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شـهــادة الشــاعر املصـــري
عمــر حــاذق عــن املعتـقــل:
«حــاول مــرة تبطِّل هــرشْ»!.
وعــن مــوت منـظمــة أوبـك.
وفـي «فكــرة» :ستـريـت آرت،
رسـائل علــى جـــدران مــدن
عربيـة.
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مدينة الثورة في بغداد :خزّان الدم

ملاذا «يهاجر» الشباب التونسي
إلــى «داعــــش» ،استنتاجات
األبحـاث امليـدانيـة والتحليـل.
وفي ظاهرة الطفيلي املنتحل
صفة صحافي :نموذج من املغرب.
وفي «بيتونة» عيد ميالد تغيير ال
يأتي.
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مخطط عمراني بارد

تدمير الزراعة ونزوح «الشروگ»

من أين أتى «الشروگ» ؟ مع هذا السؤال يُذكر حقيقة مفادها أن عالم
االجتماع العراقي علي الوردي الذي كتب عن املجتمع العراقي الكثير
وتوفي مطلع التسعينيات ،لم تمر بقلمه يوماً كلمة مدينة «الثورة» برغم
أنه كتب عن نزوح الريف إلى املدينة مراراً .في الحقيقة يعود نزوح سكان
أهوار ميسان والناصرية إلى العاصمة بغداد إلى مشروع سد الكوت
اإلروائي والذي أشرفت عليه الشركات البريطانية وتم افتتاحه عام
 .1939قام السد ،الذي وفّر ماء الري والكهرباء ملحافظة واسط ،بحجب
الطمي الالزم لزراعة الرز عن حوض الغراف واألهوار .بدأ مزارعو املناطق
املتضررة بالهجرة نحو بغداد سعياً إليجاد مصدر للرزق ،وتجمعوا
على هامش الحدود اإلدارية لبغداد في الكرخ والرصافة في األربعينيات
والخمسينيات ومطلع الستينيات ،عبر بناء بيوت طينية مدعمة بعلب
القصدير لتبدأ قصة «الشروگ» في بغداد مذّاك.

الفالحون ـ الجنود

بقيت مدينة «الثورة» منذ اكتمال توزيعها على النازحين «الشروگ»

مالك الشاذلي ـ مصر
وعلى عدد ال بأس به من األكراد الفيَليين الشيعة ،أواسط الستينيات
وحتى مطلع الثمانينيات من دون إسفلت .كانت الشوارع الطينية
ومشاريع الصرف غير املنتهية باإلضافة الى املبازل القديمة تجعل الحياة
صعبة وجاهزة للغليان والتفجر دائماً ،خصوصاً أن أغلب سكان املدينة
كانوا يميلون للشيوعيين املنكسرين آنذاك .جاء صدام حسين ،الصاعد
إلى السلطة بانقالب أبيض أعقبته أنهار من الدماء ،باإلسفلت إلى املدينة
واكتشف أن الطريقة الوحيدة للسيطرة على سكانها تأتي بحشرهم في
معركة مع النظام اإليراني .بدأت األمور بتغيير اسم املدينة إلى «مدينة
صدام» ،ومن ثم زيادة عدد أفرع حزب البعث فيها ،وتأسيس مديريتين
لألمن الذي كان قد اكتسب سمعة رهيبة آنذاك :مديرية أمن في منطقة
البلديات شرقاً ،وأخرى في منطقة الطالبية جنوباً ،مع معسكرات للجيش
في الشمال والشمال الغربي ،ليحاصر املدينة أمنياً وعسكرياً بشكل
كامل .بدأ سَوْق الشيوعيين املهزومين واملواطنين األميين إلى املعركة
تحت مسمى «الجيش الشعبي» باإلضافة إلى استيعاب الجيل الجديد في
الجيش العراقي ،لتتحمل هذه املدينة الفاتورة األكبر في حرب السنوات
الثماني.
وعلى الرغم من قسوة تلك السنوات ،إال أن مدينة الثورة ازدادت
زخماً سكانياً فتضاعف عدد أهلها خمس مرات في خمسة عقود .وعلى
الرغم من قطع القماش السوداء التي كان يُخط عليها باللون األبيض

4

AS-SAFIR Arabic political daily - Thursday March 24, 2016 N° 13326

في ظهيرة العشرين من شباط  /فبراير  1999وقف قصي صدام حسين
على جسر يربط مدينة الصدر ببقية بغداد وراح يقول للحرس الخاص،
وهم نخبة الحرس الجمهوري« :إن لم تهدأ األوضاع ،أريد أن أقف في
مكاني هذا وأُشاهد السدة» ،في إشارة إلى محو املدينة عن بكرة أبيها.
كان هذا املربع املرصوف بدقة على هامش بغداد آنذاك يسمى «مدينة
صدام» بعد أن كان اسمه «مدينة الثورة» على مدى عقدين من عمره
بدءاً من ثورة  1958التي قضت على امللَكية ،وقبل ذلك كبيوت من صفيح
باسم «خلف السدة» إشارة للنهر القريب ،ليتحوّل بعد الغزو األميركي
للعراق في نيسان  /أبريل  2003إلى «مدينة الصدر».

لم يكن أهل «الثورة» أو «الصدر» يحلمون أن يتصدروا عناوين األخبار
يوماً ،ليس ألن مدينتهم غير مثيرة لالهتمام ،بل ألنها من أسرار بغداد
املكتومة في ظل حكم حزب البعث .فهي الخزّان البشري الذي ال ينضب
في الحروب ،والشوارع الخلفية التي احتضنت الحركات السياسية
املعارضة في سجن من دون قضبان .بعد الغزو سرقت الكاميرات حياة
املدينة ذات الثمانين ألف بيت .جاء هذا بالتزامن مع مواجهات القوات
األميركية وجيش املهدي (الجناح العسكري للتيار الصدري) وسلسلة
أحداث العنف الطائفي في بغداد أعوام .2008 /2006
املؤرخة املعمارية الهولندية ميشيل بروفوست تحدثت عن مصمم
مدينة «الثورة» ،مخطط املدن اليوناني قسطنطينوس دوكسيادس الذي
اعتمد على ما سمي آنذاك بـ«أوكستيك» أو علم املستوطنات البشرية،
وهو تعبير يشير إلى مدن ليس متاحاً لها أن تنمو بصورة طبيعية وبحسب
احتياجاتها للمواصالت واملنافذ الحيوية ،بل يفترض  -بحسب اليوناني
دوكسيادس مصممها ـ أن تكون مخطط ملستقبلها أيضاً .يبدو تاريخ
«مدينة الثورة» السياسي هكذا ،وقد صُمِّم هو أيضاً كي تكون سجناً أو
حيزاً مراقَباً من قبل األنظمة السياسية املتعاقبة ،وهو ما يظهر في عام
 1991وفي عام  1999أو في السنوات األربع بين  2006و 2010حيث
حوصرت املدينة بشكل سهل وأُخمدت انتفاضتها الواحدة تلو األخرى.
تقول بروفوست «اإلجابة تكمن في الطبيعة العقالنية الصارمة لهذا
املخطط والطريقة التي عرض فيها دوكسيادس عمله بصفته عِلماً
خالصاً .فكان يستعرض خططه على شكل شبكات جاهزة وجداول
ورسوم بيانية ونماذج شديدة املوضوعية جملةً وتفصيالً  ،وخالية تماماً
من أيّ ملسة شخصية أو جمالية».
وضع دوكسيادس مخططه عام  1958مع الحقبة الجمهورية وصعود
عبد الكريم قاسم .كان قاسم بحاجة إلى أنصار مستقرين في بغداد
وكان «الشروگ» (من «الشرق» ،وهو مصطلح يشار به إلى سكان
ميسان والناصرية وبعض أهل البصرة) هو االسم األشهر للنازحين
في بغداد ،وهم األجدر لهذه املهمة .كان شمال شرق بغداد والرصافة
باتجاه محافظة ديالى مكاناً خالياً إال من آبار نفط ضئيلة املحتوى ومبازل
للماء وحقول لزراعة الخضروات تفصلها عن بعضها البعض مسافات
شاسعة ووعرة .هذه املنطقة شهدت مشروع إسكان «الشروگ» األكبر
الذي اشرفت عليه الشيوعية نزيهة الدليمي ،وزيرة البلديات واألشغال
في  ،1959والذي سمي الحقاً بمدينة الثورة أو صنيعة دوكسيادس ،الذي
وصف نفسه مرة بأنه «مجرم عمراني».

تفسير االستثناء املغربي :مفاتيح
االستقرار .وفي بألف كلمة صور
من بؤس العراق اليوم .وعلى
املوقع :آفاق املقاطعة الفلسطينية
االقتصادية إلسرائيـل ،وتطويـر
املناهـج فـي مصــر ،والرياضـة
النسوية في العراق.

نعي شهداء الحرب ،وبقيت ملمحاً ثابتاً من مالمح املدينة ،وخصوصاً في
ساحة مظفر (يعود اسم الساحة الى اسم طبيب أخطأ في تشخيص
أحد مرضاه فاضطر إلى مغادرة العراق) ،حيث الشارع الذي يقسم األحياء
إلى قسمين ..إال أنها قدمت غالبية املطربين وامللحنين والعازفين وممثلي
الدراما واملسرح والعبي كرة القدم وشعراء الفصحى والعامية ،وكانت اليد
العاملة التي تضج بغداد بنشاطها يومياً تندفع من أزقة هذا الكانتون.
اإلسالم السياسي
وفي مطلع الثمانينيات كذلك ،بدأ التغير اإليديولوجي يتضح شيئاً
فشيئاً في مدينة الثورة ،باتت مالبس النساء أكثر تقليدية والجوامع
أصبحت رموزاً ملعارضة النظام .آل املبرقع وهي عائلة من األشراف ،كانوا
يمثلون حزب الدعوة عبر جامع هم أئمة الجماعة فيه ،دخلوا في مواجهة
مباشرة مع النظام الذي أعدم العشرات منهم في وقت قصير ،وتمّ
استعراض جثثهم في شوارع املدينة مما ترك أثراً عميقاً لدى السكّان.
كان املوت بهذا الشكل هو النمط الذي جذب مدينة النازحين نحو
اإلسالم السياسي حتى باتت قلعة من قالعه.
كانت األحزاب اإلسالمية تنمو في أحشاء املدينة التي تنقسم على
نفسها كثيراً ،البيوت أصبحت أنصاف وأرباع بيوت والعوائل تزداد،
انفجار سكاني تضخمت معه هواجس اإلقصاء والقمع من قبل السلطة.
تفجرت األمور عام  1991مع انتفاضة آذار /مارس إثر الهزيمة في الكويت،

وبدا للجميع أن هذه املدينة يمكنها أن تبتلع العاصمة بزخمها الهائل.
انتبه صدام ونظامه إلى مستوى التهديد الذي يمثله «الشروگ» على
وجه الخصوص ،وبادر إلى استيعاب إيمانهم بحملة أراد منها كشف
التنظيمات اإلسالمية الدفينة ووضعها تحت الضوء .قام بإعدام فاضل
البرَّاك عام  1993الذي كان مسؤوالً مباشراً عن إعدام محمد باقر الصدر
عام  ،1979وجاء إعدام البراك في سياق مصالحة الشيعة وترطيب
األجواء معهم .كما قام صدام ،وفي السياق نفسه ،برفع مستوى بعثيين
شيعة مثل سعدون حمادي ومحمد حمزة الزبيدي ،الذي اختاره رئيساً
للوزراء .إال أن اإلجراء األهم هو فسح املجال للحوزة العلمية في النجف
بالتحرك املحدود في مجال التدريس والطباعة .غير أن صعود محمد
محمد صادق الصدر (والد مقتدى) كان التغيير األبرز واألهم والذي ألقى
بظالله على املدينة.
آنذاك ،أفرزت مدينة الثورة التي توشك أن تكون مدينة الصدر ،من بين
مجموعة فئات ،تجاراً صغاراً استطاعوا ملء الفراغ الذي خلّفه هروب
رؤوس األموال التقليدية في مرحلة الحصار في أسواق بغداد الرئيسية
مثل «الشورجة» و «علوة جميلة» .هؤالء التجار هم الجزء الذي كان
ينقص الحركات السياسية املعارضة دائماً في هذا الجانب من بغداد
والعراق.
عاش محمد محمد صادق الصدر عزلة كبيرة بعد فترتي سجن في
الثمانينيات ومطلع التسعينيات ،ولكنه وجد الفرصة سانحة مع فسحة
النشر والتدريس ليعلن عن مرجعيته (التي سُميت «مرجعية امليدان»
تمييزاً لها عن املرجعية التقليدية) ،وعن صالة الجمعة التي يقودها من
مسجد الكوفة ،ليصبح شكل تياره واضحاً ومميزاً ومهدِّداً للنظام.
مدينة الثورة أو صدام كانت املكان الذي أصبح حصناً للصدر وأتباعه.
البيوت الصغيرة املحشورة في رئة بغداد أصبحت خلية نحل للمعارضين
من مقلِّدي الصدر في ظل غياب مشاركة أتباع علي السيستاني وجماهير
حزب الدعوة واملجلس األعلى في ثورة مقبلة لم تكن واضحة املعالم من
وجهة نظرهم.
أعقب اغتيال الصدر عام  1999واملجازر التي تلته غليان تمثل في
استهداف البعثيين وضباط األمن .تاب املجرمون وأعضاء العصابات
وانخرطوا في حياة املتدينين ،وأصبح أحد املطربين مؤذناً ،فيما بات أحد
املالكمين أبرز شهداء مدينة النازحين في معتقالت األمن .وعلى مدى
السنوات التي أفضت إلى سقوط النظام على يد األميركان ،لم تهدأ
املدينة التي استيقظ أهلها يوم الغزو األميركي ليجدوا الجدران قد
امتألت بعبارة «مدينة الصدر» وهو االسم الثالث في تاريخها الذي يكرس
مرحلة جديدة.
في مرحلة ما بعد الغزو ،بات واضحاً الطابع الديني للمدينة .اختفت
محال تأجير اآلالت املوسيقية واستوديوهات مطربيها املشاهير مثل
كريم منصور وحسن بريسم وجوقة املطربين الريفيين الذين سكنوها.
فرق الزنوج الذين يسكنون قطاع  17واملشهورون بالرقص اختفوا.
األعراس خلت من علب البيرة التي كانت تشيع قبل عقد ونصف في
أمسيات هذه األزقة ،وأصبح انتشار السالح والعنف أمراً طبيعياً .جاء عام
 2003ملدينة الصدر بمشروع مقاومة االحتالل األميركي على يد مقتدى
الصدر وريث والده في قيادة تيار عريض يمتد على طول العراق ،وكان
من قدر املدينة أن تواجه العمليات العسكرية ثالث مرات في سنوات
 2004و 2005و .2007لكن الجزء األهم من قصة ما بعد الغزو بالنسبة
للمدينة كان يتمثل بـ «جيش اإلمام املهدي» وهو الفصيل املسلح
الخاص بالتيار الصدري والذي قاد املواجهات ضد االميركان وحكومتي
أياد عالوي ونوري املالكي .كان جيش املهدي طرفاً في صراع طائفي مرعب
عقب تفجير ضريح اإلمامين العسكريين في سامراء حيث أدت املواجهات
الطائفية إلى إضعاف نفوذ التنظيمات اإلرهابية بما فيها «القاعدة» في
بغداد .إال أن التيار الصدري وبعد صراع مضن مع األميركان ذهب بدوره
نحو االنقسام ألكثر من مرة.
مع انتصاف عام  2014وظهور تنظيم داعش كمحتل ملدن كبرى
مثل املوصل ،استنفرت مدينة الصدر خزّان الدم فيها كالعادة ،وتسابق
سكانها ممن ينتمون للفصائل املسلحة التي تشكل بمجموعها «الحشد
الشعبي» للقتال بعيداً عن األزقة الصغيرة التي تربوا فيها .عادت قطع
القماش السوداء لتخفي صور مرشحي مجلسي النواب والذين لم
يقدموا شيئاً يذكر ملدينتهم.

زاهر موسى

شاعر وإعالمي عراقي

التمييز كأداة للتسلط واإلخضاع
في بداية هذا الشهر (آذار/مارس) أعلنت وزارة الصحة
في الكويت قراراً بتعميم العزل في العيادات الصحية بين
املواطنين والوافدين ،بعد نجاح فترة تجريبية استمرت
طيلة ستة أشهر .وحسب ذلك القرار ،تُخصص العيادات
الصباحية للكويتيين فقــط بينما تُخصص العيادات
املسائيـــة لغير الكويتيين (الذين يشكلون أكثر من ثلثيْ
سكان البالد) .ويتيح القرار ملن أراد من املواطنين «حرية
االختيار بين الفترتين الصباحية واملسائية».
قرار العزل بين املواطنين والوافدين هو أحد النتائج
السلبية إلعادة الهيكلة االقتصادية التي فرضت تقليص عدد
من الخدمات األساسية ،بما فيها الصحية ،في الكويت كما
في باقي بلدان الخليج العربي .لم تؤثر إجراءات التقليص
على الفئات امليسورة التي تستطيع االستفادة من التوسع
امللحوظ في املستشفيات الخاصة ،عالوة على قدرتها على
االستشفاء في البلدان األوروبية وغيرها .وتُرك التزاحم
على أبواب العيادات واملستشفيات لغير امليسورين من بقية
املواطنين ومن الوافدين .ولكن العزل بين فترتيْ عيادة
املواطنين والوافدين جاء كامتياز للمواطن وتمييزاً له عمّن
هو دونه .ولن يهتم مواطن أو مواطنة في ظل تقليص
الخدمات الحكومية باالنتباه إلى أن تخصيص فترة العيادات
الصباحية وغيرها من «ميزات املواطنة» ليست امتيازاً فعلياً
لهما بقدر ما هي أداة إلدامة سلطة العوائل الحاكمة.
اعتبر مؤيدو قرار العزل ،بمن فيهم أعضاء في مجلس
األمة و أطباء وعاملون في الخدمات الصحية ،ذلك القرار منذ
بداية تجربته في العام املاضي «خطوة صائبة نحو مزيد من
التقدم واالرتقاء بمستوى الخدمات الصحية» .وباملقابل ،نبّه
كثيرون ،بمن فيهم أعضاء في مجلس األمة وأطباء وعاملون
في الخدمات الصحية ،إلى شبهة التفرقة العنصرية التي
تشوب القرار وما يمثله من إهانة مقننة ورسمية للوافدين.

«خليجنا واحد» ..مرة أخرى

قرارات العزل في الكويت ليست مقتصرة عليها وال هي
محصورة في مجال الخدمات الصحية .ينقسم سكان بلدان
الخليج (أزْيد من  52مليون انسان) إلى نصفيْن متساوييْن
تقريباً يمثالن املواطنين والوافدين .وتشمل مظاهر العزل
بين الفئتيْن ،وإن تفاوتت في صرامتها وقسوة شروطها،
جميع مجاالت الحياة .ويبرز العزل في أوضح صوره في سوق

العمل حيث يشكل املواطنون غالبية العاملين في القطاع
الحكومي بينما يشكل الوافدون غالبية العاملين في القطاع
الخاص .ويترافق هذا العزل مع فروقٍ واضحة بين الفئتيْن
في األجور واالمتيازات الوظيفية بما فيها االستقرار الوظيفي.
يشكل العزل في مناطق السكن مظهراً آخر للبؤس في
جميع بلدان املنطقة .فقد أسهمت خصائص العمالة
املهاجِرة والشروط املعقدة التي تفرضها السلطات لحرمان
املهاجرين الفقراء من إمكانية «جمع الشمل مع عوائلهم» في
انتشار ما يُعرف بمناطق «سكن العزاب» .وهذه تتفاوت بين
«معسكرات العمل» الضخمة بجوار مناطق صناعية نائية
أو األحياء القديمة في املساكن اآليلة للسقوط التي هجرها
املواطنون ولم تعد غالبيتها صالحة للسكن اآلدمي .وفي
الحالتيْن ،تزداد العزلة والفروق بين فئتيْ املواطن والوافد.
ففي معسكرات سكن العمّال املسوّرة ،يتمكن أصحاب العمل
من عزل ماليين العمال عن طريق التحكم في توفير الخدمات
الضرورية بما فيها املواصالت .أما الوافدون اآلخرون ممن
يعيشون في األحياء القديمة في املدن الخليجية وأطرافها،
فهم معرضون للمداهمات من قبل قوى األمن ولإلذالل تحت
تبرير «تورطهم في املشاكل والجرائم» .وال تخلو الصحف
الخليجية من شكاوى املواطنين مما يعتبرونه تجاوزات
الوافدين ،بما فيها «تجمعاتهم املريبة أمام منازلهم مساء
أيام العطل وممارساتهم لعاداتهم الغريبة وانبعاث الروائح
من منازلهم»!

مجاز مالكولم إكس

في ستينيات القرن املاضي ،أعاد مالكولم إكس ،املناضل
األميركي الراحل ،التذكير بالفروق بين عبيد املنزل وعبيد
الحقل .كان مالكُ العبيد يفرق بين فئتيْن ،األولى هي فئة
عبيد املنزل التي ينتقيها لخدمته شخصياً وملساعدته في
إدارة ممتلكاته وشؤون مزارعه وقصوره .أما الفئة الثانية
فهي فئة عبيد الحقل التي يُفرض عليها العمل في مختلف
املهن واألعمال املجهدة األخــرى .يلخص املجاز الذي
يستخدمه مالكولم إكس وصف حالة إنسانية تتولد عن
ممارسة السلطة التي تتحكم فعالً في حياة الخاضعين لها.
وهي حالة تساهم في تفسير قدرة أصحاب السلطة ،في أي
مجتمع ،على ضمان استمرار سلطتهم ،عن طريق توليد
وإدامة تراتبية هرمية تتمتع كل مرتبة أعلى فيها بميزات

فعلية أو رمزية ال تُتاح لألفراد في املرتبات األدنى .وكما يفعل
مالكُ العبيد ،تسعى العوائل الحاكمة في بلدان الخليج العربي
إلى توسيع اإلحساس بالفوارق الفاصلة بين مختلف مراتب
الخاضعين لها .في مجاز مالكولم إكس ،ال يختلف حال عبد
املنزل وعبد الحقل .فكالهما مملوكان للسـيّد الذي يملك
الحق في تقرير مصيرهما ومقدار سعادتهما أو بؤسهما .إال
أنّ استمرار سلطة املالك املتسيّد تحتاج إلى فصل العبديْن
وإبقائهما في عامليْن مختلفيْن .عالمٌ يضم عبيد املنزل الذين
يروْن أنفسهم ــ باعتبارهم نخبة متميزة ــ في مرتبة أعلى
بكثير من عبيد الحقل الذين ينتمون إلى جنسية أخرى أو
طائفة أخرى أو مذهب آخر .ويجد املالك املتسيّد مصدريْن
من مصادر قوته في القلق املستمر لدى عبد املنزل وفي األمل
املستمر لدى عبد الحقل .فقرار املالك وحده هو ما يحدد
«امتيازات» عبد املنزل ،وهو ما يتيح أو يعيق تحقيق آمال عبد
الحقل في أن يرتقي ليصبح يوماً ما عبدُ منزل.
يعيش عبد املنزل قلقاً دائماً من خسارة أسباب حظوته لدى
املالك املتسيِّد .إال أنّ عبد املنزل رغم قلقه ومعاناته ،موهومٌ
بتميّزه .فهو يشاهد بامللموس أنّ مكانته أعلى من غيره ،وأنّه
أكثر قرباً إلى السيّد وأنّ لديه من شروط الحياة ما ال يُتاح
لغيره ممن هم دونه.
تتشابه هذه العالقة من القلق والوهم في أغلب مظاهرها مع
عالقة املواطنين والعائالت الحاكمة في الخليج العربي .ففي
بلداننا ،يستند التمييز إلى رابطٍ معياري يُشار إليه ويمكن
تحديده ،مثل املواطنة أو االنتماء الطائفي أو اإلثني ،مما
يجعل الدفاع عن التمييز ،سواءً أكان مادياً أو رمزياً ،مهمة
مشتركة بين جميع املستفيدين منه .وال يهم وقتها أن يقال
للمواطن أو املواطنة إن ما يحصالن عليه من تمييز ليس ذا
قيمة وال ضمانة الستمراره سوى إرادة العائلة الحاكمة .بل
قد ال يصدقان أنّ الجنسية/املواطنة ـ التي شكلت في املاضي
معيارأ تمييزياً تتأسس عليه استحقاقات مادية ومعنوية
منصوصٌ عليها ـ أصبحت قابلة لإللغاء بقرار إداري تصدره
العائلة الحاكمة.

عبد الهادي خلف

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

العراق ،عام آخر..
مر ثالثة عشر عاماً .ليست املسألة في عدّ السنين وال في االحتفال الرمزي بها ،بل
هي مجرد مناسبة ملقاومة الذاكرة اللحظية التي طغت وسادت ،والتي توظَّف في
املساعدة على قطع الطريق على التعامل مع الرداءة وعلى تلمس كيفيات الخروج
من دائرتها .ننسى أن استهداف العراق وقع ألنه املكان الذي يجمع الدينامية البشرية
واإلمكانات االقتصادية معاً ،بكل تداخلهما وتشعبهما ،وألنه في موقع جغرافي مركزي
من مجمل املنطقة ،بما يتجاوز العالم العربي نفسه .وما استُهدف هو اإلمكان وليس
الواقع املباشر .بل إن هذا األخير سهّل االستهداف ،ما يطرح بامتياز الصلة بين
املحلي والعاملي :لوال الديكتاتورية واالستبداد ملا أمكن ملخطط إسرائيلي أو إمبريالي
أو أياً كان اسمه أن يفعل فعله وال أن ينجح .وهذا يُخرج «املخطط» من دائرة التآمر
ليضعه من جديد في مكانه الصحيح :كل طرف يسعى إلى مصالحه ويخطط لها،
وهذا هو األمر الطبيعي .ولنبدأ من هنا وليس من سواه .فهذا ما يتيح بلورة مفهوم
املصلحة العامة وربطه بفكرة الحكم ،ومعهما باملواطنة .بديهيات؟ كل ما يُمارس في
منطقتنا يعاكسها ،ويزدريها ويذهب إلى أشكال من اإلنابة عن الناس ،بالقوة أو
باألبوية السمجة ،وإلى أشكال من إلغائهم وتعطيلهم عن الشأن العام.
ضربة العراق تلك في  2003لم تكن األولى به وال األخيرة .فمذاك استبيح البلد ،بداية
مع القنصل األميركي بريمر ،ثم مع أتباعه املحليين وبعد ذلك مع كل من يخطر بباله
الطمع بالبلد املستباح .وعلى الرغم من ذلك ،يقاوم العراقيون الذين أنهكتهم الحروب
املهولة املتوالية واالستبداد املديد ،ورأوا أمام أعينهم النهب واالنحطاط يغلفان كل
شيء .تجاوزوا التقاتل وفق االنقسام املذهبي وما زال التضامن االجتماعي اليومي،
الفردي والجماعي ،يمثل درعاً حامياً لهم ،وما زالت أغلبيتهم الساحقة تفخر ببالد
الرافدين وتعتدّ بهوية جامعة .هم يقاومون بما يملكون من أدوات على الرغم من أنها
باتت قليلة ضعيفة ،وعلى الرغم من وهنهم بسبب شدة ظروفهم البائسة .يكفي أن
نرى تبلور املطالب العامة ،واالستمرار في التحرك العام .لعل لحظة اإلنجاز لم تحن
بعد .ال بأس .هي ما زالت حاضرة يُسعى إليها .وهذا «االحتمال» هو الثمين.

نهلة الشهال
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ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪدﻫﻢ  ١٫٩٥ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ،ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
اﻻﻛﺘﺌﺎب وأﻣــﺮاض ﻧﻔﺴﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ أﻃﻔﺎل اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺪﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ.

ﻗـﻀـﻴــــﺔ
»ﺣﺎوِل ﻣﺮة ﺗﺒﻄّﻞ ﻫﺮش« ـ ﺷﻬﺎدة

ﻓﻜـــﺮة

اﻟﻔﻨﻮن اﳌﺪﻳﻨﻴﺔ:
رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﻣﺪن ﻋﺮﺑﻴﺔ

ﺣﺎول ﻣﺮة ﺗﺒﻄﻞ ﻫﺮشْ /ﻻ ﻣﻘﺪرش ،ﻻ ﻣﻘﺪرشْ /ﻃﺐ ﺟﺮَّب
ﺗﻐﺴﻞ ﻣﺮة اﻟﻔﺮشْ /ﻻ ﻣﻘﺪرش ،ﻻ ﻣﻘﺪرشْ..
ﻛﻨﺖُ ﻋﺎﺋﺪاً ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ »اﺳﺘﺸﻜﺎل« ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪي ،ﺗﻢّ
رﻓﻀﻪ ،ﻣﻘﻴﺪاً ﻣﻊ إﺳﻼم ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻴﺪ واﺣﺪ .ﻋﺮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺣﻴﻼت ﻗﺬرة
ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻨﺎء .ﻛﻨﺎ ،ﻟﺤﺴﻦ ﺣﻈﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2014
ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﻗﻴﻆ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﻮاﻃﺄ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺪس ﻟﻠﻔﺘﻚ ﺑﺠﻠﻮدﻧﺎ ﻃﻴﻠﺔ
اﻟﺼﻴﻒ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺣﻴﻠﺔ ﺳﺠﻦ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب ﻛﺒﻴﺮة ذات ﻋﺮﺑﺎت ﻛﺜﻴﺮة ،ﻻ
ﺗﺘﺤﺮك ﻋﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ إﻻ ﻣﻌﺎً ،ﻷن ﻗﻮة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ
ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺑﺎت اﻟﺘﺮﺣﻴﻠﺔ .ﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎه اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨﺎء
ﺟﻤﻴﻌﺎ.
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻀﻨﻴﺔ دوﻣﺎً .ﻳﻬﺘﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ ﺗﺮﺣﻴﻠﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻫﺘﺎﻓﺎت ﻣﺆﻳﺪة ﳌﺮﺳﻲ ،ﻓﻴﻌﻤﺪ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻓﻮر ﺧﺮوﺟﻪ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ،اﻟﺨﺎوي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،إﻟﻰ أن ﻳﻘﻮد ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺛﻢ »ﻳﻔﺮﻣﻞ« ﻓﺠﺄة،
ﻓﻴﺴﻘﻂ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ وﻧﺮﺗﺞ ارﺗﺠﺎﺟﺎً ﺷﺪﻳﺪاً .ﺛﻢ ﻳﻜﺮر اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت اﻻﻧﻄﻼق  -اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ ﺣﺘﻰ أﻋﻮد إﻟﻰ زﻧﺰاﻧﺘﻲ ﻛﺄﻧﻨﻲ ﺧﺎرج ﻣﻦ
»ﺧﻼّط« .ﺳﺎﺋﻘﻮن ﻧﺎدرون ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺘﺎﻓﺎت اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺴﻤﻌﻬﺎ إﻻ اﻟﺼﺤﺎرى وﺻﺒّﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮﺣﻴﻠﺔ ،ﺗﺤﺮﻛﺖ اﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب ،ﻓﺈذا
ﺑﺄﺣﺪﻫﻢ ﻳﻬﺘﻒ ﺑﺈﻳﻘﺎع ﺳﺮﻳﻊ »ﺣﺎول ﻣﺮة ﺗﺒﻄّﻞ ﻫﺮش« ،ﻓﻴﺠﻴﺐ اﻟﺰﻣﻼء
ﺑﺼﻮت واﺣﺪ »ﻻ ﻣﻘﺪرش ﻻ ﻣﻘﺪرش« ،وﻳﻜﺮرون ذﻟﻚ »اﻹﻧﺸﺎد« ﻣﻊ
»ﻛﻮﺑﻠﻴﻬﺎت« أﺧﺮى ﺑﺎﻹﻳﻘﺎع واﻷداء ذاﺗﻴﻬﻤﺎ ..وﻫﻢ »اﻹﺳﻜﻨﺪراﻧﻴﺔ« ﻳﺎ
ﻋﺰﻳﺰي!
ﻛﻨﺖ ﻣﺮﻫﻘًﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻣﺘﻬﻴﺌﺎً ﻟﺪواﻣﺔ »اﻟﺨﻼط« ،ﻓﺈذا ﺑﻲ أﺿﺤﻚ
وأﻧﺪﻫﺶ ،وﻳﻤﺴّﻨﻲ اﻟﺸِّﻌﺮ ﻣﺴﺎً ﻟﻄﻴﻔﺎً ..وﻣﺮّت اﻟﺘﺮﺣﻴﻠﺔ.
اﻟﻬﺮش أو اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﺳﻤﺎن ﻟﻄﻴﻔﺎن ذاﺋﻌﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء ،ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ
واﺣﺪ» :اﻟﺠﺮَب« .ﻟﻦ ﺗﺴﻤﻊ ﻟﻔﻆ »اﻟﺠﺮب« ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء ،رﻏﻢ أﻧﻬﻢ
ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن ﻣﺮاﻫﻤﻪ وﻏﺴﻮﻻﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻳُﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻧﺸﺮاﺗﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻠﺠﺮب
وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ!
»واﺧﺪ ﺑﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻼن؟«» .ﻣﺎﻟﻪ؟«» .ﻫﺎ ﻳﻘﻄﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺮش،
ﻃﺐ ﻣﺶ واﺧﺪ ﺑﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻬﺮش اﻟﻠﻲ داﻳﺮ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻷوﺿﺔ ده؟«» .ﻻ،
أﻧﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﻢ!«» .اﻷوﺿﺔ« ﻫﻲ اﺳﻢ ﻟﻄﻴﻒ آﺧﺮ
ﻟﻠﺰﻧﺰاﻧﺔ» .ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻓﻼن ورّاﻧﻲ ﺿﻬﺮه ..ﻳﺎااه! ده ﺟﺮب ﻳﺎ ﻋﻤﺮ« .رﻛﺰتُ
ﺗﻔﻜﻴﺮي ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻷن ﻧﻄﺎق اﻟﻬﺮش ﻛﺎن ﻳﺘﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﻠﻊ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ
اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ ،ﻣﻘﺘﺮﺑﺎً ﻣﻨﻲ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺄﻳﺎم ،ﻛﻨﺖ أﻛﺘﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ ،ﻓﺴﻤﻌﺖ ﺷﺒﺎﺑﺎً ﻳﺘﻬﺎﻣﺴﻮن ﻗﺮﺑﻲ
ﺑﺴﺆال ﺟﻮﻫﺮي :ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻴﻞ اﻟﺬي ﻧﻘﻞ »اﻟـ ﻳﺎﻟﻼّ« ﻟﻠﺰﻧﺰاﻧﺔ؟ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
ﺑﺪأت أﻛﺘﺴﺐ ﻣﻬﺎرات اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﺴﺠﻴﻦ دون وﻋﻲ،
ﻛﺎﻟﺘﻘﺎط اﻹﺷﺎرات واﻟﺮﻣﻮز واﻷﺻﻮات اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻈﻞ ﻣﺤﺒﻮﺳﻴﻦ
ﻃﻮﻳﻼً  ،ﻣﻌﺰوﻟﻴﻦ ،ﻣﺘﺮﻗﺒﻴﻦ اﻟﻜﻮارث واﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎت واﻟﻀﺮب ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
 .،2015أﻇﻬﺮ ﻟﻲ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺘﻬﺎﻣﺴﻮن ﺑﺨﺒﺚ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﺳﺮاً
ﻋﻨﻲ ،ﻓﺎﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻷﻋﺮف ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻴﻞ اﳌﺸﺆوم.
ﻛﻠﻤﺔ »اﻟـ ﻳﺎﻟﻼّ« ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻄﻴﻒ آﺧﺮ ﻷﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺒﻴﺤﺔ أو ﻣﻘﺮﻓﺔ ﻻ
ﻳﺤﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﻧﻄﻘﻬﺎ ،وﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻠﺘﻘﻂ اﳌﻌﻨﻰ اﳌﻘﺼﻮد .ﺗﺘﻜﻮن
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﻄﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ »ﻳﺎﻟﻼّ ﺑﻴﻨﺎ« ،ﻣﺴﺒﻮﻗﺎً
ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم .إﻧﻪ اﻟﺠﺮب ﻫﻨﺎ ،ﻟﻘﻄﺘُﻬﺎ ﻣﺒﻬﻮراً .ﻋﺮﻓﺖُ ﻛﻴﻒ
ﻻﺣﻈﻮا ﻓﻼﻧﺎً ﻫﺬا وﻫﻮ ﻳﺘﻬﺮش ﺧﻠﺴﺔ ،وﻳﺤﺎول ﻣُﺘﻠﻄﻔﺎً أﺧﺬ اﳌﺮﻫﻢ
إﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎم دون أن ﺗﻨﺘﺒﻪ ﻋﻴﻦٌ ﻣﻦ أزواج اﻟﻌﻴﻮن اﻟﻜﺜﻴﺮة اﳌﻜﺪﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ ..وﻛﻴﻒ ﻻﺣﻈﻮا ﺗﻜﺮار اﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺤﻤﺎم ﻓﻲ
ﻏﻴﺮ دوره ﻷﻧﻪ »ﺗﻌﺒﺎن« ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎم إﻻ دﻗﻴﻘﺔ .ﻳﺒﺪأ
اﻟﺠﺮب ﺑﺤﻜﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ أو ﻓﻲ أي ﻣﻔﺎﺻﻞ أﺧﺮى،
ﺛﻢ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ.
اﻟﺮﺟﻞ »ﺗﻌﺒﺎن« ﻣﻦ اﻟﻬﺮش ،وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ إﺗﻴﺎﻧﻪ أﻣﺎﻣﻨﺎ! ﻻﺣﻈﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
أﻧﻪ اﺳﺘﺄذن ﻣﺮة ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺤﻤﺎم ﻓﻲ ﻏﻴﺮ دوره ،وﻗﻒ ﻳﻨﺘﻈﺮ وﻳﻨﺎدي
زﻣﻴﻠﻨﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ ،ﺛﻢ ﺑﺪأ ﻳﺤﺮك ﺳﺎﻗﻴﻪ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ .ﻫﺬا رﺟﻞ
ﻳﻌﺬﺑﻪ اﻟﻬﺮش ﺗﻌﺬﻳﺒﺎ! ﺑﺪأ اﻷﻣﺮ ﻳﺮﻋﺒﻨﻲ .أرﺳﻠﺖُ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻷﺳﺮﺗﻲ
ﻃﺎﻟﺒﺎ أدوﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﺠﺮب واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﺄﺣﻀﺮوﻫﺎ ،ﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻓﻲ رﺑﻴﻊ  ،2014ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻷدوﻳﺔ.
ﻳُﻌﺪي اﻟﺠﺮب ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .ﺳﺒﺒﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺸﻤﺲ
وﺳﻮء اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ واﻟﺘﻜﺪس ،ﻓﺈذا أﻫﻤﻞ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻧﻈﺎﻓﺘﻬﻢ أﺻﺎﺑﻬﻢ وﻋَﺪَى
ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﻘﻊ أو ﺣﺒﻮب ﺣﻤﺮاء ﺗﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ.
ﺣﻴﻦ ﻳﻔﻠﺖ ﻓﻴﻨﺘﺸﺮ وﺑﺎﺋﻴﺎً ﻻ ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻨﻪ أﺣﺪ .ﻓﻲ ﺻﻴﻒ  ،2015رﻏﻢ ﻣﻨﻊ
اﻷدوﻳﺔ ،ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻷﻧﻨﺎ اﻛﺘﺴﺒﻨﺎ ﺧﺒﺮة ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻤﺎم اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺼﺎﺑﻮن ﻃﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ،إدﺧﺎﻟﻪ أﺳﻬﻞ
ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻻ ﻧﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪ أي زﻣﻴﻞ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻳﻬﺮش،
وﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻃﺒﻴﺎَ ،ﺧُﻔﻴﺔً.
أﻋﻮد إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ  ،2014ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﻧﻘﻠﻲ إﻟﻰ زﻧﺰاﻧﺔ أﺧﺮى،

ﻣﺎﺣﻲ ﺑﻨﺒﻴﻦ  -اﳌﻐﺮب
وﻛﺎن اﻟﺠﺮب ﻳﻔﺘﻚ ﺑﻌﻨﺎﺑﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻛﻠﻬﺎ .ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻦ زﻳﺎرات اﻷﻫﺎﻟﻲ
أن اﻟﺠﺮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن أﺧﺮى .ﺑﺪأت داﺋﺮة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻨﻲ
ﻛﺜﻴﺮاً ،وأﻧﺎ ﻣﺘﻤﺘﺮس ﺑﺎﻷدوﻳﺔ وﺻﺎﺑﻮن اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ .اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ
اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدﻳﺔ .ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺪّل ﺟﺎري ﻣﻜﺎﻧﻪ
ﻣﻊ زﻣﻴﻞ آﺧﺮ .ﻧﻤﺖ ﺑﺎﻛﺮاً ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﺗﻲ .ﺻﺤﻮتُ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻳﺤﻚ
ﺑﺬراﻋﻲ ﺻﺎﻋﺪاً ﻫﺎﺑﻄًﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺸﺎر .إﻧﻪ ﺟﺎري اﻟﺠﺪﻳﺪ .دس ﻳﺪه داﺧﻞ
ﻣﻼﺑﺴﻪ ﻫﺎرﺷﺎً ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻗﻴﻪ ﺑﻐِﻞٍ دﻓﻴﻦ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻧﺎﺋﻢ! أي اﺻﻄﺒﺎﺣﺔ ﻫﺬه ﻳﺎ
رﺑﻲ!! ﻓﻬﻤﺖ ﺳﺮّ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ اﳌﺮﻳﺐ .أراد اﻟﺠﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻬﺬا اﳌﺼﺎب
ﺑﺎﻟﺠﺮب أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻴﺮﺗﻪ ﻓﺄﻗﻨﻊ ﺟﺎري اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن ﻳﺒﺪل ﻣﻜﺎﻧﻪ
ﻣﻊ اﳌﺼﺎب ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺎورﻧﻲ أﻧﺎ اﳌﺼﺎب وﻳﻨﺘﻘﻞ ﺟﺎري اﻟﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ
ﻣﺠﺎورﺗﻪ .ذﻟﻚ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻲ اﻟﻠﺌﻴﻢ.
ﺻﺎر اﻷﻣﺮ ﻛﺎﺑﻮﺳﺎً .ﺑﺪأتْ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺗﺘﻐﻴﺮ ،وازداد ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻊ أﻳﺎم
اﻟﺴﺠﻦ .ﻗﻞّ ﺧﺠﻠﻲ وزادت ﺟﺮأﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس .ﺣﺪﺛﺖُ ﺟﺎري اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻤﺎ رأﻳﺘُﻪ ﻣﻨﻪ .ﺣﺪﺛﺖ زﻣﻼء آﺧﺮﻳﻦ ورﺗﺒﻨﺎ إﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ »ﻧﻤﺮﺗﻪ« اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
)أي اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﺠﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮش ﺑﻄﺎﻧﻴﺘﻪ( .ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﺧﺠﻠﻲ ﻛﻲ ﻻ أﺿﻴﻊ .ﺑﺪأتُ أﺳﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺈﺣﺮاج اﻟﻨﺎس
وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ .أﻛﺜﺮ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻘﺮاء
ﻣﺴﺤﻮﻗﻮن ،ﻣﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺧﻮان اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﻌﺒﻴﺔ أو رﻳﻔﻴﺔ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻄﺄً ﻣﻦ ﻣﺤﻴﻂ

اﳌﻈﺎﻫﺮات .ﻫﺆﻻء ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﻳﺪﻓﻊ
اﻟﺠﺮب دﻓﻌﺎً ﻓﻲ أﺟﺴﺎدﻧﺎ.

ﻋﻤﺮ ﺣﺎذق

ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،أﻣﻀﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎل
وﺧﺮج ﺑﻌﻔﻮ رﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﺷﻤﻞ  100ﻣﻌﺘﻘﻞ
ﻳﻘﻮل ﺑﻴﺎن ﻟﺤﺮﻛﺔ  6اﺑﺮﻳﻞ ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ» :ﻓﻰ ﻳﻮم  2دﻳﺴﻤﺒﺮ 2013
ﻋُﻘﺪت ﻓﻰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺘﻠﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ،ﺷﻬﻴﺪ إﺟﺮام
ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك وأﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﺜﻮرة ،ووﻗﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﺜﻮرة أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ
ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻻﻓﺘﺎت ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎص ﻣﻦ ﻗﺘﻠﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ .ﻓﺠﺄة راح ﺿﺎﺑﻂ
ﻳﻀﺮب أﺣﺪ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ ،ﻓﺤﺎول زﻣﻴﻞ ﻟﻪ أن ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻤﺎ
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺑﻂ إﻻ أن ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﺛﻨﻴﻦ .وﻫﻨﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻤﺮ ﺣﺎذق ﻣﻦ
اﻟﻀﺎﺑﻂ وﺳﺄﻟﻪ» :ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ زﻣﻼﺋﻲ ﻟﺘﻀﺮﺑﻬﻢ وﺗﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ؟« .اﻋﺘﺒﺮ
اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال اﻧﺘﻘﺎﺻﺎً ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ،ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎده ،إﻻ
ﺑﺈذﻻل اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻓﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺣﺎذق وﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ اﻵﺗﻴﺔ» :ﺗﺨﺮﻳﺐ اﳌﻨﺸﺂت ،وﺗﺤﻄﻴﻢ ﺳﻴﺎرات اﻟﺸﺮﻃﺔ،
واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻮد واﻟﻀﺒﺎط ،وإﺗﻼف اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ،واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ،وﺗﻜﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم«.

رﺟﻞ ﻣﺼﺮي ﺑﺠﻼﺑﻴﺔ وﺣﻄﺔ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠّﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺸﻴﺔ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،أرض »اﻟﺰﺑّﺎﻟﻴﻦ« ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ .ﺗﺨﺮق اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت
اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ اﳌﻜﺪﺳﺔ أﻟﻮان اﻷﺑﻴﺾ واﻷﺻﻔﺮ واﻷزرق ،ﻣُﺸﻜّﻠﺔ ﻗﺮﺻﺎً ﻛﺒﻴﺮاً،
ﺷﻤﺴﺎً ﺗﻐﻴﺐ أو ﺗﺸﺮق أو ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻨﺎس اﳌﻜﺎﻓﺤﻴﻦ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻠﺮاﺋﻲ .ﻗﺮص اﻟﺸﻤﺲ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺪد ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﺑﻨﺎﻳﺎت
»اﻟﺰراﻳﺐ« ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻏﺮاﻓﻴﺘﻲ ﺿﺨﻢ ﻟﻠﻔﻨﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺴِّﻴﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان
»إدراك«.
»اﻟﺴﻴﺪ ﺻﻨﻊ  Urban Artﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ده إﻧﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻤﺎﻟﻪ
اﻟﺨﺎص ،ﺑﺪون ﻣﻨﻈﻤﺎت ،ﺑﺪون ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﻋﻰ وﺷﺮﻛﺎت ﺗﻤﻮّل
ﻋﺸﺎن ﺗﺤﺸﺮ ﻟﻮﻏﻮﻫﺎﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﺸﻐﻞ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺰل ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﺮه
واﺗﻨﻴﻦ وﺗﻼﺗﺔ ﻋﺸﺎن ﺑﺲ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﻜﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺸﻴﺔ ﻧﺎﺻﺮ .ﺗﺨﻴﻠﻮا
ﺑﻘﻰ ﻟﻮ ﻓﻨﺎﻧﻴﻨﺎ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﻠﻲ ﺑﻴﺒﻴﻌﻮا ﻟﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻲء واﻟﺸﻮﻳّﺎت ،ﻗﺪّﻣﻮا
ﺣﻠﻮل وﻧﻔﺬوﻫﺎ ﻫﻴﺤﺼﻞ إﻳﻪ «..ﻫﻜﺬا ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻨﺎن اﳌﺼﺮي ﻋﻤﺎر أﺑﻮ
ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك ،ﺷﺎﻣﻼً ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﳌﻘﺼّﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﺑـ »اﻟﻔﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ«.
ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻛﺬﻟﻚ ،رﺳﻢٌ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ .رﺳﻢ
ﻣﺮاد ﺳﺒﻴﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻠﻰ رﻛﺎم اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻪ »ﺣُﻄﺎم« .ﺻﺎرت اﳌﺒﺎﻧﻲ
اﳌﺪﻣﺮة ﺟﺰﺋﻴﺎً دﻓﺘﺮاً ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﻟﻪ ،وﺣﻮّﻟﻬﺎ إﻟﻰ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺤﺮب،
ﻧﺎل ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎﺋﺰة »اﻟﻔﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم« .ﻋﺎد ﺳﺒﻴﻊ ﻓﻲ  16آذار/
ﻣﺎرس اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺤﺘﻞ اﻟﺸﺎرع ،ودﻋﺎ ﻣﻌﻪ ﻧﺎس اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﺷﺎرع اﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ،ﻓَﻘَﺪِم ﻣﻨﻬﻢ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء
وأﻃﻔﺎل وﻛﺒﺎر .ﻻ ﻳﻌﻮد ﻣﻬﻤﺎً ﻫﻨﺎ »ﺟﻮدة« اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺘﻘﻨﻲ،
ﻟﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺰ اﳌﻌﻤﺎري
اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻠﻮﻧﻪ ،أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺗﺮك أﺛﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،وأن ﻳﻨﻘﻞ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ
أﻣﻠﻬﻢ ﺑﻴﻤﻦ ﺑﻼ ﺣﺮب.
ﻫﺬه اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ،ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﺷﺒﺎب
ﻳﻌﺘﺒﺮون اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻋﺮض اﻷﻓﻜﺎر ،ﻳﺮوﻧﻬﺎ
ﺳﺘﻮدﻳﻮ ﻛﺒﻴﺮا .أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻔﻦ اﳌﺪﻳﻨﻲ ﺗﻜﻤﻦ أوﻻً ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ )ﻏﺎﻟﺒﺎً( ﻏﺎرﻗﺎ ﻓﻲ
اﻟﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻳﻘﺪّم رؤﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪور
اﻟﻔﻨﻮن واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻴّﺰ .ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺮﻛّﺐ أﻓﻜﺎرك ﻣﻊ اﳌﺪﻳﻨﺔ أوﻻً  ،ﺛﻢّ أن
ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ )رﺑﻤﺎ ﻣﻊ ﻓﻨﺎن ﺟﺪﻳﺪ( ﻓﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷول اﻟﺰاﺋﻞ أو
اﳌﺘﻐﻴّﺮ ،ورﺑﻤﺎ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت أﺧﺮى ،وداﺋﻤﺎً ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻃﺒﻘﺎت
اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻳﻐﻤﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
ﻻ ﻳﻜﺘﺮث ﻣﻦ ﻳﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺄﺗﻲ أﺣﺪﻫﻢ ﻟﻴﺨﺮب
ﻋﻤﻠﻪ أو ﻳﻌﺪﻟﻪ ﻻﺣﻘﺎً .اﻟﻔﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺰوال ﻧﺴﺒﻴﺎً ،ﻳﻌﺒﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﺒﻮراً
ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻌﻞ ﻧﺤﻦ ﺣﻴﻦ ﻧﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ ..ﻓﻦ
اﳌﺪن ﻳﺨﺘﺮع أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﻄﻮﻳﻊ اﻷﺳﻄﺢ اﳌﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻔﻜﺮة
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،ﺻﺎر ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﳌﺪن ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻛﺒﺮى
وﺣﺮﻛﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ،وﻳﺰداد ﺗﻘﺒّﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺑﻌﺪ أﻋﻮام اﻟﺜﻮرات اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﺠﺪران ﻟﺘﻘﻮل ﻗﻮﻟﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،اﳌﺜﺎل اﻷﻣﺜﻞ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﻜﺬا أﻋﻤﺎل .ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي
ﺻﺎر ﻟﻮﺣﺎً ﺿﺨﻤﺎً .ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺳﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
أﻧﻪ »ﺻﺎرخ« ﺑﺼﻤﺘﻪ .اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗﺤﺘﺞّ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪار ،ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وإﻟﺤﺎح .إذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺈن
اﻟﻨﺎس وﺟﺪوا ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ دور أداة اﻟﺤﺼﺎر .ﻻ أﺣﺪ ﻳﺪّﻋﻲ أن
اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ اﻧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎوِﻣﺔ
ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﺪور اﻟﺬي رُﺳِﻢ ﻟﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺑﺎت ﻳﻘﺼﺪه ﻓﻨﺎﻧﻮ ﻏﺮاﻓﻴﺘﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأﺑﺮزﻫﻢ ﻛﺎن ﺑﺎﻧﻜﺴﻲ ..ﺑﺘﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﻔﺮدات ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﻴﺪ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺒﻨﻴﺔ ،وﺗﻌﻴﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ دور اﻟﻔﻦ ،ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺣﻒ
واﻷﻃﺮ اﻟﺠﺎﻣﺪة إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع واﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻨﺨﺒﻮي إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺒﻲ ،وﻣﻦ
اﻟﺘﺰﻳﻴﻦ إﻟﻰ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺗﻘﻮل» :إن أراد أﺣﺪﻛﻢ أن ﻳﺒﺼﺮ ﻧﻮر اﻟﺸﻤﺲ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ
أن ﻳﻤﺴﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ« ،وﻫﻜﺬا إن أردﻧﺎ أن ﻧﺮى ﻣﺪﻧﻨﺎ ﺑﺄﻋﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺻﺒﺎح ﺟﻠّﻮل

أوﺑﻚ :ﻣﻮت ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻣﺎ ﻋُﺮف ﺑﺤﺮب اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻴﻦ
ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ ،وﺳﻌﻰ اﻟﻜﻞ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﻟﻜﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ دﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﳌﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ )أوﺑﻚ( أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻨﺰاف اﻟﺬي
ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻨﻪ أﺣﺪ.
وﻓــﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟــﺬي اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﺟﻨﻴﻒ اﻣﺘﻸت ردﻫــﺎت ﻓﻨﺪق
أﻧﺘﺮﻛﻮﻧﺘﻴﻨﻨﺘﺎل ﺑﺎﻟﻮﻓﻮد اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪب وﺻﻮب .وﻣﻦ ﻫﺆﻻء وﻓﺪ
»ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﺗﻜﺴﺎس« اﻟﺬي أﻧﻔﻖ وﻗﺘﺎً ﻛﺜﻴﺮاً ﻟﻴﻮﺿﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ﺻﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .ﺗﻌﻮد ﺟﺬور ﻫﻴﺌﺔ
ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﺗﻜﺴﺎس إﻟﻰ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﻟﻜﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻣﺘﺪ
اﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  1930ﻋﺒﺮ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻷﺳﻌﺎر
واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎس ،أﻛﺒﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،ﻛﻤﺎ
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ،وﻟﻬﺬا ﻓﻬﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ أول ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ،وﻫﻮ اﻟﺪور اﻟﺬي
ورﺛﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ »اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ« ،ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
واﳌﻜﺮر وﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎم ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺨﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺪون
ﻣﺸﺎورة اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ،ﻇﻬﺮت إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑﻚ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1960
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻨﺘﺠﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻓﺮض ﻧﻔﻮذﻫﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻻﻋﺒﺎً
رﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻻ ﻋﻘﺐ ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1973ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪاﺧﻠﺖ
زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﻫﻲ
ﺧﺰان اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺘﻬﺎ ،ﺟﺎء ﺣﻈﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻫﻮﻟﻨﺪا ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﻮاﻗﻔﻬﻤﺎ اﳌﺆﻳﺪة ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف وﻟﺘﺤﺪث
أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻋﻄﻰ أوﺑﻚ ﻧﻔﻮذاً وﻫﻴﺒﺔ
دﻓﻌﺎﻫﺎ إﻟﻰ رﻓﻊ راﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻋﺪﻻً .
ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﺘﺰداد اﳌﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻹﻣﺪادات وﻟﺘﻌﺰز ﻣﻦ
ﺻﻮرة أوﺑﻚ ووﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﺒّﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻣﻄﺎﻣﺢ دول اﻟﺠﻨﻮب،
وﻫﻮ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺳﻌﺖ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق
ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ أو ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﺗﻜﺴﺎس.

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ

ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻌﻮد ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮاً ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
وﻗﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﺘﺠﻮن ﻷن اﻟﻌﺮض أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻟﻬﺬا ﻛﺎﻧﺖ
اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻔﻮذ أوﺑﻚ .ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ،ﺑﺮﻏﻢ أﻫﻤﻴﺘﻪ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻫﻮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ،
وﺑﻘﺪر ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ :اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ﺗﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات
ﻛﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ .وﻫﻜﺬا ﺑﺪأت ﺗﺒﺮز وﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وأواﺋﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﻻﺳﻜﺎ وﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻮﻻ أن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ
ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪأت ﺗﺘﺪﻓﻖ إﻣﺪادات إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺧﺎرج
أوﺑﻚ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮزت اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﺘﺴﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ أوﺑﻚ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﻴﻦ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أوﺑﻚ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻨﻪ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻬﻤﻬﻢ أن ﻳﺒﻴﻌﻮا ﻧﻔﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻴﻪ.
وﺟﺪت أوﺑﻚ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم ﺗﺤﺪي أن ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ »ﻛﺎرﺗﻞ« ﺑﺤﻖ وﺣﻘﻴﻖ،
وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻮق ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻨﺘﺠﻴﻦ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻔﺾ
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر .وﻣﻊ أنّ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ
أوﺑﻚ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧّﻬﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻋﺎدل وﻣﺠﺰ
ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ ،إﻻّ أنّ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ.
ﻓﺎﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﺜﻼً ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ
ﺿﺨﻤﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن أن
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻷﻃﻮل ﻓﺘﺮة ﻣﻤﻜﻨﺔ .ﻣﻨﺘﺠﻮن آﺧﺮون
ﻣﺜﻞ ﻓﻨﺰوﻳﻼ أو ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻳﺮادات
ﺿﺨﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻵﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺳﻌﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ.

ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ

وﺗﻌﺒﻴﺮاً ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ،ﺑﺮزت ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ
ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺳﻌﺮﻳﺔ .وﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻌﻮد ،وأوﺑﻚ ﺗﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ
ﻋﻘﺐ ﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎع ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺛﺎر اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺒﻴﻊ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻘﻞ
دوﻻرﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺮره أوﺑﻚ ،وذﻟﻚ ﻟﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻷﺳﻌﺎر.
وﳌﺎ ﻟﻢ ﺗﺆد ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة إﻟﻰ اﻟﻨّﺘﻴﺤﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ،ﺧﻄﻄﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻹﺣﺪاث
ﻓﺎﺋﺾ ﻧﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت وإﻧﺘﺎج ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً
ﻟﺘﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻗﻒ ﻣﺒﺎراة رﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ وﻟﺘﻮﺣﻴﺪه.
ﻟﻜﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼً إذ ﺗﺼﺎﻋﺪت اﻹﻣﺪادات
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﺗّﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ أوﺑﻚ
اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻓﻲ  1982ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود  18ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻌﺐ دور اﻟﻜﺎرﺗﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺪ اﻹﻣﺪادات ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر .ﻟﻜﻦ
اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻛﺜﻴﺮاً ،ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ أوﺑﻚ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
وﻫﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺮﺟِّﺢ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ وﻳﺨﻔﻀﻪ
ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق.
وﺑﻤﺎ أن اﻟﻄّﻠﺐ ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎً واﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﺼﺼﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ،
وﺗﻨﺘﺞ ﻛﻤﻴﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻷﺳﻌﺎر ،ﻓﻘﺪ وﺟﺪت اﻟﺮﻳﺎض
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل
ﻣﺜﻼً  .ﻓﻜﺎن أن ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻋﺘﻤﺪت ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻐﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻊ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ،
وﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﺷﺘﻌﺎل ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت.
وﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة ،ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﺮﻳﺎض ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻘﻂ ،وإﻧّﻤﺎ
ﺗﺨﻠّﺖ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷوﺑﻚ وﺗﺨﻠﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ دور اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺮﺟِّﺢ
وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ دول اﻷوﺑﻚ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
وزﻳﺎدﺗﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ 18
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً وﻗﺘﻬﺎ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻻ ﺗﺰال ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض أنّ أوﺑﻚ ﺑﺮزت إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ دور ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻌﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻄﻬﻢ .وﺑﻘﻴﺖ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻠﻒ اﳌﺴﺮح  13ﻋﺎﻣﺎً ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﻃﻌﺖ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ
ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ وﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات ،ﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﺴﺮح اﻟﺪوﻟﻲ .ذاك
ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻷوﺑﻚ اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﻟﺘﻌﻘﺒﻪ دورة
ﺗﺮاﺟﻊ وﺿﻌﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﺎرﺗﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻚ،
وﻫﻮ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ ،واﺗﺠﻬﺖ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺒﺰوغ
اﻟﺼﻴﻦ واﻟﺴﻮق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً وﻧﻤﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻰ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ.
وﻣﻊ دﺧﻮل ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻣﺪادات ،ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ
وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﻓﺈن وﺿﻌﻴﺔ أوﺑﻚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أﺻﻼً اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎً ،ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧّﻬﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ إﺣﺪاث أﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ
روﺳﻴﺎ .وﻫﻮ اﻣﺘﺪاد ﻟﺴﺠﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة أوﺑﻚ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ وﻫﻤﺎ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻷﺳﻌﺎر .ﻓﻘﺮارات
ﻣﺜﻞ ﻟﻌﺐ دور اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺮﺟﺢ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ أو زﻳﺎدة اﻟﺤﺼﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﺗّﺨﺬﺗﻬﺎ دول ﻣﻨﻔﺮدة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﺗﻠﺨﺼﺖ ﻣﻬﻤﺔ أوﺑﻚ
ﻓﻲ دور اﻟﻜﻮﻣﺒﺎرس اﳌﺴﺎﻧﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻗﺮارات اﺗّﺨﺬت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ
أنّ اﳌﺘﺎﻋﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق
وإﻳﺮان ،وﻫﻤﺎ دوﻟﺘﺎن ﻣﺆﺳﺴﺘﺎن ﻷوﺑﻚ وﺗﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ
ﺿﺨﻤﺔ ،أﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺐ دور ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺆون
اﳌﻨﻈﻤﺔ .ﺑﻞ إنّ ﻓﺸﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب أﻣﻴﻦ ﻋﺎم
ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻠﻔﺎً ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﺪري اﻟﺬي اﺳﺘﻨﻔﺪ ﻓﺘﺮﺗﻴﻪ اﳌﻘﺮرﺗﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻪ ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﺮة ،وﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﺣﺘﻰ اﻵن.

اﻟﺴﺮ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻣﺨﺘﺺّ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻂ

17

اﻟـﺨﻤــﻴــــــﺲ

3

 24آذار  2016ـ اﻟــﻌــﺪد 13326
Thursday March 24, 2016

32.8

ﻟﻴﺘﺮاً ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ( ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك اﻹﻣﺎرات
ﻟﻠﻜﺤﻮل ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻴﻦ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ) ٢٦٫٢ﻟﻴﺘﺮاً ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
وروﺳﻴﺎ( .ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻮدان ) ٢٤٫١ﻟﻴﺘﺮاً ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ( ﻓﻠﺒﻨﺎن ) ٢٣٫٩ﻟﻴﺘﺮاً ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ(.

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت
ﳌﺎذا »ﻳﻬﺎﺟﺮ« اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ »داﻋﺶ«؟

ﻣﻊ ﺻﻴﺮورة اﻟﻼﻣﺄﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺂﻛﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ واﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ
دﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮد ،إذ ﺻﺎر ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﺮك أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﻠﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻞ وﺣﺪه ﻣﺼﻴﺮه
اﻟﺨﺎص ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ داﻧﻴﻠﻮ ﻣﺎرﺗﻮﺷﻴﻠﻲ.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻖ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺬات .وﻓﻲ ﻓﻀﺎءات اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻳﺘﺸﻜﻞ وﻋﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺰج ﻟﺪﻳﻪ
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻀﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻊ ﺗﺄوﻳﻼت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻹﺳﻼم
ﻣﺘﻄﺮف.

ﺗﻮاﻟﺖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث ﺑﻦ ﻗﺮدان اﻷﺧﻴﺮة ،اﻟﺘﻲ
ﺣﺎول »داﻋﺶ« اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ،ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﺸﺒﺎن ﺻﻐﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻦ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرّ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ إﻣﺎرة
داﻋﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﺪودﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻬﺎ »ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻬﺎﻣﺶ« ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،ﻓﻼ
ﻳﻌﻮل ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻘﻄﺘﻬﻢ ﻋﻤﺪاً ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،
ﺑﻞ ﺻﻨﻌﻮا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ »اﻗﺘﺼﺎدﻫﻢ اﻟﺘﺤﺘﻲ« اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
واﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻮازﻳﺔ أو »ﺗﺠﺎرة اﻟﺨﻂ« .وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﻘﺮ ،ﺑِﻨﻴّﺔ اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺰﻋﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن
 25ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
وﺟﻮد  700أﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح
أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ  18و 35ﺳﻨﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﺤﻮاﻟﻲ  120أﻟﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺳﻨﻮﻳﺎً ،واﻧﺘﺸﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮازي أو اﻟﻼﻧﻈﺎﻣﻲ
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ  40ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻧﺘﺸﺎر ﻇﻮاﻫﺮ
اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺮاﻫﻘﻴﻦ إﻟﺦ ..وﺗﻬﺪف ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮة اﻧﺨﺮاط اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت »اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ« إﻟﻰ إﺧﻔﺎء ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻓﻲ ﺗﺂﻛﻞ
اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وإﺿﻌﺎف اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة ،ﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺎﻓﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ اﻏﺘﻨﺖ ﺑﻔﻌﻞ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري .اﻟﻔﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﻣﺠﺮداً ،ﺑﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ ذاﺗﻴﺔ
وإﺣﺴﺎس ﻣﺆﻟﻢ ﻳﻌﻴﺸﻪ أﻓﺮاد ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻼﻣﺴﺎواة واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد وﻏﻴﺎب
اﻻﻋﺘﺮاف ،وأن ﺣﻈﻮﻇﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﺿﺌﻴﻠﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﺨﻼص
ﻓﺮدﻳﺎً ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺧﻴﺎرات ﻗﺼﻮى ،ﻋﻨﻴﻔﺔ وﻣﺪﻣﺮة.

أﺳﻠﻤﺔ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ و »ﻓﻜﺮة اﻟﻬﺠﺮة«

 ٥آﻻف ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ »داﻋﺶ«

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،رﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ،إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« )'›داﻋﺶ«( ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺠﻨﺴﻴﺎت أﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻣﻘﺎﺗﻞ ،وﻫﻮ رﻗﻢ
ﻫﺎﺋﻞ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﺑﻌﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  11ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً .وﺗﻘﻮل وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  15أﻟﻒ ﺷﺎب ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ
إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ »داﻋﺶ« .وﺗﺄﺗﻲ أﺧﺒﺎر ﺑﻴﻦ
اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻦ ﺷﺒﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺪ
اﺧﺘﻔﻮا ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أﻧﻬﻢ ﻧﻈﻤﻮا '›ﻫﺠﺮة ﺳﺮﻳﺔ›› إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ
ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺒﺮ اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﻟﻮﻋﺮة ،ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺮﺑﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﺑﻬﻢ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت .وﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺧﺮى إﻟﻰ أن ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻨﺰرت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻘﺮدان اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
اﳌﻼﺻﻘﺔ ﻟﻠﺠﻮار اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻫﻤﺎ أﻛﺜﺮ اﳌﺪن اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ »ﺗﺼﺪﻳﺮاً« ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻧﺤﻮ
ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﻐﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ
ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺮاﺗﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻫﻢ ﺷﺒﺎن ﺗﻮﻧﺴﻴﻮن ،وﺗﺘﺮاوح
أﻋﻤﺎر ﻫﺆﻻء ﺑﻴﻦ  18و 35ﺳﻨﺔ ،أي أن ﺟﻠﻬﻢ وﻟﺪ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن
اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻨﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺑﻴّﻨﺘﻪ أﻳﻀﺎ أﺣﺪاث اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺪاﻋﺸﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻦ ﻗﺮدان ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺒﺎن اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم ﺗﻮﻧﺴﻴﻮن
ﻋﺎﺋﺪون ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق.
ﳌﺎذا ﺗﺤﺘﻞ ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﺣﺔ وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن،
اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺤﻮل
ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺒﺎب ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت
ﺣﻴﻨﺬاك ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺪﻳﺜﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،إﻟﻰ ﻗﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف
»داﻋﺶ«؟

ﻧﻮر زﻧﺘﺔ ـ ﺳﻮرﻳﺎ

ﻓﻀﺎءات اﻹﻗﺼﺎء اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮة )»اﻟﺠﻬﺎد«( ﻟﻴﺴﺖ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺘﺮﻓﺔ،
ﺑﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﻢ وﻣﺠﺎﻻت ﺗﺤﺮﻛﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪن )ﺣﻲ »دوار ﻫﻴﺸﺮ« وﺣﻲ »اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ« ﺑﺘﻮﻧﺲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ »ﺣﺼﻮﻧﺎً« ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﺑﺸﻘﻴﻬﻢ اﻟﺠﻬﺎدي واﻟﻌﻠﻤﻲ(.
اﻷﺣﻴﺎء ﺗﻠﻚ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ »ﻓﻀﺎءات ﻣﻬﻤﺸﺔ« و '›أﻣﻜﻨﺔ ﻟﻺﻗﺼﺎء« ،ﻇﻬﺮت
ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎر ﺗﺤﻀﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺳﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺠﺮد ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻛﺘﻔﺎء ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺰوح اﻟﺮﻳﻔﻲ اﳌﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ إﻓﻘﺎر اﻷرﻳﺎف ﺑﻔﻌﻞ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺑﻨﺎء
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ '›ﺗﺮﻳﻴﻒ اﳌﺪن›› اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺸﻜﻞ
ﻋﻠﻰ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﺟﻞ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ ﻧﺎزﺣﻮن ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ

أﻗﺼﺘﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻖ اﳌﻀﺎرﺑﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻋﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،ﻣﺎ ﺳﻴﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة .وﺳﺘﺠﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ '›اﻟﻔﺮاﻏﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺠﺒﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑّﺮ أﻣﺮﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل أﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﳌﻬﻴﻜﻞ
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻧﺘﻤﺎءات ﺗﻔﻠﺖ ،ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت،
ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺧﺎرﺟﻬﺎ وﺿﺪﻫﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ )ﻣﺜﻞ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺤﻴﻄﻴﺔ،
ﺷﺒﺎن اﻟﺮاب ،اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ( ،ﻓﻨﻐﺪو ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻀﺎءات اﳌﻘﺼﻴﺔ
إزاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﻌﻮرﻳﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﻓﺮادﻫﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺎﺳﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻓﻀﺎء ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك وﺣﺐ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓﺎق اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﻟﺘﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺷﺒﻪ ﺣﻀﺮﻳﺔ
ﺗﺒﺮز ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻗﺸﺮة اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﳌﻤﺰوﺟﺔ

ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺴﺨﻂ واﻟﺨﻮف واﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻹﺣﺒﺎﻃﺎت
اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻼذات أﻣﺮاً ﻣﺴﺘﻌﺠﻼً  .ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺘﺴﺮب '›اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺪاﻋﺸﻲ« ،ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻟﺘﺒﺴﻴﻄﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪة أﻫﻤﻬﺎ اﳌﺴﺠﺪ و »أوﻻد
اﻟﺤﻮﻣﺔ« وﻓﺎﻳﺴﺒﻮك واﻟﺴﺠﻦ ،ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ،واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻟﻴﺆدﻟَﺞ اﻟﺴﺨﻂ
واﻟﻐﻀﺐ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ اﳌﺘﻜﺮر ﻟﺪى '›ﺷﺒﺎب اﻟﻬﻮاﻣﺶ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻌﻨﻰ دﻳﻨﻴﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻳﻮﺗﻮﺑﻴﺎ '›اﻟﺠﻬﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ« ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺒﺎﻧﺎً
ﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺟﻠﻬﻢ ﻏﺎدروا اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺒﻜﺮا ووﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺮﻣﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ،إﻟﻰ اﻻﻧﺠﺮار وراء '›اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺘﻌﺒﻮﻳﺔ« ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺖ ﻟﻔﺘﺮة ﻋﺪة ﻣﺴﺎﺟﺪ وأﺧﻀﻌﺘﻬﺎ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ،وﺗﺤﻮل ﻗﺎدﺗﻬﺎ
»اﻟﺸﺒﺎن  -اﻟﺸﻴﻮخ« إﻟﻰ رﻣﻮز وﻣﺮاﺟﻊ ﻟﻌﺪة ﺷﺒﺎن ﺣﻀﺮﻳﻴﻦ ،اﳌﺴﺎرات
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﺶ ،ﻳﺘﻘﻠﺒﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
واﳌﻬﻦ اﻟـ »ﻻ -ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ« ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ واﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻮازﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ »اﻟﺒﺴﻄﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ« ﻋﻠﻰ أرﺻﻔﺔ اﳌﺪن اﻟﻜﺒﺮى وﺑﻴﻊ اﻟﺤﺸﻴﺶ
واﻟﺨﻤﺮ ﺧﻠﺴﺔ ،وﻫﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮاً اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﻋﺪة ﺷﺒﺎن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ »ﻣﻼذ ﻫﻮﻳﺎﺗﻲ« و »أﻃﺮ
اﻧﺘﻤﺎء« ﺗﻌﻮض ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻬﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ وﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ،
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،واﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه أﻧّﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺒﺎن ﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺮّﺟﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﺗﻔﺸﻞ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ،
وإﻗﻨﺎع ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺨﻴﺎرات ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺰال ﺧﻄﺎب اﻟﻴﺴﺎر ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ
ﻫﻤﻮﻣﻬﻢ وﻻ ﺗﺰال أﻃﺮه اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﻨﻄﻖ »اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺤﺰﺑﻲ« وﻻ
ﺗﺘﺼﻮر اﻟﺸﺒﺎب إﻻ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ذراﻋﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺰاﻧﺎً اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎً.
اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ،إﻟﻰ »داﻋﺶ« ﻫﻲ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻣﻦ
وﺟﻮﻫﻬﺎ ﻓﺸﻞ ﻛﺒﻴﺮ وﻓﻀﻴﺤﺔ ﻣﺪوّﻳﺔ ﻟﻸﻃﺮ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪﻧﻲ وﺳﻠﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ
أن اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻳﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ذات اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻴﺴﺎري اﻟﻌﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاﺟﻊ دورﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ
وﻣﻔﻬﻮم ،ﻓﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺿﺮﺑﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ،
وﻟﺤﻘﻬﺎ ﺧﺮاب ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻔﻌﻞ '›اﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ اﻟﺮﻓﺎق«.

ﻓﺆاد ﻏﺮﺑﺎﻟﻲ

ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ

ﻓﺼﻞ اﳌﻘﺎل ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ واﻟﻄﻔﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﺗﺼﺎل
أﺿﺤﺖ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻣﻬﻨﺔ ﻟﻪ ،واﺳﺘﻐﻞ رﻫﻂ ﻣﻦ
اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﻴﻦ ﺛﻐﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺑﺈﻣﻜﺎن أي ﻛﺎﺋﻦ
ﻛﺎن أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺷﺮاً ،وأﺳﺴﻮا ﺟﺮاﺋﺪ ﺗﻄﺒﻊ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،أو ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎد
واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت ،وأﺻﺪروا ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺎ أﺧﻀﺮ وآﺧﺮ أﺣﻤﺮ ،واﺳﺘﻐﻠﻮا
ﺳﻠﻄﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺸﺎﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ أو ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻤﻦ ﻳﻠﻤّﻊ ﺻﻮرﺗﻬﻢ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ،أو ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺨَﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﻫﺒﻲ اﳌﺎل
اﻟﻌﺎم ،وﺷﺮﻋﻮا ﻓﻲ اﺑﺘﺰاز ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻛﻞ ﺳﺎع إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮة .وﻗﺪ
اﺳﺘﻐﻠﻮا ﺧﻮف ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻹﻋﻼم اﻟﻬﺎدف واﻟﺠﺎد اﳌﻬﻨﻲ
واﻟﺤﺮ ﻟﺨﺮوﻗﺎﺗﻬﻢ وﻓﻀﺎﺋﺤﻬﻢ ،ﻟﺬا اﺳﺘﻘﺒﻠﻮﻫﻢ وﺳﺎﻋﺪوﻫﻢ ودﻋﻤﻮﻫﻢ،
ﺣﺘﻰ أﺿﺤﻮا أﻛﺜﺮ ﻗﻮة وأﺷﺪ ﺑﺄﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﳌﻬﻨﻴﻴﻦ..
أﺻﺪرت وزارة اﻻﺗﺼﺎل  2572ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺳﻨﺔ 2015
وﺗﻢ إﻳﺪاع  254ﺗﺼﺮﻳﺤﺎً ﺑﺈﺣﺪاث ﻣﻮاﻗﻊ رﻗﻤﻴﺔ إﺧﺒﺎرﻳﺔ.
ﺷﻴﺦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﻴﻦ
ﻳﻨﺘﺤﻞ ﻣﻬﻨﺔ »ﺻﺤﺎﻓﻲ« وﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ أﻋﻈﻢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ،ﻳﻠﻘﺒﻪ
ﻣﺤﺘﺮﻓﻮ ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺘﺎﻋﺐ ﺑﺸﻴﺦ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﻴﻦ ،وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ آﺧﺮون »أﺷﻌﺐ«
ﻟﺘﻄﻔﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﺋﻢ واﻟﺤﻔﻼت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻷﻳــﺎم اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺮﺑﺎط.
ﻣﺸﻬﻮر ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺻﻲ واﻟﺪاﻧﻲ ،ﺷﺨﺼﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ
وﻣﺪﻳﺮي ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﻘﻨﻮات واﻹذاﻋﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،وﻣﻌﻠﻮم
ﻟﺪى اﳌﻠﺤﻘﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرات اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﺎﳌﻐﺮب .ﻳﻤﻘﺖ ﻣﺪﻳﺮات
ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات واﻷﻳﺎم
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﻦ أدرى ﺑﺤﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺸﻔﻦ أﻣﺮه ﻓﻲ
ﻟﻘﺎءات ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺸﻬﺮن ﺑﻪ وﻃﺮدﻧﻪ وﺷﻮﻫﻦ ﺳﻤﻌﺘﻪ وﺣﺮﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻷﻛﻞ
واﻟﺸﺮب ،وﻫﺪدﻧﻪ ﺑﺪﻋﻮة رﺟﺎل اﻷﻣﻦ وﻫﻮ ﻳﺨﺸﺎﻫﻢ ﻟﺴﻮاﺑﻘﻪ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب
اﻟﺠﻨﺢ واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت.
أﻛﻮل ﺷﺮّﻳﺐ ،ﻳﻠﺘﻬﻢ ﻗﻄﻊ اﻟﺤﻠﻮى اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﺬﻳﺬة اﻟﺘﻬﺎﻣﺎ ،وﻳﻤﻸ ﺟﻴﻮب

ﺳﺮواﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮز وأﻓﺨﻢ أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻮر واﻟﺠﻮز واﻟﻔﺴﺘﻖ ..وﻳﺤﺸﻮ ﺣﻘﻴﺒﺔ
ﻓﺨﻤﺔ أﻫﺪاﻫﺎ ﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ
اﳌﺸﻮي وﺑﺎﻟﺪﺟﺎج ،واﻟﻔﻮاﻛﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ،وﻳﺴﺮق اﻷﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﺎم اﻟﻀﻴﻮف وﻻ
ﻳﺘﺮك أﻛﻼ ﻵﻛﻞ ﻏﻴﺮه.
ﻟﻪ وﺟﻪ ﻣﻮﻣﻴﺎﺋﻲ ﻣﻀﺤﻚ ﻣﺒﻚٍ ﻓﻲ آن ،ﻋﻴﻨﺎه ﻏﺎﺋﺮﺗﺎن ﻳﻘﺪح ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺷﺮ
ﻣﺴﺘﻄﻴﺮ .ﻻ ﻳﺤﻀﺮ إﻻ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺷﺎي وﺣﻠﻮى
وﻏﺬاء دﺳﻤﺎ أو ﻋﺸﺎء ﻛﻮﻛﺘﻴﻞ .ﻳﺤﻴﻂ ﻋﻨﻘﻪ ﺑﺮﺑﻄﺔ ﺣﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻜﻮﻳﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
وﻳﺮﺗﺪي ﺑﺬﻟﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ أﻧﻴﻘﺔ أﻫﺪاﻫﺎ ﻟﻪ ﻣﺴﺆول رﻓﻴﻊ ،أوﻫﻤﻪ أﻧﻪ ﻓﻨﺎن
وأﻫﺪاه ﻟﻮﺣﺔ ﻛﻌﺮﺑﻮن ﺻﺪاﻗﺔ وﻣﺤﺒﺔ ،ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ
أن ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ واﻟﺘﻤﺲ ﻣﻨﻪ أﻻ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ  ،ﻓﻮﺿﻊ اﳌﺎﻛﺮ اﺳﻤﻪ ﺑﺪل اﺳﻢ
اﻟﻔﻨﺎن.
اﺣﺘﺎل ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه وﻳﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺸﻖ ﻟﻪ
ﻏﺒﺎر ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷدب واﻹﺑﺪاع واﻟﻔﻜﺮ ،وأوﻫﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻠﻤﻊ ﺻﻮرة ﻣﺎ ﺗﻘﻮم
ﺑﻪ وزارﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻪ اﻟﺮب ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﺻﺪﻗﻪ اﻟﻮزﻳﺮ وﻣﻨﺤﻪ
دﻋﻤﺎً ﻟﻄﺒﻊ ﻣﺠﻠﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺮاﻫﺎ أﺣﺪ ،اﺑﺘﻠﻊ اﻟﻄﻌﻢ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪم ﻟﻪ ﻧﺴﺨﺎ
ﻣﻨﻬﺎ وﻛﺬب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل أﻧﻪ ﻃﺒﻊ ﻋﺪدا ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻜﻞ
اﻟﻘﺮاء.
ﻳﺨﻴﻒ اﳌﺨﺎدع اﻟﻮزراء وزﻋﻤﺎء اﻷﺣﺰاب اﳌﻠﺘﺼﻘﻴﻦ ﺑﻜﺮاﺳﻴﻬﻢ ﻟﺮﺑﻊ ﻗﺮن
أو ﻳﺰﻳﺪ ،ﻳﺮﻋﺐ اﳌﺘﺎﺟﺮﻳﻦ واﳌﺘﺎﺟﺮات ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
اﳌﺮأة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﳌﻨﺎﻓﺤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌِﺮق واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ..
ﻳﺄﻣﻞ »اﳌﻨﺎﺿﻠﻮن« اﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﻧﺪواﺗﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺻﺮﻓﻬﻢ ﳌﻨﺢ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻬﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﺗﺼﻄﻚ
أﺳﻨﺎﻧﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄﻔﻴﻠﻲ ﻳﺪه ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻃﺮح ﺳﺆال.
اﻟﺴﺒﺐ؟ إﻧﻪ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻷﺣﺰاب
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ،وﻟﻪ ﻣﺪارك ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ
ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ

وﺣﺘﻰ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ،وﻛﺬا ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻃﺒﺎء واﳌﺤﺎﻣﻴﻦ .ﻟﻪ ﻋﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻮاﺑﻖ ﻛﻠﻬﺎ.
ﺗﻮﺻﻒ أﺳﺌﻠﺘﻪ ﺑﺎﳌﺰﻋﺠﺔ وﺗﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﺬرﻳﺔ ،ﻳﺤﺎﺟﺞ ﺑﻘﻮة ،وﻳﻘﺪم
أدﻟﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ اﻟﻨﻈﻴﺮ ،ﻳﺘﻘﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ واﻟﻔﻀﺎﺋﺢ
اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺆول ﻳﺤﻀﺮ ﻧﺪوﺗﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ،أو ﻟﻘﺎء ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮا
ﻓﻴﻪ ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮف أو ﻛﻨﺠﻢ ،ﻳﻌﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺰاﺟﻪ ﺑﻄﺮﺣﻪ ﻷﺳﺌﻠﺔ ﺧﻄﻴﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأرﻗﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ:
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ ﳌﺎذا اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺰب ،وﻟﻲ ﻧﻌﻤﺘﻚ ،وﺳﻴﻄﺮت
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰب ﺑﻘﺒﻀﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺟﻬﺰﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﳌﺮأة
واﻟﺸﺒﺎب؟ وﳌﺎذا ﻟﻢ ﺗﺤﺎور ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﺮأي؟ وﳌﺎذا ﻃﺮدت ﻛﻞ اﳌﻮاﻟﻴﻦ
ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺲ؟ وﳌﺎذا ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺮك ﻣﻨﺼﺐ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ
اﻧﻘﻀﺎء وﻻﻳﺘﻚ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )واﻟﺮاﺑﻌﺔ(؟
وﻳﺴﺄل زﻋﻴﻤﺎ ﻧﻘﺎﺑﻴﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﺰن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ ﻻ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن وﻻ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ:
ﺳﻴﺪي ﳌﺎذا ﺗﺮﻓﺾ ﻧﻘﺎﺑﺘﻜﻢ وﻏﻴﺮﻫﺎ إﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت؟ وﳌﺎذا ﻻ
ﺗﺘﺮك ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ وﻻﻳﺘﻚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ..
واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ؟ وﳌﺎذا ﻻ ﺗﺼﺮح ﺷﺮﻛﺔ اﺑﻨﺘﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟ ﳌﺎذا ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﺑﻨﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ؟
ﻳﻜﺮه ﻣﻨﺘﺤﻞ ﺻﻔﺔ أﺧﻄﺮ »ﺻﺤﺎﻓﻲ« ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺣﻀﻮر اﳌﻈﺎﻫﺮات
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ واﻟﻨﺪوات اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ أﻛﺒﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ ﻣﻘﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎردة،
ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻴﻢ ﺣﻔﻞ ﺷﺎي ﻋﻠﻰ ﺷﺮف اﳌﺪﻋﻮﻳﻦ واﻟﻄﻔﻴﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺨﻴﻠﺔ ،وإن ﺗﻜﺮﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻨﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﻛﻮﺑﺎ ﺻﻐﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة اﳌﺮة اﻟﺤﺎﻟﻜﺔ.
ﻳﺰدري اﻟﻄﻔﻴﻠﻲ أﺷﺒﺎﻫﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻀﺮون إﻟﻰ اﻟﻨﺪوات ﻗﺼﺪ اﻷﻛﻞ

ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ذﻛﺮى اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻻ ﺷﻲء ﺗﻐﻴّﺮ .ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﻛﻼم اﻟﻨﺎس
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ﻣﺘﻠﺒّﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ ودوراﻧﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ
ﻋﻠﻰ أرزاﻗﻬﻢ ﻟﺘﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺷﻌﻮرﻫﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪث اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ
ﻧﻴﺴﺎن .2003
ﺗﺨﺮج ﻋﺎدة ﻣﺜﻞ اﻛﺘﺸﺎف ﺟﻤﺎﻋﻲ ،ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺗﻌﺠﺐ

ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار

ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ ﺑﻤﻼءة اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة.
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻨﺎس ﺗﻘﻮل إنّ ﻫﻨﺎك ﺷﻲء آﺧﺮ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻐﻴّﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻣﺎ ﻫﻮ ،ﻣﻦ ﻫﻮ ،ﻻ أﺣﺪ ﻳﺠﻴﺐ.
ﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮث داي ﺗﻮ ﻳﻮ ﺑﻴﺒﻲ .ﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮث دي ﺗﻮ ﻳﻮ أﻳﻬﺎ اﻟﺒﻴﺒﻲ اﻟﺬي
ﻻ ﻳﻜﺒﺮ.

واﻟﺸﺮب وﺣﻤﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺪﻋﻮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻛﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺾ
اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ  -اﳌﻠﺤﻘﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ  -اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن رواﺗﺐ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ
وﺳﻤﻴﻨﺔ ،وﻳﺴﻤِّﻬﻢ ﺑﺄﻗﺬع اﻷوﺻﺎف ،ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻨﺎﻓﺴﻮﻧﻪ ..ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺤﻈﻮظ
ﻓﻠﺪﻳﻪ ﺟﺮﻳﺪة ﺗﺼﺪر ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻫﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮون ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﻧﻤﻴﻤﺔ
ﺗﺨﺒﺮﻫﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻳﻀﻌﻮن ﺧﻄﻄﺎ
ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﻮﻻﺋﻢ واﻷﻋﺮاس واﻟﻨﺪوات واﻟﺠﻨﺎزات واﻟﺘﺄﺑﻴﻨﺎت..
ﻳﻔﺮﺣﻮن ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻮت وزﻳﺮ أو ﺳﻔﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻴﻮﻟﻮن وﺟﻮﻫﻬﻢ ﺷﻄﺮ ﺑﻴﺘﻪ
ﻟﻠﻘﻴﺎم »ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﻌﺰاء« .ﻳﺘﺤﺎزﻧﻮن إﻟﻰ أن ﻳﺸﺒﻌﻮا ﻓﺘﻨﺸﺮح ﺻﺪورﻫﻢ
وﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﺣﻀﻮر أي ﻣﺴﺆول ،ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺿﻊ أﺳﺮي
ﻃﺎرئ .وﻗﺪ ﺑﺮع أﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻜﺎء وإدﻋﺎء أن اﺑﻨﻪ ﺳﻴﻤﻮت إن ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﻟﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ اﻵن...
ﻻ ﺗﺤﻀﺮ ﻋﺼﺎﺑﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ أو أي ﺣﺮاك
اﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮات أو وﻗﻔﺎت ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
واﻟﺜﺮوة وﺣﻘﻮق اﳌﺮأة واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ واﳌﻌﺘﻘﺪ ،وﺗﻠﻌﻦ
اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﻣﻀﺮﺑﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ..وﺗﺮﻓﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
ﺣﻀﻮر اﻹﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻹﺿﺮاﺑﺎت واﻟﻨﺪوات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ
واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺷﺤﻴﺤﺔ ﻻ ﺗﻜﺮم وﻓﺎدة ﺿﻴﻮﻓﻬﺎ ﺑﻠﺤﻢ ﻣﺸﻮي
أو دﺟﺎج ﻣﺤﻤﺮ.
ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ؟
ﻳﺪﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة ﺗﺼﺪر ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ،وﻳﺪﺑﺠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ اﳌﻨﺘﺨَﺒﻮن واﳌﺴﺆوﻟﻮن إﻟﻰ اﻟﺴﺪة اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻠﻪ .ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ وزارة اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﻋﺠﻮﺑﺔ ،وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ .ﻓﻬﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ أﻧﺖ ﻟﺴﺖ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ؟

ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﻟﻬﻮري
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب
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في املئة وأكثر من مياه الحوض الشرقي لنهر األردن تسيطر عليها إسرائيل،
ويستهلك  500ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية ستة أضعاف ما
يستهلكه  2.6مليون فلسطيني من املياه ،وتستفيد إسرائيل من  50في املئة من مياه
النهر املشتركة مع األردن وسوريا ولبنان ومناطق سيطرة السلطة الفلسطينية.

نـوافــذ

تفسير االستثناء املغربي
يوصف املغرب بأنه بلد استثناء ،وقد تعزز هذا الوصف
منذ أحــرق البوعزيزي نفسه .هذه محاولة لتفسير
االستثناء:
العامل األول جغرافي .فاألمكنة تصنع القوانين .املغرب
بعيد عن الشرق األوسط ولله الحمد .بعيد عن القالقل.
محمي بالبحر من شماله وغربه .البحر نافع وغير ضار مثل
البشر .في الجنوب هناك جدار أمني غير قابل لالختراق
وفي الشرق الحدود مع الجزائر مغلقة .موقع املغرب على
الخريطة ثروة في حد ذاته ،مصدر قوة اقتصادية ال تقدر
بثمن .يملك املغرب حسب بول باسكون «قدرا جيوسياسياً
وموقعا خارقا للعادة في البحر األبيض املتوسط» .ملاذا؟
يجيب باسكون (وهو أب السوسيولوجيا املغربية إلى
جانب عبد الكبير الخطيبي ،ومن طلبته عبد الله ساعف
ومحمد الناجي ومحمد الطوزي) «املغرب أكثر بلدان هذا
البحر رياً ومطراً ،وأكثرها أراضي صالحة للزراعة ،مع غياب
فترات البرد الكبرى.»..
للمغربي طبع ومزاج مثل مناخ البلد .لديه مزاج فالحي
صبور .ينعكس املناخ املعتدل والغطاء النباتي ومزاج البشر
على االقتصاد .الفالحة صمام أمان ضد البؤس وتمرد
املعدة .ال مكان للجوع في املغرب .حتى في سنة الجفاف ال
مكان للجوع .وليس صدفة أن الطبخ املغربي صار عاملياً.
قبل األفق السياسي ،يطالب الجمهور بأفق اقتصادي.
لذلك قدست السياسات العمومية املغربية البوادي .يوجد
الرزق في الحقل فلزم االلتصاق به .راكم االستقرار معرفة
الفالحين بتقنيات الحرث والزرع ،وراكم االستقرار باألرض
االستقرار السياسي .مجتمع زراعي مستقر لديه ما يخاف
عليه .لذا يفضل التسويات .ضمنت قلة السكان واألرض
الشاسعة تخفيض منسوب االحتكاكات والصدامات لحد
الصفر أحيانا .وقد عملت الدولة على حماية الريف من
البؤس ،مثال في املغرب تسعة ماليين هكتار غابات ،نظريا
يُمنع فيها الرعي والحطب والحرث والقطف ،لكن فعليا
فالسكان يستفيدون منها .وقد زادت مساحة الغابات
بـ116ألف هكتار في  2015ألن الدولة تشجر األراضي
لحمايتها من التعرية.
الفالح معتز بحقله وال يريد تدخال من أحد .لذا ال ينتظر
املغربي الكثير من الدولة .وهكذا تعلم الناس حل مشاكلهم
بأنفسهم .نمّوا ثقافة االحتياط لأليام وال ينتظرون الكثير
من السلطة «املخزن» .هذه ثقافة مفيدة علمها املغاربة في
املغرب ألوالدهم وتفيدهم حيثما حلوا وارتحلوا.
لقد أفرز الحقل الديموقراطية الريفية املغربية .في املدن
املغربية ملسة ريفية لذا تتجول فيها الحمير املحملة
بالخضر .حتى في كوميديا التلفزيون املغربي ملسة ريفية.
ملسة؟ أكثر .جل الجنود والبوليس أبناء مزارعين ،التدين
املغربي متأثر باالقتصاد الفالحي ،وقد تعود املؤرخون تفسير

حـلـــــم..

الفروق بين املجتمعات بالبيئة الطبيعية .يظهر هذا في
التدين املغربي .يوجد فرق بين مفتي ولد في صحراء
شاسعة تشهد عواصف رملية ومفتي ولد في حقل متعدد
األشجار ومسيّج ،يفصل السياج بين حقل األنا وحقل
الغير ..يجب أال تعبر الفتوى السياج .وقد تعمّق هذا في
وعي األفراد.
لقد عرف املغرب موجات متعاقبة من الغزو والهجرات
جعلت ساكنته  -العربية  /األمازيغية  /األفريقية  -متنوعة
متعايشة وباألساس متجانسة دينياً .ترسخ املذهب املالكي
منذ ألف عام وقد وفر هذا التجانس عمقا أفريقياً للمغرب.
وقد عمل الصلحاء واألولياء على ترسيخ هذا التجانس.
لألولياء تأمين إلهي ضد الخوف والحزن .قال تعالى «أال إن
أولياء الله ال خوف عليهم وال هم يحزنون» ،وهذا تأمين
حتى للدولة.
يبدو لكم هذا فضفاضا؟ طيب .إليكم تفسير واقعي:
الدستور الذي تصادق عليه الزوايا يثبت على األرض.
إليكم تفسير تاريخي وسوسيولوجي لهذا الكالم .يقول
العروي «هذه الحركة التعبدية التصوفية ..هي التي جعلت
من اإلسالم عقيدة قومية ،متأصلة في البنية االجتماعية
وفي السلوك الفردي ،تقوى بقوة الدولة من دون أن تضمر
بضعفها وانحاللها .كلما أحاقت املخاطر باملغرب ،وأشرف
على التفسخ والذوبان في كيان سياسي آخر ،انتعشت
الحركة الصوفية وأنقذته وجعلته يستمر كمجتمع متميز
قادر في أية لحظة على أن يكون قاعدة لدولة مستجدة».
هذه القاعدة ضرورية ،وقديماً اشترط أرسطو في الدولة
أن تتوفر على عناصر االكتفاء الذاتي ،وهذا متوفر في املغرب.
توجد دولة لها عمود فقري لم يسحق قط .مثال لم يخضع
املغرب للدولة العثمانية واستعمرت فرنسا املغرب  44سنة.
بينما خضعت الجزائر للعثمانيين قرون عدة واستعمرتها
فرنسا  132سنة .النتيجة هي بقاء العمود الفقري ،يقول
العروي «يملك الحكم قاعدة اجتماعية وموارد خاصة به،
ويملك املجتمع بنية أو بنى سياسية خاصة به .على هذا
التقاسم تم التعايش واالستقرار رغم ما تحفل به األخبار
من قالقل وتحرشات».
على األرض ،تدبر السلطة هذه التحرشات بحذر ،تعتمد
على تدبير ميكروسكوبي للمجال .فهناك «مقدَّم» (وهو
عون سلطة ميداني في منطقة يعيش فيها) يقوم بجولة
صباحية في املنطقة التي يتوالها وغالباً ما يسجل تحوالت
في العقار .يجلس في بعض املقاهي ليصغي ملا يدور .هو رجل
ميدان ليس لديه وقت عمل محدد أو مكتب ..يمكِّن هذا
العون وزارة الداخلية من جهاز مستيقظ منتبه سبعة أيام
على سبعة.
كيف يتم اختيار عون سلطة؟
كلما كان تعليمه منخفضا كان قريبا للعامة يفهم

الشعب بسهولة .وقد كشف وزير الداخلية أن العديد
من الدول تحاول استنساخ التجربة املغربية فيما يتعلق
باملقدمين والشيوخ ،الذين يعدون أعين وزارة الداخلية
على سائر التراب املغربي .أوضح الوزير أن « 30في املئة من
هؤالء األعوان تجاوزوا عمر  60سنة ،ويتم االحتفاظ بهم
نظرا للخبرة والتجربة التي اكتسبوها» .خبرة املراقبة ال
ثمن لها.
يوفر هؤالء األعــوان معلومات فورية للسلطة لتدير
املجال ،فمثال حين يحتل الباعة املتجولون فضاء ،يخبر
عون السلطة بذلك ويخاطب التجار ليعلمهم أن السلطة
قادمة ومن األفضل أن يخلوا املكان .ونادرا ما يأتي الشرطي
ويصفع البائع املتجول ،بل قد يرجوه أن يخلي املكان ،ألن
الشرطي مأمور ويقول للبائع املتجول «أرجوك ال تسبب لي
مشاكل مع الضابط» .هكذا يصل الشرطي والبائع إلى
تسوية .آخر مثال للتسوية اعترض شاب موكب امللك
محمد السادس فتساءل صحافي مصري «ملاذا لم يطلق
حراس امللك الرصاص على الشاب؟».
ال داعي للرصاص في املغرب ،هناك حيل أفضل ،وقد
وصف محمد الساسي ـ الذي أفنى عمره في املعارضة ساملاً
ـ ممارسات السلطوية في املغرب بأنها «استبداد متنور»
بقفازات حريرية بيضاء تغطي يداً حديدية .وأضاف
الساسي أن «السلطوية كل مرة تتلون وتتموقع حسب
ما تُمليه املصلحة».
توجد مصلحة البلد في التوافقات .وهذا منهج تتبناه
النقابات التي تعالج كل مصيبة بمنطق «إيجاد مخرج
استثنائي في إطار التوافق وهدم الفجوة « .وقد سبق
للحسن الثاني أن قال «إن التراضي ،حتى وإن كان فيه ما
يبخس طرفا من األطراف بعض حقه ،هو خير من أي نزاع».
كان هذا نهج امللك الحسن الثاني وليس نهج القذافي
وصدام .وحين قلت لعراقي أن املغرب عرف سياسياً اعتقال
خمسة آالف شخص ومقتل حوالي مئتين في أربعين
سنة من حكم الحسن الثاني ،أجابني« :القمع املغربي
شوكوالتة».
نتيجة الشوكوالتة :ها قد مرت خمس سنوات على حركة
عشرين فبراير  .2011ال متظاهرات كبيرة في الشارع ،لكن
املجتمع يطالب بالقضاء على الالعدالة التوزيعية لثمار
التطور ،خاصة أن نسبة النمو زادت عن أربع في املئة
طيلة العشر سنوات املاضية .في انتظار تحقق هذا الطلب،
فامللك محمد السادس يلتقط صور سيلفي مع الشباب في
الشارع ،ورئيس الوزراء يمنح امليكروفون لشاب غاضب
ليقدم له دليالً على فساده.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

تغريد البقشي  /السعودية

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ آفاق املقاطعة االقتصادية الفلسطينية إلسرائيل ـ رجا الخالدي
ـ تطوير املناهج التعليمية في مصر :سمك لبن تمر هندي! ـ إيمان رسالن
ـ الرياضة النسوية في العراق :انحدار كبير ـ عبير عامر
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

 ..بــألــف كـلــمـة

بؤس
العراق
في  21آذار /مارس
 2003بدأ غزو العراق،
تدميره ،واحتالله من
قبل «تحالف دولي»
بقيادة الواليات املتحدة
األميركية .كانت هذه
بوابة جديدة لخراب
البلد صاحب اإلمكانيات
البشرية واالقتصادية
الهائلة .وما زال
الخراب يفعل فِعله،
وتُضاف عليه ضربات
جديدة..
(تصوير  :هاتف فرحان)

مدونات

زيارة ملاهينور املصري في سجنها

انت لسّه بتدرّس؟!

«التصوير وعالقتي به كشخص كفيف»

حكتلنا ماهينور عن «الكواحيل» ،قالتلنا إن دي أزمة موجودة في اسكندرية بكثافة ،والكاحول
هو الشخص اللى بيتم دفع مبلغ بسيط له من مقاول املبانى (املخالفه دائما) ويتم بيع العقار
لهم بشكل صوري بحيث يتحمل هو املخالفات ويواجه الحبس وحده« ،لو بصيت للستات
دول والفقر معلّم على وشهم ،وهما متهمين بقضايا باملاليين» .ولغاية دلوقت املسؤولون
أحرار طلقاء ولسّه لغاية دلوقت مئات من الفقراء بيدخلوا لنفس السبب« .والّ عام الشباب
دا اللى أتحفنا بيه والطالبات لسه في السجن ،كل تهمتهن التواجد في جامعتهنّ في وقت
الترويج لقانون التظاهر .»..وحكتلنا عن موظفات دفعوا تمن إنهم مارضيوش ينبطحوا
للضبّاط فلفقّت لهن القضايا اللي ماتخلصش .كل الستات دول اتعرضوا لكم الذل والقهر
برا والنظام قرر مايحرمهمش منه جوّه ،من أعداد السجينات اللى ملوا بيهم السجون
وكدسوهم في زنازين غير آدمية صغيرة ،ملياه تنقطع عنهم ألكثر من  20ساعة ،أو ساعات
تريّض ماتزدش عن  5ساعات فى أوضة بيسمحوا للشمس تدخل على استحياء من خالل
أسالك..
«السجن هو اللى دايما بيؤكد لى إننا ماغلطناش ملا حلمنا بعالم أفضل وثرنا ..يمكن نكون أخطأنا
في بعض مسارات الثورة ولكننا ماغلطناش في مشاركتنا فيها .هناك من األسباب ألف تؤكد لنا عدم
ثقتنا وال إيماننا بالنظام املعادي للفقراء» .قالت ماهينور.

صرخ في وجهي شخص ال أعرفه جيداً أثناء نقاش حاد بين «مثقفين» على مقهى
االنشراح برام الله« :والله إنك أستاذ مدرسة!» (كأنها شتيمة) ثم عض على شفتيه
واعتذر ،لم أجبه ،فقط ابتسمت.
قال لي شخص آخر أعرفه جيداً وأنا استأذنه للذهاب إلى مدرستي بعد قهوة
صباحية في مقهى :شوووو! إنت يا زملة لسّه بتدرّس؟ معقول؟ لم أجبه ،فقط
ابتسمت.
أقول لهذين الشخصين اللذين يمثالن بصراحة نظرة املجتمع العامة ملكانة املعلم:
إن أحد أهم أسباب هبتنا السلمية والنبيلة ليس فقط املطالبة بحقوقنا املالية بل
أيضاً استعادة مكانتنا االجتماعية التي سُرقت منا قبل الحصول عليها( ،عجيبة فكرة
استرجاع مكانة لم نحصل عليها بعد) في مناخ ثقافي بالغ التخلف ،ومناهج دراسية
في قمة الخنوع والسطحية والترهل وبيئة سياسية غاية في االنحطاط والفقر ،وفكر
اجتماعي متعفن يفتقر لحس العدالة وروح املستقبل.
انتبهوا ،أنا الجزء الهش من الجسد الفلسطيني الذي ينحني له أشخاص رائعون
في الطريق ،أما هؤالء فحتى ظاللهم ال تنحني لهم.
أنا اآلن أبتسم

من فترة ملا بدأت أعتبر التصوير هواية عندي ،لقيت السؤال بيطاردني على الخاص أو تعليقات على العام
سواء هنا أو على الشبكات االجتماعية األخرى .هحاول أشرح املوضوع دا جه إزاي وإزاي بصوّر..
ببساطة شديدة بستخدم هاتفي في التصوير .الحاجة اللي حاسسها بصورها زي ما هي وزي ما تطلع
بشاركها على الشبكات اإلجتماعية.
يعني فين اإلجابة؟ ببساطة أكتر الشمس في أوقات النهار املختلفة هي والقمر بالليل عارف أماكنهم فين
بالضبط ودا مع التعود وسؤال اللي بيمشوا زمان معايا ألني كنت شخص فضولي جداً وما زلت ،وبحب
أسأل كتير اللي بيبقوا بيتمشوا معايا عن طبيعة املكان إيه هنا...
إيه اللي بستفيده من التصوير؟ التصوير عندي متعة خاصة وهي إني أنقل اللي حاسس بيه صورة للغير
يشوفها حلوة أو وحشة ،أنا لسّه بتعلم وحفضل أتعلم وأتمنى أني أقدر أحافظ على الهواية دي وما تندثر
مني زي ما هوايات كتير في حياتي اندثرت إما لسخافة بعض البشر أو عشان أحافظ على شوية احترام
لنفسي.
شكرا لكل اللي شجعوني وعلموني إزاي أكمل هوايتي دي.
من صفحة محمد أبو طالب (عن فايسبوك)

من صفحة ( Miral El-Massryعن فايسبوك)

من صفحة زياد خداش (عن فايسبوك)

