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الــســودانــان يتصالحان بناء
على ضائقتيهما :املصالح ثم
التغييرات في مراكز النفوذ في
كليهما .ودور املــرأة في سياق
«حركة  20فبراير» املغربية :بين
الفاعل والقضية .وفي «حل عن
مخي» :سر الصوت!

2

جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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العـــراق ،الحاضـر واملسـتـقـبل
للبـيـع :الـديــون وخصخصـة
كــل الــخــدمــات ..حتى األمــن.
وفـي تـونس ،تنـهـار مدرسـة
الجمهـوريـة ،عمــاد التجـربـة
املميزة .وفي «بيتونة» :كيف
تخيف نفسك بنفسك؟
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مـا تقـولـه تجـربـة التصويـر
الفوتوغرافي فـي قـريـة فقيـرة
بــاألردن .وحياة املصور املصري
شوكان ،املعتقل بال محاكمة،
بخطر .وعلى املوقع :عذابات علي
البدري ،النزوح الى بيروت ،قرية
البصارطة املصرية.
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نشأت ملحم :نجمةٌ في قاع البئر
وهاجموا بعضهم في وسائل التواصل االجتماعي
وما تبقّى من صحافة .البعض قال أن املالبسات غير
معروفة ،وقال آخرون أنه طاملا استهدف إسرائيليين
فهو شهيد ،والبعض تأكد من أن نشأت ملحم ليس
شهيداً ألنه طائفيّ وعنصريّ .بعضهم اعتبره غير
شهيد ألنه يشرب البيرة .وهذا النقاش بحدّ ذاته
يحتوي على كلّ العصبيّات التي يلخّصها ملحم:
نحن ال نتفهّم أن يكون من نختلف معهم ضحايا ،وال
نتحمّل أن يكون من نختلف معهم أبطاال .وباختصار
ـ نحن ال نتحمّل أن يكون من نختلف معهم بشراً في
حضيضهم أو عظمتهم .نحن نريدهم على شكلنا
لنُلصق بهم األوسمة .نشأت ملحم هو ضحيّة
كل الظروف االجتماعيّة التي فرضها االستعمار،
ضحيّة مرض العنصريّة وضحيّة مُجمل إسقاطات
الفقر ،وضحيّة الصدمة النفسيّة التي خلّفها مقتل
رفيق عمره قبل سنوات طويلة على يد الشرطة
اإلسرائيليّة ،وضحيّة الوالد الفلسطيني املتعاون
مع األمن الصهيونيّ ،وضحيّة التديّن الغيبيّ .هو
ضحيّة قادها وعيها املمسوس إلى تفجّر ال -وعيها
الذي يعرف الجُناة املسؤولين عن كلّ هذا ...ويعرف
األمكنة التي يشربون فيها البيرة ساعات الظُهر.

سعيد أبي النحس املتشائل قام ،حقًا قام ..لكن بثياب  :2016تحت القمع
اإلسرائيليّ ،غارقاً بالتناقضات ومخطوفاً باملاورائيّات
انتهت قصّة نشأت ملحم .لم تعد أسئلة
التفاصيل فاغرة الفم ،األجوبة أغلقت الدائرة..
وحبستنا داخلها ،بين تخبّطات أكثر حدةً وقسوة.
نشرت املخابرات اإلسرائيليّة فيلماً قصيراً مركباً من
مقاطع وُجدت على الجهاز الخليويّ الخاص بمُنفّذ
عملية تل أبيب .في الفيديو يتكلّم الرجل ويُشير إلى
عينيه ،لكننا نرفض التحديق بهما .نتمترس بما لنا،
بمواقفنا التي ال تُخطئ أبداً ،أو بآرائنا التي إن فشلت
بتوصيف الواقع ،اتهمنا الواقع بتخييب الظنّ ،أو
ادّعينا بأنه مُفبرك .لكنّ التسجيالت التي تركها
نشأت ملحم تروي حكايةً أقوى منّا بكثير .مقاطع
فيديو تجمع حياة شعبٍ كاملٍ عبر تلخيص كل
أطرافه املتنافرة واملتباعدة ،وتكثيفها بتطرفٍ تام.
ثالث دقائق يظهر فيها الشاب في كل أقطاب حاالتنا:
خائراً حين يقول «زحلقنا في عالي في واطي» ،ويظهر
متحدياً وهو يحمل الرصاصة بيده .يظهر متستراً
بقبّعة دون أن ينظر إلى الكاميرا وهو يمشي نهاراً في
شوارع تل أبيب ـ الحيّز العام اإلسرائيلي .ويظهر
محدّقاً بالكاميرا عن قرب ،مكشوف الوجه في غرفته
املعتمة .يظهر دنيوياً مرة ،وروحانياً مرةً أخرى.
وهو يشرب البيرة ،وهو سنّي متعصب وطائفيّ
وعنصريّ .وهو متفائل بخالص ربّانيّ ،ومتشائم
من مصائب البشر ،شيعة كانوا أم مسيحيين أم
يهودا .ونحن ،بدالً من البحث عن أنفسنا في هذه
الصور ،آثرنا النقاش إن كان الفيديو مفبركاً أم ال،
وإن كان متشائل القرن الواحد والعشرين شهيداً
أم غير شهيد..

الوقائع الغريبة

في اختفاء نشأت ملحم املتشائل

ظُهراً ،وقف الشاب على باب حانة في مركز تل
أبيب النابض ،وأمام كاميرات املراقبة فتح النار
وقتل إسرائيليَين اثنين بسالح والده .والده رجل
معروف بتعاونه مع األمن اإلسرائيليّ ،أما السالح فهو
مُرخّص من قِبَل اإلسرائيليين .ثم اختفى نشأت عن
الوجود مثل السحر .قبل أن يخرج من تل أبيب،
تُفيد رواية الشرطة اإلسرائيليّة بأنه توجّه إلى أحد
األحياء الثريّة في تل أبيب ،وعلّق على شُرفة عمارة
فخمة راية «ال اله إال الله» وخرقة سوداء كتب عليها
بالعبريّة والعربيّة :داعش!
من هناك ،استقلّ نشأت سيّارة أجرة ثم قتل
السائق ،شاب فلسطيني اسمه أمين شعبان،
وسرق ساعته ثم استقل حافلةً إلى قريته .عاد إلى
بيت عائلته القديم ومكث هناك ،قبل أن يُعدموه.
ثمانية أيّام جُنت خاللها إسرائيل وانقلبت رأساً
على عقب :فُرض حظر التجوّل في شــوارع تل
ابيب لساعات طويلة ،وتضاربت دوائر املخابرات
والشرطة والجيش في محاولة للقبض على شابٍ
حددوا هويّته بعد أن أبلغ عنه والده .وبينما بثّت
كاميرات التلفزة اإلسرائيليّة من جوار بيت دون
أن يعرفوا بأن ملحم يختبئ في داخله ،أصبح
النظام األمنيّ الصهيوني يبدو كأنه سيرك واحد
كبير يعرضه التلفزيون وهو يتخبّط بعبثٍ وفشل
بسؤال واحدٍ« :كيف اختفى نشأت ملحم من مركز

تل ابيب املزدحم في وضح النهار؟».
رواية إميل حبيبي التي نُشرت ألول مرة في العام
 1974تظهر اآلن ،في واقعنا ،بصيغة تالئم حال
الفلسطينيين اليوم ـ أكثر عنفاً فردانياً ،أكثر
دمويّة ،وأقل سذاجةً .سعيد أبي النحس املتشائل
قام ،حقًا قام .لكنّه قام بثياب سنة  :2016تحت
القمع اإلسرائيليّ ،غارقاً بالتناقضات ومخطوفاً
باملاورائيّات ..يختفي نشأت ملحم من وسط تل
أبيب .حسب اإلسرائيليّون كل إمكانيّات الهرب،
وحاولوا أن يُفكّروا كما يفكّر عسكريّ فذ ،وكما يُفكّر
مجرم خبيث ،وكما يفكّر مبتدئ غبيّ .لكنّهم لم
يُفكّروا ،وال يستطيعون التفكير مثلما يفكّر اإلنسان
تحت تأثير «جميع مشتقّات وأنواع السُطُل ،من
الجامد إلى السائل إلى السائح حتّى الغبار املنثور»،
أي املخدرات التي يقول ملحم في تسجيالته أنّه
تعاطاها ..دماغهم لم يستطع أن يعمل مثل دماغ
انهارت عقالنيّته.

نجمةٌ في قاع بئرنا

غرائزيّة املجتمع،
عقالنيّة الفرد البسيطة

املجاز الذي يتحمّله نشأت ملحم ،هو الداللة على
انهيار العقالنيّة الجماعيّة للمجتمع الفلسطيني .إن
عقالنيّة الجماعة هي تنظيمها السياسي واالجتماعي
بموجب القوانين واملبادئ .وحين تتحطّم الحياة
السياسيّة ملجتمع ويتهشّم تعبيره السياسيّ،
تتآكل عقالنيّة الجماعة فتعود لتتصرّف بموجب
غريزتها ،تلقائيّتها وعواصف عاطفتها ،تلك املُهانة
والثكلى والعارية واملتألّمة .وفي هذا الوضع املأساوي
تُصبح عقالنيّة الفرد الفلسطيني البسيطة هي
الشيء الوحيد الذي يمنعه من الخروج حاملً سكّينه
أو مسدّسه ليهاجم اإلسرائيليين بعشوائيّة .إن
الشيء الوحيد الذي بقي يثني الفلسطينيين عن
ذلك هو سؤال الجدوى على مستوياته املتعددة
ـ وحساب الجدوى هو أساس العقالنيّة .وتقلب
هذه الوضعيّة مفاهيم أساسيّة بالنسبة للتفكير
االجتماعيّ :إن الحياة السياسيّة للجماعة من خالل
النظام السياسي واالجتماعيّ تعمل بموجب قوانين
عقالنيّة من أجل أن تكبح جماح الفرد وتقيّد حريّته
وشراسة غريزته .أما في الحالة الفلسطينيّة ،فنحن
نشهد حالة معاكسة تُصبح فيها عقالنيّة اإلنسان
البسيطة هي التي تكبح غريزة البقاء العنيفة لدى
الجماعة.
إن تهشّم الحياة السياسيّة في فلسطين هو
التحصيل الحاصل لالستعمار املُنفلت :كمّ األفواه
ودسّ السموم املعرفيّة في أجهزة التعليم ،الفقر
املُرعب رغم تغطيته باستفحال الخدمات البنكيّة
التي تجعله يزداد عمقاً يوماً بعد يوم .سرقة األرض
وهدم البيوت وكابوس االكتظاظ السكّانيّ وخنق
الحركة والحرمان من استخدام املدى الجغرافي
الطبيعي .والبطالة والجريمة واملخدّرات والعشائريّة
والذكوريّة الدمويّة .هذا كلّه تحت نظامٍ ال يُريد
قمع املجتمع فحسب (مثلما هو الحال في أي دولةٍ
قمعيّة أخرى) ،إنما يُريد التخلّص منه ونفيه عن
الوجود .ولم تعد تشكّل حركة التحرر الفلسطيني
بمختلف مكوّناتها طوراً بديالً من التنظيم العقالنيّ

سالفة حجازي ـ سوريا
للجماعة ،إذ لم تعد تنطق بلسان جمهورها إال
بحدود املحافظة على نفوذها.

فتى الحرب

من رحم هذا املجتمع ،يولد الـ  War Boyكما
يصفه املخرج السينمائي االسترالي جورج ميلر
في فيلمه املرشّح لألوسكار Mad Max: Fury
 .Roadوفتى الحرب هذا ،هو الذي يأتي من مُجتمعٍ
مُستعبد صودرت كل موارد حياته (املاء في الفيلم/
األرض في فلسطين) يفقد فيه اإلنسان معناه وقيمة
وجوده ،فيتمسّك باالحتمال الوحيد الذي يأتي عليه

باالعتراف (باملفهوم الهيغلي) واملجدي :التضحية
ألجل أهداف ما ورائيّة .في التسجيالت املصوّرة
يعبّر نشأت ملحم عن انعدام قيمتنا ،وعمّا يعوّض
عنها موجهاً حديثه لإلسرائيليين« :بتغلطوا علينا؟
ماشي ،احنا بسيطة ،شو إحنا؟ أما إنكم تغلطوا على
سيدنا النبيّ ،هذا إشي بعده ما صارش» ...في الفيلم
الهوليوديّ ،يقول فتى الحرب حين تقترب لحظات
موته في املعركة« :اشهدوا عليّ» .وهنا استشهد
نشأت ملحم.
لكننا اختلفنا وبشدّة إن كان الشاب شهيداً أم
غير شهيد .على هذا األساس انقسم الفلسطينيّون

معنى العصبيّة أن ال نتحمّل أن يكون من نختلف
معهم بشرا مثلنا نشعر بأملهم ،وهذا معناه أن نتوقّع
من الضحيّة أن تُغلق فمها لئال تُتلف صورتها التي
يُمكننا التضامن معها واإلحساس بوجعها .لكنّ
نشأت ملحم لم يسكت ،وحكى بصوتٍ واثقٍ كل ما
نعرفه ونخفيه :أن مجتمعنا آخذ بأكل نفسه ويعود
إلى أطوار بدائيّة من التعاقد والتكافل .وبينما نحن
في هذه املرحلة الحرجة ،يتبجّح من يطالبون بفوقيّة
بأن يُظهر النضال الفلسطيني «وجهاً إنسانياً» ،وهم
ينسون أن اإلنسانيّة هي منتوج الحياة السياسيّة
وليست معطى مُنْزالً  .وبالتالي ،فإن الحفاظ على «وجه
إنسانيّ» رغم قمع الحياة السياسيّة للمجتمع ليس
أكثر من عمليّة تحنيط لإلنسان الفلسطينيّ الذي
يواجه مهمة واحدة ووحيدة :أن يُحافظ على حياته
في أرضه أمام كل محاوالت االستعمار للتخلّص منه.
لذلك ،ينتاب الفلسطينيّ هاجس اإلثبات بأننا ال زلنا
على قيد الحياة ،بأن شيئاً ال زال ينبض في عروقنا
وشَــراراً ال زال يلمع في عيوننا ..وأننا ال زلنا كما
الكائنات الحيّة كلّها :نُقاتل من يقتلوننا.
في الشعر الفلسطينيّ (وليس فقط) يرتبط
الشهيد بالضوء والسمو .إحــدى االستعارات
املتكررة في القصائد التي تتناول النضال والتضحيّة
هي النجمة .معين بسيسو يكتب عن «نجوم الدم
تزهو في النهار» ،محمود درويش يكتب عن «نجم
يحوم على جثةٍ في الظالم» وعن أحمد الزعتر الذي
كان «الخطوة النجمة» وسميح القاسم يكتب عن
«نجوم املالئكة البيض» تُحيط بالشهيد .واآلن،
يأتي نشأت ملحم الذي أثقل علينا كثافة الصورة
وتركيب الواقع والتناقضات املفزعة التي تضبط
مالمح وجوهنا ،القُبح الــذي زرعــه فينا اإلحتالل
والقسوة التي ال مفرّ منها ..يأتي ليُحطم وهم
السموّ ،ومن عينه التي نرفض التحديق بها يلمع
الشرار ،فيُصبح نجماً يلمع في قاع البئر الذي
نسقط فيه جميعنا.

مجد كيال

كاتب فلسطيني من حيفا

أسكتْ لكي ال تصير أضحوكة
ما أمتع اإلمساك بامليكروفون ألطول وقت أمام جمهور
مُصغٍ .ما أحلى أن تكون لك الكلمة  -اللوغوس .ما أحلى
أن تتحدث حتى تشبع في محاضرة أو ندوة أو برنامج
تلفزيوني .لكن هل لديك ما تقول؟
طبعا ،وتعتقد أن اآلخرين ليس لديهم ما يقولونه.
وهذا وصف ملداخالتهم من خالل وقائع متكررة بعد أن
كثرت الندوات والورشات والقنوات واإلذاعات وشاعت
امليكروفونات وشاعت معها التفاهة والسفاهة..
هناك مدير جلسة يتحدث أكثر من املتدخلين ،لم يحضّر
أرضية ما يريد قوله ويردد «لن أطيل» ثم يستطرد ،لعله
يقنص فكرة لم يجلبها معه .متدخل يثرثر ألنه لم يكتب
مداخلته ،ويرتجل ألنه مغرور .إن أسكته يشتكي من القمع
واإلقصاء وإن تركته باسم الديمقراطية ضيّع الوقت .يكرر
ست مرات «نقطة أخيرة وأختم» .هذا عالوة على أنه يتذكر
في الختام ما كان عليه قوله قبل تسلّق املنصة وااللتصاق
بامليكروفون .كالمه إنشائي ال يساعد املتلقي على تشكيل
رأي خاص به ،ألنه يتحدث من املنطقة الرمادية .حين
تطلب منه موقفا واضحا يعتبر أنك استنطقته بطريقة
بوليسية ويجرّك للدرجة الصفر من الجدل ..وقد حصل
هذا لبرملانيين ووزراء مغاربة ،وصار بعضهم أضحوكة ولم
يتكلم ثانية.
حين يكون امليكروفون في يد من ال يملك خطابا فإنه
يردد الرأي البدائي ،يخبر بما هو معلوم .يبرهن على داللة
شكل الرمل ،يردد فكرة ال تصمد للنقد .متدخل آخر بعيد
عن عرض الوقائع وتحليلها وتفسيرها ،يلجأ للمماحكة،
لشخصنة الصراع ،للشتم بدل طرح أسئلة جوهرية.
يحدث هذا لناقد سينمائي يعد بتحليل أداء عمر الشريف
فيحكي عن عدد مرات زواجه ،ويحدث لوزير اللف في الهواء
دون أرقام وتواريخ ،متحدثا عن تهديد النملة للفيل وعن
مشاريع عمالقة للنهوض بالبلد ستنفذ في غضون عام أو
قرن .والغريب أن الصحافة املؤيدة للحكومة تجد في كالم
معاليه دررا وفصوصا من الحِكَم .يسترخي املتدخل كما
في املرحاض في مداخالت دون غالف زمني مضبوط مسبقا،
ويرفض تنبيهات مدير النقاش في التلفزيون أو البرملان أو
املهرجان أو الجامعة ..يحتكر «اللوغوس» ويجهل أنّه
يستحيل الحفاظ على انتباه الجمهور في مداخلة تزيد عن
ربع ساعة ،كما بيّن دستويفسكي في رواية «املمسوسون».
والنتيجة ثرثرة مزمنة تدمر الروح عبر األذن ..تجعل املتلقي

يردد قول هيراقليطس «أواه من أولئك الذين ال يعرفون
كيف ينصتون أو كيف يتحدثون».
يعاني الجمهور من محاضِر يستسهل الكالم باملجان،
حين يقرأ يُضجر وحين يرتجل يخرج عن املوضوع ،فيبدو
غير متمكن من موضوعه ينجرف مع خطابة فضفاضة
إنشائية ..يفتقد املعطيات فيعتمد لغة واعظ يتصنع التقوى،
يقول ما يتمناه ،وهذا ال حدود له ،يعتبر توقعاته معطيات.
قال باحث في مركز دراسات بأن التساقطات املطرية خالل
املوسم الفالحي الحالي «تبقى استثنائية ،وهناك احتمال
كبير بأال يتم تحقيقها خالل السنة املقبلة» ..يتوقع حتى
في الطقس على بعد عام .يضع التخمين ووجهة النظر
في نفس مستوى الحقائق واملعطيات .تهيمن عليه النوايا
الحسنة والحُبيّة وإنشاء الله والخير قادم ..ومتأثراً
بمعجم الصحافة الصفراء ومعلقي كرة القدم ،يستخدم
لغة واصفة فقيرة ،يروج مفاهيم فضفاضة ،يختلق مفاهيم
ال جذور لها في تربة املعرفة .يتحدث خارج مجال اهتمام
مستمعيه .يفتقر لسلطة املثال ،لم يؤصل مالحظاته حتى
يفهم املتلقي أين ومتى وكم.
ال جواب لدى املحلل الثرثار وهو قارئ فنجان .تسأله
عما يجري فيشرح لك ما ينبغي أن يجري .يقرأ الفنجان
في امليكروفون ..فيرسم صورة مثالية مضللة للوضع .لم
يقرأ قول هنري برغسون بأن «اللغة تشترط أن نضع بين
أفكارنا تلك التمييزات الواضحة والدقيقة نفسها ،وكذا
االنقطاع نفسه الذي يحدث بين األشياء املادية» .يجب
أن تكون األفكار واضحة كما األمكنة .متدخلنا يعتمد على
حدسه الطيب ويعتبر أنه ال توجد فوارق بين توحيد أملانيا
وتوحيد اليمن السعيد.
حاليا الخطاب الشفوي الرسمي األكثر حضورا في
الحياة االجتماعية هو الفتاوى وخطب الجمعة ،وفيه
يتحدث الخطيب عن كيف ينبغي أن يكون املؤمن املثالي.
وباستمرار ،تقع انزالقات تتسبب في فتن .آخر مثال :فسر
خطيب جمعة وقوع زلزال خفيف شمال املغرب بفسق سكان
املنطقة .وقد قامت وزارة األوقاف بتوقيف ذاك الخطيب.
كثيرون ال يتم توقيفهم في الندوات ألن مدير الجلسة
حريص على صورته كديمقراطي يتجنب قمع من يثرثر.
يستمد املحلل الثرثار شرعيته من غروره أو من شهادته
الجامعية ،يريد أن ينظِّر دون أن يكون مطلعا .ال يطالع وال
يخلو بنفسه ساعة ليفكر ويريد أن يحلل .النتيجة أنه

انطباعي جدا ،يتكلم كثيرا ويجعل الفهم عسيرا ،ينهك
املتلقي بالبحث عن منطق في خطابه.
هنا يصير الخطاب عائقا ابستيمولوجيا .من لم يفهم أوال
لن يشرح لغيره بعد ذلك.
املأساة هي حين يكون املتدخل سياسيا متحزبا ،يصير
اإلصغاء له محنة .يطرح أسئلة مباشرة وليس أسئلة
إشكالية .واضح عدم تطابق كلماته وحركات وجهه
ويديه .يبدو أنه يحفظ ما يقول أكثر مما يفهمه .يسهل
تذكيره بتناقضاته ،وحين يقع الفرد في التناقض بين
سلوكه وقوله يكون قد سحق نفسه في النقاش العمومي.
يصير يساوي صفرا.
هذا نموذج الستسهال اللوغوس ،وهي كلمة يونانية
تعني في ما تعنيه الخطاب املبدئي والعقل .ويعرف الكتاب
املدرسي في الثانوية املغربية اللوغوس بأنه مجال التعبير
والقول والخطاب ،مجال االستدالل والحجة والعلم ،مجال
النظام واملبدأ والعلة الجوهرية .هذه قواعد بعيدة عن القص
واللصق واالرتجال في الخطاب السائد حاليا .الكتابة
والخطابة ليستا فعال تلقائيا .إنتاج الخطاب ال يخضع
للحظ والقُبول والصدفة .مطلوب مفاهيم .مطلوب تحليل،
مطلوب استدالل من محاضر لم يعلِّمه الله األسماء كلها.
ال تفكير حقيقيا من دون مفاهيم واملفاهيم في التحليل نظير
األوزان لدى بائع الذهب .يستند التحليل إلى معلومات
تفصيلية وليس الى نوايا تشيع الوهم..
كيف وصلنا إلى هنا؟
بسبب التطفل واحتقار املُتلقي .بسبب منح الكلمة
للصاحب املضمون في ما سيقوله .ال يهم املضمون بل
تهم العالقات العامة ،لذلك يكرر «نقطة أخيرة وسأختم»،
ويلتصق بامليكروفون أكثر ،يريد أن يتكلم ليلمع .لكن كلما
تكلم كشف نفسه .كثيرون يعتقدون أن املداخالت واملقاالت
التي تُعدّ في نصف ساعة ودون توثيق وتدقيق ستشُد
املستمعين وستفيدهم .أضغاث أحالم.
امليكروفون سالح ذو حدين ،وعلى من لم يتعود إنتاج
خطاب أن يتواضع ويتجنب الحديث طويال كي ال يذبح
نفسه بلسانه ..لكي ال يصير أضحوكة.

محمد بنعزيز
كاتب وسينمائي من املغرب

 BDSوكسب معركة الضمير

حركة «املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات» ( )BDSعلى إسرائيل تثير
جنون هذه األخيرة .وقد اضطرت شركات عمالقة مثل أورانج وفيوليا لالنسحاب من
استثماراتها في إسرائيل في األشهر األخيرة (وقبلهما فعل سواها) ،ألنها وجدت أن كلفة
«الصمود» هناك تتعدى املكاسب ،وباألخص حين يتحقق تهديد بمقاطعتها استهالكياً في
العالم أو حين تُفتضح طبيعة مشاركاتها االستثمارية تلك ويتبين أنها تختلط بالجانب
العسكري ..ولكن الجنون اإلسرائيلي ليس لهذا فحسب ،بل وباألساس للمعنى الذي
تكتسبه الحملة ،كوسيلة متاحة إلدانة العدوان املستمر على الوجود الفلسطيني نفسه،
وكممارسة متاحة أمام املواطنين ،ليتخذوا موقفاً ويقوموا بفعل ..بعضهم ينطلق من أرضية
حقوق اإلنسان فيرى في سياسات إسرائيل تمييزاً عنصرياً أو عنفاً منفلتاً ،وآخرون يرون
أبعادها االستعمارية الراسخة.
تبنت الحملة (التي انطلقت في  2005بنداء من  170جمعية أهلية فلسطينية) روابط
أساتذة وطالب من جامعات في الواليات املتحدة ،ومجالس كنسية عاملية ،وكذلك بلديات
ومجالس محلية في بريطانيا ،وهيئات واسعة في إيرلندا ،ونقابات نافذة هنا وهناك ..وال يمر
يوم من دون تبني هيئات متنوعة لها ،كأساتذة من  50جامعة في إيطاليا مؤخراً .وصار
مألوفاً أن تنشر كبريات الصحف بيانات الحملة ،كما فعلت الغارديان البريطانية مراراً،
ومنذ أيام لوفيغارو الفرنسية ،وكذلك وكاالت أنباء ..وباملقابل لم تتوقف محاوالت توقيف
الحملة ،ما تميزت به حكومات فرنسية متعاقبة بإصدارها تعميمات مجرِّمة لها ،ومحاكم،
ومسؤولين كبار تناولوا الشأن بتعابير مزوِّرة عمداً عن «معاداة للسّامية خفية ومقزِّزة» ،بل
وعن إساءة الحملة للسالم!
سُعار الحملة املضادة اليوم يتم بناء على طلب مباشر من الحكومة اإلسرائيلية .وهكذا
تعتزم الحكومات البريطانية واألميركية إصدار قوانين منع وإدانة ،والتدخل لدى املجالس
والهيئات ،كما يشار إلى لوائح سوداء في نيويورك للمقاطعين وإنزال عقوبات مضادة بهم،
في استحضار ألساليب ماكارثية ..وفي مجلس بلدية باريس صوتت كتلتا نواب اليمين
و«االشتراكي» على «تمني» يدين الحملة ونالت األغلبية.
..يعني ذلك خصوصاً ان الحملة نجحت في التحول إلى أداة إدانة إلسرائيل على مستوى
عاملي واسع .قد ال تمثل حتى اليوم تهديداً اقتصادياً جدياً ،ولكنها تحمل قوة القناعة
الضميرية .ومعلوم ،وفق أمثلة من التاريخ ،أن التغييرات تُبنى كذلك على تغيّر القناعات..
وفي إسرائيل سيعقد في  28الشهر املقبل مؤتمر عامليّ ضد ( )BDSوملواجهتها ..بالتوفيق!

نهلة الشهال
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أﻟــﻒ ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻳﺘﺮ
أوﻗﻔﺘﻬﺎ إدارة اﳌﻮﻗﻊ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
ﺑﺪاﻋﺶ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم  ،2015وﺗُﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺧُﻤﺲ ﻫﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

ﻋﻮدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺮﻃﻮم وﺟﻮﺑﺎ
ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺎدل اﻟﻀﺮﺑﺎت ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺑﻴﻨﻎ ﺑﻮﻧﻎ ،ﺗﻮاﻟﺖ
اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮدان وﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﻮﻟﺔ أن ﻣﺎ ﺧﺮّﺑﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻛﺎن ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺴﻨﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻇﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ،ﻣﻌﻠَﻨﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ
وﻣﺴﺘﺘﺮة أﺧﺮى ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﺬي اﺗﺨﺬ
ﺷﻜﻞ اﻗﺘﺘﺎل أﻫﻠﻲ اﺳﺘﻤﺮ ﻗﺮاﺑﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ
ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎل وﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان .ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻹﻧﺠﺎز اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺴﺔ ،وﻋﺎدت ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺤﺪود وﻋﺒﻮر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﺑﺆر ﺗﻮﺗﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ أدى ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷوﻗﺎت إﻟﻰ اﺣﺘﻼل ﻗﻮات
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﺠﻠﻴﺞ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان.
ورﻏﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﺴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،إﻻ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻛﺜﻴﺮاً ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻨﻲ واﺗﺠﺎه ﻛﻞ دوﻟﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻣﺘﻤﺮدي
اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى.

دور اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﺠﺪد

اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻬﺎوي أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﻧﻔﻄﺎ ﻣﺘﺪﻧﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﻮﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ .وﻓﻮق ﻫﺬا ،ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ دوﻟﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ،أن
ﻳﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﻋﺒﻮر ﻧﻔﻄﻪ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺴﻮدان .وﻫﻜﺬا ﻳﻌﻮد اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺠﺪداً ﻟﻴﻠﻌﺐ دور ﻣﺤﺮك
اﻷﺣﺪاث ،إذ أﺳﻬﻢ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺠﻴﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ
ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ،ﻣﺎ ﺣﺴّﻦ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ..ﻛﻤﺎ دﻓﻊ
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺴﻼم ،اذ ﺗﻮﺻﻞ اﳌﺘﻤﺮدون ﻣﻦ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
اﺗﻔﺎق ﺳﻼم وﺗﻘﺎﺳﻢ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ
وﻗﻒ إﻧﺘﺎﺟﻪ وﺗﺼﺪﻳﺮه.
ووﻓﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺪﻓﻊ
ﺟﻮﺑﺎ  24.50دوﻻراً ﻋﻦ ﻛﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت
اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ واﳌﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وأﻳﻀﺎً ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،أو ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ إﺛﺮ اﻻﻧﻔﺼﺎل .ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻬﺎوي
ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ  30دوﻻرا وأﺧــﺬ ﺣﻘﻮق
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺮج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ
ﺷﻲء ﻳﺬﻛﺮ .وﻟﻬﺬا ﺑﺪأ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم ،وإﻻّ ﻓﻤﻦ
اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻬﻢ إﻏﻼق اﻵﺑﺎر وأن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺤﺖ اﻷرض
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﺴﻦ اﻷﺳﻌﺎر .اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﺑﻂ
رﺳﻮم اﻟﻌﺒﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ وﻳﺘﺮك ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ دور رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟــﻮاء ﻟﻌﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺨﻀﺮم ﻣﻦ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان ﺑﻮﻧﺎ ﻣﻠﻮال ،اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮاً ﻟﻺﻋﻼم
ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،إﺑﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ
ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﻤﻴﺮي ،وﻻ ﻳﺰال ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة وﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﺪﻫﺎﻟﻴﺰ أروﻗﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺜﻘﺔ رﺋﻴﺲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ .وﻓﻲ
أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﺑﻌﺚ ﻛﻴﺮ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﻣﻴﺮﻳﺎل ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎً
رﺳﻤﻴﺎً إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺟﻮﺑﺎ ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﺮور ﻧﻔﻄﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ .اﻟﺒﺸﻴﺮ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻴﺮد ﻛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻗﻮاﺗﻪ اﻟﺘﺮاﺟﻊ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺧﻤﺴﺔ أﻣﻴﺎل إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺷﻤﻞ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻳﺮى اﻟﺴﻮدان أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻪ.
وﺗﺘﺎﻟﺖ اﻟﺨﻄﻮات اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ،ﻓﺄﻋﻠﻦ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺪود
ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻫﻲ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﻟﺘﺮد ﺟﻮﺑﺎ
ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﻌﺸﺮة آﻻف
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﻛﺬﻟﻚ  18أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎ ،إﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻰ اﳌﺤﻄﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ  500ﻣﻴﻐﺎوات ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﻮﺳﺘﻲ ،وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان.
وأﺛﻨﺎء ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﳌﺤﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻛﻮﺳﺘﻲ ،أﻋﻠﻦ
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮي ﻟﺮﺑﻂ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
وﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻔﺎً أﻳﻀﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ.

»ﺣﺮﻳﺔ ،ﻛﺮاﻣﺔ ،ﻋﺪاﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺎر اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺬي ﺗﻤﺤﻮرت
ﺣﻮﻟﻪ »ﺣﺮﻛﺔ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ« ،وﻫﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﳌﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺣﺮاك اﻧﻄﻠﻖ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﺷﺒﺎب ﻣﺘﻄﻠﻊ ﳌﻐﺮب دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ
اﳌﻮاﻃﻨﻮن واﳌﻮاﻃﻨﺎت ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ،وﺗﺤﺘﺮم ﻓﻲ ﻇﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ وﺷﺮوط
اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺠﻴﺪة ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ رﺑﻂ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
وﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوات.
اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺤﺮاك واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮارع اﳌﺪن اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﻮر
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،2011وأدى ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ أدى إﻟﻴﻪ إﻟﻰ إﺻﻼح دﺳﺘﻮري
وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع.
اﻟﺸﺎﺑﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺎت ﻛﻦ ﺣﺎﺿﺮات ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺮاك .ﻓﻤﻨﺬ اﻹﻋﻼن
اﻷوﻟﻲ ﺧﻼل إﺣﺪى اﻟﻨﺪوات اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﺤﺮاك ،ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ،ﺧﺮﺟﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﳌﺴﻴﺮات ،وﻛﻦّ ﺟﻨﺒﺎً إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ
اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ،ﺣﻤﻠﻦ ﻣﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت ،ﻟﺒّﻴﻦ دﻋﻮات اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ اﻹﻋﻼم
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي اﺿﻄﺮ ﻷن ﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻪ ﻟﺼﻮت اﻟﺸﺎرع ،وﺳﺎﻫﻤﻦ
ﻓﻲ إﻏﻨﺎﺋﻪ ،ﺷﺎرﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوات واﻟﻠﻘﺎءات ،وﻗﺪﻣﻦ أوراﻗﺎً ﻟﺸﺮح وﺗﻮﺿﻴﺢ
أﻫﺪاف اﻟﺤﺮﻛﺔ ،ﺗﻤﻴﺰن ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وﻫﻦ ﻳﺮﻓﻌﻦ أﺻﻮاﺗﻬﻦ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻫﻮﺟﻤﻦ
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﻮات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻠﻬﻦ ﻣﺜﻞ رﻓﻘﺎﺋﻬﻦ ،وواﺟﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻦ
رﻓﺾ أﺳﺮﻫﻦ وﻓﺮﺿﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻧﺨﺮاﻃﻬﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺷﻄﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻦ اﻧﺘﻤﺎءات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ
ﺻﻔﻮف ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻴﺴﺎر اﳌﻐﺮﺑﻲ أو ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ أو ﻛﻔﺎﻋﻼت
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ،اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص واﻟﺘﻨﻤﻮي .وﻟﻜﻦّ ﻫﻨﺎك
ﻋﺪداً آﺧﺮ ﻣﻤﻦ اﻟﺘﺤﻘﻦ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺤﺮﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺷﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎت ﻟﻢ ﻳﻘﺎوﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ذاع ﺻﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وأدﺧﻠﺖ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻮت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ .وإن ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻟﻢ ﺗُﺜَﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﺮت
اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ،إﻻ أن اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎر
واﻛﺘﺴﺎﺑﻬﻦ اﻟﺠﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ

اﻻﻗﺘﺼﺎد أوﻻً

ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ

ﻳﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪور اﳌﺤﻮري اﻟﺬي
ﻟﻌﺒﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺎن اﻟﺒﺸﻴﺮ وﻛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﻮى
داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى .وﻛﺎن ﻻﻓﺘﺎً أن رد اﻟﻔﻌﻞ اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺳﻮم ﻋﺒﻮر اﻟﻨﻔﻂ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺬي رﻓﺾ اﻻﻗﺘﺮاح ﻗﺎﺋﻼً إن اﻟﺮﺳﻮم
ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة وﻋﻠﻰ ﺟﻮﺑﺎ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻬﺎ ،واﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺣﻀﺎر ﺑﻘﻴﺔ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻟﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻘﺎش ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻧﻔﺬ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻨﻔﺬ ..واﻹﺷﺎرة ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﳌﻠﻒ اﻷﻣﻨﻲ وﺗﺮﺳﻴﻢ
اﻟﺤﺪود .ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺗﺪﺧﻞ وأﻟﻐﻰ ﻛﻼم وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ،
وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ رﺳﺎﻟﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ دأب اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺑﺼﻮرة أو ﺑﺄﺧﺮى ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،وﺗﻘﻮل إﻧﻪ أﺻﺒﺢ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وإن اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻴﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻤﻠﻮه إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن.
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻴﺪاً ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﺎت ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺨﺮﻃﻮم وﺟﻮﺑﺎ ،ﻓﺈن ﺗﺒﺎدل ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﺗﻢّ ﺑﻘﺮارات
ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق »ﺣﺮﻛﺔ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ« اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺣﻀﻮر اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك

وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ،ﻓﺈن اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ
اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻤﺎزج« ،إذ ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ ﺳﻜﺎن اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ،وﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﳌﻴﺎه واﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ
أن ﺗﺼﺒﺢ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮت اﻷﺣﻮال
أﻣﻨﻴﺎً وأﻋﻄﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺔ.
ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ
اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﻔﺬاً ﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان اﳌﻐﻠﻘﺔ .وإذا
ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮور ﻧﻔﻂ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻋﺒﺮ اﻷراﺿﻲ
واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ اﻷﺿﻮاء،
إﻻّ أنّ ﺟﻮﺑﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻨﻔﺬﻫﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وإﻟﻴﻪ .وﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ،ﻋﻠﻤﺎً أن ﻛﻼً ﻣﻦ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﺗﺸﺎد
وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ دوﻻً ﻣﻐﻠﻔﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻮدان
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﺬا.

ﺟﻼل ﻳﻮﺳﻒ  -اﻟﺴﻮدان
اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات
ﺗﻤﺖ ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺎرﺟﻲ .وﻳﺬﻛﺮ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻼم
اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﻰ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺗﻤﺖ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ دوراً رﺋﻴﺴﻴﺎً ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺴﻊ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ
ﻟﻘﻴﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﻣﻦ دول اﻟﺠﻮار ،وﺧﺎﺻﺔ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ،
وﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ .اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺸﻴﺮ إذاً إﻟﻰ
ﺗﻮﻓﺮ إرادة داﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﻓﺘﺢ
آﻓﺎق اﻟﺘﻄﻮّر أﻣﺎﻣﻬﺎ.

ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻏﻼق ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻮدان ﻛﺬﻟﻚ .ووﻓﻘﺎ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺴﻮدان ﻓﻘﺪ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺑﺴﺒﺐ إﻏﻼق اﻟﺤﺪود وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺸﺮات
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻠﺢ واﳌﻠﺢ واﻟﺒﺼﻞ
واﻟــﺬرة وﻏﻴﺮﻫﺎ ..ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺠﺪ ﺳﻮﻗﺎً رﺣﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎري
دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ.

إﻋﻼء اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،رﻏﻢ
اﻟﺨﻼﻓﺎت ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ
اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻊ ﺟﻴﺮان آﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺗﺮة ﻣﻌﻬﻢ،
ﺑﻞ ﺗﺠﺎوزت ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻋﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺎت إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻌﻲ
ﺑﺠﺪ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ .وﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻗﺎً ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻏﺮﺑﺎً ﻣﻊ ﺗﺸﺎد اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﻤﻮذﺟﺎً
ﺣﻴﺎً ﻳﻘﻮل إن أﻓﻀﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻨﺎﻓﻊ.
وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﺸﺎد وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ إﻟﻰ
درﺟﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻮات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪود.
ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻬﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻴﺶ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻼم ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺤﻮار .وﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ أن ﺗﻈﻠﻞ ﺳﺤﺎﺑﺎت اﻟﺴﻼم ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻳﻨﺴﺤﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪاﺧﻞ .ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ اﻧﻌﻜﺎس ﳌﺎ
ﻳﺠﺮي داﺧﻞ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ .وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮان
اﻟﺴﻮدان ﻳﻔﺮض اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻞ ﺑﺄن ﺗﻌﻴﺶ اﻟﺨﺮﻃﻮم وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﻼم
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻓﻲ ﺳﻼم أﻳﻀﺎً داﺧﻞ ﺑﻠﺪﻳﻬﻤﺎ.

اﻟﺴﺮ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻣﺨﺘﺺّ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻂ

اﳌﺮأة ﻛﻔﺎﻋﻠﺔ وﻛﻘﻀﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﻫﻲ راﺳﺨﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ
وﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎء ،وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺸﺎﺑﺎت.
ﻳﻀﺎف ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻛﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﳌﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ »اﺣﺘﻼل« اﻟﺸﺎرع
واﺳﺘﺜﻤﺎره ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻄﺎت ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﻼح أوﺿﺎع
اﳌﺮأة ﻋﻤﻮﻣﺎً وإﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص .ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺎدت ﻣﻨﺎﺿﻼت
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﻔﺎت وﻣﺴﻴﺮات وﻗﻮاﻓﻞ ﻹﺳﻤﺎع أﺻﻮاﺗﻬﻦ واﻟﺘﺬﻛﻴﺮ
ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻦ ،وﺧﺮوج اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﻴﺮات  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻫﻮ
اﻣﺘﺪاد ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎﺗﻪ .وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺸﺎﺑﺎت ،ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺣﻀﻮر ﻟﻔﺌﺎت ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺿﻼت اﳌﻨﺘﻤﻴﺎت إﻟﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻟﻮان اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،اﻟﻴﺴﺎري ﻣﻨﻪ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻲ دﻋﺖ وﻋﺒﺄت ﻟﻬﺬه اﳌﺴﻴﺮات أو أوﻟﺌﻚ اﻟﻼﺋﻲ اﻟﺘﺤﻘﻦ ﻓﺮادى ﺣﺘﻰ وإن
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻬﻦ ﻗﺪ اﻣﺘﻨﻌﺖ أو ﺗﺤﻔﻈﺖ وﻟﻢ ﺗﺪعُ ﺑﻮﺿﻮح ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ.

ﺗﺤﻔﻈﺎت وﺧﻼﻓﺎت

ﻛﺎن رد ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺒﺎرزة ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺤﻔﻈﺎً
وﻣﺘﺮدداً ﺑﻞ وأﺣﻴﺎﻧﺎً راﻓﻀﺎً ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ .وﻋﺒّﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻮف
ﻣﻦ ﺣﺮاك اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺿﻌﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎً
ﺣﻠﻴﻔﺔ وﺳﻨﺪاً ،ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﻀﻮر اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ »اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن« اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ .دﻟﻴﻠﻬﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻧﻀﻤﺎم ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ اﳌﺴﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  12آذار /ﻣﺎرس  2000ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رﻓﺾ ﻣﺎ
ﺳﻤﻲ آﻧﺬاك ﺑـ »اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدﻣﺎج اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« وإﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن
اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .وﻫﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻢّ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ« ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻧﻔﺴﻪ وﺑﻤﻮازاة اﳌﺴﻴﺮة اﻟﺘﻲ دﻋﺖ
ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻹﺻﻼح وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ.
وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮت اﳌﺴﻴﺮﺗﺎن ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ »ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺘﻴﻦ« ،وﻣﺜﻠﺘﺎ اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎً
ﻟﻘﻮة اﻟﺘﻴﺎرﻳﻦ.
ﺗﻤﺖ ﻣﺆاﺧﺬة ﺣﺮﻛﺔ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗُﺪرج ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ .وﺗﺄﺛﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻘﺪ،
ﻣﺎ دﻓﻌﻬﻦ إﻟﻰ ﺗﺪارك اﻷﻣﺮ واﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻛﺄﻧﻬﻦ
أردن أن ﻳﺜﺒﺘﻦ ﻟﺒﻌﺾ وﺟﻮه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻦ ﺑﺎﳌﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ

وإن ﻛﻦ ﻳﺮددن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة أن اﻟﺤﺮاك اﻟﺮاﻫﻦ ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت ،ﻓﺈن ﻋﺪداً ﻻ ﻳُﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺿﻼت
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻛﻦ ﺣﺎﺿﺮات وﻧﺰﻟﻦ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺤﻄﺎت
واﳌﺪن ،ﺣﺘﻰ وإن ﻗﻤﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﺳﻤﻬﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﺪﻋﻮة
ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻬﻦ وﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺬﻟﻚ .وﺟﻞّ ﻣﺴﺆوﻻت وأﻃﺮ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﻦ ﻣﻨﺤﺪرات ﻣﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﻴﺴﺎر ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
أﻃﻴﺎﻓﻪ ،ﺑﻞ وﺿﻤﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﺎ ﺷﻈﺎﻳﺎ اﻟﻘﻤﻊ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺮﺻﺎص
)اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ( ودﻓﻌﺖ
ﺛﻤﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ وﻗﻀﺖ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ.
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﻣﻌﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أن ﻳﻨﺰﻟﻦ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ.

ﻟﺤﻈﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري

ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻧﻄﻼق اﻟﺤﺮاك ،ﺑﺪأ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻹﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي
دﻋﺎ إﻟﻴﻪ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﺑﺘﺎرﻳﺦ  9آذار /ﻣﺎرس ﻛﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺮاك
اﻟﺸﺎرع .وﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺬﻛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ وﻣﻜﻮﻧﺎت
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
واﳌﺴﺎواة« اﺷﺘﻐﻠﺖ ﻹﻋﺪاد ﻣﺬﻛﺮة ﺿﻤﻨﺘﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﻘﻮق .ﺣﺼﻠﺖ ﺧﻼﻓﺎت داﺧﻞ ﻣﻜﻮّﻧﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل
إﻋﺪاد اﳌﺬﻛﺮة ،ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﳌﺮأة ،وﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻷﺧﻴﺮة .أدى ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮﺗﻬﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺬﻛﺮة اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﺼﺮﻳﺎً اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﻋﻤﻘﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺮاك  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ واﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﻣّﺘﻪ.
ﺟﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﺳﻨﺔ  2011ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﻋﺪداً ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة
وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺲ ،واﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة
ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﺤﻘﻮق ،اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﻔﺔ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

وﻣﺎذا ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر؟

اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻮرﻫﺎ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،وﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻗﺪ
أﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﺣﺪث رﺟﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ،وﺟﻌﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪم اﻻﻧﺴﺠﺎم .وﺻﻮل إﺳﻼﻣﻴﻲ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
إﺛﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2011ﺷﻜّﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣﻔﺎﺟﺄة ،ﺑﻞ واﺳﺘﺸﻌﺎراً ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﺣﺰب ﻟﻢ ﻳﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻳﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ورﻓﻀﻪ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ،وﻳﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﻟﻠﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻊ ﺧﻔﻮت
ﻗﻮة اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﺎ
ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
ﻫﺬا ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺎﺑﺎت اﻟﻼﺋﻲ ﺑﺮزن ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﻋﻤﻮﻣﺎً أﻧﻬﻦ اﻧﺨﺮﻃﻦ
ﻓﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،وﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻦ وﻻ ﻓﻲ
ﻓﺘﺢ اﻷﺑﻮاب أﻣﺎﻣﻬﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺪﻣﺎء داﺧﻠﻬﺎ .ﻳﺒﺪو
ﺟﻠﻴﺎً أن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎً ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﺮاك  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﳌﺎ ﺑﻌﺪه.
ﻓﺤﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﺎرب اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﻠﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ،ﻓﺘﺮﺗﻴﺐ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻟﺤﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
)ﺗﻴﺎرات اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ( أدت إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨﻬﻦ .ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﳌﻠﻜﻲ ﺳﻨﺪاً ﺑﻞ وﺣﺎﻣﻴﺎً ﻟﻬﺎ ،وﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن إﺷﻜﺎل اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻗﺎﺋﻢ
وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ واﻧﺨﺮاط ﻛﻞ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻓﻲ إﻃﺎره ..إﻻ أن ﺟﻴﻼً
ﺟﺪﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﺒﻠﻮر ،وﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ
ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻴﻨﺒﺜﻖ .وﻫﻮ ﺟﻴﻞ ﻳﻌﻴﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺮأة وﻗﻀﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ..وﻫﻜﺬا ﺟﺮى ﻣﺜﻼ ﺗﺄﺳﻴﺲ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺴﺎء ﺷﺎﺑﺎت ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ«.

ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺒﻮﺣﺴﻴﻨﻲ

أﺳﺘﺎذة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻣﻦ اﳌﻐﺮب
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ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺳﻌﺎف واﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ
ﻏﺰة ﺗﻮﻗّﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﺟﺮّاء أزﻣﺔ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ،وزادت ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  18ﺳﺎﻋﺔ.

ﻗـﻀـﻴــــﺔ

اﻟﻌﺮاق :اﻟﺤﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺒﻴﻊ
اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮق اﻟﺠﺰء اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻤﻨﺢ اﻟﻔﺘﺎت
ﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ،
وﻟﻴﺲ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺌﺔ ﺗﺠّﺎر ﺟﺪد ﺟﺸﻌﻴﻦ وﻧﻬّﺎﺑﻴﻦ
ﻳﻬﺮّﺑﻮن اﻷﻣﻮال واﻷرﺑﺎح اﳌﺴﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺪوﻟﺔ
إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج.

ﻳُﻄﺒﻖ اﳌﺎﺿﻲ اﻷﻟﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎت
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻻً  .وﺣﺪه اﻟﺤﺎﺿﺮ،
اﻟﻴﻮم ،اﻟﻀﺎﻏﻂ ﻋﻠﻰ ﺻﺪورﻫﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺗُﺮك ﻟﻠﺴﺎﺳﺔ
وأﺣﺰاﺑﻬﻢ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ وأﻣﻨﻬﻢ وﺻﺤّﺘﻬﻢ
وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻤﺎر وأﺧﺬت ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﻠﻮ
اﻷﺧﺮى وﺗﺨﺴﺮﻫﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻳﻨﺰوون ﻳﺎﺋﺴﻴﻦ وﻃﻴّﻌﻴﻦ
ﻟﻠﻤﻮت.
ﺿﺎﻋﺖ واردات اﻟﺒﻼد ﻃﻮال أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت
ﻓﺴﺎد وﻧﻬﺐ ،واﻵن ﻟﻢ ﺗَﻌﺪْ أﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺠﺪﻳّﺔ
ﺑﻌﺪ أن ﻫﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  30دوﻻراً ﻓﻲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ ،وﻳﺒﻴﻌﻪ اﻟﻌﺮاق ﻧﺎﻗﺼﺎً ﻫﺬا اﻟﺴِّﻌﺮ ﺑﻨﺤﻮ
 8دوﻻرات ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد ﺗﻘﺒﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻧﺤﻮ 12
دوﻻراً ،ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﺮاق ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻗﺘﺼﺎده ﺑﻨﺤﻮ
 97ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ،ﻣﻬﺪّد ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﺑﺎﻹﻓﻼس ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺤﺒﺖ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻨﻘﺪي ﻧﺤﻮ  15ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺳﺤﺐ 10
ﻣﻠﻴﺎرات أﺧﺮى اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ،ﻟﻴﺘﺒﻘّﻰ ﻣﻨﻪ  40ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻓﺤﺴﺐ.

وﺣﺘﻰ اﻷﻣﻦ!!

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬا ،ﻓﻜّﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻀﻴّﺔ أﺧﺮى
ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗُﺠﺒﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻷﻣﻮال :اﻷﻣﻦ! إذ
ﺷﺮﻋﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺑﻐﺪاد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺣﺎﺋﺰﻫﺎ ،وﺑﻬﺬا ﻓﺴﺘﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﻔﺨﺨﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر .اﻷﻣﻦ ﻣﻬﻢّ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺸﺮّع
ﻋﻠﻰ اﳌﻮت ،وﻛﻞ ﻋﺮاﻗﻲ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﻐﺪاد ﻣﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ 15
أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  12دوﻻراً( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻠﺼﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،رﻏﻢ
أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻖ رﺑﻊ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ »اﻻﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ«
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻬﻢ ،اﻟﺼﻔﻘﺔ راﺑﺤﺔ ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ أن أﺣﺪ اﻟﺨﺒﺮاء ﻗﺪّر ﻋﺪد اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺑﻨﺤﻮ
 3ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﺮﻛﺒﺔ .ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺣﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﺨﻄﻒ واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ
ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

دﻳﻮن ﻣﻬﻮﻟﺔ

ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻜﺒّﻞ ﺑﺤﺠﻢ دﻳﻮن ﻛﺒﻴﺮ،
داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ،إذ ﻳﻘﺪّر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن
ﺣﺠﻢ دﻳﻦ اﻟﻌﺮاق ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣﺪ ﻓﻲ ،2015
وﺗﻮﻗّﻊ أﻳﻀﺎً أن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ..وﺑﻠﻐﺖ
دﻳﻮن اﻟﻌﺮاق  122.1ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ  2015ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﺎم  2014ﺗﻘﺪّر ﺑﻨﺤﻮ  87ﻣﻠﻴﺎراً .إزاء ﻫﺬا
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻳﻌﺮف اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ اﻟﻴﻮم أﻧﻪ
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ،أﺧﺬت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺗﺮﻣﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ .ﻳﺴﻬﻞ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻜﺎوى ﻓﻲ
ﻛﻞّ ﻣﻜﺎن ،اﻟﺸﺎرع واﻟﺒﺎص واﳌﻘﻬﻰ ،وﺻﺎر ﻓﻘﺪان اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺄﻟﻮﻓﺎً ،وﻛﺴﺎد اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻣﻠﻤﻮﺳﺎً ،وﺗﺮاﻓﻖ
ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺴﻠﺐ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻒُ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺎﺟﺰاً أﻣﺎم ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ،ﺗﻤﻌﻦ اﻷﺣﺰاب
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻫﻮال
اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻳﺤﺚ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ اﻟﻨﺎسَ اﳌﺴﺎﻛﻴﻦ
ﻋﻠﻰ »ﺷﺪ اﻷﺣﺰﻣﺔ« ،وﻳﺤﺬرّون ﻣﻦ اﻟﻬﺒﻮط إﻟﻰ اﻟﺪرك
اﻷﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع واﻟﻔﺎﻗﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺒﻞ
ﻫﺬه اﻷﻳﺎم آﻣﻨﺎً ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻬﺔ أﺻﻼً  .وﻗﺪ أﺧﺬت ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮارات،
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻧُﻔِّﺬ ﻣﻦ دون أن ﺗﺴﺒﻘﻪ أﻳّﺔ ﻣﻘﺪّﻣﺎت،
وأﺧﺮى ﻳﺘﻮاﺗﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر وﻫﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﺤﺎل ﻫﺬه ،ﺗﻠﻌﺐ ﺑﺄوراق اﻟﺒﻼد اﻷﺧﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ اﻟﻬﻼك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ .واﻷوراق ﺗﻌﻨﻲ
ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮاق ﺻﻔﻘﺎت ﻓﺴﺎد أﺧﺮى ﻟﺘﺴﻤﻴﻦ اﻷرﺻﺪة
وﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﻨﻔﺬﻳﻦ )ﻗﺪر
ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﳌﻬﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء
واﳌﻮدﻋﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﺑﻤﺎ ﻳﻮازي  4ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ ،وﻗﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮاق  150ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ  ،(2014ﻓﻀﻼً
ﻋﻦ إرﺿﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن ،ﻟﺠﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ

اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺒﻴﻊ اﻷرض

ﺿﻴﺎء اﻟﻌﺰّاوي ـ اﻟﻌﺮاق
اﳌﺎل ﻟﻴﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ وﺗﺒﺪﻳﺪﻫﺎ.

اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

وﻣﻤﺎ ﺗﻔﺘﻖ ﻋﻨﻪ ﺧﻴﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮاردات ﻟﻬﺎ ﺑﺈزاء
اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﻠﻢ .ﺟﻤﻴﻞ،
وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ؟ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺸﺒّﺎب إﻟﻰ إﻛﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﺋﻘﺔ ،ﺑﻴﺪ أن ﻓﺸﻠﻬﻢ
ﺑﺘﻌﺪّي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻳﺤﻮل ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﳌﺸﺘﻬﺎة .ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘّﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎً ﻣﺘﺮدﻳﺎً ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﺣﻴﺎرى
أﻣﺎم أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎن ،وﻣﺪارﺳﻬﻢ ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺛﻼث وﺟﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ،ﺻﺒﺎﺣﺎً وﻇﻬﺮاً وﻋﺼﺮاً ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﻘﺺ أﺑﻨﻴﺔ اﳌﺪارس ،وﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺎت اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻌﻮاﺋﻠﻬﻢ
وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ،أي ﺿﻌﻒ اﻷﻣــﻦ ،واﻧﺘﺸﺎر
اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ،وﺻﻌﻮد اﻷﻋﺮاف اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ .إﻻ أن اﻟﺴﻌﻲ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ ﻳﻘﻮي إﺻﺮارﻫﻢ .وﻫﺬا اﻹﺻﺮار ،ﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪاً ،ﻣﺎ
ﺗﻠﺘﻤﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﻛﻤﺮﺑﺢ ﻟﺨﺰﻳﻨﺘﻬﺎ ،ﺟﺎﻋﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻠﻌﺒﺎً إﺿﺎﻓﻴﺎً ﻟﻠﻔﺴﺎد وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﳌﺠﺘﻤﻊ وأﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰه :اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻳُﺴﻤﺢ ﻫﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاء دورﺗﻴﻦ ﻟﻠﺮاﺳﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت

اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ .ﻟﻜﻦ ،ووﻓﻖ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ ﻣﻊ
أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻄﻼب ،ﺻﺎر ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺪورة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺣﺎﺿﺮة ،إﻻ أﻧّﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺮّة ﺑـ »ﻓﻠﻮس« ،ﺣﻴﺚ ﻗﺮّرت وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴّﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺄداء ﻛﻞ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ
ﻣﺒﻠﻎ  25أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ  18دوﻻر( .وﻟﻢ ﺗﺒﻴّﻦ اﻟﻮزارة
ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﻟﺘﻲ ﺗُﺤَﺼِّﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻊ »اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت«
ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻄﻠﺒﺔ ،واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﳌﻌﺎﻫﺪ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻫﻢ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺧﻠﻼً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻓﻲ ﻫﻀﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻫﻜﺬ ﺗﺤﻮل اﻟﻌﺮاق ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ أواﺋــﻞ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻣﺠﺎﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﺬي ﺗﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﻣﺤﻮّ اﻷﻣﻴّﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،إﻟﻰ ﺑﻠﺪ
ﻣﺴﻠِّﻊٍ ﻟﻠﻌﻠﻢ وﻣﺒﺬّر ﻟﻘﺪرات أﺟﻴﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﺑﺔ .وﻫﺬا ﻏﻴﺾ
ﻣﻦ ﻓﻴﺾ ،ﻓﻘﺪ ﻧﻬﺒﺖ ﻃﻮال اﻷﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ أﻣﻮال ﺑﻨﺎء
اﳌﺪارس وﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﺗﺤﺴﻴﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻻﺋﻖ..

 ..واﻟﺼﺤﺔ

ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺣﺪه اﳌﺴﺘﺜﻤَﺮ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد! ﻓﻘﺪ
ﺟﺮى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺪّرة ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺼﺤّﺔ ،دوﻧﻤﺎ أﻳّﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎت ،إذ ﺗﻔﺎﺟﺄ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ

راﺟﻌﻮا اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌﺴﺘﻮﺻﻔﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط  /ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﺠﺎري ﺑﺮﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺒﻴّﺔ .وﺑﺪا اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺼﺤّﺔ ﻣﺰﻫﻮّاً
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ وزارﺗﻪ ﻧﺤﻮ  80ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
)ﻧﺤﻮ  80ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺳﻨﻮﻳّﺎً ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌﻴﻦ ،ﺑﻌﺪ أن
اﺣﺘﺴﺐ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﺒﻴّﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺤﻮ  80ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﻨﻮﻳّﺎً ..ﺑﻬﺬا أُﺳﺪل اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﺎﻧﻴّﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴّﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻗﺪ أُﻗﺮّ ﻋﺎم  ،1970وﺻﺎرت
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻼج أﻣﺮاض اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻌﻮد أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ وﻫﺒﻮﻃﻬﺎ.
أوﻟﺌﻚ اﳌﺘﺤﻤﺴﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻌﻰ
اﻻﺣﺘﻼل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﺎﻫﺪاً إﻟﻴﻬﺎ )اﺗﺨﺬ ﺧﻄﻮّات ﻋﺪّة
ﻹرﺳﺎﺋﻬﺎ ﻓﻮر ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن  /اﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم
 ،2003ﻣﺜﻞ إﺛﻘﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻌﻘﻮد ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ
رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت أﺳﻤﺪة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮ اﳌﺼﺎﻧﻊ
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ( ،ﺳﺎرﻋﻮا إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺢ اﺳﺘﺤﺼﺎل
اﻷﻣﻮال ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّﻣﻬﺎ »اﻟﺪوﻟﺔ«» .ﻛﻔﻰ
دﻋﻤﺎً وﻣﺠﺎﻧﻴﺔ« ﻳﺼﺮخ ﻫﺆﻻء ،إﻻ أﻧّﻬﻢ ﻻ ﻳﻀﻌﻮن ﻋﻠﻰ
ﻃﺎوﻻﺗﻬﻢ ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ،وﻛﻴﻒ
ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺎل ﻟﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪ ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﻣﻨﺎﻓﺬه ،ﺑﺪءاً ﻣﻦ ﻣﻮارد

وإذا ﻛﺎﻧﺖ أرواح اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ وأﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺧﺺ،
ﻓﻼ ﻳﺒﺪو ﻏﺮﻳﺒﺎً أن ﺗﻜﻮن ﺑﻼدﻫﻢ وأﻣﻼﻛﻬﻢ أرﺧﺺ ،إذ
أﺧﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺣﺼﺎء اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺰادات .وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﻬّﺰت
اﻷﺣﺰاب ﺗﺠّﺎرﻫﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ .ﻗﺪرت ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻨﺤﻮ  150ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺣﺬّرت ﻣﻦ وﺟﻮد
ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ أﺣﺰاب وﺗﺠّﺎر ﻋﻠﻰ »ﻗﺒﺾ« ﻧﺼﻒ ﻫﺬا
اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ .وﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﻗﺪ اﻧﺘﺒﻪ
إﻟﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﺴﺎرع إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻟﻴﻞ  9ﺷﺒﺎط  /ﻓﺒﺮاﻳﺮ
إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻮزّع أراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ )ﻟﻴﺸﺮح
ﻟﻠﻨﺎس» :ﻛﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻮا ﺳــﻮا«( .ﻟﻜﻨﻪ أﻏﻔﻞ أن ﻫﺬه
اﻷراﺿﻲ ﺳﺘﻮزّع »ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻣﻮال« ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀﺎً أن ﺗﺠّﺎراً
ﺻﻐﺎراً ﺳﻴﺴﺎرﻋﻮن إﻟﻰ ﺷﺮاﺋﻬﺎ واﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ ،وأن اﻟﻔﻘﺮاء
اﳌﻌﺪﻣﻴﻦ ﺳﻴﻈﻠﻮن ﺑﻼ ﻣﺄوى ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
ﺷﺢّ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻜﻦ وﺻﺎرت اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺒﻨﻰ
ﺑﺎﻟﻄﻴﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺴﺎﺣﺎﺗﻬﺎ اﳌُﺪن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ﺗﺼﻤﺪ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت »اﻟﻨﻬّﺎﺑﺔ« ﻓﻲ
»اﻵﻧﻴﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول اﻷﺣﺰاب ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ..وﻫﻲ
ﺗﻌﺰز ﻋﻼﻗﺎت »اﻻﺳﺘﺰﻻم« وﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻋﻘﻮد ﻗﺎدﻣﺔ ..إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ ﻓﻴﻪ )اﻟﺬي ﺗﻌﻮزه اﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﻦ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﻜﻦ( ﺳﻮى اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺑﻀﻌﺔ ﺣﻠّﻮل:
اﻟﺜﻮرة أو اﻻﻧﺘﺤﺎر ،أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻈﻴﻊ.

ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻔّﺎل

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق

ﺗﻮﻧﺲ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎر ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺪرﺳﺔ »دوﻟــﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل« أو »ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ›› ،وﻫﻲ اﻟﻌﻨﻮان اﻷﺑﺮز ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺗﺘﺂﻛﻞ .ﻳﺘﻔﻖ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪ أﺻﺎب
ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ ﺧﻠﻞٌ ﻛﺒﻴﺮ .وﻣَﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﻛﺜﻴﺮة .ﺗﻄﻔﻮ ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺸﻲ ﺑﺄن اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻬﺎر وﻳﺘﺮاﺟﻊ
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻷﺧﺮى اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ أن اﺧﺘﺰﻟﺖ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ '›اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ››
إﻟﻰ ﻣﺠﺮد ﺟﻬﺎز ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وإﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺠﻬﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪ.
ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﺮورة اﻟﻼﻣﺄﺳﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﻋﺎدت ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه أﻓﺮﻏﻬﺎ
ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ دور '›اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻌﻘﺎب›› وﻟﻜﻦ أﺳﺎﺳﺎً ﻣﻦ
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻘﻴﻤﻲ .ﻓﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ راﻫﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ
اﻻﺳﺘﻘﻼل ﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﺠﻬﻞ واﻟﻔﻘﺮ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻨﻮاﻧﻪ '›ﺗﺤﺪﻳﺚ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«،
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺼﻴﺎع اﳌﺬل ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ وﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﻼﻣﺔ »ﳌﺮض« ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺲّ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ،ﺗﺆﻛﺪه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻒ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺿﻤﻦ  65دوﻟﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس
ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻓﻲ اﳌﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ،ﻓﻨﺠﺪ
أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻟﻢ ﺗﻔﺾِ
إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ '›ﻧﺨﺐ« ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻛﺮؤﻳﺔ وﻣﺜﻞ ،ﺑﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺼﺎﺑﻲ اﳌﺘﺸﺪد واﻟﻐﻴﺒﻴﺎت
وﻣﻈﺎﻫﺮ '«رﺛﺔ« أﺧﺮى ﺗﺠﺘﺎح اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﺘﺰداد

أﻋﺪاد ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌــﺪارس وﻃﻼب اﻟﻜﻠﻴﺎت اﳌﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎرب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ.

ﻣﻦ »ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ« إﻟﻰ »ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻮق«
ﻻ أﺣﺪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺮﻳﺪ ﻧﺰع اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻔﻜﻴﻚ آﻟﻴﺎت اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻹﺻﻼح ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ
أن ﻣﺴﺄﻟﺔ '›إﺻــﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ›› ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺸﻌﺎرات وردود اﻟﻔﻌﻞ اﻵﺗﻴﺔ ﺑﻤﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﻳﺄﺧﺬه
اﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ '›ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ›› أو ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﻮاﻧﺎً ﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ '›دوﻟﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ›› اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ '›ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﻘﺮوﺿﺔ›› ﺑﻌﺒﺎرة
اﻟﻬﺎدي ﻧﻮﻳﺮة آﺧﺮ وزراء اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺒﻮرﻗﻴﺒﻲ ،أو ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ .وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا أن اﳌﺪرﺳﺔ ﻗﺪ
ﻟﻌﺒﺖ دوراً ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ دﻻﻻت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ »اﻟﻌﺮوﺷﻴﺔ«
)اﻟﻘﺒَﻠﻴﺔ( .إﻻ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ '›ﺟﻤﻬﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ›› ﺳﺘﺼﻄﺪم
ﺑﺤﺪودﻫﺎ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺂﻛﻞ
اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﺘﺠﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ '›اﻵﺛﺎر اﻟﻼﻣﺘﻮﻗﻌﺔ« ﻟﺨﻴﺎرات وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻌﻤﺪة،
ﺗﺒﺪأ أوﻻ ﻣﻦ اﻻﻧﺰﻳﺎح ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ »اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ« وإﻧﺘﺎج اﳌﻌﻨﻰ
وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻣﺠﺎﻧﻴﺘﻪ ،إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ '›ﻗﻮى اﻟﺴﻮق« ،ﻣﻤﺎ ﺣﻮّل اﳌﺪرﺳﺔ

إﻟﻰ ﺟﻬﺎز ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻼﻣﺴﺎواة.
ﻓﺴﻴﺎﺳﺔ »ﺟﻤﻬﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ« ،ﻣﻮرﺳﺖ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ
إﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ »اﻟﺴﻮق« وأدت إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ »ﻣﺤﻮَّرة« )أو
ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ ،أي ﺗﻌﺎﻛﺲ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻛﻨﻮاﻳﺎ ،وﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ(
وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ ،واﻟﺘﺴﺒﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺪﻓﻊ
 120أﻟﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج اﳌﺒﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ووﺿﻊ
 400أﻟﻒ ﺧﺮﻳﺞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺿﻤﻦ ﺟﻴﻮش اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ .وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﺘﺂﻛﻞ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
إﻟﻰ ﻇﻬﻮر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وإﻧﻘﺎذﻫﻢ '›اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ«
ﻣﻦ ﻛﻞ ﺿﺮوب اﻟﻔﺸﻞ اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ .ﻓﺎﺗﺠﻬﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﺎﺋﻼت إﻟﻰ اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ أو دروس اﻟﺪﻋﻢ ،وﻫﻲ
ﻇﺎﻫﺮة ﻏﻀﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻄﺮف أﻣﻼً ﻓﻲ ﺗﺤﺠﻴﻢ
اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﳌﻄﻠﺒﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ
ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻫﻲ ﻣﻦ أﻋﻨﻒ وأﻗﻮى اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻨﻀﻮﻳﺔ
ﺗﺤﺖ ﻟﻮاء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ دروس اﻟﺪﻋﻢ ،ﻳﺰدﻫﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻮق اﳌﺪارس
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻔﺌﺎت
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ وﺟﺪت ﻓﻲ ﻫﺬه
اﳌﺪارس ﺟﺪارا ﻓﺎﺻﻼ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻟﻌﺪم ﺛﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮأﺳﻤﺎل
اﻟﺮﻣﺰي اﻟﺬي ﻳﻀﻴﻔﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪارس
ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﳌﺮدودﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص.
ﺑﻔﻌﻞ ﺣﻴﻠﺔ ﻣﻦ '›ﺣﻴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ›› إذاً ،ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺟﻤﻬﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺈرادة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ
اﻟﻔﺮص ،ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺿﺮوب ﺗَﺤﻮّل اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ

ﻛﻴﻒ ﺗﺨﻴﻒ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ؟
ﻓﻜﺮّت اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻹﺧﺎﻓﺔ أو ﺗﺨﻮﻳﻒ اﻟﺬات ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻣﻨﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎً! ﻛﺎن ﻋﻴﺪ اﻟﺤﺐ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ واﺣﺘﻔﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻷزﻫﺎر واﻟﺪﺑﺒﺔ وﺗﻌﺪّى
اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺧﺮاف ﺣﻤﺮ وﻓﺌﺮان وردﻳﺔ .ﻟﺠﺄ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨّﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻀﻴﺮ روح
رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻐﺎﺿﺐ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺤﺐ ،إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ
رﺟﻞ دﻳﻦ ﻏﺎﺿﺐ وراﻓﺾ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺤﺐ ،ﺧﻠﻘﻮا ﺻﻮرة اﻟﺮﺟﻞ
اﳌﻀﺎد ﻟﻠﺤﺐ وﺣﻮﻟﻮا اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﺮ ﻣﻔﺘﻌﻞ وﻣﻘﻮﻻت
ﻣﻀﺨﻤﺔ.
وﻟﻌﻤﺮي إنّ اﻷﻣﺮ ﻳﻠﺨﺺ ﺳﻠﻮﻛﺎً اﻋﺘﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ واﻧﺠﺬﺑﻨﺎ ﻟﻪ ،وﻫﻮ ﺗﻤﺜﻴﻞ
ﺻﻮرة اﳌﺘﻄﺮف اﳌﻌﺎدي ﻟﻠﺤﺐ واﻟﺤﻴﺎة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﺳﻄﺤﻴﺔ.
ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار

ﻓﺎﳌﺘﻄﺮف ﻓﻲ أﻧﻈﺎرﻧﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﺎدي ﻟﻠﺤﺐ واﻟﺴﻼم وأﻟﻮان اﻟﺴﻌﺎدة ،ﻫﻮ اﻟﺴﺎدر
ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﺸﻌﺶ ﻓﻲ ﻟﺤﻴﺘﻪ أﻟﻒ ﻋﻨﻜﺒﻮت ﻣﻴﺖ وأﻟﻒ ﻏﺮاب ﻳﺤﺘﻀﺮ!
أﺳﻮأ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺘﻄﺮف ﻣﺎ ﻫﻮ أن ﻧﺴﺨّﻒ ﻋﻘﻠﻪ وﻧﺘﺼﻮره ﻗﺪ ﺧﺮج ﺗﻮاً ﻣﻦ
آﻟﺔ اﻟﺰﻣﻦ .اﳌﻮﺿﻮع أﻋﻘﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺘﻤﺪن واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﻴﻒ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﳌﺨﻴﻒ ﻓﻌﻼً  ،ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﳌﺘﻄﺮف ﺣﻘﺎً ﻻ ﺑﻤﺎ ﻧﻠﻔﻘﻪ ﻟﻪ.
ﻻ ﻧﻨﻜﺮ ﻃﺒﻌﺎً أن ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء واﺿﺢ ﻓﻲ ﻛﺮاﻫﻴﺘﻪ ﻟﻠﺤﺐ ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻲ،
وﻳﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻔﻞ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮد واﻷﺣﻤﺮ وﺳﻌﻰ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ
اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺤﺐ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮف ﺑﻤﻈﻠﺘﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻮﻗﻨﺎ أﻛﺜﺮ دﻫﺎء ﻣﻤﺎ
ﻧﺘﺼﻮر.

إﻟﻰ '›ﺳﻮق« ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وﻓﻖ ﻣﺎ
ﺗﻤﻠﻴﻪ '›ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ« ،ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
ﻋﻼﻗﺔ أداﺗﻴﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﳌﻮاد واﻟﺸِﻌﺐ اﳌﺮﺑﺤﺔ .وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰاوﻳﺔ ﻳﻘﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻮاد اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺴﻮق،
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺑﺤﺔ ،ﺑﻞ وﻏﻴﺮ ذات ﺟﺪوى ،ﺣﺘﻰ
ﺻﺎر اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺴﺎﺋﺪ إزاء ﺷﻌﺒﺔ اﻵداب أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮدع
اﻟﻔﺎﺷﻠﻴﻦ .وﺗﻘﻊ ﻣﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺗﻼﻣﻴﺬ
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻧﺠﺪﻫﻢ ﻳﺼﻤﺘﻮن ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺼﻴﺮ
أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮي ﻣﻦ داﺋﺮة '›اﻟﻨﻔﺎق›› اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ
ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ أﻓﺮزﺗﻬﺎ ﺛﻮرة »14
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،«2011وﻫﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺠﺮد ﻳﺎﻓﻄﺔ ﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺎت وزراء
ﻳﺪﻳﺮون اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ رؤﻳﺔ وﻣﺸﺮوع
ﺗﺮﺑﻮي ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ إدارة ﻟﻠﻴﻮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي
ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﳌﺮاﺣﻴﺾ اﳌﺪارس اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ﻟـ
»إﻧﺠﺎزات« وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ »ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت« .وﻳﺨﺘﺰل اﻷﺳﺘﺎذ
واﳌﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﻬﻨﻲ وﺗﻘﻨﻲ وﻣﻘﺎول ﻓﻲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ،ﺑﻌﺪ أن
ﻛﺎن '›ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺔ›› وﻓﺎﻋﻼُ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ.

اﻧﻬﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﻟﻄﺎﳌﺎ آﻣﻨﺖ ﻓﺌﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺼﻌﺪ
اﻟﺘﺮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ أدﻧﻰ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ

اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮز واﻻﻧﺪراج ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ،
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻓﻀﺎء ﻣﻤﻴﺰا ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ
اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺠﺪ واﻻﻧﻀﺒﺎط ،وﻫﻲ ﻗﻴﻢ ارﺗﺒﻄﺖ
ﺑﺴﺮدﻳﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻫﺬه اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ
وﺗﺘﺂﻛﻞ ،رﻏﻢ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎدﻳﺔ ﺑﻬﻴﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ وﺿﺮورة اﺳﺘﻠﻬﺎم اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ .ﻓﺨﻄﺎب
اﻟـ »ﻳﻨﺒﻐﻴﺎت« واﻟﺮوح اﻷﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ زاﻟﺖ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓﻘﺪت ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﻫﺘﺰازﻫﺎ .ﻓﺎﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺸﺮك ذاﺗﻴﺔ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺒﺪو ﺻﻌﺒﺔ
وﺷﺎﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻞ
اﳌﺪارس ،ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺠﺪران اﳌﺘﺂﻛﻠﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻧﻌﺪام
ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻓﻘﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ وﺣﻮّل اﳌﺪرﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺘﺒﺎدل.
اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻹﺻﻐﺎء إﻟﻰ ﺻﻮت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،
ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻤﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ذواﺗﺎ ﻟﻬﺎ أﺣﻼم
وﻃﻤﻮﺣﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﺻﺎرت ﻓﻲ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺤﺒﻄﺔ وﻣﺪﻣﺮة ﻟﻬﺎ .ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺼﻨﻊ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻀﺎءاﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﳌﻀﺎدة ﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﺼﺎرم واﳌﺘﻜﻠﺲ ..وﻛﺼﺮﺧﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻨﻈﺎم وإداﻧﺔ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻓﻀﺎء ﺣﻴﺎﺗﻲ وﻣﺸﺮوع ﻣﻐﺮٍ ﻟﻠﺬاﺗﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ﻓﺆاد ﻏﺮﺑﺎﻟﻲ

ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ
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ألف الجئ سوري إلى كردستان عادوا
إلى بلدهم عام  2015تحت ضغط
غالء املعيشة 86 .في املئة من العائدين كانوا
يعيشون خارج املخيمات املخصصة لالجئين.

نـوافــذ

تمثيل بمتناول اليد لعالم ليس بمتناول اليد

هناك مفارقة يختبرها سكّان عمّان جيّداً :الفرق بين الغرب
والشرق الجغرافي الذي يحيل إلى تقسيم طبقيّ حاد .في
تقرير لقناة الجزيرة بعنوان «منسيون  -منطقة السويمة
قرب البحر امليت» ،يقول محمّد صالح ،أحد سكّان القرية
( 74كيلومترا جنوب غرب عمّان ،وحوالي  1.5كيلومتر شرق
البحر امليّت) «نحن فقط نشاهد .وأنت تمشي وتنظر إلى
السويمة تشعر بالفرق بين غرب الشارع وشرقه كالفرق
بين األبيض واألسود ،فغرب الشارع خدمات وسياحة ،أمّا
شرق الشارع فالكهرباء مقطوعة عنه معظم الوقت».
يمكن اعتبار «السويمة» انعكاساً لعمّان ،حيث يعاني شرق
األخيرة من التهميش وقصور الخدمات والبنية التحتيّة،
بينما يتم ضخ االستثمارات في غربها .ومن بداية هذا
االنقسام الذي حدث بسبب هجرات اضطراريّة في املجمل
(العشائر التي هجرت جنوب األردن إلى شرق عمّان بسبب
الثارات واملعارك ،وعشائر الجعارات التي هجرت الكرك في
بداية القرن العشرين بعد هزيمة قبيلة العمرو التي تنحدر
منها على يد عشائر أخرى ،ولجوئها إلى شواطئ البحر
امليّت) ،تفاقمت الفروقات الطبقيّة بشكل حاد واستمرت إلى
يومنا هذا ،حيث نراها تتجلّى في السويمة التي تتجمّد في
الزمن مقابل فنادق البحر امليّت الفخمة.
أتى التصوير الفوتوغرافي إلى األردن واملنطقة أيضاً عن
طريق الهجرة القسريّة .إذ جلب الالجئون األرمن الفارّون
من مجازر الدولة العثمانيّة بحقّهم مفهوم التصوير
ومعدّاته كاختراع جديد إلى البالد التي لجأوا إليها مثل
مصر ولبنان وسوريا وفلسطين واألردن .ومنذ ذلك الوقت،
مرّ التصوير الفوتوغرافي بمراحل مختلفة ،من التوثيق
الشّخصي والحكومي إلى أغراض الدراسات والتجسّس،
وحتّى التصوير الفنّي .وبقيت عدّة استوديوهات للتصوير
تعتمد على التصوير اليدوي  -غير الرقميّ ،والتي ترتبط
اآلن بمفهوم شعبي رغم انتشار الهواتف الذكيّة بكاميراتها
ذات الدقّة العالية والرخيصة نسبيّاً ،وذلك النتشار ثقافة هذه
االستوديوهات التي تقوم على أمرين :التوثيق والتجميل
والترحال.
وإذا تناولنا هذه العناصر ،فالتوثيق واضح ومباشر .توثيق
إضافةٍ جديدة على العائلة :مولود أو زوجة أو صديق أو
زيّ أو سالح أو حتّى فرس .وإن لم يتغيّر مفهوم التوثيق،
فقد تعدّدت إضافاته :سيّارة ،شهادة جامعيّة وغيرها..
أدوات التجميل تطوّرت بشكل سريع ابتداءً من الرّسم
والتلوين لتحسين الصورة املشوّشة في البداية ،مروراً
بألوان الخلفيّات ،وحتّى استخدام الوسائل الرقميّة اآلن.
بينما يتجلّى مفهوم الترحال كعنصر تجميليّ أيضاً في
إضافة لوحات خلفيّة للبندقيّة أو باريس ،أو مشهد طبيعيّ
لبحيرة أو غابة .وحين ننظر إلى تطوّر التصوير الفوتوغرافي
في االستوديوهات التقليديّة ،نستطيع مالحظة االنفصال

 ..بــألــف كـلــمـة

الطبقي الحاسم من خالل هذه العناصر ،خاصة في التجميل
والترحال .فبينما يتصوّر الناس أمام خلفيّة مزيّفة لتاج
محل أو األهرامات أو برج إيفل ،يستطيع املقتدرون التصوّر
أمامها في أماكنها الفعليّة .وبينما يقتصر ،غالباً ،التجميل
الرقميّ اآلن على إزالة البثور أو تفتيح البشرة ،أو بشكل أقل
استعماالً  ،إلنتاج الفن التجريبيّ أو املفاهيميّ أو التجريديّ،
يتم استخدام هذه البرامج بحد ذاتها كفن شعبيّ ،قد يعتبر
تعويضاً عن ذلك التقليد الذي انتشر في بداية التصوير
بإضافة عبارات إهداء أو استنساخ أشخاص سافروا أو ماتوا
في الصور املطبوعة .من هنا ،نشأ هذا الفن باعتباره لهواً
واستعراضاً تقنيّاً يروي قصّةً أو يخترع سرداً موازياً للواقع.
فمن زرع جسد أنجيلينا جولي إلى جانب «صديقها الجديد»
أمام سيارة فيراري ،إلى استنساخ  3شخصيّات من شخص
واحد :أحدهم يجلب اآلخر لالعتذار من الثالث الذي يرفض
مسامحته (مسامحة نفسه) ،إلى قطع شاب لقدمه بسيف
لتقديمه كقربان ملعشوقته.
استقبلت الطبقات األخرى هذا الفن ،الذي يمكننا اعتباره
فنّاً شعبيّاً جديداً قائماً على اللهو ،بسخرية عالية تجلّت
في تخصيص عدّة صفحات على مواقع التواصل االجتماعيّ،
خاصّة فيسبوك ،الصطياد هذه «اإلبداعات» مع مرافقتها
بسخرية من لهجات وموضات مالبس وإيماءات جسديّة
شوارعيّة سائدة.
عندما حدّثني الفنان السويسري جيل فونتوليه عن
مشروعه الجديد «السويمة» ،لم أكن متحمّساً للتجربة
التي صنّفتها بداية ،مباشرة ،ضمن الفن األجنبي الذي
يستسهل االنطباعات املسبقة ويرسّخها ،وهو بذلك
يحوّل الحياة اليوميّة في بالد مثل الشرق األوسط إلى فن
«إيكزوتيك» للمُشاهد الغربيّ املحمّل أصالً بصور انطباعيّة
عن «الشرق» .خاصّة أن جيل نفسه وقع سابقاً في هذا املطب
في عمله «وكالة الفضاء الفلسطينيّة» الذي أنجزه في األردن
وفلسطين ( ،)2012 – 2011مؤسّساً وكالة فضاء وهميّة
للشعب الواقع تحت االحتالل ،بسذاجة يقع فيها كثير من
الفنّانين العرب أصالً .
لكن جيل فعل عكس ما هو متوقّع :فعلى مدار  5سنوات،
زار قرية «السويمة» وصادق سكّانها ،ملتقطاً لهم صوراً
بكاميرته ملن ال يمتلك صورة ،وطبعها لهم ،حتى قرّر أن يلتقط
األهالي صورهم بأنفسهم ،بالتموضع الذي يرونه مناسباً،
وفي األماكن التي يرغبون بها ،ومع أقربائهم وأصدقائهم،
وبالخلفيّات التي صنعوا بعضها بأنفسهم.
هنا تحوّل فعل التقاط الصور العفوي إلى أبعد من مجرّد
تجربة اجتماعيّة فوقيّة لغريب ال يتكلّم لغتهم ،أو عمالً
تنمويّاً أو إنسانيّاً خيريّاً يختفي «ناشطوه» بعد إنجازه..
بل تحوّل جيل فونتوليه ،كما نرى في الفيديو املرافق للعمل،
إلى جزء من هذا االستوديو العفويّ :متموضعاً كما أراد

حـلـــــم..

املصوّرون الجدد أن يتموضع ،ملبّياً دعوة التصوّر -ال فارضاً
فعل التصوير وال مختبئاً وراء الكاميرا كحاجز يستدعي دور
مراقِب /صحافي /باحث .لكن هل هذا كافٍ؟ وهل ثمّة أصالً
في هذا الخطاب ما يحمّل فنّاناً مثل جيل مسؤوليّةً اعتذاريّة
عن كل الحمالت ،املنظّمة عن قصد أو غير املنظّمة ،عن
سذاجة ،التي أدّت إلى نشر صور انطباعيّة عن املجتمعات
البعيدة عن الغرب؟
إذا تركنا هذه األسئلة مفتوحة ،ربّما ينقذنا محتوى
العمل الفنّي في تلقّيه ضمن سياقه األصلي .إذ ال يطمح ألن
يمثّل تحدّياً مفاهيميّاً ،وال يستمد قيمته من جماليّات الفن
املعاصر السائدة .فالعمل ،بصوره والفيديو املرفق ،يتخلّص
من الصورة النهائيّة املثاليّة بتحسيناتها الرقميّة ومالءمتها
للقيم الجماليّة املهيمنة ،وهذا أفضل ما يمكن استخالصه
منه .وبدالً من املنتَج النهائي «النظيف» ،ننظر إلى صور
مشوّشة وباهتة تكاد أن تختفي فيها نقطة التركيز،
وبإضاءة زائدة أو ناقصة .في عدّة صور ،يقف أفراد عائلة
فــرادى أمام زاويــة مزركشة ألرفف يتوسّطها تلفزيون
وتزيّنها أزهار وأوراق اصطناعيّة .يمكننا االستنتاج أن هذه
الزاوية أثيرة لدى هذه العائلة :فاألب يرتدي زي الشرطة
الرسمي ،والبنت ترتدي أفضل فساتينها وهي تكتّف يدها
اليمنى وتضع أصبعها على خدّها في الصورة املثاليّة للفتيات
الرقيقات واللواتي يتأمّلن في املجهول ،أو ينتظرنه.
يمكن اعتبار هذه الزاوية فنّاً شعبيّاً يفتخر صانعه أو
صانعته أو صانعوه به .فاختالق زاوية «جميلة» وملوّنة
في املنزل يستلزم تغريباً هائالً عن املحيط الغارق في اللون
األصفر والحرارة الفظيعة في الخارج .والتباين الذي يضغط
بقوّة بين قرية السويمة وفنادق البحر امليّت (الذي يمكن أن
يكلّف املبيت ليلة واحدة في غرفة من غرفها أكثر من الدخل
الشهري لعائلة من السويمة بأكملها) ،يمكن ببساطة
اعتباره هيمنة تمنع بروز أفكار خلّقة .لكنّ ثمّة من صنع هذه
الزاوية ،والجميع فخور بها.
هل نعتبر عمل جيل فونتوليه الفنّي عمالً جيّداً ألنّه لم
يسخر ولم يثر مواضيع اجتماعيّة أو فنيّة فوقيّة ولم يقدّم
عمله بعبارات لجيل دولوز وميشيل فوكو فقط؟ ربّما يكفي
أن نفكّر في مصير الصور لو وصلت إلى أيدي القائمين
على صفحات السخريّة في فيسبوك لندرك أن جيل ساهم
بتمييع القيم الجماليّة السّائدة في األعمال الفنيّة املعاصرة -
وربّما يكون هذا كافياً اآلن لسبب وحيد :أنّه وضع تمثيالً  ،قد
يكون حقيقيّاً ،لصور بمتناول يد أهالي السويمة لعالم ال يبدو
أنّه بمتناول أيديهم.

أحمد الزعتري

كاتب وصحافي من األردن

حسين بيكار ـ السودان

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ عن عذابات «علي البدري»! ـ ضحى عاشور
ـ النزوح إلى بيروت ..خلطات عربية بنكهات متعدّدة ـ موسى بيطار
ـ البصارطة :ألم قرية مصرية صغيرة  -منى سليم
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

املصور شوكان :أكثر من  850يوماً في السجن من دون اتهام
اعتقل املصور
الصحافي املصري
الشاب محمود عبد
الشكور أبو زيد
املعروف بـ«شوكان»
( 27عاماً) يوم
 14آب/اغسطس
 2013بينما كان
يغطّي أحداث
ميدان رابعة في
القاهرة .وهو مصور
مساهم بمجلة تايم
وغيرها من الصحف
واملجالت العاملية.
وبحسب صفحة
Freedom for
 Shawkanعلى

حائط «ليسيه الحرية» ـ شارع محمد محمود ـ القاهرة 2013

فايسبوك ،فإن
وضعه الصحي
يتدهور باضطراد.

شارع القصر العيني ـ القاهرة 2013

(الصور لشوكان)

مدونات

«خللي العيال بتوع النتّ ينفعوه»

صوت قديم اسمه «أبو الحبايب»

جنيفر لوبيز والترفيه عن قتلة األطفال

طيّب ،أنا هاقولها بصوت عالي ،وفي كل مكان متاح ليّ ،وبكل اللغات :أنا خايفة شوكان
يموت.
شوكان في «التأديب» من يوم الجمعة ( 5شباط /فبراير)

وحده الفلسطيني الذي عاش في رام الله قبل «حزيران  ،»67سيتنهد بعمق ،أو يقف عند النافذة ،فاتحاً إياها،
لو ُذكر أمامه اسم «أبو الحبايب» .سيقفز من ذاكرة أصواته العتيقة املكدّسة صوت بيّاع الجرائد الثمانيني ،وهو
يتنقل من شارعٍ إلى شارع صائحاً «فلسطين ،الدفاع ،الجهاد!» .لم يعرف أحدٌ اسمه األول ،أو من أي بلد هو..
ولو بذل الناس جهداً لعرفوا .عالقتهم به كانت ال تتعدى حدود يد تمتد من بابٍ أو نافذةٍ ،لتأخذ من يد متجعدة
جريدةً أو مجلة .لم يكن أحدٌ ،ببساطةٍ ،مهتماً ملعرفة هوية العجوز الغامض .كانت هويته صوته ،يهز نوم رام
الله في الصباحات الباكرة ،يولد من رحم الرابعة فجراً ،ويموت مدفوناً في مقبرة قيظ الثانية عشرة ،بعد أن يدفع
ما ربحه من بيع الجرائد ثمناً لوجبته اليومية الوحيدة (املسخّن) ،من فندق عودة الشهير .كان بيته بيت درج
عمارة من عمارات املدينة.
أكثر من خمسة عقود مرت على اختفاء الصوت ..احتل اإلسرائيليون رام الله ،كما احتلوا باقي مدن الضفة،
وصار الصوت الوحيد هو صوت الجنود الغرباء بدورياتهم املتعجرفة ،وهم يجرّون فجر املدينة املصدوم،
ويصيحون :ممنوع تجول ،يا أهل رام الله! حينها انتبه الناس إلى غياب صوت صباحاتهم.
عامل شاب من عمال فندق عودة قال :رأيت أبو الحبايب يركض ،بال جرائد ،ورأيت جسده من النافذة ،وهو
يتناثر .غابت طائرة االحتالل ،وأسرعتُ إلى األشالء ،جمعتُها ،وضعتها في كيس خيش ،وخبأتها في مخزن الفندق،
وحين جاء الليل ،حملتُ الكيس على ظهري ،وذهبت إلى (هناك) لدفن الشهيد ..ولم يسأل الناس املصدومون،
الذين تجمعوا حوله ،أين تعني كلمة (هناك).

أعلنت املغنية األميركية جنيفر لوبيز نيتها إقامة حفل غنائي في تل أبيب ،الصيف املقبل،
لتتلقى سيالً من التغريدات من ناشطين مناصرين للقضية الفلسطينية على حسابها على
موقع «تويتر» تطالبها بالتراجع عن قرارها بـ «الترفيه عن قتلة األطفال» ،كما قال أحد
املغردين.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن مغردين أطلقوا هاشتاغ ،CancelTelAviv#
يدعون فيه النجمة العاملية للتراجع عن قرارها ،إضافة إلى نشر صور لـ«لوبيز» إلى جانب
صور أخرى من فظائع االحتالل اإلسرائيلي (كصورة لوبيز بفستان أحمر مقابل صورة امرأة
فلسطينية من غزة مضرجة بالدماء ،أو أطفال ضحايا) ،ومشاركة دعوات لرفض حل الدولتين.
وكانت لوبيز قد ألغت عام  2010حفالً كان من املقرر إقامته في الجزء التركي من قبرص
نتيجة لضغوط سياسية ،حين تلقت رسالة من منظمة شبكة العمل القبرصية في الواليات
املتحدة أثناءها ،تذكرها «بجرائم األتراك في حق قبرص» ،مشيرة إلى أن إقامة حفل هناك
يعني «دعماً ألعمال العنف».
من موقع «املدونون العرب»

التأديب :زنزانة تحت األرض ،متر  xمتر .ما فيهاش شباك وال نور وال منفذ تهوئة .وال
ميّة طبعاً ،رطبة جداً .وفيها حشرات وخالفه .برد جداً ورطوبة ،وطبعاً مافيش بطاطين
(بطانيات) وال لبس غير سترة السجن.
طيب ،دخل التأديب ليه؟ يوم الجمعة حصل تفتيش في الزنزانة اللي هو فيها ولقوا
موبايل .صاحب املوبايل قال لهم في ساعتها إن املوبايل بتاعه .قالوا له «خلّصت كالم؟
إحنا مش هناخد حدّ غير شوكان .خللي العيال بتوع النت ينفعوه».
شوكان ،زي ما انتو عارفين ،عنده دلوقتي فيروس «سي» وصحّته بقت وحشة جداً.
طبعاً حالياً ما فيش معنى ألن الواحد يتكلم عن قانون وال لوائح وال حاجة من دي.
طيب ،نعمل إيه دلوقتي ،وشوكان لسه عايش ،علشان مايموتش؟
من صفحة ( Ahdaf Soueifعن فايسبوك)

من صفحة زياد خدّاش (عن فايسبوك)

