمواج
تنخر في شواطئ شرق املدينة.
أما على البرّ ،فكان جنراالت النيوليبرالية يحْكمون
املدينة إدارياً وتنفيذياً .فإذا كانت شلة نجل مبارك قد
استولت ،هي وشلة أبيه ،على عشرات اآلالف من األفدنة

على الساحل بين اإلسكندرية ومطروح ،فأهدروا قيمتها
الزراعية والتنموية الفريدة في منتجعات تظل شاغرة
أغلب السنة ،وإن كانوا قد اعتدوا على البحر فأضرّوا
املدينة ،فإن جنراالت الحكم التنفيذي كان لهم باع في
تدمير عمران اإلسكندرية من داخلها.
أتى جنرال املخابرات السابق ،عبد السالم املحجوب،
محافظاً لإلسكندرية أواخر التسعينيات من القرن الفائت،
ليبدأ عهد التجميل األجوف للمدينة .اهتم بالكورنيش
وأشهر املناطق ،وانطلقت في عهده «القبور» الشاهقات
إلى ارتفاعات غير مسبوقة في شوارع ضيقة وعلى تربة
هشة ،أحياناً تكون طينية في شرق املحافظة .قام الجنرال
املحجوب بنفسه بتعليم صغار املقاولين كيفية التالعب
وااللتفاف على القانون ،بإرسال االستغاثات إلى املحافظة
واألحياء بأسماء سكان وهميين يقطنون الطوابق العليا
من العمارات املخالِفة ،فتقف قرارات الهدم ،ثم يدفع
املقاول غرامة زهيدة وتتم املصالحة ،وتدخل املرافق كاملة
من ماء وكهرباء باعتراف رسمي من املحافظة.
تضخمت األرباح ،وانطلقت طبقة جديدة من املقاولين
الناشئين ال تُبْقي فيلّ وال تذر بيتاً منخفض االرتفاع،
فعقدوا الشراكة مع املُالَّك ،وساوموا املستأجرين ،وهدموا
البنيان ،وجرفوا الحدائق ،وتنافسوا في رؤية البحر
فحجبوا عن جيرانهم لون السماء وضوء الشمس وعلة
النسيم .كثرت الدعاوى القضائية ،فتواطأ أطراف الفساد
العقاري جميعاً ،مقاولين وتنفيذيين وشرطة ونيابة ،على
خلق ظاهرة «الكَحُول» ،أي املغفّل الذي يوقع ببصمته أو
بخطه الرديء على ما ال يعرف مضمونه .في الحقيقة ،لم
يكن الكَحُول مغفالً  ،بل كان شريكاً واعياً في الجرائم ،وإن
كان هو نفسه – رجالً أو امرأة – ضحية الفقر والجهل
والتهميش .أتوا بفقراء يحملون بطاقات هوية من أعماق
قرى الصعيد ،وال يستدل على عنوانهم الحقيقي في
ضواحي اإلسكندرية ،فأغروهم باملال ،وجعلوا األوراق
الرسمية باسمهم حتى حين ،مع ضمان إعادة امللكية
للمقاولين بأوراق رسمية أيضاً وقعوا عليها سلفاً .تصدر
الدعاوى القضائية باسم الكَحُول ،وتصدر عليه العقوبات،
ويأمن املقاول من املحاسبة وهو الذي يعرفه مهندس الحيّ
وضابط الشرطة الفاسدان كما يعرفه السكان والجيران
(وإن لم يملكوا إثبات ذلك) ،إنِ انهارت العمارة على
رؤوسهم ،كما حدث بالفعل مراراً.
خرِبَت املدينة في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
تشارك في ذلك الجنرال الحاكم واملقاول الثري والكَحُول
الفقير .اختنق الهواء ،واختفى الخضار ،وديست األزهار،
فأظلمت الشوارع في الظهيرة ،وطفحت املجاري ،وهدمت
اآلثــار ،واستبيح التراث اإلنساني واملعماري الفريد،
واختُطفت املدينة من مالكيها ،وسُلبت منهم الذكريات.
تتوافد على شوارع اإلسكندرية جحافل من مصطافين ال
يهتمون سوى بخطف لحظات املتعة في يوم واحد قبل
أن تعود بهم الحافالت إلى بؤس قراهم ومدنهم األقل حظاً
من املدينة العامرة الخربة ،غير مكترثين لسكانها املقيمين
الذين التفتوا عن مخربي مدينتهم إلى العراك املوسمي
العبثي مع الزائرين .انتهى الجنراالت من املدينة فانطلقوا
يبيعون أراضي الصحاري الشاسعة ،محتكرين السواحل
واملناجم والرمال في ربوع مصر الفسيحة ،واطمأن
سوليدير إلى علو همة أقرانه في اإلسكندرية كي ال يبقى
لفيروز ما تغنيه هنا أو هناك .انتهت الجنيهات من أيادي
«الكحاويل» ،وعادوا إلى حيث ينتمون ،تالحقهم أحكام
قضائية تدينهم بالسجن .وها هي اإلسكندرية كما علّمت
املدن جمال العمران تعلمها قبح الخراب في وصفة سهلة:
استبداد جنرال ،وفساد مقاول ،وانتهازية كَحول لم يعد
بعد اليوم مغفَّالً .

إسماعيل اإلسكندراني

باحث في علم االجتماع السياسي ـ ـ من مصر

في املغرب دلع نفطي ملستثمر شقيق
شركة «سامير» توقف توزيع املحروقات وتجمد
أسهمها بالبورصة .نزل الخبر كالصاعقة على
االقتصاد املغربي .ففي البالد مصفاة وحيدة للنفط
تزود الشركات ومحطات توليد الكهرباء والسيارات
والشاحنات بالبنزين ..هذا هو الخبر الشرير الذي
خصصت له الصحافة املغربية حيزا كبيرا رغم تزامنه
مع موسم االنتخابات البلدية واملحلية .ثم جاء الخبر
السعيد :سيتدخل رجل األعمال السعودي محمد
حسين العمودي ،صاحب مجموعة «كورال» املالكة
للنسبة الكبرى من «سامير» ،إلنقاذها من اإلفالس
الذي يتهددها بسبب مديونيتها املرتفعة التي تتجاوز
 3.7مليار دوالر .يقضي الخبر السعيد زيادة رأسمال
الشركة بما يعني زيادة األسهم التي يملكها املستثمر
األجنبي .عمت السعادة ألن البنزين أهم من االنتخابات.
بعد أيام اتضح أن الخبر السعيد غير صحيح،
فاقتربت األزمة من وريد االقتصاد .قال األمين العام
لجمعية موزعي املحروقات ،إن «شركة سامير كانت
تساهم في تأمين ثُلث حاجات محطة إنتاج الطاقة
الكهربائية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بمدينة
املحمدية ،وقد تبين أنها ال تتوفر على قطرة واحدة
من الفيول املوجه لهذا االستخدام ،وهو ما دفعنا إلى
التحرك بسرعة» .واستطرد« :لقد اتضح أن شركة
سامير ال تحوز على الفيول الصناعي املوجه لقطاعات
الصناعات التحويلية ،وال على أي احتياطي ،أو حتى
كميات قليلة من وقود الطائرات ووقود البواخر».
كثرت السيارات في محطات البنزين التي تتزود
بالوقود من باب االحتياط .كثيرون مألوا خزاناتهم
وقللوا من حركتهم في االتجاهات البعيدة .أعلنت
الحكومة عن مخطط مستعجل يؤمّـن حاجات املغرب
من املحروقات ملدة شهر .خف التوتر قليال وانطلق
تفكير جماعي :أدين القرار األحادي للشركة بتوقيف
اإلنتاج .وفجأة تنبه املغرب إلى أنه وضع كل بيضه
في سلة نفط واحدة ،وهي مهددة بالتوقف .استغرب
املعلقون حدوث األزمة عندما انهارت أسعار النفط :هذه
األزمة ليست بنت السوق.
قال النفطيون املغاربة« :سَامِير» تروّج معطيات
تمكّنها من «الهروب» .فهي لم تدفع منذ خمس
سنوات الضرائب التي بذمتها .يبدو أن السعوديين

ال يدفعون الضرائب في بلدهم ويريدون ممارسة
الشيء نفسه في املغرب .غيرت الحكومة املغربية من
نبرتها في تعاملها مع ملف الشركة ،حيث قال مصدر
في وزارة املالية أن املستثمر العمودي ضغط بقوة من
أجل عقد لقاء مباشر مع وزراء املالية والطاقة للحصول
على إعفاءات وتسهيالت حصل على مثلها من حكومات
سابقة .ولكن الصحف تخمِّن في ظل الصمت أن
الحكومة تريد من السعودي دفع ما عليه.
هنا بــدأت االسئلة امللغومة :كيف سمح له
بالتسهيالت؟ ال جواب عن املاضي ،وهناك مطالب
للمستقبل :طالبت علنا نقابات املستخدمين في
الشركة ،وهم أكثر من  1200شخص ،بحماية البالد
من تصادم الفاعلين االقتصاديين ،ونصح املتهامسون
بالبحث عمن يملك باقي ثلث شركة سامير التي تبعد
عن العاصمة خمسين كيلومتراً.
توالت األخبار الحازمة على صفحات الجرائد وفي
املواقع اإللكترونية :سلطات اململكة «لن ترضخ ألي
ابتزاز يتعلق بأمنها الطاقي» .وقد رفضت الجمارك
السماح للشركة بإفراغ شحنات النفط في ميناء
املصفاة قبل تسديد الديون.
هذه هي الوقائع ..ولكن ال تفسير لها .فالتفسير
يرتبط بسؤال يطوف على األلسنة وال جواب له في
الصحافة املغربية :من يملك ثلث الشركة األخير؟
حسب ويكيبيديا ،فهناك شركتان مغربيتان تملكانه.
واحدة تملك أصغر نسبة  -خمسة في املئة  -يديرها
شاب بلغت ثروته  270مليون دوالر في سن الثالثة
والعشرين ،حسب مجلة فوربيس .لو عرف املغاربة من
يملك فعال باقي رأسمال الشركة وليس من هو مجرد
واجهة ،لفهموا ما يجري.
تشتم رائحة ابتزاز عفنة .فشركة «سامير»
املتخصصة في تكرير البترول ،تمت خصخصتها في
 .1997وهي مُنحت ملستثمر سعودي بأقل من  30في
املئة من قيمتها الحقيقية :اشتراها بقرابة  400مليون
دوالر ،بينما يقدر ثمنها الحقيقي بمليار دوالر ،مما فوت
على خزينة الدولة أمواال طائلة .بيعت الشركة في
أيام الغفلة ،وآن أوان الدفع في زمن األزمة ،مع أن رقم
معامالت الشركة بلغ ستة مليار دوالر سنة .2013
السؤال :ملاذا باعت الدولة شركة تربح؟

في نهاية  ،2002اندلع حريق في مقر الشركة
وشاع الهلع ،ولم تتحرك الحكومة .وبداية 2003
قال ابراهام السرفاتي ـ وهو مهندس طاقة وسجين
سياسي ـ إن خصخصة الشركة لم تكن في محلها
ووصــف قــرار الحكومة بالساذج .وهاجم وزير
الخصخصة حينها ،الذي باع الشركة ثم صار مديرا
عاما لها بعد مغادرته للوزارة .مرت السنوات ،وصح
تحليل أبراهام السرفاتي .وحل اليوم الذي تتعرض
الدولة لالبتزاز في عصبها .كانت املؤشرات تتوالى وال
يقرأها أحد .ففي  2012طلب رجل األعمال السعودي
من وزير املالية التدخل لدى البنوك املغربية لتسليفه.
كيف تم اكتشاف ذلك فجأة ،ومن حماه مذاك وألربع
سنوات؟
حصلت األزمة ،بالرغم من أن سعر البنزين مرتفع في
السوق املغربي وبالرغم من أن املغرب ال يشتري كل
حاجاته النفطية بثمن السوق ،بل يحظى بامتياز دفع
سعر خاص منخفض لدول الخليج التي يتحالف معها
في السراء والضراء.
املتغير األساسي في املشهد هو أن الحكومة الحالية
قد ألغت دعم املواد النفطية ،فظهر املشكل .حررت
سعر النفط ،ولم تعد خزينة الدولة تتحمل فارق
السعر الذي حرم الشركة من مليارات الدوالرات ..كان
هذا إنجازا لحكومة بنكيران إلنقاذ ميزانية الدولة .لكن
لم يُسمع صوت رئيس الوزراء بصدد أزمة «سامير»
رغم أنه عادة يعلق على أشياء صغيرة.
في صيف  2015جاء رجل األعمال السعودي إلى
الرباط ،وكان يتوقع أن يستقبله الوزراء كالعادة .لم
يستقبله أحد ،فذهب إلى طنجة ملالقاة امللك سلمان
بن عبد العزيز كما نشر موقع «هسبريس» .ويبدو
أنه تلقى إشــارات قوية مباشرة من املحيط امللكي
السعودي بضرورة تسديد كل ديونه املترتبة عليه
للدولة املغربية ،وتسوية وضعيته املالية مع مصارف
املغرب في أقرب اآلجال ..بعدما لم يتأتَ له حضور
الغداء األسبوعي الذي ينظمه امللك سلمان في مقر
إقامته بطنجة.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

أنظمة رثة ونهَّابة

هذه أنظمة حاكمة ،في عموم املنطقة ،وصلت
إلى درجة من االستهتار الكامل بالناس واالنفصال
عن املجتمع ،فتخلت حتى عن إنقاذ «املظاهر»
املـعـتــادة الـتــي تــوحــي بانشغالها بــالـشــأن الـعــام،
وص ــارت غير مهتمة ب ـ «ال ـكــذب» عليهم .طمْر
شوارع بيروت بالزبالة كان أفضل تجسيد لهذه
الحالة ،بسبب بساطته ورمزيته املباشِرة .وفي
العراق ومصر وسوريا واليمن والجزائر وتونس
وسواها ..صار النهب املهول علنيّاً ،باسم الدين
أو باسم األمــن أو من دون اســم  .وحين ينفجر
الناس أو يعترضون ،فهم ببساطة يُقتَلون ،فردياً
بالخطف والتعذيب والتصفية ،وجماعياً بالقصف
واملجازر .وال حــدود .انفجار  2011كان تعبيراً
عــن االص ـط ــدام ال ـعــام للمجتمعات ،بـكــل فئاتها
وشرائحها ،بذلك الطور الجديد الــذي انتقلت
إليه هــذه األنظمة ،طــور البرَّانية الكاملة ،بحيث
تماهت السلطة مــع مجموعة ضيقة للغاية من
الطفيليين النهَّابين ،املالكين لجماعات قمعية
(خــاصــة وع ــام ــة) ،املـشـغــولـيــن فحسب بالبزنس
ال ــذي يـتــداولــونــه ،فيما يـنـهــار املـجـتـمــع :التعليم
والصحة والسكن والشغل والزراعة والصناعة..
والقيم والروابط املشتركة.
وحـ ـي ــث ي ــوج ــد نـ ـف ــط ،ف ـع ــائ ــدات ــه «ش ـخ ـص ـيــة»
تـتـقــاسـمـهــا امل ـج ـمــوعــة ال ـح ــاك ـم ــة .ك ـمــا يـجــري
التحكم بصفقات االستيراد والتصدير لتقاسمها،
وبكل املعامالت والخدمات ..وهكذا ال تعود الزبالة

شأناً عاماً يتعلق بالنظافة مثالً  ،بل منجم ذهب
يتقاتل املـتـنـفّــذون علناً على تعيين حصصهم
مـنــه .ولــو اختلفوا ،تـطــوف الــزبــالــة فــي ال ـشــوارع،
وال بــأس مــن ذلــك وسيلة لــابـتــزاز املـتـبــادل .قال
لهم الناس املفجوعون :أسرقوا ولكن بعقل .في
العراق بالغ الثراء مثالً  ،قالوا لهم أسرقوا في ملف
الكهرباء ما شئتم ،وأبقوا للناس حصة لساعات
عديدة من التغذية في الـيــوم .ولكن ال .هم لهم
مــولــدات ـهــم ال ـخــاصــة ومـسـتـشـفـيــاتـهــم ومـ ــدارس
أبنائهم (لــو أبْـقــوهــم فــي ال ـبــاد) ،وحـتــى السكن
املسيَّج خارج «القرف» .ليس صدفة أن شعارات
االنتفاضات كانت تتضمن مطلب الكرامة عالوة
على الخبز والشغل كحقوق .وأن أبناء الشرائح
الوسطى وحتى امليسورة تقليدياً أحسوا بأنهم
«مشطوبون» من املعادلة الزاحفة ،فاشتركوا في
تلك الحراكات ،فما بالك بالعاطلين عن العمل،
املــرمـيـيــن فــي أح ـيــاء مـهـمَّـشــة ،مـنـسـيــة ،يــولَــدون
وي ـك ـبــرون ولـعـلـهــم ال يـصـلــون إل ــى الـشـيـخــوخــة
ب ـس ـب ــب الـ ـ ـي ـ ــأس وال ـ ـ ـ ــذل والـ ـ ـج ـ ــوع واألم ـ ـ ـ ــراض
واملخدرات و...
األكثرية الساحقة هم دون الثالثين في بلداننا.
واألكثرية الساحقة من تلك األكثرية الساحقة بال
بصيص أمل بتحسن في أوضاعهم.
 #مجتمعات_ال_أوف_شور #.باب_التبانة_و_
خند ق _ ا لغميق _ معاً  # .كر بال ء _ و _ ا لفلّو جة _ معاً .
#للصبر_حدود.
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 51.12ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﺸﻬﺮ واﺣﺪ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﺪاول اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات
ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ) 12.734ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن 28.734
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ( .وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻓﺈن ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻫﻲ اﻷﺿﻌﻒ ﻋﺮﺑﻴﺎً.

ﻗﻀﻴـــــﺔ

اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ..ﻛﻤﺎن وﻛﻤﺎن!

ﻓﻜـــﺮة

ﻧﻀﺎﻟﻨﺎ

ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻐﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أو ﺗﻘﺎرﻋﻬﺎ ،وﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺠﺎورة ﻣﺸﺘﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺣﺮوب ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ وﺻﺮاﻋﺎت
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ »ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ اﻷوﻟﻰ« أوﻟﻮﻳﺘﻬﻢ اﻷﺧﻴﺮة ،وﻣﻊ اﻧﻌﺪام
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻢ  25ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوض واﻹﻗﺮار ﺑﻤﺤﺪودﻳﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﻞ ،أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺮﻛﺔ »اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
وﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت« ) (BDSﺗﻤﺜﻞ إﺣﺪى أﺑﺮز اﻷدوات
اﳌﺘﺎﺣﺔ »ﻟﻠﻨﻀﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ« واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﻨﺎﻫﺾ
ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،ﺗﺰاﻳﺪت وﺗﻴﺮة اﻟﻘﺮارات
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺣﺮﻛﺔ
اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ وﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻤﻼت ﻋﺎﻣﺔ ،وﺗﺤﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺒﺎرزة ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﺷﺄﻧﺎً ﻟﺠﺪل ﺳﻴﺎﺳﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
داﺧﻠﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺮاﻗﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺑﺄن
ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﻮض اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ
اﳌﺘﻜﺮرة ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﳌﻴﺪاﻧﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ  2014ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺤﺮب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة.
وﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳌﺎ أﻧﺠﺰﺗﻪ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺼﺎرات ﺣﺘﻰ
اﻵن ،وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎً ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ دوﻻً أوروﺑﻴﺔ
وﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﺷﺄن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎً وﻟﻪ ﻣﻐﺎزٍ أﺧﺮى ،ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ دراﺳﺔ
ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪّي ﻗﺒﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺪّي اﻟﻔﺼﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
وﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﺠﺰت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻦ إﺣﺪاﺛﻪ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺒﺎدرة أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ أو
اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤّﺖ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻣﻦ  ١٩٣٦اﻟﻰ  :٢٠١٥ﻣﺎذا ﺗﻌﻠّﻤﻨﺎ؟

ورﺑﻤﺎ ﺗﻐﻔﻞ »اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ /اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ« اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أن ﺣﻤﻠﺔ
اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻮّح ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
وﻣﻨﺎﺻﺮوه ﺑﺴﻼح اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ،
وأن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﻓﺸﻠﻬﺎ وإﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻻت اﳌﺎﺿﻴﺔ رﺑﻤﺎ
ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴّﺮ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرة ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻛﺜﺮ ﺣﻈﺎً اﻟﻴﻮم .وﻗﺒﻞ
اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ  2014اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﺼﺪرة
إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )ﺑﻤﻘﺪار ﻳﻔﻮق  3ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎً( وﻫﻲ
اﺧﺘﻔﺖ ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ،ﻓﺈنّ أﺑﺮز ﺣﻤﻠﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت
اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ
وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ  ،2009ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺤﺮِّم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ،ﻣﻤﺎ ﻧﺠﺢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻏﻞ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻋﺪم اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻞ ووﻇﺎﺋﻒ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب  30أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟــﻰ ،ﺧﺎﺿﺖ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  ،1988اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﻼت
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ
اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺒﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻹﺿﺮاب اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻴﻮﻣﻲ ..إﻟﻰ أن
اﺳﺘﻨﻔﺪت زﺧﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ وﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء
اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وإﻧﺘﺎج اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺰﻟﻲ« أو
»اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺰراﻋﺔ« ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷوﻟﻰ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺗﻬﺠﻴﺮ ﻣﺌﺎت
اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ إﻟﻰ أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  -اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﳌﺸﺘﺮك .وﻣﻊ أنّ ﻋﻤﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻳُﺤﺴَﺐ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧّﻬﺎ وﻟﺪت
ﻣﻊ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ اﻟﻌﺎم  ،1965ﻓﺈن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﻛﺎن اﻟﺴﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻹﺿﺮاب اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷدوات اﻟﺘﻲ وﻇﻔﺖ ﻓﻲ ﺛﻮرة -1936
 ،1939ﻣﻦ دون ﺟﺪوى ،وﺗﺠﺪّدت ﻓﻲ  1946ﻣﻊ دﺧﻮل ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻬﻮدي
ﺗﺠﺎرﻳﺎً وﻣﺎﻟﻴﺎً .وﻣﻊ إﻃﻼق اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺠﻬﺪ ﻋﺸﻴﺔ ﻗﺮار ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ووﻗﻮع اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﻌﺎم .1948

»وﻣﻀﻰ ﻋﻬﺪ اﳌﺠﺎﻣﻼت«

ﻻ ﻳﻬﺪف اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
أو اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺑﻞ ﳌﺎ ﺗﺘﻀﻤّﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻳﺒﺪو أن ﻧﺎﺷﻄﻲ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
وﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻴﻮم ﻻ ﻳُﻌﻴﺮوﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم أو ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﻋﻠﻰ
اﻓﺘﺮاﺿﻬﻢ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟـ 21اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﺣﻠﻮﻻً وأﺟﻮﺑﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ،
وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻨﻀﺎﻻت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻀﻰ ﻋﻬﺪﻫﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
ﻓﻬﻨﺎك ﻛﺘﺎب ﻫﺎم ﺻﺪر ﻣﺆﺧﺮاً ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،ﺑﻌﻨﻮان »وﻣﻀﻰ ﻋﻬﺪ
اﳌﺠﺎﻣﻼت :ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺨﺮي اﻟﺨﺎﻟﺪي« ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻀﻮاً
ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ وأول رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻨﺘﺨَﺐ ﻟﻠﻘﺪس إﻟﻰ
أن ﻧُﻔﻲ إﻟﻰ ﺟﺰر اﻟﺴﻴﺸﻞ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ إﺑّﺎن ﺛﻮرة .1936
وﻣﻊ أﻧّﻪ ﺗﻢّ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮات اﻟﻌﺎم  1949ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﺒﻼد وﻓﻲ
أﻛﺜﺮ اﻟﺤﻘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﺳﻮى ﺑﻌﺪ  65ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻢّ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪّﻣﺔ اﳌﺬﻛّﺮات .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ

ﺳﻤﻴﺮ ﺳﻼﻣﺔ ـ ـ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻳﻤﻴّﺰ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮات أﻧﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ -1919
 1949ﻛﻤﺎ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎج أﻣﻴﻦ
اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ .وﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﻌﺮاض اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ »دون ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ«
)ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎً ﻣﻦ دون ﺗﺠﺮﻳﺢ أو ﺗﺸﻬﻴﺮ أو ﺗﺨﻮﻳﻦ( ﻷوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء
اﳌﺆﺳﺴﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻴﻨﺬاك ،وﻷﺧﻄﺎء ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ
اﻷداء اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﻣﻦ
ﺗﻮاﻃﺆ رﺳﻤﻲ ﻋﺮﺑﻲ )وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ( ﻣﻊ اﳌﻄﺎﻣﻊ اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
واﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ .وﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔً ﻟﻴﺲ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﻟﻒ اﻟﺤﺬر
واﻟﻠﺒﻖ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ،
ﺑﻞ ﻣﺪى اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وإﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي رﺑﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺳﻮأ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ
ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ  65ﻋﺎﻣﺎً ،ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺪروس اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳُﻔﺘﺮض اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻜﻲ
ﺗُﺤﺮز اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ( ﺗﻘﺪّﻣﺎً ﺑﻌﺪ
ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻜﺒﺎت واﻟﻨﻜﺴﺎت واﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺘﻀﺤﻴﺎت.

»أن ﻧﺸﻨﻬﺎ ﺣﺮﺑﺎً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻫﻮادة ﻓﻴﻬﺎ«

ﻳﺮوي ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺨﺮي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻛﻠّﻒ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺎم  ،1946ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﺎرة
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻨﺘﺠﺎت وأﺳﻮاق ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ــ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ» :وﻛﺎن ﻗﺮار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬا ﻓﻲ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ،ﻓﻜﺎن ﻟﺰاﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻳﻀﺎً ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺴﻴﻤﺔ أو ﺷﺎﻗﺔ« .وﻳﺴﺘﻌﺮض اﳌﺆﻟﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ اﳌﺠﺮﻳﺎت
اﳌﺆﳌﺔ ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﺒﺎدرة ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء و
»اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﻮﺣﺪة« )اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻷدوات اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ( ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻬﻮدي ،وﻫﻲ ذات ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
وﺑﻴﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ
اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ،وﻣﺤﺎوﻻت ﻛﺒﺎر ﺗﺠﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻋﻦ
اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،وﺷﺮاء
»ﺑﻌﺾ اﻟﺘّﺠﺎر اﻟﺠﺸﻌﻴﻦ« اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﳌﺤﻈﻮرة وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﺎزﻧﻬﻢ ﻗﺒﻞ إﻋﻼن اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ،وﺑﻴﻌﻬﺎ »ﺑﺄﺿﻌﺎف

أﺿﻌﺎف أﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮد« ،وﻛﻴﻒ »اﺷﺘﺒﻜﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮب ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة« ،ﺛﻢ اﻹدارة ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺷﻬﺎدات
اﳌﻨﺸﺄ ﻟﻠﺤﻤﻀﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي »ﺳﺎدﺗﻪ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه
اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺗﻌﻄﻰ ﻳﻤﻴﻨﺎً وﺷﻤﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض ﻓﻴﻤﻠﺆﻫﺎ اﳌﺼﺪّرون وﺗﺘﺴﺮّب
اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،«...وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺴﻮء
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ وﻗﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺪراﺳﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻨﺨﺒﻮي »اﻟﻠّﻴﻦ« ﺑﺨﻄﻮط
وأﻫﺪاف اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ »ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻗﻀﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ وﻋﻘﻴﺪة وإﻳﻤﺎن
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن أواﻣﺮ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻄﻴﻌﻬﺎ اﻟﻨﺎس ...أو ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ
أداة ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰات أو أﺧﻼق اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ« .وﻳﺨﺘﺘﻢ
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺨﺮي ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻫﻮ ﻳﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ30
اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ » 1946أردﻧﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺟﺒﺎر ﺑﻈﺮف ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ،
ﻧﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻟﻨﺴﺘﻘﻞّ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ وﻧﺆﻟﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،وﻓﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﻄﺎر ﻫﺬه اﳌﺮّة ﻛﻤﺎ ﻓﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة
ﺳﺎﺑﻘﺔ.«...
ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ :ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت
واﻟﺘﺠﺎرب واﳌﻮاﺟﻬﺎت ،ﻗﺪ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺑﺄن اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﻦ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺼﻴﺮ
ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ؟ ﻫﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ
ﺑﺨﻮض »ﺣﺮبٍ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻫﻮادة ﻓﻴﻬﺎ« ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ أﻣﺜﺎل
ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺨﺮي ،ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻛﺴﺮ اﻟﻄﻮق اﻟﺘﺠﺎري
واﳌﺎﻟﻲ اﳌﻔﺮوض و »ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮب ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻴﻬﻮد«؟
 ..ﻫﻨﺎك ﺑﺮﻳﻖ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ:
اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ
واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ( اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ) 1994ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺗﻔﻮق  20ﻓﻲ اﳌﺌﺔ( ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﺮاﻗﻴﻞ
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻏﻴﺎب ﻟﻠﺪور اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺑﺄن ﺗﺰﻳﺪ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ  13ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﻌﺎم  2010إﻟﻰ  16ﻓﻲ اﳌﺌﺔ اﻟﻌﺎم  .2013وﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺣﺰﻳﺮان  ،2015ﺳﺠﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎً
ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )و 3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ
 ،(2014ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎً ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻨﻮاة
اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻷوﻟﻰ »ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻃﻨﻴﺔ« ﻧﺸﻄﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
وﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﻤﻮّﻫﺎ وﺗﻮﺳّﻌﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻨﺪ اﳌﺎدي واﻷﺳﺎس اﳌﺘﻴﻦ اﻟﺬي ﻻ
ﺑﺪّ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻟﺠﻌﻞ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻌﻼً وﻟﻴﺲ ﻛﻼﻣﺎً.
وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺒﺸﺮى اﻟﺴّﺎرة ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ!

رﺟﺎ اﻟﺨﺎﻟﺪي

ﻣﺘﺨﺼّﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻋﻤﻞ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﺑﻴﻦ  2013 - 1985وﻣﻘﻴﻢ اﻵن ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻟﻌﺒﺔ أﻧﻬﻜﺖ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﻣﻊ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺨﺮاب اﳌﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻳﺘﺼﺪع ﺳﻌﺮ
ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻓﺘﻬﻮي ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﺎﺳﻔﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﻫﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﻬﺎ
ﻣﺮﺑﻮﻃﺔً ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﺧﻮل ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻞّ ﻣﺼﺮف
ﺳﻮرﻳﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺤﻴﺎء ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺠﻮجِ واﺟﻬﺘﻪ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ
ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺴﺒﻊ ﺑﺤﺮات ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻧّﺢ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻼد ،ﻳﺘّﻬﻢ ﺷﻄﻂَ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر ﺑﺈﻛﻤﺎل اﳌﺆاﻣﺮة اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ،
ﻓﻴﻄﺮح ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺮة ﺗﻄﻴﺢ ﺑﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻠﻴﺮة
ﻋﻠﻰ زﺑﺎﺋﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺻﻴﺮﻓﺔ ﻛﻤﻴﺔً ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ
اﻷﺟﻨﺒﻲ ،ﻓﻼ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة ﺳﻮى ﻷﻳﺎم،
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻋﺸﺮ أو ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﺮة ،ﺛﻢ ﻳﻌﺎود ﻣﺴﻴﺮة اﻻرﺗﻔﺎع.

اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻤﺴﺎر ﺑﺴﺤﻨﺔ ﺑﻴﻀﺎء

ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺮّأ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻋﻦ
اﻟﻬﺒﻮط أﺳﻔﻞَ ﻋﺘﺒﺔ اﳌﺌﺘﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻟﻴﺮة .وﺑﺪت اﻷﺷﻬﺮ
اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣﺎﻟﻜﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ،ﻓﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺠﺪداً ،وﻟﺤﻘﺖ ﺑﺴﻌﺮ
اﻟﺼﺮف اﳌﺮﺗﻔﻊ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻋﺎد ﻣﺼﺮف
ﺳﻮرﻳﺎ اﳌﺮﻛﺰي إﻟﻰ ﺗﻼوة اﻟﺮﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻔﻈﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺮة اﳌﻜﺮوﺑﺔ ،ﻓﺒﺎع  200ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر إﻟﻰ زﺑﺎﺋﻨﻪ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ،وﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺟﺮﺟﺮوه
إﻟﻴﻪ ) 275ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ( .ﻗﺒﻞ ﻫﺬا ﺑﻤﺪّةٍ
ﻗﺼﻴﺮة ،ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﺎع ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺴﻌﺮ 290

ﻟﻴﺮة ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ إﺛﺮَ ﻣﻌﺎودة ﻓﺎﺟﻌﺔِ ﺗﺨﻄّﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف
اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﻋﺘﺒﺔ  300ﻟﻴﺮة .أﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﳌﻀﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاءت ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﻔﻼت اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﻤﺜّﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ
 260ﻟﻴﺮة ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮه ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء
ﻋﻦ  290ﻟﻴﺮة .ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺮﺗﻀﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺎ اﳌﺮﻛﺰي
ﻟﻨﻔﺴﻪ دور ﺳﻤﺴﺎر ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻘﻄﻊ ،ﻣﺘﺨﻠﻴﺎً ﻋﻦ اﻷدوار
اﳌﻔﺼﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﳌﺜﻞِ ﻫﺬه
اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت .ﻓﻬﻮ إن ﻛﺎن ﻣﺮﻏﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف
ﻣﺮاراً ،ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺟﻪٍ أﻛﺜﺮ إﺧﻔﺎﻗﺎً ﻓﻲ ﻣﺪاراةِ ﺗﺮاﺧﻴﻪ اﻟﻔﺎﺿﺢ
ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺣﺪود اﻟﺼﺮف .ﻓـ »اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ اﳌُﺪار« اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨّﺎه
اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ) (managed ﬂoatingﻟﻢ ﻳﺜﻤﺮ ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﻴﻢ ﺗﺪﻫﻮر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢّ وﺿﻊ ﺳﻌﺮ
رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺼﺮف وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ وﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻪ ،ﻓﻴﻈﻞّ
اﻟﺪوﻻر ﻣﻌﻮّﻣﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﻦ ،ﻓﺈن ﺗﺠﺎوز ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻓﻪ اﻟﺤﺪّ
اﻷﻗﺼﻰ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻋﺮض اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق،
أو ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﺰﻳﺪ اﻹﻳﺪاع
اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﻌﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺼﺮف
اﻟﺬي ﻳﺤﺪده اﳌﺮﻛﺰي ﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺠﺬب ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺳﻮق
اﻟﻘﻄﻊ ،راح اﳌﺼﺮف ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺮّةٍ ﻳﺰﻳﺢ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻓﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺠﺬب ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ،وﺗﻠﻚ ﻻ
ﺗﻬﺪأ ،ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺮﺗﻔﻊ ،ﺟﺎﻋﻠﺔً اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲّ ﻟﻠﺼﺮف ﻳﻠﻬﺚ
وراءﻫﺎ ﺑﻼ رﺣﻤﺔ .أﻣﺎ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﻬﺪره اﳌﺼﺮف
اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺣﻔﻼت ﺗﺪﺧﻠﻪ ،ﻓﺈنّ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗﺸﺘﺮﻳﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﻌﻮدُ ﻟﺘﺪوﻳﺮه ﻣﺠﺪداً ﻓﺘﺒﻴﻌﻪ
ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ إﻟﻰ
أرﺑﻌﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
ﻣﺪاﻫﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم
 2013ﻣﻘﺮّ ﺷﺮﻛﺔ »اﻟﻘﻠﻌﺠﻲ ﻟﻠﺼﻴﺮﻓﺔ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال«
واﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻏﺮﻓﺔ ﺳﺮﻳّﺔ ﺣﻮت وﻗﺘﺬاك  50ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر،
و 500ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻣﻌﺪّة ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم 20
ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ ..ﺗﻠﻚ اﳌﺪاﻫﻤﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ ،ﻟﻢ ﺗﻠﻎِ دور
اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف .اﻧﺘﻬﺖ ﻗﻀﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ »اﻟﻘﻠﻌﺠﻲ« ﺑﻐﻤﻮض ﻻﻓﺖ ،وأﺧﺮج اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻮري
أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ،واﺳﺘﻤﺮت
اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ .ﻟﻜﻦ ﻫﻞ إدارة اﳌﺼﺮف
اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ أوﺻﻠﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ؟

اﻟﻠﻴﺮة إﻟﻰ اﻟﻬﺎوﻳﺔ

ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2011و ،2012اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  34ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .ﺣﺪثَ ذﻟﻚ ﻛﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ
ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺪﻫﻮر ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ،ﻻ ﻛﺎﻧﺨﻔﺎضٍ ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺸﺮاﺋﻴّﺔ ﻟﻠﻴﺮة .أﻣﺎ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺒﻼد ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ،ﻓﻘﺪ
ﺑﻠﻎ  52ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .وﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2012و ،2013ﺟﺪدت اﻟﻠﻴﺮة
اﻟﺴﻮرﻳّﺔ ﻣﺴﻴﺮةَ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﺪّت  52ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻫﻮر ﻋﺎﺋﺪﻳّﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴّﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻴﻮع اﻻﺣﺘﺮابّ ،إذ ،وﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم
 2011ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴّﺔ ﺗﻔﻮق  30ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻼد ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻌﺎدل  17ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲّ .وﺗﺨﻄﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات
اﻟﺴﻮرﻳّﺔ ﻋﺎم  2010ﻋﺘﺒﺔ  8.8ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر .ووﻓﻖ
اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪّﻣﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻮري
ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ« ،ﻓﺈن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﺪوم اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺗﺪﻫﻮرت ﺑﻨﺤﻮ
 90ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﻤّﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ  ،2010وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ
ﻣﻦ  319ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﺎ دون  4ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻴﺮة ﻋﺎم .2014
وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ 3
ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻴﺮة ﻋﺎم  2010ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﻻ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
.2014
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎً ،ﻓﺈن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺎ
اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻠّﺺ ﻣﻦ  19ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2010إﻟﻰ ﻣﺎ دون  4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻗﻴﻤﺘﻪ  4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ 400
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴّﺔ ،ﻣﺎ أﻓﻘﺪ ﺧﺰﻳﻨﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ  25ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﳌﻌﻬﻮدة.
ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﺪ داوت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗــﺎرةً ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ اﳌﻴﺴّﺮة ،اﻟﺮوﺳﻴّﺔ
واﻹﻳﺮاﻧﻴّﺔ ،وﺗﺎرةً أﺧﺮى ﺑﻤﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ
ﺑﺄﺧﺮى .ﺛﻢ إنّ ﺧﻄﻮط اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮردات اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ،

ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺎﻟﻲ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﺻﺪر اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻴﺎن
ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓـﻨّــﺎﻧــﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻳﻌﻠﻨﻮن ﻓﻴﻪ دﻋﻤﻬﻢ
ﻟـﻠـﺤـﻤـﻠــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﻃ ـﻌــﺔ اﻷﻛــﺎدﻳ ـﻤ ـﻴــﺔ
واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻹﺳ ــﺮاﺋ ـﻴ ــﻞ ،وﻳ ــﺪﻋ ــﻮن ﻓ ـﻴــﻪ زﻣــﻼءﻫــﻢ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻨﺎﻟﻲ إﻟــﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم
إﻟﻴﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌَ ـﻌــﺎرِض واﻷﺣ ــﺪاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬﺎ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺄﻳّﺎم ،وﻓﻲ
ذﻛــﺮى اﻋـﺘــﺪاء ﺻﻴﻒ  2014ﻋﻠﻰ ﻏ ـﺰّة ،ﺻﺪر
ﺑﻴﺎن آﺧــﺮ ﻋﻦ  1000ﻧﺎﺷﻂ ﻣﻦ اﳌﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ
ﺣﻘﻮق ذوي اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺴﻮداء ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘّﺤﺪة
)ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ »ﻓﻴﺮﻏﺴﻮن« و
»ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻮد ﻟﻬﺎ وزن«( ،ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺤﻤﻠﺔ وﻳﻌﺒّﺮ
ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت واﳌ ــﻮاﻗ ــﻒ ﻫ ــﻲ ﺟ ــﺰء ﻣ ــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ
ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻋﺎﳌﻴﺔ آﺧــﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮم،
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ »اﺳﺎﻃﻴﻞ« )أو »ﻓﻠﻮﺗﻴﻼ«(،
وﻫ ــﻲ ﻣــﺮاﻛــﺐ ﺗ ـﺤــﺎول ﻓـ ـﻚّ اﻟ ـﺤ ـﺼــﺎر ﻋــﻦ ﻏـ ـﺰّة،
أو ﻋ ـﻠــﻰ ﺷ ـﻜــﻞ أﻧ ـ ــﺎس ﻳ ـﻘ ـﺪّﻣ ــﻮن أرواﺣ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻣﻦ
أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷ ــﻲءٍ ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ
)راﺷﻴﻞ ﻛﻮري وﻓﻴﺘﻮرﻳﻮ أرﻳﻐﻮﻧﻲ ﻣﺜﻼً وﺳﻮاﻫﻤﺎ
ﻋﺪﻳﺪ( .وﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎً أن ذﻟﻚ رﻣﺰيٌّ ﻓﺤﺴﺐ،
ﻓــﺈﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ﺗﺨﺴﺮ ﻣــﺎدﻳ ـﺎً وﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻠـﻤــﻮس ،إذ
اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل
ﻋﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  50ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .وﻟﻜﻦ ﻟﺐّ اﳌﺴﺄﻟﺔ أن ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ واﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﺗﻜﺮس إداﻧﺘﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﻈﺎم )ﻋﺎﳌﻲ ( ﺑﺸﻊ وﻋﺪواﻧﻲ ﻳﺴﺤﻖ
ﻛﻞّ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﻢ »ﺿﻌﻔﺎء« ..ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺣﺎد
ﻟﻪ.
ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻷوّل اﻟﺬي رﺑﻂ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﳌﻤﻮَّﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪّوﻟﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺑـﻤـﻘــﺎﻃـﻌــﺔ ﺑـﻴـﻨــﺎﻟــﻲ ﺳ ـﻴــﺪﻧــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎم اﳌ ــﺎﺿ ــﻲ ردّاً
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻠـﻘـﻴــﻪ ﺗ ـﻤــﻮﻳــﻼً ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ Transﬁeld
 Holdingsاﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء
ﻣﻌﺘﻘﻼت إﺟﺒﺎرﻳّﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،
وﺑﻨﻀﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻨّﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳــﻢ Libarate
 Tateﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻦّ ﻣﻦ ﺳﻄﻮة أﻣﻮال
اﻟ ـﻨّ ـﻔــﻂ ،ﺧ ــﺎﺻّ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣـﺘـﺤــﻒ ﺗــﺎﻳــﺖ اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧـﻲّ،
وﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﻴﻦ اﳌﻨﻀﻮﻳﻦ ﺗﺤﺖ
اﺳﻢ »ﻋﻤّﺎل اﻟﺨﻠﻴﺞ« ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟـﺘّـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻣﺘﺤﻒ »ﻏﻮﻏﻨﻬﺎﻳﻢ  -أﺑــﻮ ﻇﺒﻲ«،
اﻟ ــﺬي ﻳـﺘـﻢّ ﺑ ـﻨــﺎؤه ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺟــﺰﻳــﺮة اﻟﺴﻌﺪﻳﺎت
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ،أن ﻳُﻌﻄﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺣﻘّﻬﻢ
ﻓﻲ اﻷﺟﺮ اﳌﻨﺼﻒ وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻣ ـﺠ ــﺪداً ،اﻟـﻨـﻀــﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ ﻣﻊ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻮﺟﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،ﻋﻨﻮان
ﻷﺣﺮار اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻫﺆﻻء ﻣﻠﺢ اﻷرض!
اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ ﻳ ـﺘ ـﺤ ـﺪّث ﻋ ــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ
اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﺳــﻮد أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻫﻮ
ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﻴﺮ انّ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻫــﺬه ازدادت
ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟـﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ وﺗﻮّﺟﺘﻬﺎ زﻳ ــﺎرات ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ
ﺑـﻴــﻦ ﻃ ــﻼب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ ﺑـﻴــﺮزﻳــﺖ
وﻧــﺎﺷـﻄـﻴــﻦ ﻣــﺪاﻓـﻌـﻴــﻦ ﻋــﻦ ﺣـﻘــﻮق ذوي اﻟﺒﺸﺮة
اﻟﺴﻮداء اﻧﻀﻮوا ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »ﺣﻤﺎة اﻟﺤﻠﻢ« .ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﻳﻤﻀﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺘﻌﺪﻳﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ
وﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻬﺠﻴﺮ ،واﻋﺘﻘﺎل ،وﺷﻦّ
ﺣﺮوب ،ﺛﻢّ وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺒﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺮد ﻫﺬه
اﻟﺠﻤﻠﺔ» :اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن
واﻹﻋﻼم ﻳﺠﺮّﻣﻮن وﺟﻮدﻧﺎ وﻳﺼﻮّرون اﻻﻋﺘﺪاءات
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ ﺣﻮادث ﻓﺮدﻳّﺔ وﻳﻌﺘﺒﺮون ﻧﻀﺎﻟﻨﺎ
ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲّ وإرﻫﺎﺑﺎً«.
ﻛﻢ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻫﺬه اﻟـ »ﻧﺎ«.

رﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ

وأوﻟﻬﺎ اﻟﻘﻤﺢ ،إذ اﺳﺘُﻮرد ﻣﻨﻪ ﻋﺎم  2013ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  97ﻣﻠﻴﺎر
ﻟﻴﺮة .وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳّﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ
ﻫﺎﻣﺸﺎً آﻣﻨﺎً ﻟﻠﻤﺮﻛﺰي أﺗﺎح ﻟﻪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺼﻌﺒﺔ .ﻓﺈﻳﺮان ﻣﻨﺤﺖ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﺆﺧﺮاً ﻗﺮﺿﺎً ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻗﺒﻼً ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻗﺮﺿﻴﻦ ،اﻷول ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ  3.6ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

ﺟﻴﻮب اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﺎرﻏﺔ

أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﻊ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﻟﺪراﻣﺎ اﻧﺨﻔﺎض
ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻟﻴﺮﺗﻬﻢ ﻫﻮ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌُﻬﻠﻚ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣﺎت .اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻟـ »اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮري ﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت« ﻳﻘﺪّم ﻟﻨﺎ ﻣﺆﺷﺮاً ﺟﻠﻲّ اﻟﻮﺿﻮح ﻋﻦ اﻧﻜﻤﺎش
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص )وﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳌﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ
اﻷﺳﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  41.7ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم .2010
وﻗﺪ اﻧﻜﻤﺶ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺤﻮ  11ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﺎم
 2014ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2013ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻋﺪّة
ﻋﻮاﻣﻞ أدّت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم  ،2014إذ ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل  15ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ
اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﺛﻢّ ارﺗﻔﻊ  22ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ .وﺷﻤﻞ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺒﺰ واﻟﺴﻜﺮ
واﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.

أﻳﻤﻦ اﻟﺸﻮﻓﻲ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ
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 2.8مليار دوالر هي تكلفة تنفيذ مشروع
للسكك الحديدية في األردن .وبحسب وزيرة النقل األردنية،
فمن املُخطّط له أن تربط السكة األردن بكل من السعودية والعراق.
ويبلغ طول الشبكة  942كيلومتراً.

قضيـــــة

املحكمة الدستورية السودانية تشهر سيفها
حالة سيطرة كاملة على الحزب والدولة .فالنظام جاء بانقالب
عسكري نفذته العناصر العسكرية واملدنية في حزب الجبهة
اإلسالمية القومية التي كانت تحتل املرتبة الثالثة من ناحية الثقل
البرملاني في فترة  1989-1986إبّان تزعم الصادق املهدي لتلك
الفترة .وشهدت العشرية األولى هيمنة شبه مطلقة لقائد الجبهة
اإلسالمية الدكتور حسن الترابي ،لكن البشير ورجال الصف الثاني
نجحوا في إبعاد الترابي عن صدارة املشهد ليتحكموا في مفاصل
الحياة السياسية خالل فترة العشرية الثانية .ويبدو اآلن أن البشير
نجح في إزاحة هؤالء أيضا وسيطر هو ومجموعته من العسكريين
على السلطة ،وانتهى األمر بالحركة اإلسالمية في مكتب صغير في
شارع فرعي في وسط الخرطوم...

ش ــيء م ــا ي ـحــدث ف ــي دول ــة الـ ـس ــودان ..ويـتـمـحــور ح ــول املحكمة
الــدسـتــوريــة الـتــي أص ــدرت مـنــذ ال ـعــام املــاضــي ثــاثــة قـ ــرارات تلفت
النظر .البداية كانت عندما نقضت تلك املحكمة قرارا لجهاز األمن
واالس ـت ـخ ـبــارات الــوطـنــي بتعليق صحيفة «ال ـت ـيــار» ال ــى أج ــل غير
مسمى ،وهو القرار الذي استمر ساري املفعول لفترة عامين حتى
نجحت جهود ناشر الصحيفة ورئيس تحريرها ،عثمان ميرغني،
ف ــي ال ـح ـصــول ع ـلــى ح ـكــم ملـصـلـحـتـهــا م ــن «ال ــدس ـت ــوري ــة» ،وع ــادت
الصحيفة إلى أيدي القراء منذ العام املاضي.
ومن اإلعالم إلى الفساد :انتصرت «الدستورية» لرقيب في الشرطة
ثابر على متابعة قضايا الفساد في األروقة العليا للمؤسسة التي يعمل
بها ،مما أدى الى قيام رؤسائه بتوقيفه ونقله للعمل في مناطق نائية،
ثم محاكمته أمام محكمة داخلية للشرطة قضت بفصله من الخدمة
وسجنه أربعة أعوام خُفضت إلى عام واحد أكمله .ورغم انه هاجر
للعمل خارج السودان ،إال أنه استمر متابعا قضيته عبر املحامين ،ولم
يستسلم حتى أنتهى به األمر الى املحكمة الدستورية التي قضت
أواخر العام املاضي بعدم دستورية وجود محاكم خاصة بالشرطة
ابتداءً ،وبالتالي ببطالن ما ترتَّب على تلك املحاكمة من عقوبات
سجن وطرد من الخدمة ،وأمرت بإرجاعه الى عمله وتعويضه.
ثم جاءت القضية الثالثة عندما أمرت «الدستورية» مؤخرا باعادة
فتح التحقيق في قضية قتلى مدينة بورتسودان التي تعود الى العام
 ،2005حين فتحت قوات من األمن النار على متظاهرين فقُتل منهم
 20شخصا وجرح آخرون .وتمكنت السلطات من لفلفة القضية
في البداية ،بالتوصل إلى تسويات مع بعض ذوي القتلى ،مما يعني
اعترافا ضمنيا بما حدث .لكنها تعاملت مع الذين رفضوا التسوية
بالحيل البيروقراطية واإلجرائية ،مثل ضرورة تحديد أسماء
املتهمين بإطالق النار حتى يتم فتح بالغات ضدهم ،أو أن القضية
سقطت بالتقادم .لكن مثابرة أهالي ستة من قتلى تلك التظاهرات
أوصلت القضية إلى املحكمة الدستورية التي أصدر قاضيها حكما
يقول إنّ القتل من الجرائم املطلقة التي يمكن أن تفتح فيها الدعوى
في أي وقت ،حتى إذا كان القاتل والقتيل مجهولين ،وواجب الشرطة
والنيابة بذل الجهد حتى إحضار املتهمين أمام العدالة ،وهو القرار
الذي سانده بقية قضاة املحكمة الستة بمن فيهم رئيسها ،وقاضية.

فراغ سياسي

فهل صدور مثل هذه األحكام من «الدستورية» مؤشر على
رفع الغطاء السياسي عن بعض رموز الفترات السابقة؟ قضية
بورتسودان مثالً التي سمحت فيها «الدستورية» بفتح ملف
التقاضي ولم تقبل دعاوى سقوط القضية بمرور الزمن ،يمكن أن
تطال بعضاً من القيادات األمنية وخاصة منهم من تم اعتقاله لفترة
التهامه باملشاركة في التخطيط النقالب ضد البشير .وال يعني هذا ان
هناك توجيهات وردت الى قضاة «الدستورية» إلصدار األحكام على
النحو الذي صدرت به ،فدستور  2005الذي ال يزال ساريا يعطيهم
هذا الحق ،وفيه الكثير من الحقوق ملصلحة املواطنين الذين بدأ
بعضهم في قراءة املشهد السياسي واتخاذ الساحة القانونية
مسرحا الستعادة حقوقهم .كما ال يعني هذا ،من ناحية أخرى ،ان
الدولة أصبحت خاضعة لحكم القانون والدستور تلقائيا .ففي مطلع
الشهر املاضي ،تم اعتقال بعض منسوبي حزب املؤتمر السوداني
املعارض الذين اتهموا باإلزعاج العام النتقادهم بعض أوضاع البالد
السياسية واالقتصادية وتم عرضهم أمام القاضي في محكمة
جنايات أم درمان الذي قضى بجلدهم ،رغم أن مادة اإلزعاج العام ال
تتيح له هذه العقوبة .وتم تنفيذ العقوبة بعد سبع دقائق فقط من
النطق بالحكم ،قبل أن يُسمح ملحاميهم باالستئناف ،وكأن الرسالة
كانت بإيقاع اإلذالل بهؤالء املعارضين املشاغبين.
ودفعت هذه الحادثة بعض الباحثين والناشطين الى انتقاد
املعارضة السياسية وأذرعها في املجال القانوني ،إذ لم تتخذ مما
جرى ميداناً ملنازلة النظام قانونيا ،مثل االمتناع عن الترافع أمام
هذا القاضي تحديداً ،والطلب الى رئيس القضاء وقفه عن العمل،
ورفع عريضة لسائر منظمات حقوق اإلنسان داخل وخارج السودان
لوضع اسمه في قائمة سوداء ..أي أن تصبح مثل هذه املمارسات
عرضة للتحدي واملساءلة املستمرة من قبل املعارضة ،وأالّ تنتظر يوم
تفوز بعضويتها في انتخابات نقابة املحامين التي تشتكي دائما من
تزويرها وسيطرة العناصر املوالية للسلطة عليها.

أبعاد التغيير

تتمثل أهمية هذه القرارات في أنها تتحدى عمليات الحصانة التي
تسبغها الدولة على تصرفاتها ،وخاصة على أجهزتها األمنية ،وهو
ما يثير تساؤالت عن أبعاد هذا التغيير وإذا ما كان يفتح املجال أمام
تطورات سياسية .بداية ،ينبغي اإلشارة إلى أن دستور ( 2005الذي
أعد في إطار اتفاقية السالم الشامل مع متمردي الجنوب بقيادة
الحركة الشعبية لتحرير السودان وبرعاية دولية) هدف ،إلى جانب
وقف الحرب ،وضع األسس لتحول ديموقراطي ،ومن هنا اإلشارة في
الدستور إلى الحقوق اإلنسانية والدستورية للمواطنين ،بما فيها
حرية التعبير .كما أقامت تلك الوثيقة أجهزة ،ومن بينها املحكمة
الدستورية ،لتصبح الحارس والقيِّم .أحكام املحكمة نهائية ،خاصة
أن قضاتها يوافق على تعيينهم ثلثا البرملان ومجلس الواليات وال
يمكن عزلهم إال بالنسبة ذاتها من الجهازين التشريعيين .لكن
ذلك الدستور كان نتيجة صفقة سياسية بين حزب املؤتمر الوطني
الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية التي تزعمها
سلفا كير .وكأي صفقة ،فهي خاضعة للحسابات السياسية .ومن
ذلك قيام الحركة الشعبية بمقايضة دعمها السياسي لقانون يعطي
األمن بعض الصالحيات مثل االعتقال وسلطة التدخل في العملية
اإلعالمية ،مقابل أن يمرِّر املؤتمر الوطني القانون الخاص باالستفتاء
على حق تقرير املصير لجنوب السودان .وهكذا أتاح القانون لجهاز
األمن أن يتحرك بحرية رغم الدستور.
يشير ذلــك إلــى طبيعة املناخ السياسي الــذي تتحرك فيه
«الدستورية» ،وهي بدأت مؤخرا في السير بطريقة مختلفة
انسجاما مع تغير األجواء .ففي العام  2013بدأ البشير بالتخلص من
أبرز معاونيه من القيادات األساسية لنظام «اإلنقاذ» تحت شعارات

دار النعيم مبارك ـ ـ السودان
«اإلصالح» و «تجديد شباب النظام» .وبرزت فكرة أن يترجل من
بقوا في السلطة لعقدين من الزمن أو أكثر مفسحين املجال أمام
كوادر جديدة أصغر سنا .وهكذا غادر علي عثمان محمد طه النائب
األول السابق لرئيس الجمهورية والدكتور نافع علي نافع الرجل
األول في حزب املؤتمر الوطني والدكتور عوض الجاز وزير النفط

وأسامة عبدالله وزير الكهرباء والسدود وكمال عبد اللطيف وزير
املعادن ،وكلهم من األعمدة األساسية للدولة والتنظيم .ثم تمَّ تغيير
الجدد ،مثل الدكتور ابراهيم غندور الذي كان املسؤول األول في
الحزب وتم نقله وزيرا للخارجية.
وهكذا بدأ البشير العشرية الثالثة من حكمه مطلق اليدين ،وفي

التغييرات التي تشهدها البالد ،خاصة بعد إبعاد البشير للعديد
م ــن ق ـي ــادات ال ـصــف األول م ــن اإلســام ـي ـيــن ال ــذي ت ـس ـيــدوا املشهد
السياسي خالل العقدين املاضيين ،تشير الى وجود فراغ سياسي
واضــح .وفــي مثل هــذا الــوضــع ،ومــع غياب مرجعيات تمتلك برامج
سياسية واضحة ،ينفتح الباب أمام مختلف أنواع االتجاهات ويصبح
في اإلمكان التقيد ببعض القوانين واألسس التي كان يتم تجاهلها
في السابق .ويــزداد اإلحساس بهذا الفراغ السياسي ،خاصة وان
املعارضة لم تتقدم مللئه ،وكأنها تنتظر من البشير أن يقوم بإبعاد
نفسه وتفكيك نظامه! وفي هذا الهامش من الفراغ السياسي ،تَحرَّك
أفــراد وكسبوا قضاياهم ألن الدستور معني بحقوقهم .ويبدو أن
السلطة ،فــي القضايا املـشــار إليها تحديدا على األق ــل ،قــررت رفع
يدها والسماح للبعض بأخذ حقوقهم وعــدم إسباغ حمايتها على
بعض مؤسساتها ومنسوبيها.

السر سيد أحمد
كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

مصر :إرهاب ورُهاب وعجب عُجاب..
من يظن أن األمر يقف عند حد قانون اإلرهاب الجديد وقبله
قانون التظاهر ،وما بينهما من بطارية كاملة من التدابير الهادفة
للقمع والضبط والصالحة إلدامة عمل القضاء ،أبْطَل ظنه ما أعقب
صدور هذا القانون األخير ،مما ال يبدو ذا صلة به ،ولكنه من طينته.
فقد اتخذ املجلس األعلى للجامعات قراراً بمنع أبناء األرياف من
التسجيل للدراسة في بعض كليات جامعة القاهرة املرموقة .وألنها
أم الدنيا ،فلزوم الشيء مقتضاه يدفع الى تبريرات جميلة ومهندَمة،
ولكن االبتذال القائم يجعل القرارات تفضح نفسها بنفسها بعد
أقل من يوم أو بعد أقل من كلمتين في الجملة نفسها .الحجة
الرسمية لقرار منع أبناء األرياف ،من فالحين وصعايدة وخالفه،
هي تعزيز كليات موازية تُفتح على عجل في مناطقهم (أمّال؟!
نسيبها متخلّفة وفي تبعية للعاصمة؟) ،وقد استثني منه األوائل
من األقاليم (كعالمة على كرم متناه :أمّال؟ّ مش بيستحقوا مكافأة
على مجهودهم؟) .ثم انزلق الكالم :يوسخون العاصمة ويتسببون
بمفاقمة أزمة املواصالت فيها ،ويأتون وال يعودون الخ..

رُهاب

في الذكرى الثانية لفض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة»،
صدر قانون اإلرهاب الجديد ،وأبرز ما فيه أنه يعاقب بغرامات عالية
(تصل ما بين  200ألف و 500ألف جنية!) كل نشر ملعلومات
كاذبة .ما الكذب؟ مخالفة بيانات الدولة في أي شأن .وحتى ال
يطالنا القانون ،نقول إنه سقط في رابعة والنهضة  642قتيال
وحوالي  4000آالف جريح ،بحسب بيان وزارة الصحة املصرية في
حينه .وهذا رقم هائل يلغي بذاته قيمة الجدل حول مدى تطابقه
مع الواقع (هل عدد الضحايا أعلى من ذلك؟) .وقد اعتبرت منظمة
هيومن رايتس ووتش أن هناك شبهة لـ «جريمة ضد اإلنسانية».
واملعيار ليس ضخامة عدد الضحايا ،وممارسة التصفية الجماعية
على عزّل فحسب ،وإنما ،وبحسب التعريف الذي أقرّته القوانين
الدولية العائدة للمجال ،أنه استُهدفت جماعة بعينها بسبب
انتماء فكري وسياسي يميزها ،فيوازي االنتماء اإلثني أو الديني.
يوجد للقانون الدولي أحكامه ومنطقه ،لكن»إحنا مالنا»؟ بل بُرِّرت
املجزرة تحديداً بما يعتبره القانون الدولي جريمة ضد اإلنسانية:
فاملتعارف عليه مصرياً أنها «مشروعة» طاملا هي محصورة باإلخوان
املسلمين بالذات وتستهدفهم .وهذا منطق خطير ،ألنه يلغي
وجود قواعد عامة للحياة ،مشتركة ومبدئية ،تصون التصور
االجتماعي والسياسي املقبول واملتوافَق عليه في أي مجتمع
(«العقد االجتماعي» كما يقال ،وهو أصل عدل القانون وفصل

الشعور باألمان) ،ويسيّد االستنساب عوضاً عن تلك القواعد
أو املبادئ املوضوعية( ،اليوم اإلخوان باملطلق ،وغداً اليساريين
باملطلق أو سواهم .)..وهذا يفلِّت الصراع والجنوح لـ «كسر
العظم» ومعهما االستبداد ..والدليل ،أنه لم يُكتفَ أبداً بقمع
اإلخوان في مصر ،بل أعقبه هذا القمع (ورافقه في الواقع) صدور
قانون التظاهر الذي لم يكن يستهدف اإلخوان أصالً  .فهؤالء باتوا
يُقتَلون وال يُتجَه إلى اعتقالهم ،وقد استبيحوا تماما وفي كل
مجال ،بل شملت االستباحة من يُشْتبه باخوانيته ،وطالت كذلك
أفراد عائلة االخواني الذين يُنكل بهم بكل اطمئنان ،ويُطردون
من وظائفهم أو ال يُقبلون في وظائف يتقدمون إليها ،كما شملت
مصادرة األموال الخ ..وهي أساليب في «االجتثاث» طُبقت في بلدان
أخرى تجاه تشكيالت سياسية مختلفة (اإلخــوان أنفسهم في
سوريا سابقاً ،والبعث في العراق والشيوعيون في أكثر من مكان)..
فتسببت بكوارث .فهي أدت إلى انتشار العسف والى إشاعة
مناخات مريضة ومفْسدة من الوشاية والكيدية واالستقواء بأصغر
عنصر أمن لتسوية نزاعات عادية..
واستطراداً ،فمن يظن أن النخران البادي بوضوح في سوريا
على بُنى السلطة واملعارضات معاً ،هو حال طارئ أو مرتبط
بالظرف السياسي الراهن ،وليس بنظام قام منذ عقود على «عادية
االستثناء» و «التآلف مع االعتباط» ..يكون خاطئاً .ومن يظن أن
النخران الذي تَكشّف في العراق ،وانهيار الدولة وتداعي املجتمع
معاً هو نتاج اإلنهاك الذي تسببت به الحروب املتكررة والهائلة أو
الحصار املديد ،يتناسى أنه ،الى جانبهما ومعهما ،فهناك أثر فعل
سنواتٍ من الديكتاتورية املجنونة.

وإرهاب

وفي مصر ،استهدف «قانون التظاهر» (املقر في تشرين الثاني
 /نوفمبر  )2013األجواء التي وُلدت في «ثورة يناير» واتسمت
بانطالق روح املبادرة ،وبالشعور العميق بالحرية .وهو لذا طال
الشبان والشابات النشطاء في القضايا العامة ،سواء منها
االجتماعية أو تلك املتعلقة بالحريات ،وباألخص من كان منهم
بارزا سواء في امليادين في تلك السنوات أو حتى على وسائل
التواصل االجتماعي ،وهم من املعروفين بانتماءاتهم اليسارية أو
الليبرالية .نال هؤالء أحكاما قضائية مرعبة ،تدخل في الحقيقة
في باب «القصاص» ،لتظاهرهم أو العتصامهم «بال ترخيص»،
بل بات إطالق الشرطة للرصاص الحي (يقولون خرطوش ،ولكنه
قاتل) أمراً شائعا ومقبوالً  .وأما املختطَفون واملخفيون ،فهم باملئات،

شبانا وشابات (تقول مجموعة «الحرية للجدعان» أنهم 163
شخصا منذ نيسان  /ابريل  ،2015ما زال  66منهم مجهولي
مكان الوجود).
وبالتوازي ،جرى تصنيف جماعة اإلخوان كإرهابية ،مما وسع
دائرة اإلرهاب نفسه ،وذلك بضم كل أنصار وأتباع هذا التيار إليه،
وبدفع مجموعات منه ـ أو باندفاعها ـ إلى ممارسات إرهابية أو الى
االلتحاق بمجموعات إرهابية فعال أو بمجموعات انزلقت هي األخرى
إلى املمارسة اإلرهابية.
وطاملا األمر كذلك ،وطاملا أنه في املمارسة الفعلية القائمة يجري
القتل والتصفية واالختطاف واإلخفاء والتعذيب والتوقيف ..وفوق
ذلك التصفيق ألحكام قضائية تخالف كل قواعد الشرائع الدولية
واملحلية في الصدد ،فعالم قانون جديد؟ وما هي غاية واضعيه منه،
ثم ما الفائدة من السجال حوله ومناهضته وتفنيد بنوده؟ مثال
املادة  ،8التي هي محط جدل كبير ،جيد لإليضاح .فهي تحمل في
بضعة اسطر تناقضات داخلية أو تأكيدات نافلة ألنها تنتمي إلى
املبادئ العامة (حق الدفاع عن النفس عند الخطر) .املادة املذكورة
تجيز للشرطة استخدام العنف وتعفيهم فعلياً من املساءلة« :ال
يُسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا
القوة ﻷداء واجباتهم ،أو لحماية أنفسهم من خطر محْدق يوشك
أن يقع على النفس أو اﻷموال ،وذلك كله متى كان استخدامهم
لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر» ..وكما قال
حقوقيون ،فسِرُّها يكمن في كلماتها األولى فحسب ،وستطبق
على طريقة «وال تقربوا الصالة ،»..بل لعل وظيفتها هي في قطع
الطريق على الوصول الى التقاضي أصالً  .ومثال آخر :املادة  35من
القانون التي «راعت إلغاء الحبس في قضايا النشر وأصبحت أكثر
انضباطا» على ما قال نقيب الصحافيين املصريين ،مالحظاً أنها
أبقت على غرامة «مرتفعة للغاية» كوسيلة لردع اإلعالم ،بل أقرت
ازدواجية العقوبة التي تقع على املحرِّر وعلى املؤسسة بما يخص
الواقعة الواحدة ،وهو ما يعني غرامة مزدوجة .والطريف (أو املؤلم)
أن النقيب ينطلق من موقف «إيجابي» حيال السلطة ،فهو يناضل
من أجل حقه وأقرانه في خوض حصتهم من «الحرب على اإلرهاب»،
محاججاً بأن القانون الجديد يعطلهم ،وبالتالي يعزز إعالم اإلرهاب
نفسه بما أن هذا األخير متفلت من قبضة املالحقة القضائية املكبلة!
استفادت السلطة التي قامت بعد  30يونيو 3 /يوليو ( )2013في
مصر من عدة عوامل أبرزها اثنان :أوالً تفاهة اإلخوان وتخبطهم
وتالعباتهم خالل وجودهم في السلطة (منذ ممارستهم لنفوذهم
أثناء املجلس العسكري قبيل انتخاب مرسي ،ثم خالل رئاسته التي

امتدت لعام) ،وثانياً االنهيارات املريعة واملأساوية في أوضاع ليبيا
وسوريا والعراق والحقا اليمن ..ومشاهد الفوضى الشاملة والبؤس
العام .وهذه فزَّاعات حقيقية تجعل الوجدان العام في مصر (وإنما
في الجزائر مثال كذلك ) يميل الى التمسك بأي إطار قائم يقي
من االنحدار إلى حالة مشابهة .وال شك أن اعتبارات أخرى فعلت
كذلك فعلها ،كامتداد مؤسسة الجيش في االقتصاد واملجتمع
املصريين ،وكخصائص خطاب السيسي ومقارباته التي تمزج
األبوية برأب الكرامة املكلومة وتستنفر الشعور باالفتخار الوطني.
وهي الخصائص التي تسند مداخالته وكذلك مشاريعه التي
توصف لدى الغربيين بالـ «فرعونية» (التعبير الدال على الضخامة
املطلقة ،باالستناد لألهرامات إن لم يكن ألشياء أخرى كثيرة).

ازدراء وتخبط وأسئلة مشروعة

اعتدَّت السلطات املصرية بوجود قوانين للتظاهر (ومؤخرا
ل»محاربة اإلرهاب») في كل بلدان العالم ،للقول إنها ال تُقْدِم على
استثناء .وهي اليوم تعتد بوجود نظام لـ «التوزيع اإلقليمي»
للتعليم في كل البلدان املتحضرة ،هو من ضــرورات التنمية
ومكافحة الفوارق بين األرياف والحَضر ،وتطبيق الالمركزية ..إلى
بطارية من الحجج والبراهين الشكلية البحتة والتي تعتدي على
قواعد املقارنة العلمية .ولكنها تُستخدم هي نفسها أيضا لتبرير
املشاريع العمالقة التي تنبت بين ليلة وضحاها وتنفذ بال تدقيق في
الجدوى ...وكل ذلك يوحي بوجود طموح مبيت أو ضمني (بالكاد)،
ملمارسة «هندسة اجتماعية» ما .فلو تركنا جانباً فاشية املفهوم،
فهل هو أصالً قابل للتنفيذ في مصر ،بوجود مشكالت متراكمة إلى
حد االستعصاء (شاملة وليس فحسب ديموغرافية) ،متولدة عن
مزيج من قلة اإلمكانيات الفعلية في وادي النيل الضيق ،واإلهمال
املديد والكامل لها كعنوان عن االستغناء أصالً عن حلها ،وتركها
لألقدار ،وتغليفها بثقافة اإلذعان ...فلو لم يكن ممكناً تنفيذه بقدر
من التماسك واإلرضاء العام (صحيح انه كان في أملانيا أزمة طاحنة
حين صعد «حزب العمال القومي االشتراكي» الى السلطة ،ولكن
كان هناك أيضا إمكانيات صناعية هائلة ،وإيديولوجيا متماسكة،
ونوايا عدوانية تجاه الجيران والعالم ،)..فهل نحن بإزاء نسخة
كاريكاتورية عن ذلك الطموح؟ والى أين يقود ذلك؟
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في املئة فقط .وكانت الحكومة السودانية قد سمحت ،األسبوع املاضي باستيراده،
منهية احتكاراً من قبل ثالث مطاحن في البالد .وشهدت األسعار في السودان ارتفاعاً
بنسبة  60في املئة منذ خفض الدعم عن الوقود في أيلول/سبتمبر .2013

متابعات

املديح النبوي
غناء العبيد في موريتانيا
رسخت في الفضاء املوريتاني عبر الزمن
تراجيديا اإلنسان «املستعْبَد» الذي ال يجد من
متنفس له غير السَمر في الليل ،مطلقاً العنان
لحنجرته في أغاني يغلب عليها مديح النبي
محمد .الغناء/املديح يتيح هنا وبكل «شرعية»،
إفــراغ املعاناة والتنفيس عن املكبوتات ،وهو
محاولة للسمو والخالص ولو لهنيهة من ظلم
الواقع املــذل ،فتختطف لحظات التبتل في
محراب السيرة استراحة بعد عناء يوم غائر،
تُفرض فيه على العبد خدمة «سيده» ،يرعى
ويحلب الدواب ويوفر املاء واملأكل.
في املديح الذي يمارسه العبيد املوريتانيون،
يظهر نبي اإلســام كمالذ .مثال يقول« :ألال
يعملني أنطوف وأنشوف أقبر محمدُو محمد
خاتم لنبيَ والشكر ألال حدو حدو» أي ال أحد
يستحق املديح غيره .ويقول مقطع اَخر «حوظ
النابي باماروكو -حوظ النبي يا الظواكة ،يَ
اللي منكم الهي إظوكو يعرف عنو من ملساكة
ما كيفو حوظ ؤ ال فوقو» :ال يوجد أي حوض
للسقي يضاهي حوض املصطفى ،فكل األشياء
دونه .ومن الضروري التذكير بأن النمط الغنائي
التقليدي في موريتانيا رسّخ ثقافة تمجيد
القبائل وقادتها ،فلكل قبيلة ذات شوكة فنانون
تقليديون يمجدونها ويسطرون بطوالتها ،وهو
ما يختلف عن نهج العبيد الذين اختاروا مدح
الرسول فقط.
ويحضر في املديح التذكير بيوم الحساب،
وكذلك ،وكثيراً قصة بالل وخصوصاً في مدائح
الحرَّاطين (العبيد السابقين) .يقول املقطع
التالي «گال البالل ارفع لذان بصوتك ال تخافو»
تذكيراً برفع الصحابي األسود بالل بن رباح
لألذان بعد أن كان عبداً ،وهي إشارة لتخليص
النبي للعبيد ونصرتهم والرفع من شأنهم.
وتطبع املديح مسحة صوفية ترنو إلى الخالص
من االَثام والتنعم في جنان الله .مثال يقول املقطع
«أغفر وأسمح يا مول الجود وأنا في الفردوس
أنعود» .ويصاحب املديح تفاعل حركي يقوم به
املداحون ومن يقاسمهم شغفهم ،يعبر عن رغبة
جامحة في التحليق نحو أفق الحرية واالنعتاق
والتخلص من الــذل ،ويحضر كذلك الطبل
معطياً للحظة حقها من اإليقاع.
يطبع املديح كسر للنمط الشعري الحسّاني

التقليدي (الحسانية هي اللهجة املحلية
ألصحاب الهوية الثقافية العربية في موريتانيا)،
فال يلتزم بالوزن وال بالقافية وال حتى باملقامات
املوسيقية .ويرى يسلم محمود الناشط في
ميثاق الحراطين واملهتم بالتراث ،أن هناك
مميزات ملديح العبيد والحراطين تجعله
مختلفاً« :لقد ارتبط هذا النمط الفني بالعبيد
ويأتي بعدهم بمراحل كثيرة إكاون (الفنانون
التقليديون) ،لكنه مختلف ،ففي الوقت الذي
يلتزم إكاون بتسلسل املقامات في أداء املديح ال
يلزم الحراطين بذلك ،وأغلب الظن أن السبب
أنهم ال يعرفون تلك املقامات وهي كانت سماعية
غالباً ويحتاج تعلمها للكثير من املجالسة التي
لم تكن متاحة ألناس جل وقتهم في الرعي
وخدمة األسياد» ،ويعتقد يسلم أن «نمط املديح
قريب للتبراع ،وهو نوع من اإلبداع املوريتاني
يتكون غالباً من ثمانية تفلواتن (مقاطع) ،وهو
شعر شعبي تقوله السيدات على من يعشقن،
وألنهن في مجتمع محافظ كن يخفين دوماً من
هي القائلة .لقد اعتمد الحراطون النمط نفسه
في املديح ،فأغلبه ال يُعرف له قائل .لكن اإلخفاء
في حالة الحراطين يصعب إيجاد مبرر واضح
له ألنهم في مجتمع مسلم يحب نبيه ،ولن
يكون تحت طائلة املساءلة من يقول فيه شعراً.
وإنما يمكن إرجاع األمر لفقد الحرية واإلحساس
بالدونية وعدم االستعداد إلعالن اإلبداع».
ويأخذ يسلم على املؤرخين املوريتانيين عدم
اهتمامهم باملديح والكتابة عنه ولو نقداً ،خاصة
أن فيه ما ينقد ،ويقول« :لو امتلكوا رصيداً
كافياً من النزاهة األخالقية لكتبوا عن املديح
ولو من باب النقد ،خصوصاً أن فيه ما يستحق
الغربلة لكونه مليئاً باألخطاء التاريخية وفساد
الكثير منه من ناحية الوزن .لكن يبدو أنهم
آثروا ميلهم الدائم للكتابة عن أمجاد قبائلهم
املتمكنة واملالكة لهؤالء العبيد الذين يحنّون
ليوم الخالص ،ويتعلقون بنبي اإلسالم كمخلص
لهم ،ولم يتطوع أي كان ليصحح لهم الكثير
من األغالط التاريخية .فمثال مقطع فاطمة بنت
النبي املصطفى يقول «أوركك كد أعشر لكدة»
حيث يتحدث املداحون هنا عن «أمبلحة» ،أي
فتاة بدينة من الريف املوريتاني ،وهم لم يكن
بمقدورهم أن يفكروا أن ابنة محمد عليه السالم

حـلـــــم..

ستكون أقل حظاً في لبلوح (التسمين) من بنت
«عربيهم» (سيدهم) البدينة والتي ترمز للجمال
يومها».
الدعوات لتطوير املديح وإعــادة «تأهيله»
وتخليصه من االختالالت اللفظية واألخطاء
اللغوية ،يرفضها املشتغلون في مجال املديح
وبعض املثقفين املنتمين لشريحة الحراطين،
حيث يرى هؤالء أن تلك االختالالت اللفظية
واألخطاء واآلالت املوسيقية والهنات العروضية
التي تطبع مديح العبيد هي التي تعبر عن
الخصائص االجتماعية والتاريخية لطبقتهم.
واليوم ،ال يزال املديح مصدراً لتذكر تراجيديا
«العبد املــداح» املؤملة .فكلما صعد مداح من
شريحة «العبيد» أو «الحرّاطين» ،تسرح
الذاكرة إلى ماضي أهله وأجــداده وقصص
معاناتهم في العبودية ،وهو ما جعل بعض النخب
تعتبر املديح مرتبطاً بوثاق وثيق بمعاناة العبيد
والحراطين .وقد بدأت في السنوات األخيرة
عدة مبادرات لدعم هذا النمط التراثي ،فأطلقت
مسابقات تلفزيونية خاصة به ،يتبارى فيها
املداحون على طريقة مسابقات الهواة في العالم
العربي ،وكان أبرزها برنامج «املداح» الذي حظي
باهتمام ومتابعة الجمهور املوريتاني ،وقد بدأ
قبل عام مهرجان «ليالي املدح» ،الذي ينظمه
«مركز ترانيم للفنون الشعبية» .فحسب
املنظمين ،أتى املهرجان كنوع من إحياء بعض
تراث «العبيد» و «األرقاء السابقين» .وقد نظمت
نسخة هذا العام في شهر رمضان ،وتميزت
بحضور جماهيري كبير باإلضافة إلى حضور
الكثير من الشخصيات الثقافية املوريتانية
وكذلك الوفود الديبلوماسية .وتخلله تكريم
العديد من املداحين املوريتانيين الذين أنعشوا
ليالي املهرجان الثالث .لكن املنظمين يشكون
من عدم االحتضان الرسمي وحتى الخاص
للمهرجان .وشجون املديح واملداحة ال تقتصر
على ما يقدمون في فنهم وال على معاناة أهلهم
وأجدادهم وشريحتهم ،فهم ما زالوا يشكون
من التهميش.

أحمد ولد جدو
كاتب من موريتانيا

قادر عطية/الجزائر

arabi.assafir.com
املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ اإلصالحات العراقية :نظام املحاصصة إذ يواجه مصيره ـ مازن الزيدي
ـ في سوريا ،دموع األعمى ـ عزيز تبسي
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :
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بين اسوان
واالسكندرية
يتبدل الحراس
وتمتد ظالل
القهر فوق
بيوت الناس.
بين االسكندرية
واسوان تبقى
املراكب
متأرجحة بين
موجتين ،واحدة
محقونة باالمل
وواحدة تغرق
بنادق العسكر
ليغتالها الصدأ.

مدونات

ف من محبسه
عبد العزيز يوس 

تنقّل املواطن في اليمن

مهمة الرئيس

 :1لسان حالي وأنا نازل من بيتنا املحاصر بقوات خاصة ومدرعات وبوكسات
كتير وعساكر ملهمش عدد ،ضباط جيش وشرطة ولواءات ،وضباط على أكتافهم
نجوم كتير (ايه دا يا جدعان ،دا أنا طلعت جامد أوي وأنا مش واخد بالي ،كل دا
عشاني أنا)
 :2السؤال اللي كان شاغل بالي طول الوقت ومش القي ليه إجابة ،هي البلد دي عايزة
مني ايه!
ايه الجريمة اللي أنا ارتكبتها تخلّي الدولة بجاللة قدرها تهزّ وتُحرّك كل القوات دي
بكمية السالح اللي كانت معاهم عشان تقبض على شخصي الضعيف! ()...
خواطر كتير بتمرّ على دماغي ،مصالح الناس اللي أنا مسؤول عنها وشغلي ومكتبي ،أنا
ليه مسافرتش زي ما كُلّ الناس نصحتني ،وليه ضيعت من أيدي عشرات الفُرص للسفر؟
أنا ليه كل مرة كان بيكون قدّامي اختار ،أفضِّل هنا وال أهرب بجلدي من الخرابة دي ،كنت
بختار أكمل هنا؟ هو أنا صاحي وال بحلم ،ودا كابوس هيخلص وينتهي بمجرد ما افتح
عيني؟
 :3نظرات طويلة متأملة للشوارع اللي كنت بحب أمشى فيها في الوقت دا من الليل
وهي فاضية من البشر ،واللي ممكن اطلب منها تحضر في النيابة وتشهد لي إني عمري ما
سعيت في شرّ ،الشوارع والبيوت اللي يا عالِم هشوفها تاني امتى؟
()...
من صفحة ( mokhtar mounir himidahفايسبوك)

هل سيحتاج املواطن اليمني الى «كفيل» كي يستطيع التنقل من منطقة إلى
أخرى داخل اليمن؟
اتصل بي أحد األصدقاء من عدن ليخبرني بأن الشماليين ممنوعون من
دخول عدن إالّ بـ «وساطة» ،أو مذكرات تؤكد أنهم يعملون في أشياء «مهمة»
داخل عدن.
كما تتمّ مراجعة البطاقات في نقاط تفتيش املقاومة في تعز ،للتأكّد من لقب
ومنطقة حامل البطاقة قبل السماح له بالدخول.
هل سأحتاج في يوم من األيام إلى كفيل كي أزور تعز وعدن؟
وهل نسعى لتأسيس دولة املواطنة أم لتحويل الوطن إلى جزر عزل
طائفي.
إذا كنّا ندين التحريض الطائفي واملناطقي الذي مارسته جماعة الحوثي،
فاألحرى أن ندين العزل الطائفي واملناطقي الذي تمارسه بعض فصائل املقاومة.
«اإلجراءات األمنية» ال يحقّ لها أن تلغي حق املواطن األصيل في الحركة
والتنقّل والتملّك في أي مكان.
ونقدنا للمقاومة يجب أن يكون أقسى وأعنف من نقدنا للميليشيا ألن املقاومة
ال تستطيع أن تنتصر إذا تخلت عن بُعدها الوطني واألخالقي.

( )...يعيش عموم الشعب الفلسطيني في حيرة من أمره ،وال يعلم حقيقة خطوة الرئيس .فهم فقدوا اليقين
والثقة بما يقوم به وهو لم يتحدث مرة واحدة بشفافية ،والخوض معهم في القضايا الوطنية الكبرى ومصارحة
الناس في توجهاته .هو عوّدهم على املفاجآت وإطالق التهديدات املستمرة منذ توليه السلطة ،وبأنه سيستقيل
وتعب ،وأن املهمة شاقة ،وأن حجم الضغوط عليه كبير ،لكنه استمر وال يزال مستمرا.
والسؤال :ما هو الهدف من دعوة املجلس الوطني لالنعقاد طاملا لن يكون هناك جديد؟ مع أن الكثيرين يعلمون
أنه تخلص من عدد من املختلفين معه وهي باملناسبة خالفات شخصية ،وهو أيضاً يناور من أجل الضغط على
إسرائيل والواليات املتحدة األميركية لتحريك العملية السلمية.
يعتقد بعض الفلسطينيين أن استقالة الرئيس ومن معه هي سبب دعوة املجلس الوطني لالنعقاد ،إلعادة ترتيب
البيت الفلسطيني .لكنها غير ذلك :هي إبقاء القديم على قدمه وبقاء الطبقة السياسية املتهالكة واملتمسكة
بمصالحها ومكتسباتها وتشتيت املشتت .فهو لم يدعُ لحوار أو نقاش وطني عام ،ولم يُدِرْ سابقاً أي نقاش
جدي ملراجعة املسيرة املاضية ،والبحث في مستقبل القضية واملشروع الوطني واملخاطر والتهديدات التي تحيق
بالقضية ،وتكبدها الخسائر الكبيرة والخطيرة ،وما يقوم به االحتالل من سرقة لألرض وتهويد ما تبقى منها ()..
من مدونة «مصطفى ابراهيم» الفلسطينية
/https://mustaf2.wordpress.com

من صفحة ( Hussein alwadayفايسبوك)

