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«االكتـفـاء الذاتـي» فـي سـوريا،
محاولـة للتحايـل علـى الحـرب.
ومـــدارس للقطاع الخاص في
مصر بشراكة حكومية .والسطو
اإلسرائيلي على التراث الفلسطيني
ومصادرته في «فكـرة» .وفالنتـاين
في «حلّ عن مخي»!
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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«عــودة املكبوت وعــدم مالءمة
األشـكال» :عن الكتابـة الصعبـة
لــتــاريــخ مجتمع خـــرج من
الكولـونيـاليــة .ومـن الـعــراق،
انحطاط سوق اللغة .بيتونة :عن
مالمح «الفرقة الناجية» ،والتعالي
العائد لها.
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الطور الثاني من حصار غزة
أكــثــر تــحــديــداً وفــتــكـاً .وفي
مدونات :نجـاح لحملة املقاطعـة،
وبخصوص رحيل الفنان املغربي
الطيـب صـديقـي ،ونصّ بقلـم
الطالب اإليطالي جوليو ريجيني
الذي عُذّب حتى املوت في مصر.
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ثروة الغاز ..الخيبة اإلسرائيليّة الثقيلة
تعتمد عليها لتشغيل املصانع والسيّارات وإضاءة املنازل
وملء الخزينة بالعملة الصعبة ..تحت تهديد عسكريّ
مباشر وفي أيّ لحظة غير متوقّعة.

عندما اكتُشف الحقالن« ،تامار» و»ليفياثان» ،قُبالة
سواحل حيفا على البحر األبيض املتوسط عامي 2009
و ،2010سادت في إسرائيل موجة من الحبور واالرتياح
استبشاراً بمستقبلٍ تمأله وعود الرفاهيّة الزاهية.
فبفضل هذه االكتشافات ،انتقلت إسرائيل إلى وضعٍ
جديد لم تعد مُضطرة فيه لالعتماد بشكلٍ كامل على
مصادر الطاقة الخارجيّة .إذ ستوفّر لها احتياطيّات الغاز
املُكتشفة حديثاً الفرصة لتغطية احتياجاتها الداخليّة
لبضعة عقودٍ قادمة ،كما أنّها ستمنحها القدرة على
تصدير الفائض منها إلى أسواق مُختلفة وتوفر لخزينتها
املاليّة مصدر دخلٍ بمليارات الدوالرات.

 ..والصعيد العاملي

إذا كانت هذه هي املُحدّدات املتعلّقة بإسرائيل ،فهناك
مُحدّدات أخرى تعمل على نطاق أوسع لكنها قد تضع
هي األخرى عقبات جديدة في وجه املشروع اإلسرائيلي.
إنّ سوق الطاقة العامليّ يمر اليوم بتحوّالت مهمّة أبرزها
الوفرة الكبيرة في املعروض من الغاز الرخيص ،وهذا
يفرض على إسرائيل خياراتٍ محدودة عندما يتعلّق األمر
بالتصدير ،خاصّة أنّ االستثمارات في محطّات إسالة الغاز
وأنابيب نقله مُكلفةٌ للغاية .ويواجه مشروع تسويق الغاز
اإلسرائيليّ ألوروبا بشكل خاصٍ ،باإلضافة لألعباء املاليّة
لإلسالة والنقل ،بعض العوائق السياسيّة والجغرافيّة مثل
الصعوبة التقنيّة التي يتضمنها مدّ أنبوب تحت البحر،
والحاجة إليجاد توافق سياسيّ من نوع ما بين تركيا
وقبرص واليونان ليصبح هذا السيناريو واقعاً عمليّاً.
هــذه االعتبارات تجعل من أســواق مصر واألردن
وفلسطين ،وبرغم أنّها ال تُشبع النهم اإلسرائيلي
بالكامل ،األسواق الوحيدة املتوفّرة اآلن لتصريف جزء
من الغاز اإلسرائيلي .ومع أنّ اكتشاف حقل «زوهر» قبالة
السواحل املصريّة مؤخّراً مثّل ضربة جديدة لطموح
إسرائيل ،إال أنّ مصر تبقى خياراً مثاليّاً بكلّ األحوال ألنّها
يُمكن أن تتحوّل ملنصة لتصدير الغاز اإلسرائيليّ ألوروبا
من خالل مرافق اإلسالة املوجودة في «إدكو» و «دمياط»
واململوكة لشركات أجنبيّة.

الثروة والقوة

وألنّــه ال انفصال بين الطاقة والسياسة بوصفها
فنّ امتالك القوّة وإدارتها ،فإنّ االكتشافات البحريّة
اإلسرائيليّة بشّرت أيضاً بتحوّل في البيئة االستراتيجيّة
في املنطقة ،وفي شكل وطبيعة العالقات بين بلدانها،
وموقع إسرائيل ودورها في هذه العالقات .فإسرائيل التي
كانت حتّى وقتٍ قريب تستورد الغاز املصري لتشغيل
محطّات توليد الكهرباء ،غدت بعد اكتشاف الحقلين أحد
األطراف املُرشّحة للعب دورٍ أساسيّ في شبكة إمدادات
الطاقة في املنطقة ،وتحديداً لتلك الدول التي تُعاني من
ارتفاعٍ مُطرد في مستويات االستهالك مثل مصر واألردن
واملناطق الفلسطينيّة املُحتلّة.
وألنّه يصعب تجاهل امليزات التي يتمتّع بها الغاز كمادة
عضويّة ،وأهمّها أنّه مولّد رخيصٌ للكهرباء ،ما يعني
قدرته على تقليص التكاليف الالزمة لتشييد الصناعات
كثيفة االستخدام للطاقة ،مثل األملنيوم واإلسمنت
والبتروكيماويّات ،ومنحها مزايا تصديريّة تنافسيّة،
فإنّ ثروة الغاز اإلسرائيليّة قد تفتح الباب أمام إسرائيل
لتصبح مركزاً تصديرياً لسلع مختلفة ألسواق املنطقة
ال للكهرباء فحسب.
تحكّم إسرائيل بإمدادت الغاز أو بجزء منها في املنطقة
يعني بشكلٍ أو بآخر تزويدها بحوافز جديدة لتوسيع
هيمنتها السياسيّة واألمنيّة وتعزيز قدرتها على فرض
الوقائع التي تناسب أهدافها البعيدة ،ومدّها ،عالوة على
ذلك ،بأوراق قوّة لم تكن تمتلكها من قبل .ولقد فهمت
النخبة اإلسرائيليّة هذا الدرس وبدأت بالتخطيط على
أساسه ،ولم يكن من الغريب بالتالي أن يتحوّل موضوع
الغاز خالل السنوات املاضية إلى هاجسٍ كبير لهذه النخبة
بمستوياتها السياسيّة واألمنيّة والعسكريّة ،وأن يغدو
مجاالً حيويّاً لديبلوماسيّة تجري وراء األبواب املُغلقة مع
دول املنطقة املعنيّة ،وبتدخّل أميركيّ حثيث ،بهدف وضع
رأس الجسر ملشروع تسويق الغاز اإلسرائيليّ إقليميّاً
بكلّ املكاسب االستراتيجيّة التي سينطوي عليها كما
يراها اإلسرائيليّون.

محددات معقدة االستفادة

لكنّ التسليم بهذا املقدار من التحوّل في عالقات القوّة
والنفوذ في املنطقة بعد اكتشافات الغاز اإلسرائيليّة ،ال
يعني بالضرورة أن إسرائيل ستستطيع استغالل هذا
املوقف لتحقيق مآربها كلّها بسهولة .من هُنا ،يتطلّب
فهم هذا التحوّل بشكلٍ واضح وتقدير أبعاده الكاملة،
األخذ بعين االعتبار للمُحدّدات السياسيّة والتجاريّة
والتقنيّة والجغرافيّة التي تُحيط به .فما هي طبيعة
هذه املحدّدات؟ وملاذا تبدو أكثر تعقيداً وتشابكاً في
الحالة اإلسرائيليّة؟ وهل يُمكن القول إنّ اكتشاف
الغاز اإلسرائيليّ بالنتائج التي ترتّبت عليه كان بمثابة
«ورطة» إلسرائيل في بعض الجوانب ،بطريقة أحبطت
التوقّعات املتفائلة التي كانت النخبة اإلسرائيليّة تُبشّر

معضلة إسرائيل

محّمد ياسين ـ فلسطين
بها وتُضخمها عندما اكتُشف الحقالن الكبيران؟
هُناك ثالثة مستوياتٍ أساسيّة تتجسّد فيها هذه
املُحدّدات بشكلٍ خاص:
÷ األوّل ،املستوى القانوني والتقنيّ .فإسرائيل التي لم
تطوّر صناعة نفطيّة محليّة مُتقدّمة لم يسعها مُراكمة
خبرات قانونيّة ومُؤسسيّة وبشريّة تُؤّهلها للتعامل
مع هذا النوع من املواضيع بتشعباته التقنيّة الكثيرة.
هكذا ،شكّل اكتشاف الغاز بكميّات تجاريّة كبيرة نسبيّاً
مفاجأة خلقت حالة من التخبّط والتوتّر داخل املؤسّسة
اإلسرائيليّة التي عجزت حتّى اآلن عن صياغة سياسة طاقة
مستقرّة وواضحة وذات مصداقيّة .فبعد تشكيل لجنتين
حكوميّتين لهذا الغرض ،واشتعال األزمة القانونيّة التي
نشبتْ على إثر استقالة ديفيد غيلو رئيس لجنة مكافحة
االحتكار في نهاية العام  ،2014إثر مُطالبته بتفكيك كارتل
شركات الطاقة الذي يُدير «تامار» و «ليفياثان» وجعل
سوق الغاز املحلّي أكثر تنافسيّة ،لجأ نتنياهو لحيلة
مُدبّرة لاللتفاف على القوانين ،من خالل تقلّده ملنصب وزير
االقتصاد عالوة على رئاسته الحكومة ،وتوقيعه على إطار
قانونيّ جديد لتنظيم صناعة الغاز تحت سلطة البند
 52من «قانون النفط والغاز اإلسرائيلي» الذي يُستخدم
ألوّل مرّة في تاريخ إسرائيل ،والذي يُعطي السلطة
للوزير املعني للموافقة على إطارٍ تشغيليّ يمنح الشركات
الخاصّة امتيازاتٍ احتكاريّة ،طاملا أنّ هذا التوجّه يصب في
هدف حماية املصالح األمنيّة إلسرائيل.
لكن ،حتّى هذه الخطوة االستثنائيّة لم تدشّن بداية
جديدة لصناعة الغاز اإلسرائيليّة ،فقد قُدمت من معارضي
الخطّة أربعة التماسات ستنظر فيها قريباً املحكمة العليا.
وممّا ال شكّ فيه أنّ تواصل هذه الحالة من الفوضى وعدم

اليقين في البيئة القانونيّة اإلسرائيليّة قد ألقى بظاللٍ قاتمة
على واقع ومستقبل الصناعة التي بات يُنظر لها من قبل
مجتمع األعمال العامليّ على أنّها غير جاذبة استثماريّاً
ومليئة باملخاطر ،ووضع املشاريع الجديدة ،وعلى رأسها
استكمال تطوير حقل «ليفياثان» املُعوّل عليه في خطط
التصدير املُستقبليّة في حالة تجميد .ولعلّ بيان شركة
«نوبل إنيرجي» أحد مُحتكري الحقول الذي قالت فيه
مؤخّراً أنّها لم تعد تثق بحكومة إسرائيل ،هو أفضل مؤشّر
على جوّ اإلحباط السائد في إسرائيل بشأن هذا امللف.
÷ املستوى الثاني هو االقتصاد السياسي .الخالف بين
األطراف ذات الصلة بموضوع الغاز ليس تقنيّاً فحسب.
فعدم حسمه واستمرار األخذ والجذب حوله يعكس بذاته
تحوّله ــ بكلّ الرهانات االقتصاديّة التي ينطوي عليها ــ
إلى مسألة صراعٍ اجتماعي .فالرافضون لخطط نتنياهو
يخشون أن يلد احتكار الغاز الحالي مجموعة جديدة من
االحتكارات في صناعات أخرى بسبب مركزيّة دور الطاقة
في أيّ اقتصاد وارتباطه الحيوي بكلّ قطاعاته .وهذه
املخاوف لها ما يسندها في الواقع ،في ضوء الحماسة التي
أبداها نتنياهو خالل العقدين املاضيين لتبنّي سياساتٍ
اقتصاديّة نيوليبراليّة لعبت دوراً في تعميق سيطرة
املجموعات االحتكاريّة الكبيرة على مفاصل مّهمّة في بنية
االقتصاد اإلسرائيلي (بشكلٍ خاص ،أصبحت املجموعات
االستثماريّة العائليّة ملمحاً أساسيّاً في هذه الصورة ،إذ
تسيطر  20عائلة على  50في املئة من دخل أكبر 500
شركة في إسرائيل) .وليس هذا فحسب ،فموضوع
الغاز قد يبقى على صفيحٍ ساخنٍ مستقبالً بسبب الخالف
الذي ستولدّه الطريقة التي سيُعاد توزيع الفوائض املاليّة
املُتحقّقة من بيعه ،وإدارة مشكالت السياسة االقتصاديّة

الكليّة التي قد تتمخّض عنه (في اقتصاد تصديري
كاالقتصاد اإلسرائيلي ،قد يؤدّي تدفق العملة األجنبيّة
على الخزينة إلى زيادة سعر صرف العملة املحليّة والتأثير
بشكل سلبيّ على تنافسيّة االقتصاد ككل فيما يُعرف
بظاهرة «املرض الهولندي»).
÷ املستوى الثالث هو املستوى العسكري .فقد أدركت
النخبة اإلسرائيليّة أنّ استغالل ثروة الغاز تجاريّاً غير
ممكن عمليّاً بدون أن تكون حقول الغاز اإلسرائيليّة مُؤمّنة
أمنيّاً وعسكريّاً ،وهو ما فرض تحديات جديدة أدخلت
املؤسّسة العسكريّة خالل السنوات املاضية في ورشة
محمومة لالستثمار في هذا الهدف عن طريق شراء سفنٍ
حربيّة جديدة من أملانيا وتزويدها بنسخة مُعدّلة من نظام
«القبّة الحديدية» العتراض الصواريخ ،وتدريب وحدات
كوماندوس جديدة من نخبة الجيش لحماية منصّات
الغاز ،وتطوير أنظمة األمن الرقمي وجمع املعلومات ،بل
واستحداث أسلحة جديدة مثل صاروخ «باراك  »8الذي
أجرت إسرائيل تجربة حديثة عليه ،أمالً في أن يُقدّم في
السنوات القادمة حالً نموذجياً للخطر الذي يُمثّله صاروخ
«ياخونت» الروسي ،األرض ـ بحري ،والذي يُعتقدُ أنّ
حزب الله يمتلكه .وعالوة على ذلك ،ينطوي التهديد
العسكريّ هذا على كُلفة تجاريّة حتّى في أوقات الهدوء،
ألنّ املموّلين ملشروعات الغاز سيطلبون دائماً فائدة أعلى
تعوّضهم عن املخاطر األمنيّة والسياسيّة املُحتملة .هذه
املُستجدّات تشي بأنّ موضوع الغاز بات يُمثّل شكالً من
أشكال الصداع للمؤسّسة العسكريّة ،ليس ألنّه يفرض
عليها التأهب بشكل دائم وتجنيد موارد بشريّة وماليّة
تقنيّة جديدة ومُكلفة فحسب ،بل ألنّه يضعها ،ألوّل مرّة
ربما ،أمام سيناريو تكون فيها ثروتها الطبيعيّة التي

إنّ اعتماد إسرائيل التاريخيّ على مصادر طاقة خارجيّة
كان مصدراً لتوتّر على كلّ املستويات ،مردّه محاولة
التوفيق الدائمة بين مهمة تأمين هذه املوارد لكيانٍ يفتقر
لها بشدّة ،ومهمّة الحفاظ على مناعة هذا الكيان وقدرته
على التوسّع واالحتالل في الوقت نفسه .فقد ارتبطت
قدرة إسرائيل على تأمين احتياجاتها من الطاقة تاريخيّاً
بتمدّد نفوذها العسكريّ والسياسيّ واألمنيّ ،كما يتضح
في اعتمادها لفترة طويلة على واردات النفط من إيران في
عهد الشاه ،واستفادتها من الحقول التي سيطرت عليها
في سيناء في أعقاب حرب العام  ،1967وحصولها الحقاً
على مزايا تفضيليّة الستيراد النفط من مصر في مرحلة ما
بعد توقيع اتّفاقيّة كامب ديفيد للسالم.
لذلك ،يُشكّل اكتشاف الغاز بحدّ ذاتــه تحدياً
استراتيجيّاً جديداً يتطلّب تجاوزه إعادة تكييف النموذج
اإلسرائيليّ للعالقة بين الطاقة واألمن ،ليس على مستوى
التصوّرات فحسب ،وإنّما على صعيد البنى املؤسّساتيّة
املُختلفة واملصالح االجتماعيّة التي تقف خلفها أيضاً.
فإسرائيل تعيش اليوم ما يُشبه الطور االنتقاليّ من
كيانٍ يعتمدُ بالكامل على مصادر طاقة خارجيّة يسخّر
نفوذه العسكريّ واألمني من أجل تأمينها ،إلى كيانٍ
يحوز ثروة طبيعيّة كبيرة يُخطّط الستخدامها ألهداف
توسّعه السياسيّ العسكريّ ،أي أنّ الطاقة لم تعد هدفاً
فحسب ،بل وأداة من أدوات فرض القوّة والنفوذ .هذه
العمليّة االنتقاليّة ،وبغض النظر عن نتائجها ،هي ما يجعل
القيود على صناعة الغاز اإلسرائيليّة أكثر تعقيداً ،ويضع
إسرائيل في مواجهة تحديات نوعيّة قد تحبط الفرص
السياسيّة واالقتصاديّة التي بشّرتها بها االكتشافات
أوّل األمر ،ما سيزيد من وطأة خيبتها املستمرّة مُذّاك.

رامي خريس

باحث اقتصادي من فلسطين

في ذكرى الثورة اليمنية :أخطاء البدايات
لم يستوعب اليمنيون بعد كيف انفرط عقد
ثورتهم السلمية ،وال كيف تحولت مشروعيتها
الوطنية وأهدافها إلى مجرد صراع بين قوى سياسية
متنازعة على السلطة ،وكيف صاروا إلى حرب ال تبقي
وال تذر .يعيش اليمنيون صدمة الحرب ،عاجزين عن
قراءة تاريخهم القريب وتحديداً مقدمات ثورة 2011
وأداء القوى السياسية اليمنية حينها ،وكذلك مقاربة
حالة االستقطاب السياسي واملناطقي والطائفي التي
نشأت في عمق الثورة وتعرضت لها شريحة واسعة
من املجتمع اليمني ،وكيف أنضج ذلك ظروف الحرب
الداخلية التي ستمكّن أية قوة مغامرة من استثمارها
لتقويض أسس املرحلة االنتقالية .ورغم ما أحدثه
إسقاط الحوثيين وصالح لصنعاء بعد ذلك من تدمير
ما تبقّى من شكل الدولة ،إال أن االختالالت السياسية
واالجتماعية لم تبدأ بإسقاطهم للعاصمة ،بل هي
قديمة وعميقة تكمن في خطاب الثورة نفسه وفي
آلياتها.
أولى تجلياتها فشل القوى السياسية اليمنية،
بما فيها الشباب اللذين تصدروا واجهة الثورة ،في
إنتاج حالة ثورية نزيهة تستطيع خلق تراكم حقيقي
للحفاظ على روح الثورة وتحقيق أهدافها ،وأدى ذلك
إلى تحولها بعد أقل من شهر ونصف ،وتحديداً مع
إعالن اللواء علي محسن األحمر االنضمام إليها إلى
صراع سياسي عسكري قبَلي ،أعاد فرز هذه القوى
داخل جبهتين سياسيتين ،إحداهما رأت في الثورة
تهديداً ملصالحها السياسية واالقتصادية ،واألخرى
وجدت في الثورة رافعة لتحقيق مصالحها .كان الفرز،
السياسي في الظاهر ،محدداً بموقف هذه القوى من
الثورة ،إال أن أداء الجميع كان في العمق على الضد من
الثورة باعتبارها مشروعاً وطنياً جامعاً لليمنيين.
لم يلتفت اليمنيون لالختالالت في خطاب الثورة
وآلياتها ،ولعبت األحــزاب السياسية دوراً رئيسياً
في تجاهل هذه االختالالت لصالح تغليب وعي ساذج
يعتبرها تناقضات ثانوية ال تؤثر على املسارات
الرئيسية للثورة .لكن الحقيقة أنها كانت أعطاباً
جذرية .ففي وقت قصير جداً ،أصبحت الثورة ذاتها
موضع تنازع القوى السياسية ،وتم اختزال أهدافها
إلى إسقاط رأس النظام ممثال بـِ «علي عبد الله صالح»،

وليس تغيير النظام برمته ،وتحولت بذلك إلى جسم
عريض ينوء بصراعاته وتناقضاته ،غير قادر على
الدفاع عن نفسه وال عن مواجهة قوى الثورة املضادة.
وفي حين تم التضييق على الثورة وحرفها عن مسارها،
نجحت «املبادرة الخليجية» ملجلس التعاون الخليجي
في تنميط الثورة داخل مفاهيم األزمة السياسية بين
أطراف الصراع ،حيث قضت املبادرة بأن يقوم «صالح»
بتسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي،
وحصنته من الجرائم التي ارتكبها طيلة عقود .كرس
هذا الحل السياسي الفوقي الذي تبنته املبادرة شكالً
بدائياً لهوية صراع ما لبث أن انفجر عند أول «مفترق
مصالح» .كما أن الحوار الوطني الشامل بين القوى
السياسية اليمنية جاء معبراً عن أزمة الصراع وليس
عن حوار وطني كما تدل تسميته ،وبالتالي لم تكن
مخرجاته التي اختلفت حولها أطراف الصراع فيما
بعد إال تتويجاً الختالالت التسوية السياسية واملرحلة
االنتقالية ،وقبلها االختالالت التي ضربت الثورة
وحرفتها عن مسارها بشكل عميق.
ال تتوقف املفارقة الجلية للثورة اليمنية على مآالتها
الكارثية املتجسدة في حرب محلية وتدخل إقليمي،
وهي الحرب التي شاركت القوى واألحزاب اليمنية في
تخليقها ،بل تتعداها إلى استمرار تجاوزات هذه القوى
في حق اليمنيين ،معبرة عن عدم اكتراث بنضاالتهم.
إذ لم تعمل أيّ من القوى السياسية على ترجمة مطالب
اليمنيين في مواطنة متساوية وعدالة اجتماعية.
وبغرض االحتكار السياسي وحسب ،اكتفت بتبني
أهداف ضبابية ،كـ»حل املشكالت الوطنية» ،لكنها
في الواقع عاجزة عن حل هذه املشكالت ،بل إنّها سبب
رئيسي في تعميقها وتعقيدها بمشاريع سياسية غبية
مثل»مشروع الدولة االتحادية».
على الرغم من الفشل الذريع للقوى السياسية
اليمنية في حل املشاكل الوطنية ،ومسؤوليتها املباشرة
في مفاقمتها وإيصال البلد إلى حالة حرب داخلية
وجعله مجاالً لتنافس وصراع اقليمي ،إال أنها تتابع
العمل من موقع الصراع وتغذيته بكل أسباب الديمومة
والفعالية .وعلى الرغم من فشل التسوية السياسية
واملرحلة االنتقالية والحوار الوطني ومشروع الدولة
االتحادية ،ال يزال أداء القوى اليمنية ماضٍ في تجريف

كل ما هو وطني ملصلحة صراع مراكزها ،وتحويل كل
ما هو وطني إلى امتياز محتكَر لها .وعلى الرغم من
ثبوت فشل مشروع الدولة االتحادية بأن يكون حالً ألي
من املشاكل الوطنية ،وهو أصبح مشكلة بذاته وسبباً
للحرب بين تحالفين سياسيين :القوى االنقالبية
ممثلة بصالح والحوثيين ،وقوى ما يدعي بالشرعية
مع حلفائها اإلقليميين ..يتمسك كال الطرفين بفكرة
اليمن االتحادي ،ويختلفان فقط في تقسيم حدود
األقاليم بينما ينظر كثير من اليمنيين لهذا الصراع
الذي يتنازع مستقبلهم بأسى عاجز عن تغييره.
لم تحقق الثورة اليمنية أيا من أهدافها التي تبنتها
في احتجاجاتها السلمية ،إذ لم يسقط «صالح» وال
نظامه ،وما لبث أن عاد إلى واجهة املشهد السياسي.
وعدا عن استفادة بعض األحزاب السياسية وبعض
الناشطين من التمثيل السياسي في املحافل الدولية
للثورة ،ال يمكن القول بأن أهداف الثورة املباشرة قد
تحققت ،وال أهدافها البعيدة التي يمكن أن تحقق نقلة
مجتمعية تضمن بناء دولة مدنية ،إذ لم يتم االشتغال
على البنية األساسية للثورة املتمثلة في الحركات
االجتماعية التي كان من شأنها خلق دينامية للوعي
املجتمعي ،وضمان تحقق تلك الدولة ،حيث تم اإلجهاز
على هذه الحركات من قبل األحزاب اليمنية ،وتجريف
منظمات املجتمع املدني في خضم استقطاب سياسي
حاد .ولم يصمد حتى الطابع السلمي للثورة ،فسرعان
ما جرى تحويل إيمان اليمنيين بــاألدوات السلمية
لصالح التغيير بالقوة والسالح.
في الذكرى الخامسة لـ «ثورة فبراير» اليمنية ،ال
يندم اليمنيون الذين يعيشون فظاعات الحرب على
مشاركتهم وحلمهم بثورة كان يمكن أن تحقق
لهم غد أفضل ،وال يشعرون باألسى على ثوار يمنيين
يحيون ذكرى الثورة بكتابات مقتضبة من مقر إقامتهم
في اسطنبول وطهران والرياض ..مقتنعين بعظمة
محاولتهم! يتمسك اليمنيون بأمل النجاة ،وأحياناً
تنتابهم ال مباالة مؤذية حيال حياة لم تعد تطاق.

بشرى املقطري
كاتب صحافية وروائية من اليمن

قتل
ضجيج الحروب من كل صنف يصمّ اآلذان في املنطقة .حروب تبدو بال نهاية .فكيف
يمكن تخيل رتق سوريا أو اليمن أو ليبيا التي يمزقها اصطراع دموي بين قوى محلية ال
تكفّ املراكز اإلقليمية والدولية عن تغذيته وتأجيجه ،حتى لم يعد واضحاً أيهما األساس
بل وما أصل املوضوع ،وأي غاية يمكن رجاؤها منه ،سوى التقاتل وحسب على اإلمساك
بالسلطة ،هكذا بكل فجاجة ،وبال استدراكات من أي نوع.
تفشل املفاوضات الدولية وتُلغى مؤتمراتها حتى من قبل أن تبدأ ،ويُعلن عن ذلك بكل
رباطة جأش وأناقة ،بينما يستعر العنف حاصدا آالف القتلى الجدد ،وماليين النازحين
الذين خسروا كل شيء ويستعدون للمقامرة بحياتهم على أمل النجاة من الجحيم،
في لعبة حظ قاتمة .أعلنت منظمة الهجرة العاملية أن أعداد الفارين من جحيم بلدانهم،
وخصوصاً منهم السوريين ،قد تضاعف خالل الشهر األول من السنة الجديدة ،ومعه
تضاعف بالطبع عدد الغرقى في البحر .وليس أنه ال ضحايا وال نازحين من اليمن ،ولكن
أعدادهم املهولة هي األخرى تبقى حبيسة تقارير الهيئات املختصة ،املحلية والدولية ،بال
كبير اكتراث عموماً في املنطقة .وهي (والعالم كذلك) ،اعتادت القتل ..وما زالت تتخانق
على من هو محق أكثر ،أو من سيسحق رأس اآلخر .ويكفي رؤية عناوين الصحف
ومتابعة برامج التلفزيون لتبين ذلك ،وأما ما يُكتب على وسائل التواصل االجتماعي
ففضيحة بكل املقاييس.
وكذلك في العراق الذي ال يكف عن «تحرير» املناطق التي استولى عليها داعش
في غفلة كشفت مقدار التخلع الذي أصابه كما الفساد املُمارس فيه .وحيث ال حروب
كبرى ،فـ «ميني حروب» ،وعسف من السلطات على املجتمع ،يكاد يجعل الحروب
مشتهاة! وهو بكل حال يجعل املوت أليفاً.
هناك أصوات وتيارات تخرج عن االستنفار القائم في هذا الطحن ،ترفضه وتقول إنه
عقيم .وتشير إلى الخواء التام للتصورات السائدة ،سواء تلك التي تؤطر الحروب أو
تلك التي تبرر القمع ،وعجزها األصيل عن حل املشاكل التي تدعي مواجهتها ..ألنها
من طينتها! وهذه األصوات ال يمكنها أن تكتفي باملوقف املبدئي و«األخالقي» فحسب ،بل
أن تنكب على بلورة البديل وهو معقّد بالفعل ..ولكن ال خيار آخر.

نهلة الشهال
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ﻋﺮاﻗﻲ ﻋﺎدوا إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋﺪم ﺗﺄﻗﻠﻤﻬﻢ ﻣﻊ أوﺿﺎع اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ أوروﺑﺎ،
وﻗﺪ ﺗﺰاﻳﺪت أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺠﻴﺮات ﺑﺎرﻳﺲ اﻷﺧﻴﺮة
وﺑﺪْء اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر أﻧّﻬﻢ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﻢ ﻃﻮل اﻟﻮﻗﺖ.

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،أﺑﺠﺪﻳّﺔٌ ﺗﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب

ﻓﻜـــﺮة

»ﻏﺼﺒﺎً ﻋﻦ أﺑﻮﻫﻢ،
اﻟﻜﻮﻓﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ«

ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻋﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ
ﻓﻨﺎﺋﻬﻢ ،ﺑﻬﺬا ﻳﺼﻴﺮ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﳌﻮت ﺷﺮﻃﺎً ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻴّﺎً ﺧﺎﻟﺼﺎً ،ﻛﺄﻧﻪُ أﻧﺴﻨﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗّﻌﺔ ﻟﺼﺮاع ﺑﻘﺎء ﻳﻌﺒﺮه اﻟﺴﻮرﻳّﻮن ﻣﺘﺨﻔّﻴﻦَ ﺑﻴﻦ ﺣﺪّﻳﻪ ﻛﻞّ ﻳﻮم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً،
ﻳﺠﺮّﺑﻮن ﻓﻴﻪ ﺻﻨﻮﻓﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻧﻨﺔ ﺗﻮاﺋﻢ ﺑﻴﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة .ﻳﺴﺘﻌﻴﺮون أﻳﻀﺎً ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺒﺮوﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ،ﻳﻀﻴﻔﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺨﺮاب
واﻧﺸﻄﺎر اﻟﺒﻼد إﻟﻰ راﻳﺎتٍ ﻋﺪﻳﺪة ،ﺛﻢ ﻳﻌﻮدون وﻳﺠﺮّﺑﻮن ﺷﺮط اﻟﺒﻘﺎء ﻣﺠﺪداً،
وﻳﺴﺄﻟﻮن :ﻫﻞ ﺑﺎت ﻣﻤﻜﻨﺎً؟ ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻨﺘﺸﻠﻮن اﻟﺠﻮاب ﻣﻦ ﻗﺎع اﻟﻌﺒﺚ .ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ ﻳﻤﺴﻜﻮن ﺑﺘﻼﺑﻴﺒﻬﺎ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﺴﻘﻄﻮن ﻣﻌﻬﺎ.

اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺗﺤﺼﺪ اﻟﺰراﻋﺔ

رﻣﺖ اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﻋﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻋﺎرﻳﺔً ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي
ﺳﻤّﻨﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺨﻤﺴﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻣﺠﻲء اﻟﺒﻌﺚ
إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ وﻓﻲ ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب أﺻﻴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻬﺰال ،ﻓﻔﻘﺪ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
 80ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ،إذ أنّ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺬي اﺣﺘﻞَّ  90ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻳُﺪﻳﺮ وﻓﻲ آن أﺧﺼﺐ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻮض اﻟﻔﺮات وﻓﻲ رﻳﻒ ﺣﻠﺐ ،ﻣُﻐﻠﻘﺎً ﺣﺪوده ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﻨﺘﺠﻪ .وﻣﺜﻠﻪ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أرﻳﺎف ﺣﻤﺺ
وإدﻟﺐ وﺣﻤﺎه ودرﻋﺎ ودﻣﺸﻖ ،ﻟﻴﺼﻴﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ رﻫﻴﻨﺔً ﻟﻠﺘﺪاول داﺧﻞ
»اﻟﻜﻨﺘﻮﻧﺎت« اﻟﺘﻲ ﺗﺰرﻋﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﺤﻮّل اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ
ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺎﻃﻘﻲ .وﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﺎل اﻟﺰراﻋﺔ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم ،إذ
ﺗﺪﻫﻮرت ﻋﺎﺋﺪﻳﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻷﺳﻤﺪة واﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﺪاﺋﻢ .ﻟﻘﺪ ﺟﺮّب ﻣﻬﻨﺪﺳﻮن زراﻋﻴﻮن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷرﻳﺎف اﻵﻣﻨﺔ اﻻﺗﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود
ﻗﻄﻊ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﳌﻨﺰﻟﻲ ،ﻣﺴﺘﺒﺪﻟﻴﻦ اﻷﺳﻤﺪة
اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﺎوب زراﻋﺔ اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت واﻟﺤﺒﻮب واﻟﺨﻀﺮوات ،ﻣﻘﺘﺮﺣﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻤﻮذﺟﺎً
ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺰﻟﻲ اﳌﻨﺘﺞ واﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ .اﺳﺘﻠﻬﻢ ﻣﺸﺮوع »ﻓﻼﺣﻲ اﻟﺴﻼم«
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ ذات اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻜﺮة اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﺗﻠﻚ ،وﻃﻮّرﻫﺎ ﻓﻲ
إﻃﺎرٍ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺗﺨﻄّﻰ ﺗﺠﺎرب اﻛﺘﻔﺎء اﳌﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖٍ أﺧﺮى.
اﳌﺸﺮوع ﺟﺎء ﺑﻄﺮق زراﻋﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﺑﺒﺬور ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﺗﺄﺧﺬ ﺣﺎﺟﺎت ﻧﻤﻮّﻫﺎ
اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺮﺑﺔ ﺑﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎد اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻲ أو إﻟﻰ اﳌﺒﻴﺪات .أﺳﺮٌ
ﻛﺜﻴﺮة ﻻ ﺗﺰال ﺗﻘﻄﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﳌﺸﺮوع ﻓﺼﺎرت ﺟﺰءًا ﻣﻨﻪ.

»اﻟﺴﻠﻔﻴّﺔ« ﺗﺠﺮّب ﻋﻘﻴﺪة اﻻﻛﺘﻔﺎء

ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻫﻮ اﳌﺸﻐّﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺮﺑﻊ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم  .2011ﺑﺎﺗﺖ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة »داﻋﺶ« و »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة« و »ﻟﻮاء اﻟﻔﺘﺢ« ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻨﻮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ .وﻫﻨﺎك ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن رﺻﺪ ﺗﺪﻓﻖ
اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻮاد اﳌﺼﻨّﻌﺔ وﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨّﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  80ﻓﻲ اﳌﺌﺔ.
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﺎﺗﺖ ﺧﺎرج
اﻗﺘﺼﺎده أﻳﻀﺎً ،رﺻﺪت ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻘﺪاراً ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﻧﻔﻮذ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ،وارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ ،ﻓﺘﻮﺟّﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻤﻮذج أو أﻛﺜﺮ
ﻟﻺدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻋﺮﻓﺖ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج ،وﻃﺒّﻘﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤّﻰ »اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴّﺔ« ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻴّﺮ ﺗﻠﻚ اﻹدارة اﻟﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت واﳌﺨﺮﺟﺎت ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺴﻴّﺮ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن
اﳌﺤﻠﻴﻴﻦ .ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻹدارات ﺟَﺒَﺖْ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻌﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ورﺳﻮم
اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺗﺪﻓﻘﺎتٍ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري )ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري( داﺧﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ »ﻗﻮات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﺮدي« أو ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻃﻨﻴﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذﻫﺎ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺒﺎدرة »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺒﻨﺎء« داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة »اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺤﺮّ« ﺑﻌﻴﺪةً ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻜﺮة اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﳌﺤﻠّﻲ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺼﻴﻘﺔً أﻛﺜﺮ
ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻻ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻜﺎن ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ،إذ ﻳﺒﺪو ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻘﺘﺼﺮاً ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ،واﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﺒﺮﻋﺎت اﳌﻼﺑﺲ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،ﺛﻢ
إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ،ورﺑﻂ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺘﺪاوي ﺷﺒﻪ اﳌﺠﺎﻧﻲّ.

ﺳﺎرة ﺷﻤّﺎ ـ ﺳﻮرﻳﺎ
ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ﻳﻈﻞُّ ﻳﺤﺘﻜﺮُ دون ﺳﻮاه أﺻﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ ﻓﻲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﺤﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ .ﻻ ﻳﺘﻮاﻧﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
وﻫﻮ ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺮﻗّﺔ ودﻳﺮ اﻟﺰور وأﺟﺰاءً ﻣﻦ رﻳﻒ ﺣﻠﺐ وﺣﻤﺺ ،ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻹدارة ﺳﺪ اﻟﻔﺮات ،اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻐﺬّي ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻴﻄﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳌﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻤﻠﻪ
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﺒﺮات ﺑﺸﺮﻳّﺔ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻷﺟﻞ
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻄﺎﺣﻦ واﳌﺨﺎﺑﺰ .ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺟَﻠَﺐَ ﺧﺒﺮات ﻣﻦ ﺧﺎرج
ﺳﻮرﻳﺎ ﻷﺟﻞ إدارة ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻷرﺿﻴّﺔ واﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ
اﳌﺘﻄﻮﻋﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﳌﺘﻴﻘﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺘﻤﻴّﺔ ﻗﻴﺎﻣﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة أﻳﻀﺎً ﺗﺼﻮرات ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذﻫﺎ
داﺧﻞ رﻳﻔﻲ إدﻟﺐ وﺣﻠﺐ ،ﺗﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ ﻧﻤﺎذج اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺮض اﻷﺗﺎوات ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺼﺎﻧﻊ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ »ﻣﻨﻈﻮرٍ إﺳﻼﻣﻲ«،
ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺠﻨﻲ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺟﻴﺪة ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ
ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻴّﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﳌﺴﻠّﺢ.

ﺗﺠﺮﺑﺘﺎ »ﺧﻴﻮط اﻟﺸﻤﺲ« ،و »ﻃﺎﺋﺮ اﻟﺮاﻣﺎج«

ﺗﺪﻟّﻨﺎ أرﻗﺎم اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻧﺤﻮ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻮري ﻳﻌﺘﻤﺪون ﺑﺼﻮرةٍ
أﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻓﻲ ﻗﻬﺮ ﺟﻮﻋﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲّ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺷﺪﻧﺎ أﺣﺪ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮرﻳﺎ« اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ آذار  /ﻣﺎرس ،2015
إﻟﻰ أنّ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺻﺎرت ﺗﻘﺎرب  60ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮّة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺒﻘّﻴﺔ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
ﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﺗﻨﻀﺐ اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ رﺻﺪت ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﻈﺮف اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻴﺨﺪم
ﺑﺤﻮاﺿﻨﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻈﺮف اﻟﺬاﺗﻲ اﳌﺘﻐﻴّﺮ .ﺗﻌﺪدت اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ

ﺑﻠﻮغ ﺿﻔّﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻄﻤﺢ ﻟﺮﻓﻊ ﻓﺎﻗﺔ اﻟﻌﻮز ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻋﺎﻟﻘﻴﻦ
ﻓﻲ ﺣﻀﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﳌﺪﻣﻰ ﺑﻨﺼﺎلِ ﺣﺮبٍ ﻟﻢ ﺗﻬﺪأ ﺑﻌﺪ .إﺣﺪاﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻋﺎم  2013اﺳﻢ
»ﺧﻴﻮط اﻟﺸﻤﺲ« .أراد اﳌﺸﺮوع ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ
رﻳﻒ دﻣﺸﻖ اﻟﺴﺎﺧﻦ ،أﻃﻠﻘﻪ »ﺗﺠﻤّﻊ ﺣﺮاﺋﺮ دارﻳﺎ« وأﺷﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻟﻔﻪِ إﻟﻰ ﻳﺎﺋﻪِ،
ﻛﻨﻤﻮذجٍ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ذاﺗﻴّﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷرﺑﺎح ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻓﻲ دورة رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ .وﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﻔﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻷزﻣﺎت واﻟﺤﺮوب .اﳌﺸﺮوع
ﺟﺎء ﺑﺈﻋﺎﻟﺔ ذاﺗﻴّﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺟﺰءًا ﻣﻨﻪ ،وﻫﺬا ﺷَﻤَﻞَ أﻋﻤﺎﻻً ﻳﺪوﻳّﺔ
ﻧﺴﺎﺋﻴّﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻴﺎﻛﺔ واﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ،وأﻋﻤﺎﻻً أﺧﺮى ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺗﺼﻨﻴﻊ،
ﻣﺜﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﺐ اﳌﻨﺰﻟﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴّﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪاء ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﻀﻢ آﻟﺔ اﻟﺤﺮب ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎن ،ازدﻫﺮت ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻃﺎﺋﺮ
اﻟﺮاﻣﺎج ﻣﻦ ﻓﺼﻴﻠﺘﻲ »اﻟﺮوﻧﻜﻮﻟﻴﺲ« و »اﻟﻔﻴﺸﺮ« )وﻫﻮ ﻃﺎﺋﺮ اﺳﺘﺮاﻟﻲ اﳌﻨﺸﺄ
ﻳﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ وأﻟﻮاﻧﻪ اﻟﺒﺒﻐﺎء( ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎد ﺑﻴﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﺠﺎر ﻣﻌﺮوﻓﻴﻦ ﻟﻬﻢ
ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﺼﺪﻳﺮه ﻻﺣﻘﺎً .ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻻ
ﻳﺒﺪو ﻣﻜﻠﻔﺎً إن ﻗُﻮرن ﺑﺄرﺑﺎﺣﻪ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻌﺪ أﻋﻮام إذ ﻳﻜﻔﻲ اﻗﺘﻨﺎء ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻷزواج ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻧﺘﻈﺎر ﺗﻜﺎﺛﺮﻫﺎ.
 ..إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻮﺻﻔﺎتٍ ﺟﺎﻫﺰة ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﺣﻠﻮل اﻻﻛﺘﻔﺎء
اﻟﺬاﺗﻲ ﻛـ »ﺗِﻜﻨﻴﻚ« ﻧﻈﺮيّ وﻋﻤﻠﻲّ ﳌﺒﺎراة اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺟﻮﻻت ﻧﺰاﻟﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻲّ اﻟﺪاﻣﻲ،
وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻧﺤﺴﺎر دور اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ،وﺳﻴﻄﺮة
ﻗﻮى إﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻣﺘﺸﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖٍ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺎً
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺎً ﻓﻲ آن.

أﻳﻤﻦ اﻟﺸﻮﻓﻲ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

ﻣﺪارس ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻧﺘﻬﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺪارس ،ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻀﻤﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﺳﺘﺘﻘﺪم ﺑﻪ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺮض
ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .واﻓﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻷول
ﻣﺮة ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺪارس ﻓﻲ ﺧﻄﺔ
ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .2018ﺗﻌﻬﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ  4آﻻف ﻗﻄﻌﺔ
أرض ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺄﻟﻒ ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ »إن ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻨﺎء 150
أﻟﻒ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻠﻞ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  45ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ،ﺣﻴﺚ أن ﻧﺴﺒﺔ
 42ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
ﺑﺠﺎﻧﺐ أن ﻧﺴﺒﺔ  18ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﺘﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم«.
وأﺿﺎف » اﻟﻮزارة وﺿﻌﺖ ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻓﺈذا ﺗﺒﺮع اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ
ﺑﺎﻷرض ﺳﻮف ﻧﺴﺎﻋﺪه ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء،
وإذا ﺗﺒﺮع ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﺴﻮف ﻧﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷرض،
وﺳﻨﻌﻘﺪ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺸﺎرك ﺑﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ورﺟﺎل
اﻷﻋﻤﺎل ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ«.
وﺷﺮح اﻟﻮزﻳﺮ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺒﻮل ﻧﺴﺒﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﳌﺠﺎن،

ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﺬه اﳌﺪارس ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺠﺎن ،وإﻧﻤﺎ
ﻣﺪارس ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺨﺪم اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ .وأﺿﺎف أن
»ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻫﻮ ﻣﻦ
ﺳﻴﺪﻓﻊ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺪارس.
ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻄﺮح أن ﻃﺮح ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﺒﺎرك ﺗﺤﺖ
اﺳﻢ »ﻳﺒﻨﻲ وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ وﻳﺆﺟﺮ« ،وﻟﻜﻦ ﺗﻢ رﻓﻀﻪ ووﺿﻊ ﻓﻲ
اﻷدراج .واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ أن اﻟﻮزارة ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻣﺼﺮوﻓﺎت
ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﳌﺨﺘﺎرﻳﻦ .وﻫﻜﺬا ﺑﺪأ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب واﺳﻌﺎً ﻟﻠﻔﺴﺎد
وﺗﺪاﺧﻞ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻊ اﻟﺨﺎص .ﻓﺎﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺑﻪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ إﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹدارة،
ﺛﻢ ﺗﺆول اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻳﻜﻮن
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎد ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻮاﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ .أﻣﺎ اﳌﺸﺮوع
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﺴﻤﺢ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺄن ﺗﻤﻮل اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ،ﻓـ »ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ« ﻫﻮ ﺻﻨﺪوق ﺣﻜﻮﻣﻲ
ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻹﻳــﺮادات ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .ﻛﻤﺎ
ﻳﺜﻴﺮ اﳌﺸﺮوع اﻟﺸﺒﻬﺎت واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻣﻦ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ودﻓﻌﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻷﺻﺤﺎب
اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺗﺤﺖ زﻋﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ واﻟﺘﻜﺪس
اﻟﻄﻼﺑﻲ ﺑﺎﳌﺪارس .ﻛﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﳌﺸﺮوع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :ﻓﻤﻦ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮاﻗﺒﻪ ،وﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس
ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﻬﺬه اﳌﺪارس ،ﻫﻞ

ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺜﺒﺘﻮا أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن دﻓﻊ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺤﺪدﻫﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ،وﳌﻦ ﺳﺘﺆول اﻷرﺑﺎح ﻛﻞ ﻋﺎم ..ﻷﻧﻪ ﻣﻦ
اﳌﻌﺮوف أن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت رﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﳌﺼﺮي ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
اﳌﺪارس ،ﻓﻠﻴﻘﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼً وﻛﻤﺸﺮوﻋﺎت
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﻤﻔﺮده ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻷن إﻧﺸﺎء
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﺪارس ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻻ ﻳﺨﺎﻃﺐ أﺑﺪاً
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ،ﺑﻞ ﻳﺒﻨﻲ اﳌﺪارس ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﺛﺮﻳﺎء واﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪه اﻟﺪراﺳﺎت
واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ،
ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻴﺰة ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﳌﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ وﻳﻨﺪر اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس ذات
اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺨﺒﺮاء وﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻜﺒﺎر ﻛﺬﻟﻚ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻚ »ﺳﻤﻴﺢ
ﺳﺎﻳﻮرس« ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ
ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻋﻘﺐ اﻟﺜﻮرة ،ﻟﺒﻨﺎء أﻟﻒ ﻣﺪرﺳﺔ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺴﺮة ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ،وﻛﻤﺎ ﻗﺎل» ،ﺗﻌﺜﺮ اﳌﺸﺮوع

ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ أراض ﻟﻠﺒﻨﺎء ،وﻫﻮ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻨﻪ ،وﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات وﻋﺸﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ
اﻟﻮزارة ،ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺪد اﳌﻄﻠﻮب«.
وﺗﺴﺎءل ﻛﻴﻒ إذا ﺳﻨﻮﻓﺮ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻴﻦ؟
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺤﻔّﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻦ اﳌﺎل
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﺎً ﻻ ﻳﻔﻀّﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﺷﺎر اﻟﻠﻮاء رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ »أن
ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ  35أﻟﻒ ﻓﺼﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮوﻣﺔ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  140أﻟﻒ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  40ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ) 5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺪارس وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  2ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ،وأن وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺰﻳﺎدة ﻫﺬه اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ  5ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )ﻣﺎ ﻳﻮازي  700ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( .وﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮوﻓﺎً
ﺣﺘﻰ اﻵن إن ﻛﺎن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﻮدا ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳌﺸﺮوع اﳌﻘﺘﺮح »ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ« ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ »ﻣﺸﺮوع دﻋﻢ وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«.

إﻳﻤﺎن رﺳﻼن

ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

»ﻗﻤﺎش اﻟﻜﻮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻷردﻧﻴﺔ ﻳﻤﻸ ﻣﺤ ًّﻼ
ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ اﳌﻮل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ..ﻓﺴﺎﺗﻴﻦ ﻣﺜﻴﺮة ،ﺗﻨﺎﻧﻴﺮ
ﻣﺰرﻛﺸﺔ ،ﻗﻄﻊ ﺗﺒﺪأ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻦ  ..150$ﻋﺪت
أدراﺟﻲ ووﻗﻔﺖ أﻣﺎم واﺟﻬﺔ اﳌﺤﻞ ،ووﻗﻒ زوﺟﻲ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﺪوﻫﺎً .ﻛﺎن اﳌﻨﻈﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﻤﻞ« .ﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك
ﺗﺎﻧﻴﺎ ﺣﺒﺠﻮﻗﺔ ،اﳌﺼﻮرة اﻷردﻧﻴﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس
اﳌﺤﺘﻠﺔ ،ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻟـ »ﺑﻮﺗﻴﻚ« اﳌﺼﻤﻤﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎً »دودو ﺑﺎر أور« ،واﺻﻔﺔ
اﳌﻨﻈﺮ ﺑـ»اﳌﺼﺎدرة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺗﺠﻠﻴّﺎﺗﻬﺎ«.
ﺑﺎر أور ﻫﺬه ﻟﻢ ﺗﻜﻠّﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺎء ذِﻛﺮ
ﻣﺼﺪر اﳌﺎدة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ )ﻗﻤﺎش اﻟﻜﻮﻓﻴﺔ( وﻻ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ﻋﺎدة ،ﻓﺘﺒﺎع ﻋﺎﳌﻴﺎً
ﻗﻄﻊ اﳌﻼﺑﺲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛـ »ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ« .وﻗﺪ ﻋﻤﺪت ﻓﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ
إﻟﻰ ﻋﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ »اﻟـ «sexyﻋﺒﺮ ﻋﺎرﺿﺔ
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺷﻘﺮاء أوروﺑﻴﺔ اﳌﻼﻣﺢ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻓﺴﺎﺗﻴﻦ
ﻗﺼﻴﺮة وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ أو ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺪر ،ﻛﺄﻧﻬﺎ
ﺑﻜﻞ ﻫﺬا ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻧﺠﻊ ﻻﺳﺘﻔﺰاز
أﺻﺤﺎب اﻟﺰي اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ وﺳﻠﺒﻬﻢ ﻣﺎ ﻳُﻌﺘﺒﺮ رﻣﺰاً
ﻟﻨﻀﺎﻟﻬﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻻ ﻣﻮﺿﺔً
ﻋﺎﺑﺮة وﻻ وﺷﺎح زﻳﻨﺔ.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ.
ﺑﻞ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻣﻤﺎ ﺣﻔﺰ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻐﻨﻴﺔ اﻟــﺮاب ﺷﺎدﻳﺔ
ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻏﻨﺖ ﺗﻘﻮل »ﺣﻄّﺘﻨﺎ ﺑﺪّن ﻳﺎﻫﺎ ،ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ
ﺑﺪّن ﻳﺎﻫﺎ ،ﻛﺮاﻣﺘﻨﺎ ﺑﺪّن ﻳﺎﻫﺎ ،ﻛﻞ ﺷﻲ إﻟﻨﺎ ﺑﺪّن
ﻳﺎه .ﻏﺼﺒﺎً ﻋﻦ أﺑﻮﻫﻢ ،ﻫَﻲ ﺣﻄّﺘﻨﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ!« .ﻛﺬﻟﻚ
ﺗُﺴﺘﻨﺴﺦ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺼﻤﻤﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ،
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ اﻟﻴﺪوي اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﺮاﺛﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺰي
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻟﺼﻨﻊ أﺣﺬﻳﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﳌﺼﻤﻤﺎن
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن »ﻛﻴﻢ وزوزي« ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻬﻤﺎ ﻟﺒﻮﺗﻴﻚ
»أﻧﺘﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ« اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وداﺋﻤﺎً دون أدﻧﻰ إﺷﺎرة
إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﺘﻔﺎدي اﺳﻢ »ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« .ﻫﺬا ﻟﻴﺲ
»ﺗﺄﺛّﺮاً ﺑﺮﻳﺌﺎً« ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﺗﻜﺘﻴﻚ ﺳﻴﺎﺳﻲ واعٍ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻟﻬﺪﻓﻪ :ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺳﻠﺐ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻠﺒﻪ ،وﺻﺒﻐﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻫﻮﻳﺎﺗﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ،ﺗﻨﺴﺐ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
وﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻫﻲ إﺣﺪى أﻫﻢ
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ إﺟﻤﺎﻻ وﺗﻠﻚ اﻹﺣﻼﻟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎً.
إذاً ،اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وﻗﺮص اﻟﻔﻼﻓﻞ واﻟﺤﻤﺺ..
واﻵن ﺣﺘﻰ اﻟﻜﻮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰ ،إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ!
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻳﺤﻮّﻟﻮن ﻛﻞ ﻓﺮﺻﺔ إﻟﻰ ﺑﺮوﺑﺎﻏﻨﺪا
ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻟـ »ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ« اﳌﻔﺒﺮﻛﺔ .ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ
أن ﺗﻘﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻄﻼب اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻃﻌﺎم
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﺗﻀﻢ اﻟﻜﺒﺔ
واﻟﻔﻼﻓﻞ واﻟﺤﻤﺺ واﻟﺤﻠّﻮم واﻟﻜﻨﺎﻓﺔ .وﻳﻌﻨﻲ أن
ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮاﻧﺪﻳﺲ ﻓﻲ ﻣﺎﺳﺸﻮﺳﺘﺲ »ﻟﻴﻠﺔ
اﻟﺸﻴﺸﺔ« اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗُﻜﺘﺸﻒ ﻛﻞ
ﻣﺪة آﺛﺎر ﻋﻤﺮﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ
اﳌﺤﺘﻠﺔ وﺗﺴﻤّﻰ ﺑﻘﺪرة ﻗﺎدر آﺛﺎراً »إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ«.
ﻧــﻌــﺮف أن ﻋــﺸــﺮات آﻻف اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻠﻮﺣﺎت،
اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،ﻗﻄﻊ اﻷﺛﺎث ،واﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ .ﻧﻌﺮف
أن ﺳﺮﻗﺔ اﻷرض ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة راﻓﻘﻬﺎ ﻃﻤﺲ
ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮى واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ.
اﳌﻤﺤﺎة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة
ﻹزاﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ،وﻣﻊ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮوﺑﺎﻏﻨﺪا،
ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ .وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ :ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ أو ﺗﻤﻴﻴﻌﻬﺎ
أو ﺗﺠﻴﻴﺮﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻚ ..ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ
ﺻﻐﺮى ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻀﺎل اﳌﺴﻠّﺢ.
ﺣﻘّﺎً ،ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻠﺒﺲ ﺛﻴﺎب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻗﺘﻠﺘﻪ
وﺷﺮّدﺗﻪ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻪ وﺗﺸﺮﻳﺪه؟ ﺛﻢّ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا
اﻟﻠﺒﺎس ﻏﺮَﺿﺎً ﻟﻠﻌﺮض ،ﻟﻠﻮاﺟﻬﺎت ،ﳌﻤﺸﻰ ﻋﺮوض
اﻷزﻳﺎء؟
ﻣﺎذا ﺗﺮى اﻣﺮأة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻠﺒﺲ اﻟﻜﻮﻓﻴﺔ ﻓﺴﺘﺎﻧﺎً
ﺿﻴّﻘﺎً ﻗﺼﻴﺮاً ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺮآة؟ أﻻ
ﺗﺮى ﻛﺬﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴﺨﺎﻓﺔ؟
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ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل اﻟﺠﺪار اﻟﺬي أﻧﻬﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﺎءه
ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻫﺎ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ أراﺿﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،وﻳﻤﺘﺪ
اﻟﺠﺪار ﻣﻦ راس ﺟﺪﻳﺮ ﺷﻤﺎﻻً إﻟﻰ اﻟﺬﻫﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ.

ﻗـﻀـﻴــــﺔ

ﺣﻮل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞّ )ﺻﻮرﻳّﺎً(

ﻋﻮدة اﳌﻜﺒﻮت أو ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ اﻷﺷﻜﺎل

ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﻳُﺨﻨﻖَ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،ﻳُﻜﺒَﺖ ،وﻳﺒﻘﻰ ﺳﺠﻴﻦَ ﻃﻮق ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻳﻨﺘﻬﻲ داﺋﻤﺎً ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﺑﻌﻨﻒ إﻟﻰ اﳌﺸﻬﺪ .اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺮﻣﺰي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻻﺳﺘﻘﻼﻻت ـ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻤّﻴﻪ اﻷﻧﻐﻠﻮ ﺳﺎﻛﺴﻮن »ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر«
ـ ﺗﺒﻘﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮخ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﳌﻴﻦ ،ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﻦ،
ذاك اﻟﺬي ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤَﺮ وذﻟﻚ اﻟﺬي ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤِﺮ .ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ
اﻟﺨﻀﻮع اﻟﺘﻲ ﺣُﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻳﻘﻮل ﻓﺎﻧﻮن )ﻓﻲ »ﻣﻌﺬﺑﻮ
اﻷرض«( إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وﺣﺪه ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮّر ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ .ﻣﻦ اﻟﻄﻮﺑﺎوي ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎفٍ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﻮاﻗﻒ ،ﻣﺮوراً ﻣﻦ وﺿﻊ ﺧﺎﺿﻊٍ
»ﻣُﺴْﻜَﺖ« إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻮاﻃﻦ »ﺣﺮّ« ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻌﻴﺶ ﻣﺸﺘﺮك .ﻓﻜﺮ ﻓﺎﻧﻮن ﺣﻮل
ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ أﺳﺎﺳﻲ وﺻﺎﻟﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ .ﻳﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮ
»ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺴﺘﻌﻤَﺮة اﻟﺘﻲ ﻧُﻬﺒﺖ ،أن ﺗﺘﺠﺮّد ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ
اﻟﺬي وﺳﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن«.
وﻟﻜﻦ اﻷﻣﻮر ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻛﺒﺪﻳﻬﺔ ﺑﺤﺘﺔ .ﺗﻘﻮل ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻻزاﻟﻲ :إن ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺷﻌﺐ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﺮد ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﺧﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة،
وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎً أن ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻴﺄس ) (...ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ،ﻷن
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺗﺴﻘﻂ وﺗﻮﻗﻆ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻗﺪراً
ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ أو ﺣﺘﻰ ﻓﺠﻮة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ »اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬات« أي اﻟﻬﻮﻳﺔ .ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻠﻖ اﳌﺤﺮَّر أن ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﺪﻳﺪ وﺧﻼّق ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ أﻳﻀﺎً
ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺪﻳﺪ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ
أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻤْﺌﻨﺔ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ .ﻳﺄﺧﺬ اﳌﻬﻴﻤِﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﻣﻜﺎﻧﻪ داﺧﻞ
اﻟﺬات وﻳﻨﺴﺞ اﻟﺮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،آﻣﺮاً ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺘﻮاﺻﻞ اﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ
) »اﻟﻔﺎﻋﻞ أﻣﺎم اﻟﺘﺎرﻳﺦ .ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر ﺣﻮل وﺿﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻔﺎﻧﻮﻧﻲ« ،ﻓﻲ » «La célibataireاﻟﻌﺪد .(2010 ،20
ﺣﻮل ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﺬات ،ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻮدة اﳌﻜﺒﻮت ،اﳌﻬْﻤَﻞ ،وﻇﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﻣﺨﺰَّﻧﺔ ﻓﻲ دﻫﺎﻟﻴﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ» ،ﻣﺨﺘﺒﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﻣﻔﺘﻜﺮ أو ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة« )وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻧﺴﺘﻌﻴﺮه ﻫﻨﺎ ﻣﻦ أﻟﻴﺲ ﺷﺮﻛﻲ( ،ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ـ وﻓﺠﺄة ـ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺨﻀﻮع
واﻹﺧﻀﺎع ﻟﺴﻠﻄﺔ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ،ﻣﻌﻠّﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة .وﺻﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺟﻲ ﺟﻴﺪاً
)ﻓﻲ »اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻤﻠﻮك ـ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻣﻨﺸﻮرات ﻓﺎﻳﺎر،
ﺑﺎرﻳﺲ ،(2007 ،اﳌﻮروﺛﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻫﻤﻠﺖ ـ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ـ وأُﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻘﻮى اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ،
ﻗُﺰّﻣﺖ وأوﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ ﺣﺪّﻫﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻓﻮﻫﺔ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ .اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ وُﺟﺪت ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ .وذﻛﺮ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﻣﻌﻨﻮن
»ﺧﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﺒﺪ« أﻧﻪ ـ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة ـ ﻓﺈن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻌﻨﻲ »ﺳﻠﻄﺔ
اﳌَﻠِﻚ وﺳﻄﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺎه« ،ﻓﺘﺒﺮز ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻔﺮدة »اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ« .وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻠﻔﻆ ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺒﺎد ،وﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ،ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻼت ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ ،ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس.
ﻟﻔﻈﺔ »ﺣﻜﻴﻢ« ،وﻫﻮ »ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ« ،ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ »ﺣﻜﺎﻣﺎﺗﻮ« hakamatu
اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ وﺛﺎﻗﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﺪن ﻣﻌﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻃﻮق وﻣﺜﺒّﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻒ ﺣﻴﻮان .ﻫﺬا
اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﺒﻮي ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻠﻪ» :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
رﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻮﺛﺎق« .وﻳﻔﺘﺮض ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻜﻢ راﺑﻄﺎً ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻫﻨﺎ أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﻴﺪ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺎه ،ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ
»اﻹﺻﻼح« و»اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ« .ﻧﺠﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌُﻠﻚ dominium
واﻟﺤﻜﻢ  imperiumﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ .وﻟﻜﻦ ﻳﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎ
أﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﺎﳌﻮروث اﻟﻨﺒﻮي ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺳﻮخ ﻧﺴﺒﻲ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﳌُﻔﻜَّﺮ ﻓﻴﻪ وﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﺣﻴﺚ اﻹﺳﻼم ﻣﻬﻴﻤﻦ.
وﻫﻜﺬا ﻳﻀﻴﻒ اﻟﻨﺎﺟﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻼزم أو اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳَّﻴﻦ:
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ واﻟﻜﻼم اﻟﻨﺒﻮي» :اﻟﺼﻤﺖ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪة ،اﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻠﻚ .وﺑﺈﺧْﻀﺎﻋﻪ اﻟﺮﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺟﺪال ﻓﻴﻬﺎ،
ﻋﺰز اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻤﺎ ﺑُﻨﻲ ،ﻫﺬا اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﻠﻮك .ﻫﺬا
اﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﺒﻮي» :ﻳﺎ أﻳُّﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺮﻓﻌﻮا أﺻﻮاﺗﻜﻢ
ﻓﻮق ﺻﻮت اﻟﻨﺒﻲ«.
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﺮض ﻓﻴُﻘﺎل ﺑﺄن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﺒَّﻖ ﻋﻠﻰ

ﻗﺎدر ﻋﻄﻴّﺔ  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺮّﺿﺖ ﻟﻠﻘﻠﺐ ،ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻧﻤﻂ إﻧﺘﺎج رأﺳﻤﺎﻟﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺎري .رﺑﻤﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﳌﻐﺮب ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻖ اﻹﻟﻬﻲ ،ورﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﻤﺖّ إﻟﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺼﻠﺔ ،وﺿﻌﻴﻔﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴّﺪة اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ..
ورﺑﻤﺎ ــ أﺧﻴﺮاً ــ ﺗﻀﺎﻓﺮت اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري وﺣﺮب
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺮى ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺴَﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺮدّ ﺑﺄن ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺪﻣِﺠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ دﻳﻨﻲ وأﻧﻤﺎط اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺪﻳﻨﻲ اﳌﻮروث ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ زﻣﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮل وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ .ﻧﺮى ،ﻫﻜﺬا إذاً ،ﺗﻀﺎﻓﺮ »رﺟﻌﺘﻴﻦ« ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﺣﺪدﻧﺎﻫﺎ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ اﳌﻮروث اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻲ ،وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪ اﺣﺘﻼل ﻣﺮﻛﺰ
ﺳﺒﻖ وإن أﺑْﻌِﺪت ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃُﺮد اﻵﺧﺮ ،اﳌﺤﺘﻞّ ،ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود.
إﻧﻬﺎ أزﻣﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻳُﻌﺒِّﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺮوز ﺣﺮﻛﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ وأﺷﻜﺎل ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻀﺎدة
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﺗﺒﺪو ﻷول وﻫﻠﺔ ﻛﻤﻔﺎرﻗﺔ ،ﻻﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﺳﻮأ اﻟﺤﺎﻻت ،وﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ
إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳُﺘﻨﺒّﺄ ﺑﻘﺪوﻣﻬﺎ.

»اﻻﻋﺘﻴﺎش« ﻛﻤﻘﺎوﻣﺔ

ﻫﻨﺎ ﻳُﻄﺮح ،ﺑﺎﻷﺳﺎس ،ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮِّﻧﺔ ﻟﻠﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ ،أو
»اﻹﺑﻴﺴﺘﻴﻤﻴﺎ« .ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺧﻼل ﺗﺠﻠّﻴﻬﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﻲ
ﻣﺪة وﺟﻮدﻫﺎ وﻓﻲ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮرﻳﺔ .وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ ﻟﺼﻨﻊ »اﻟﺤﺪﺛﻴﺔ«
أو اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻟﻜﻦ  -وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص  -ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎً ﻣﻊ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺗﺠﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق .ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أوﻻً وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﺳﻴﺮورة ﻋﻨﻴﻔﺔ ﳌﺼﺎدرة اﳌﻠﻜﻴﺎت .ﻓﻲ دراﺳﺘﻲ ﺣﻮل ﺗﻄﻮر اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻬﻮل اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ وﻫﺮان )»اﳌﻠﻜﻴﺔ ورأس اﳌﺎل« ،ﻛﺮاﺳﺎت ﻣﻌﻬﺪ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد » 3اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻲ« ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،(1984أدرﻛﺖ

اﻟﻌﺮاق :اﻧﺤﻄﺎط ﺳﻮق اﻟﻠﻐﺔ

ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺳّﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺗﺠﺒﺮ
ﻃﻼّﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻼﻓﺘﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﻟﺤﺜّﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺠﺌﺔ واﻟﻘﺮاءة
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع واﻻﺳﺘﺰادة ﻓﻲ ﺛﺮوة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎﺟﻬﻢ اﳌﺪرﺳﻲ.
ﻣﻠﻞ وﺗﺒﺮّم اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻛﺎن ﺑﺎدﻳﺎً ﻓﻲ اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣّﺔ ،واﻷﻃﻔﺎل
ﻻ ﻳﻨﻔﻜﻮن ﻋﻦ ﺗﻬﺠّﻲ اﻟﻼﻓﺘﺔ ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى ،ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ أﻫﻠﻬﻢ ﻋﻤّﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬه
اﻟﻜﻠﻤﺔ ..ﻣﺴﺘﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ إن ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻔﻈﻮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ أم ﻻ.
ﻛﺎﻧﺖ أﻳﺎم ﺣﺼﺎر ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻮانَ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳّﻴﻦ واﳌﺪرﺳّﺎت ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻤّﺮ ﺳﻮق اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻛﺴﺎد ﻃﺎل اﻷﺳﻮاق
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ..و »ﻋﺰّ أﻗﻮام ﺑﻌﺰ ﻟﻐﺎت« ﺑﻮﺻﻒ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،واﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺬ
ﺳﺤﻖ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﻠﻐﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺰّ ﻓﺤﺪث ﻓﻲ ﻋﺮاق اﻟﻴﻮم .إذ ﻟﻦ ﻳﺮاﻛﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺳﻮى
أﺧﻄﺎء إﻣﻼﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻔﻴﻪ أﺛﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﻓﺘﺎت اﳌﺘﻮزّﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﻮارع ﺑﻐﺪاد،
ﺳﻮاء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﳌﺤﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ،
واﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻬﻤﺰات ﻓﻮق وﺗﺤﺖ ﻛﻞّ أﻟﻒ،
وإﺳﻘﺎط ﺣﺮف أو ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﻓﻴﻬﺎ .ﺗﺘﻨﺎﺳﻞ ﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ
اﻟﺸﻮارع ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺣﺘﻔﺎل اﻟﻌﺮاق ،ﺳﻨﻮﻳّﺎً ،ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
)اﻟﺬي ﻳﺼﺎدف ﻓﻲ  18ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  /دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ،واﻟﺬي ﻛﺮّﺳﺘﻪ
اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻋﺎم  2012ﻳﻮﻣﺎً ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻬﺬه اﻟﻠﻐﺔ( .وأﺳﺴﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«،

وﻫﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻬﺎم اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻓﻲ اﳌﺮاﺳﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ،ﻓﻀﻼً
ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻼﻓﻲ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﻣﺪﻗﻘﻴﻦ ﻟﻐﻮﻳﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻬﺎم.
ﻣﻮت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻘﺎﻋﺴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎً
ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻃﻴﺎﻓﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮّﺗﻪ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام
اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻓﻴﺴﺒﻮك ،ﺗﻮﻳﺘﺮ ..وﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻬﺎ( .ﺑﺪا
واﺿﺤﺎً ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﺪﻧّﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،إذ
ﻗﻠّﻤﺎ ﻳﺠﺪ اﳌﺮء ﺗﻌﻠﻴﻘﺎً ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ إﻣﻼﺋﻲ أو ﻧﺤﻮيّ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ.
وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻟﻴﺲ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻨﻬﺎ:
ﻣﻦ ﻃﻼّب اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺘﻮﺳّﻄﺔ واﻹﻋﺪادﻳﺔ وﺻﻮﻻً إﻟﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎدات ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه.
اﺳﺘﺴﻬﺎل اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻐﺘﻪ وﺻﻼح ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﺴﺮّب ﻣﻦ أوراق اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ
أﺳﺎﺗﺬة ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ــ ﺑﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﻣﺤﺰﻧﺔ ــ ﻣﺼﺪر ﻫﺰل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺪَاول .ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣﻴّﺔ واﻷﻣﺜﺎل اﻟﺴﻮﻗﻴّﺔ
إﻟﻰ اﳌﺎدّة اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ،وﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳُﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻠﻪ دون أيّ ﻣﺪاراة
ﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ..ﻓﺎﻣﺘﺤﺎن اﻹﻧﺸﺎء ،ﺑﻜﻞّ
اﻷﺣﻮال ،ﻟﻴﺲ ذا درﺟﺎت ﻛﺒﻴﺮة وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ

واﻗﻌﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻃﻮﻳﻞ ﺟﺪاً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرة اﳌﻠﻜﻴﺔ ،وﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ،ووﺿﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻇﺮ أو ﻣﻌﺴﻜﺮات ،ﻓﻲ ﺳﻴﺮورة اﻹﻓﻘﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻫﺬه ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺪى اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة
)»اﻋﺘﻴﺎش«( واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺷﻜﻼً ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﻘﺎوﻣﺔ .وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺤﻼل
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺒﺎدل واﻻﺳﺘﻬﻼك ،ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ،ازدادت اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺒﺎدل واﻻﺳﺘﻬﻼك.
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺰدوج :إﻧﺸﺎء ﻧﻤﻂ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻌﻪ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺎرك» ،اﻋﺘﻴﺎش« ،ﻟﺘﺠﻨّﺐ اﻟﺘﻔﻜﻚ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ،واﻟﺒﺆس واﳌﺠﺎﻋﺔ.
أﻧﺘﺞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري أﻋﻮاﻧﺎً اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺟﺪداً ،ﻋﻤﺎﻻً وﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ،وأﺷﻜﺎﻻً
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮداﻧﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ أﻧﺘﺞ أﻳﻀﺎً أﺷﻜﺎﻻً ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻴﺔ وﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺑﺪاً
ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ.
وﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري وﺛﻨﺎﺋﻴﺘﻪ:
اﻟﺤﺪﻳﺚ /اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﺣﺎوﻟﺖُ أن أﺑﻴﻦ أن ﻫﺬه اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺴﻤّﺎة »ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ«
ﻫﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ذاﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺪاﺛﺔ .وﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎ ،ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر أﺷﻜﺎل ﺗﻤﺜﻴﻞ
ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻼﺋﻤﺔ .وﻫﻲ ﺗﺒﺪو ﻟﻲ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
واﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺮدّ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺰاع اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺴﺤﻖ.
ﻫﻨﺎك إذاً ﺗﺎرﻳﺨﺎن :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري وﺗﺎرﻳﺦٌ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﻀﺎد ﻟﻪ..
ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮ ،ﻟﻢ ﺗﻌُﺪْ ﺳﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻤﻲ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري وﻋﻠﻰ ﺣﻘﻠﻪ اﻟﺪﻻﻟﻲ .وﻫﻨﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﳌﻘﺎرﺑﺎت واﳌﻨﻬﺠﻴﺎت ﻣﻌﻨﺎه
اﻟﻜﺎﻣﻞ :ﺳﻨﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺪّﻣﻪ
اﻟﺘﺄرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ،أو ﻳﺤﺮّﻓﻪ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻪ وﻣﻌﺠﻤﻪ ،ﻓﻲ ﺗﺨﺼّﺼﻪ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ.

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺮد ﻛﻤﻮﺿﻮع واعٍ وﻓﻌّﺎل

ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪان اﻷﺧﻴﺮان ﻣﺄﺳﺎوﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮ .ﻓﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻫﺰت ارﺗﺠﺎﺟﺎت اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ.
واﻷﻧﻜﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أن اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻻ ﺗﻨﺤﺴﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان
أﺧﺮى ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴّﺔ أﺧﺮى ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺘﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل واﺳﻌﺎً
أﻣﺎم أﻣﻴّﺔ واﻧﺤﻄﺎط ﻳﺘﻔﺎﻗﻤﺎن ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ .إﻧﻬﺎ ﺗﻨﺤﺴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻠﻬﺠﺎت
اﳌﺤﻠﻴّﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﻣﻔﺮدات اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺑﺘﺬال ﺗﺘﺴﻠّﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﻮارات
اﻟﺤﺐ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺎه وﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﺳﻜّﺎن ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻋﻨﻒ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ،وﺻﻌﻮد
ﺧﻄﺎب اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻧُﻈﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ«،
وﺑﺴﺒّﺐ ﺗﺪّﻧﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ آن واﺣﺪ ،ورﺟﻮﻋﻪ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ
ﻣُﺒﺴﻄّﺔ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻗﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞّ ﻫﺬا ﺑﻜﺎء ﻋﻠﻰ أﻃﻼل اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻔﻘﺪاﻧﻬﺎ ﻟﺪى
ﻣﺠﺘﻤﻊٍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻓﺎً ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ،اﻧﺴﺤﺎب اﻻﻧﺤﻄﺎط
إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪّة ،واﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻨﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﻤﺜّﻞ ﻟﺐّ
اﻻﺣﺘﺠﺎج .إﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ أدوات اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗُﺮﻋﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺻﺎرت إﺣﺪى أﻛﺜﺮ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﺠﺎل ﻋﺎم اﻓﺘﺮاﺿﻲ ،ﺑﻌﺪ أن ﺳﻴﻄﺮت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎل
اﻟﻌﺎم اﳌﺎدي .و »ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻴﺒﻮا اﻟـﻬﺪف وﺗﺼﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺮﻣﺎﻫﺎ وﺗﻜﻮن
ﻣﺮﺑﺤﺔ وﺗﻨﺘﺞ ﻣﻔﺎﻋﻠﻴﻬﺎ« ،ﻳﻘﻮل ﺑﻴﻴﺮ ﺑﻮردﻳﻮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻋﻦ »اﻟﺴﻮق
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ« ،ﻓﺈﻧﻪ »ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻔﻮه ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻧﺤﻮﻳﺎً ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ
واﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً أﻳﻀﺎً«.

أﻗﺪم ﻟﻜﻢ ﻧﻔﺴﻲ..
أﻗﺪم ﻟﻜﻢ ﻧﻔﺴﻲ .ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺣﺘﻰ أﻗﺪﻣﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ
اﻷﻋﺎﻟﻲ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﻏﺮﻳﺒﺎً ﻋﻨﻜﻢ ،أﻧﺎ ﻟﻢ أﻗﺪم ﻧﻔﺴﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ..أﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻔﻲ
وﺗﺤﺘﻲ داﺋﻤﺎ.
أﻋﻴﺶ ﻫﻨﺎ .ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﻨﺎ ،أي ﻣﻜﺎن ﻳﺠﻌﻞ ﺑﺬاءﺗﻲ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ وﺗﻨﺪﻟﻖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ
اﻷﻋﻠﻰ.
ﻟﻢ أﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺬﻛﺮ .ﻻ أﻓﻜﺮ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺷﻲء ﻳﺒﺮر ﻏــﺮوري وﺗﻜﺒﺮي
وﻋﻨﺠﻬﻴﺘﻲ وازدراﺋﻲ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ .ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﺒﺒﺎً .أﻧﺘﻢ أﺻﻼً ﺗﺤﺒﻮن
اﳌﻐﺮورﻳﻦ اﳌﺠﻮّﻓﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﳌﻨﻔﻮﺧﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج!
ﻫﻞ أﻋﺠﺒﻜﻢ اﻟﻮﺻﻒ اﻷﺧﻴﺮ؟ أﻧﺎ ﻣﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﻜﻼم .أﻧﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت وأﺻﻔّﺮ
ﻟﻬﺎ ﻓﺘﺼﻄﻒ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ رﻓﻌﺔ اﻟﻌﻠﻢ .أﺷﺘﻤﻜﻢ وأﺧﻴﻔﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ .اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺴﺎﻃﻲ
ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار

اﻟﺴﺤﺮي وﻓﺎﻧﻮﺳﻲ اﻟﻌﺠﻴﺐ وﺧﺎﺗﻢ اﻷﻣﻨﻴﺎت.
ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ إنَّ اﻟﻐﺮور ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﻗﺴﻄًﺎ ﻣﻨﻪ .اﻷﻧﺎ ﻣﻮﺟﻮدة
ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻞ وﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﺘﺒﺮؤ ﻣﻨﻬﺎ .اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن »أﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ أﻧﺎ« إﻧﻤﺎ ﻳﻨﺎﻓﻘﻮن
أو ﻳﺠﺎﻣﻠﻮن .اﳌﻬﻢ ﻫﻮ أن ﻻ ﺗﻀﺮّ ﻫﺬه اﻷﻧﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺎ ،وأن ﻻ ﺗﺪّﻋﻲ اﻷﻧﺎ ﻧﻜﺮان ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻛﻠﻴﺎً ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺘﻮاﺿﻊ واﻟﻜﻤﺎل ،ﻷن ﻧﻜﺮاﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮرﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ
آﺧﺮ .إﻧﻬﺎ ﻏﺎزات!
ﻟﻜﻨﻲ ﺑﺎﺋﺲ وﻣﺴﻜﻴﻦ .ﻟﺴﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﺮون ،ﻟﻮ ﺧﻠﻌﺖُ ﻧﻈﺎرة اﻟﻐﺮور
ﺳﺘﻨﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ .ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻓﻲ ﻳﻮم ﺗﺤﺴّﻦ ﻣﺰاﺟﻲ وأﺧﻠﻊ ﻟﻜﻢ اﻟﻨﻈّﺎرة ﻟﺘﺮون اﻟﻌﺠﺐ.
ﻫﻞ ﻋﺮﻓﺘﻤﻮﻧﻲ؟
أﻧﺎ ﻟﺴﺖ رﺟﻼً  .أﻧﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ!

إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺨﻄﺮ اﻧﻬﻴﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺒﻨﺎء دوﻟﺔ وأﻣﺔ ذات ﺳﻴﺎدة
اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻏﺎل ﺟﺪاً .وﻗﺪ ﺑﺪت ﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻓﺮة
اﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﻓﻮﺿﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺎدي ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ .وﺳﻌﻴﺪ
ﺷﻴﺨﻲ ،وﻫﻮ ﻓﻴﻠﺴﻮف وﻋﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻛﺎن أول ﻣﻦ أدرك ﺟﻮاﻧﺐ أزﻣﺔ ﺳﺘﻌﺮف أوﺟﻬﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺪﻻع أﺣﺪاث
) 1988اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،(1988وﺳﻴﻘﻮل ﺣﻴﻨﻬﺎ:
»ﻟﻘﺪ أﻏﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷزﻣﺔ .وﺑﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻼ ﺑﻮﺻﻠﺔ،
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻔﻜﻜﻬﺎ ،وﺧﻄﺎﺑﺎت ﻣﻤﺘﻬﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
واﳌﺜﻘﻔﻴﻦ ﺟﻮﻓﺎء ،وﻣﺸﻬﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎرغ« )»ﻧﻘﺎﺑﺔ وﻃﺒﻘﺔ
ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ« ،ﻓﻲ »ﺣﺮﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﺪاﺛﺔ« ،دورﻳﺔ ﻧﻘﺪ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ.(2000 ،
ﺗﺮﺗﺴﻢ ﻓﻲ ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻄﻮر اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺰوﺑﻌﺔ ،ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺴﺎءﻟﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﺨﺎص ..ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﳌﺠﺘﻤﻊ أن ﺗﺨﻮر ﻗﻮاه،
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،وأن ﻳﺮى ﺟﻮﻫﺮه ﻳﻨﺴﻜﺐ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮاﻣﺶ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﻳﺮﺷﺢ
ﻣﻦ ﻣﺰﻫﺮﻳﺔ ﻣﻜﺴﻮرة؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﺘﺨﻠﻰ
ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻓﺎﻋﻼً إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ »ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ«؟
ﻫﻞ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺿﺪ أي ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،ورﻓﺾ إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ؟
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻨﻈﺮ ﺛﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،ﻷن اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺣﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎرض اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻔﺮدي ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻻ أن ﻳﻈﻬﺮ ﺣﻴﻦ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .إن ﺗﻮﻫُّﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ /ﻓﺎﻋﻞ
)أو ﺷﻌﺐ /ﻓﺎﻋﻞ( ﻳﻤﻠﻚ ﺗﻤﺎﺳﻜﺎً أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻋﻴﺎً ذاﺗﻴﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻦ
اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻔﺮدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻧﻪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳُﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ.
ﻓﻔﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺘﺮوﻛﺔ أو اﻟﺨﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺬاﺗﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎد
اﻻﻧﻔﻜﺎك واﻟﺘﺒﻌﺜﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺮﻣﺰي .ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻂ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وإﻧﻜﺎر اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻫﺬا ،ﺳﻤﺤﺎ ﺑﻘﻴﺎس ﺣﺠﻢ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺟﺮى
اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ وأﻳﻀﺎً ،اﻷﺿﺮار اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،ﺑﺪت ﻣﺴﺄﻟﺔ »اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻲ ﻏﻴﺮ اﳌُﻨﺠَﺰ« ،ﻛـ »اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻜﺒﻮح« ،ﻣﺘﺮوﻛﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺗﺪاﺧﻞ أو ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻋﻠﻤﺎء
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﺎﻧﻮا أول ﻣﻦ أﺑﺮز اﻓﺘﻘﺎد اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ،وﺗﺒﻌﻬﻢ
اﳌﺆرﺧﻮن ﺛﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺛﻢ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻮن .ﻛﺎن ﺟﻴﻼﻟﻲ اﻟﻴﺎﺑﺲ
أﺣﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ أدرﻛﻮا ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ،
واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﻛﺐ« ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻛﻞ ﺷﻖ«
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻠﻮك اﻷﻋﻮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ
ﻳﻨﺘﻈﻢ ،ﺣﺴﺐ زﻣﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ .إﻧﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ رﺑﻤﺎ ﻓﻲ داﺋﺮة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺮوب ﻣﻨﻄﻖ أﺧﺮى )»ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ« ﻧﺪوة ﻋﻦ
اﻟﻴﺎﺑﺲ 2006 ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ(.
اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ،اﺳﺘﻌﺎد ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﻮا إﻇﻬﺎر ـ ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺸﻤﺎوي
ﻣﺜﻼً ـ )ﻓﻲ »اﻧﻔﺘﺎح« ،ﻣﺠﻠﺔ »ﻧﻘﺪ« اﻟﻌﺪد  ( 2004 ،20-19ﻛﻴﻒ ﺗﺘﺪاﺧﻞ
اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻛﻴﻒ ﺗﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ
ﻫﻴﻜﻠﻴًﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﺑﺎﺋﻦ ،وأﺟﻬﺰة ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ..وﺗﺴﺎءﻟﻮا ﻋﻤّﺎ إذا ﻛﻨﺎ ـ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ـ ﻓﻲ اﻟﺪرب اﻟﺬي ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا »اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ..ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ
ﻓﻲ وﻫﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ /ﻓﺎﻋﻞ )أو ﺷﻌﺐ /ﻓﺎﻋﻞ( ،وإﻧﻤﺎ وﺑﺎﻷﺣﺮى ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ
اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﳌﺆﻃﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ؟
ﻫﺬا ﺑﺒﻀﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺎ ﻧﻌﻨﻴﻪ ﺑﺨﻠﻖ ﻓﻀﺎء ﻹﻋﺎدة ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﳌﺴﺘﻘﺮّة.

اﻟﻨﺺ ﺟﺰء ﺛﺎنٍ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻌﺪد اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺄرﻳﺦ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻴﺔ
»ﻧﻘﺪ« .اﻟﺠﺰء اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ

دﺣﻮ ﺟﺮﺑﺎل

أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺣﻮﻟﻴﺔ
»ﻧﻘﺪ« )»ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«( اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

ﻟﻜﻦ »اﻟﻠﻐﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ »ﺳﻮق« ،ﻣﺴﺘﻌﻴﺮاً
ﻧﻈﺮﻳّﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺗﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق وأرﺑﺎﺣﻪ وﻋﺪاﻟﺘﻪ
ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ وﺷﺮاﺋﻬﺎ .واﻟﺤﺎل ،ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﳌﺮء اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺤّﺺ ﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺗﺪّﻧﻲ ﺣﺎل »ﺳﻮق اﻟﻠﻐﺔ« ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،إن ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻔﺎﻫﻴﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ .ﻻ ﻳﻜﺎد
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ أو ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء
أو ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎﻏﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ أﻳﻀﺎً ﻻ ﻳﺸﺬ ،ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎً
دﻓﺎﻋﻴﺎً ﻋﻦ اﻟﺘﻮرّط ﻓﻲ ﻗﻀﻴّﺔ ﻓﺴﺎد ،ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﳌﺘﺪاوَﻟﺔ.
أﻣّﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ،ﻓﻴﻜﻔﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﺎم  ،2015ﺣﻴﺚ واﺟﻪ ﻧﺤﻮ
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻮﺿﻌﻬﻢ »ﺗﺤﺖ اﻷﺣﺬﻳﺔ« ،وﻫﻮ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﺮّ ﻣﺮور اﻟﻜﺮام دون أن ﻳﺠﺪّ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻧﺤﺪار
ﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﺎب إﻟﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى.
ﻓﻲ اﳌﺤﺼﻠﺔ ،اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮ دﻓّﺔ اﻟﺒﻼد ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ وﺿﻊ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .اﻷﺧﻴﺮ ﻧﺘﺎج اﻷوّل ،وﻣﺎ دام اﻷﻣﺮ ﻫﻜﺬا ،ﻻ ﻳﺒﺪو أن ﺑَﻮار »اﻟﺨﻄﺎب«
اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﺮﺻﻴﻦ ﻓﻲ »ﺳﻮق اﻟﻠﻐﺔ« اﻟﻌﺮاﻗﻴّﺔ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎً .إﻻ أن
اﳌُﺤﺰن ﻫﻮ ﺑﻨﺎء »ﺻﺮح اﻻﻧﺤﻄﺎط« ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﻣﺪرﺳﺘﻴﻦ ﻧﺤﻮﻳﺘﻴﻦ
ﻫﻤﺎ اﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة.

ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻔّﺎل

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق
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٣٫٧

في املئة نسبة انتشار النطاق العريض لإلنترنت
 Broadbandفي العالم العربي بينما تبلغ النسبة 10.1
في املئة على مستوى العالم ،وتساهم مشاكل البنية التحتيّة
بشكل أساسي في ضعف انتشار املحتوى العربي على الشبكة.

نـوافــذ

الطور الثاني من حصار غزة
 ..أكثر تحديداً وفتكاً
 1000نفق آنذاك) ،وكذلك تصاعدت حالة التضامن مع غزة
والدعوات لكسر الحصار عنها .واألهم أنه تم استيعاب
أجزاء كبيرة من معدالت البطالة التي أنتجها الحصار في
الكثير من القطاعات اإلنتاجية ،في أنماط اقتصادية متحررة
من السياق اإلسرائيلي .ففي تلك الفترة عمل في األنفاق ما
يزيد على  10آالف عامل ،فيما احتلت بضائع منتَجة في غزة
رفوف املحالت في القطاع محل السلع اإلسرائيلية وغيرها،
وتلك السلع أنتجتها الورش واملعامل املحلية ،بمواد خام
استحضرت عبر األنفاق أو من خالل استخدام سلع أخرى
غير مخصصة للتصنيع كمواد خام بديلة ،والتوسع في
عمليات تدوير بدائية لبعض املواد االخرى.
اختصاراً ،يمكن القول إن ذاك النمط من الحصار غذّى
جهود التضامن مع غــزة ،وأطلق مفاعيل متنوعة من
شأنها تدريجياً إخراج الغزيين من السيطرة االقتصادية
اإلسرائيلية ولو جزئياً ،وأن إسرائيل باتت تواجه خطورة
فقدان تأثيرها أو انخفاضه ومعه قدرتها على استخدام
السلع والسياسات الحيوية كمنظومة تأديب وضبط
للغزيين.
سياق جديد اتخذته العقوبات والحصار بعد اإلعالن
اإلسرائيلي في العام  2010عن تخفيف الحصار .فقد
أغرقت أسواق قطاع غزة بآالف السلع االستهالكية التي
عجز املنتج املحلي عن منافستها ،وفي الوقت ذاته اتخذت
سلسلة من اإلجراءات واسعة النطاق ملنع دخول األموال
لقطاع غزة ،شملت التنسيق مع األمم املتحدة بشأن
«مكافحة نقل األموال بطرق غير مشروعة» .وعملت لجان
فنية إسرائيلية مع طواقم خاصة من األمم املتحدة على
تحديد املعايير التي تحكم هذه العملية ،وكذلك التنسيق
مع اإلدارة األميركية ملنع وصول األموال للقطاع .وفي مسار
متصل ،أصرّت إسرائيل على تضمين شروط خاصة بعمل
مصر على مكافحة األنفاق في كل اتفاق للتهدئة كان يتم
إبرامه (اتفاق .)2012
وسمحت اإلجراءات اإلسرائيلية بخروج األموال من قطاع
غزة ،لشراء السلع االستهالكية التي تمر عبر املعابر التي
تسيطر عليها إسرائيل ،ولكنها نجحت إلى حد كبير في
الحد من وصول األموال لغزة .وبجانب تأثيرها السلبي
على املشاريع االنتاجية واملصانع والورش في القطاع ،عبر
السماح بتدفق السلع االستهالكية إليه ،واصلت منع سلّة
واسعة من املواد الخام الكفيلة بتشغيل بعض قطاعات

إثر الجريمة التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي في العام
 2010بحق «مافي مرمرة» ،السفينة املساهمة في جهود
كسر الحصار عن غزة ،أعلنت الحكومة اإلسرائيلية أنها
ستنشر الئحة بالسلع التي تمنع دخولها للقطاع ،وأصدرت
بالفعل تلك القائمة التي احتوت على  17سلعة فقط.
لدى كثير من املتابعين ،يُعتبر هذا تاريخُ بدء تخفيف
الحصار اإلسرائيلي عن القطاع ،وبداية لتلمّس ثمار حمالت
كسر الحصار .ولكن ما يعيشه الغزيّون اليوم يؤكد مجافاة
هذه السردية للواقع ،حيث تتصاعد شكوى السكان من
تردي ظروفهم املعيشية وتزايد وطأة الحصار عليهم.
ويمكث أصحاب أكثر من  17ألف منزل مدمر في ما يشبه
العراء في ظل استعصاء عملية إعادة اإلعمار .ما آلت إليه
األوضاع اآلن يؤكد أن ما سعت إليه إسرائيل فعالً بإجرائها
ذاك هو التحول الضروري بالنسبة لها في نمط الحصار،
بما يمنع تصاعد النقمة عاملياً ضدها ،واألهم بما يزيد من
فعاليته ليصبح أكثر فتكاً بالفلسطينيين في غزة.
يمكن فهم الحصار قبل العام  2010على أنه منظومة
إجراءات للتجويع استهدفت كل سكان القطاع ،حيث
حددت إسرائيل مقدار املواد الغذائية التي تدخل إليه عبر
احتساب السعرات الحرارية كحصة للفرد الفلسطيني
( 2.300سعرة حرارية يومياً) ،وكذلك على مستوى
كل سلعة أساسية على حدة ،وجرى احتساب حصة
كل فرد من كل نوع من هذه السلع ،وربط الكميات
املسموح بدخولها بهذه الحسابات .لم يتم التزام
اسرائيل بتقديراتها تلك حول حاجة القطاع إلى 106
شاحنات يومياً ،بل تؤكد التقارير الصادرة عن املؤسسات
اإلسرائيلية والدولية في تلك الفترة ،أن معدل ما كان
يتم إدخاله هو  65شاحنة فقط ،أي من دون املحتسب
إسرائيلياً كحد أدنى من املواد الغذائية التي يجب أن
يحصل عليها الفرد الفلسطيني.
أدى هذا الحصار ألزمات حقيقية على مستوى املحروقات
ووقود السيارات وغاز الطهو ،عانى منها السكان تزامناً مع
منع معظم املواد الخام من الدخول للقطاع .لكن يمكن القول
إن نمط التفاعل الغزي والخارجي جاء متناقضاً إلى حد كبير
مع األهداف اإلسرائيلية من هذه العقوبات ،فلقد تخففت غزة
من القبضة اإلسرائيلية بالتوسع في إدخال السلع من مصر
بواسطة األنفاق (تشير تقارير املؤسسات الدولية العاملة
في غزة الى ارتفاع عدد األنفاق من بضع عشرات إلى حوالي

حـلـــــم..

اإلنتاج في غزة ،وأبرزها قطاع البناء الذي يستوعب ويشغل
 40ألف عامل.
وإن كان وجود حكم سابق في مصر صديق لحركة
حماس ،قد أخّر في امتداد مفاعيل هذه اإلجراءات للجسم
الحاكم في غزة ،إال أنها سرعان ما برزت على شكل تعثر
الحكومة عن دفع رواتب موظفيها ،بعد تغير النظام في مصر
وإغالق األنفاق وفقدان عوائدها ،وتزايد وطأة الحصار املالي
على القطاع .ومما فاقم من مفاعيل هذا الحصار وتأثيره،
لجوء السلطات الحاكمة في القطاع إلى زيادة الضرائب
املفروضة على السكان والتوسع في جبايتها ،األمر الذي زاد
من األعباء عليهم و حدّ من قدرة القطاعات اإلنتاجية القليلة
التي بقيت تعمل في القطاع على منافسة السلع املستورَدة
أو حتى على مجرد الصمود .فبحسب وزارة املالية في غزة،
فإنها قد زادت تحصيلها الضريبي بنسبة  20في املئة في
العام  ،2015هذا في ظل تكبد القطاع لخسائر هائلة نتجت
عن عدوان العام  ،2014وما صاحبه من دمار على مستوى
املنازل أو املصانع والورش.
في سنوات الحصار األولــى ،جــادل عدد من الخبراء
الفلسطينيين بأن إسرائيل ترغب بالتخلص من املسؤولية
عن قطاع غزة عبر إلحاقه بمصر .ولكن ما يثبته تطور
السياسات االسرائيلية هو استمرار مساعيها للسيطرة
على النشاط االقتصادي والنمط املعيشي في القطاع.
والحقيقة أن إسرائيل حظيت بتعاون عالي من جهات
متعددة في املحافظة على أداة السيطرة هذه ،عالوة على
أن سياستها لم تواجَه بما يكفي من تدابير ضرورية على
مستوى تعامل الجهات الحاكمة في غزة مع دخول السلع
االستهالكية ،وضرورة توفير نوع من الحماية ملا تبقى من
أنماط إنتاج محلي.
والخالصة اليوم ،هي نجاح إسرائيل في إفراغ جيوب
وخزائن الغزيين من املال على نحو مضّطرد ،فيما تتحكم
لحد كبير في توزيع الدخل فيه عبر قدرتها على السماح
واملنع بما يخص دخول املال لغزة ،وتستخدم إجراءات
املنع والسماح هذه كجزء من منظومة الثواب والعقاب
االسرائيلية املسلطة على رقاب الغزيين (والفلسطينيين
عموماً) في إطار سياسات تطويعهم وقمع تمردهم.

عرفات الحاج

كاتب من فلسطين

هاني زعرب/فلسطين

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ الدفع نحو الحيرة ـ عزيز تبسي
ـ اقتلوا «جنينة» أو اطرحوه أرضًا! أحمد عبد العليم
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

السّطو واملصادرة اإلسرائيليان

 ..بــألــف كـلــمـة

التطريز الفلسطيني ،والكوفية كذلك ،صارا إسرائيلييْن! الشرح بالتفصيل في «فكرة» ـ ص 2

حذاء ملصممَين إسرائيلييْن يسطو على املطرّزات الفلسطينية

أزياء للمصممة اإلسرائيلية «دودو بار أور»

مدونات
من املقال األخير لجوليو ريجيني

(&)

الكثير من االمتيازات خسرها العمال خالل موجة هائلة من الخصخصة خالل الفترة األخيرة من
عهد مبارك .وهي العمليّات التي شهدت العديد من الطعون أمام املحاكم بعد ثورة  2011لتصدر
العديد من األحكام بإلغاء الخصخصة ،بسبب املخالفات وعمليات الفساد التي شهدتها.
االحتجاجات الرافضة إللغاء هذه االمتيازات لم تكن مترابطة ولم يكن لها عالقة ببعضها
البعض ،وكانت مقطوعة االتصال إلى حد كبير مع النقابات العمالية املستقلة التي اجتمعت
في القاهرة .ولكن رغم ذلك فإنّها ال زالت تمثل تطورا مهما ،لسببين على األقل .أولهما،
أن هذه االحتجاجات وجهت طعنات سديدة للتحول الليبرالي الجديد للبالد ،الذي شهد
تسارعا كبيرا منذ عام  ،2004والذي كان أحد أسباب االنتفاضة الشعبية عام  ،» 2011لكن
هذه التحركات تراجعت إلى حد كبير خالل العامين األخيرين .السبب الثاني أن السياق
السلطوي والقمعي بقيادة الجنرال السيسي تسبب في خلق مبادرات شعبية وعفوية لكسر
جدار الخوف ..وهذا بحد ذاته ربما يكون حافزا رئيسيا للتغيير.
(&) الطالب اإليطالي الذي اختفى في القاهرة في  25يناير ووجد مقتوال بعدما عذب حتى املوت
من املانيفستو اإليطالية ترجمة :موقع البداية /http://albedaiah.com

غاب الطيب :عظمة وانحطاط ثقافتنا

 BDSتنجح بثني فرنسا عن شراء طائرات إسرائيلية الصنع

توفي الطيّب ،ومع غيابه يتواصل الكسوف الثقافي .هو مثال حَيّ عن املستوى الذي قد تصبو إليه
الثقافة املغربية :من تألق وإبداع وتمرد وجمال .ال يوجد من يضاهيه في معرفة كيفية بثّ الروح في
إنتاجنا .نجح في جمع كل الروافد تقليدية ،كانت أم تنتمي لإلبداع اإلنساني ،وأضفى عليها نكهة
لم يستطع عليها سواه .نجح في ذلك ألنه نتاج كل هذه الروافد بفضل ميراثه العائلي وتحصيله
التعليمي وذكائه املبدع الذي يستمد قدرته من كل املصادر املتاحة له والالزمة ابتداءً من ساحة
جامع الفنا في مراكش ،مروراً بموليير ،وصوالً إلى روائع األدب العربي .هو أشبه بنحلة تتعطش
لرحيق كل األزهار فتتنقل بدون أحكام مسبقة في حقول ثقافات العالم.
سيرة الطيب تجسيد لعظمة وانحطاط حضارتنا في آن ،فيه نرى القمم التي وصلنا إليها والهاوية
التي نرزح فيها اليوم .هو ابن املدرسة االستثنائية لفترة ما بعد االستقالل التي أدخلت إلى قلوب
أوالدها حب املجازفة والفكر وزوّدتهم بالوسائل الالزمة .هو أيضاً ضحية الظلمة التي سادت من بعد،
حين تآمرت طبقاتنا الحاكمة ومنظروها لكمّ أفواه األبناء الذين كان لديهم ما يقولونه .مسار الطيب
ليس مسرحاً فقط ،بل هو الحياة ،حياتنا وواقعنا اململوء بخيبات األمل اليوم ،ألننا نعرف ما فاتنا.
هذا الرجل بسخريته الالمبالية كما يبدو ظاهريا ،الالذعة والصادمة ،واملتشائمة أحياناً ،هو انعكاس
للظلمة املختبئة في دواخل كل واحدٍ منا ،والتي كانت تحذّرنا منذ زمنٍ بعيد بأن السكاكين قد سنت
ضد اإلبداع غير املرغوب به هنا .هيّا أسدلوا الستائر أيها السادة واذهبوا للبحث في مكان آخر.

الحكومة الفرنسية تراجعت عن صفقة لشراء طائرات بدون طيار إسرائيلية ،بعد حملة قامت بها
حركة «املقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات» ( .)BDSوكشفت القناة اإلسرائيلية العاشرة أن
وزارة الدفاع الفرنسية ألغت الصفقة التي كان قد تمّ التوصل إليها مع شركة «إلبيت» اإلسرائيلية
التي تنتج أنواعاً مختلفة من الطائرات بدون طيار ،بعدما تمكنت حركة املقاطعة الدولية من إقناع 8
آالف شخصية عامة في فرنسا بالتوقيع على عريضة تطالب الوزارة بالتراجع عن الصفقة .وأوضح
موقع القناة اإلسرائيلية أن عريضة « »BDSأعادت لألذهان حقيقة أن الطائرات بدون طيار تستخدم
بشكل واسع في الحروب التي تشنها إسرائيل ضد املدنيين الفلسطينيين وفي تنفيذ عمليات اغتيال،
والسيما في قطاع غزة.
ونوهت القناة إلى أن باريس ألغت الصفقة على الرغم من أن الشركة الفرنسية «تالز» أسهمت
في تطوير الطائرات التي تنتجها شركة «إلبيت» ،مشيرة إلى أن الضغوط التي مارستها «»BDS
على الحكومة الفرنسية أجبرتها على االستعاضة عنها بطائرات بدون طيار من إنتاج شركة
فرنسية.
هذا في الوقت الذي افتتح األحد املاضي في تل أبيب مؤتمر لـ»مواجهة « »BDSوالالسامية» ،تشرف
على تنظيمه النقابة العمالية اليهودية ووزارة الشتات اليهودي .ودعا «مركز أبحاث األمن القومي» في
تل أبيب إسرائيل وأصدقاءها إلى شن حملة دعائية مضادة لحركة «.»BDS

من صفحة محمد الناجي على فايسبوك

عن موقع www.boycottcampaign.com

