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كيف أن املوت واالحتكار متالزمان
في الحروب ،وكيف يولد اقتصاد
مـواز ..هنـا برضـا السـلطات:
مثـال سـوريا .والفصـل الثانـي
من شهادة الشاعر املصري عمر
حاذق عن املعتقل :استنتاجات من
التجربة.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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الجذور الضاربة في األرض

ما يغيب من الخطاب اإلسالمويّ في الدفاع عن املسجد
األقصى مثالً  ،هو حقيقة أنّ حرم املسجد وباحاته كانت
وال تزال محرّك الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
فالقضيّة التي تبدو مصارعة غيبيّة على من يصلّي أين
ومتى ،هي بالحقيقة معركة على خُمس مساحة البلدة
القديمة في القدس ،التي تشكّل املركز الرابط بين أحياء
القدس املختلفة وتشكل ما يجعلها مدينة فلسطينيّة
واحدة بدل أن تكون مجموعة من القرى املتفرقة ،بل هي
الخاصرة الناعمة التي تفصل شمال الضفّة الغربيّة عن
جنوبها .وظاهرياً ،تعيَّن خطورة الجدار بكونه جداراً
للفصل العنصريّ بين اإلسرائيليين والفلسطينيين،
رغم أن مشكلته الحقيقيّة هي أنه يصادر  10في املئة
من مساحة الضفّة الغربيّة ويمنع  80في املئة من سكّان
شمال الضفّة من الوصول إلى أراضيهم الزراعيّة ،بينما
تشكّل الزراعة أكثر من  15في املئة من القوّة العاملة
الرسميّة و 40في املئة من القوّة العاملة غير الرسميّة .أما
مشكلة الدولة الفلسطينيّة (هذا الحل املُسمّى «واقعياً»)
فليست في «تجميد العمليّة السلميّة» إنما في أن الدولة
محبوسة عن  85في املئة من مساحات الطبيعة املفتوحة
فيها ،وال يستطيع رئيسها الوصول إلى أكثر من ثلثيّ
مناطقها .وأما داخل األرض املحتلّة عام  ،1948فأهل النقب
محصورون بأقل من  3في املئة من مساحته بينما ماليين
الدونمات من أرضهم مصادرة ،وهم انطالقاً من هذه
املساحة الخانقة يقاتلون ضد مخططات حصرهم مرة
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فلسطين :منطق األرض
تقول جدّتي أن القصّة بيننا وبين «اليهود» شديدة
البساطة :إنّهم سرقوا منّا األرض .واللحظة التي نُصغي
فيها بجدٍ إلى سهولة هذه الكلمات املُمتنعة ،هي اللحظة
التي نكتشف فيها أن كلّ مركّبات قضيّة فلسطين –
دون أي استثناء – يُمكن اختزالها بمسألة السيطرة على
األرض .هذه الفكرة التي تبدو بديهيّة أحياناً ،تتخذ وزناً
ثقيالً وحرِجاً في ظروف الوطن العربيّ الفادحة ،ألنّ فيها ما
يُعيد فلسطين إلى مركّبها األساس ،فيجرّدها من أحمال
الدالالت الرمزيّة التي اعتمدتها الخطابات االيديولوجيّة:
الدالالت الدينيّة التي حوّلت فلسطين موضوعاً لإلسالم
السياسيّ ،والــدالالت القومويّة التي حوّلت فلسطين
موضوعاً للدكتاتوريّات ،والدالالت النيوليبراليّة التي
حوّلت فلسطين موضوعاً لطغمة أوسلو.
وتتقدّم هذه التيّارات الثالثة بقوّةِ تحالفها وانشقاقها
الدائم في ما بينها عبر الزمن .فكلّ منها قادر على تأويل
خطابه وحل تناقضاته بواسطة الصياغات اللغويّة
مع كل انشقاق أو تحالف جديدين ،وبواسطة التأييد
الجماهيري الذي تنتجه حلول يقدّمها كل تيّار ملجتمعه
املأزوم .وليست هذه حال السياسة في فلسطين فقط،
إنما يمكننا أن نشير بوضوح إلى مصادرها في الحياة
السياسيّة في الوطن العربيّ الذي احتدّت فيه التناقضات
الداخليّة في الخطابات السياسيّة حتّى باتت الوسيلة
الوحيدة لتبريرها وجسر هوّاتها هي اللغة الطائفيّة
والعصبيّة والعدوانيّة.
هناك حاجة ماسة لقراءة ماديّة ملاضي وحاضر ومستقبل
فلسطين ،من أجل تحرير النضال من قيود الغيبيّة
الدينيّة وبطريركيّة الفصائل املنغلقة والعمالة إلسرائيل
تحت مسمّى «التنسيق األمني» .وانطالقاً من هذا املفهوم،
تتخذ األرض ،وهي الشرط املاديّ األوّل في فلسطين،
أهميّة ماسّة وحرجة.

هل الحراك الثوري مسؤول عن
تردي األوضاع الحياتية واألمنية
في مصر ،أم هو نتيجة للتردي،
ومـا معنـى «الثـورة املضـادة»؟
مقابلـة مـع املؤرخ خالد فهمي.
وفـي زاويـة «بيتـونـة» :تذكّــر
جيداً أن تنسى!

حكايـات مــن شـوارع حلــب.
و«بألف كلمة» و«حلم» عن يوم
األرض فـي فلسـطين ،واملدونـات
من هنـاك .وعلى املوقـع :اتفاقيـة
باريـس االقتصادية وأثـرها علـى
االقتصـاد الفلسـطيني ،وعطــب
املخيلة في العراق.

نبيل عناني  -فلسطين
أخرى في  1في املئة من األرض فقط .والجليل لم يبقَ من
أرضه أي شيء ،فأصبحت بلداته املحاصَرة باملستوطنات
واملناطق العسكريّة املغلقة (دون أن يكون فيها أي نشاط
عسكريّ) أشبه بمخيّمات الجئين من حيث االكتظاظ
السكّاني املــروّع ،والبناء العشوائي معدوم الضوابط
العمرانيّة ،واالنعدام التام والنهائي للحيّز العام في هذه
البلدات .ويضاف إلى هذا كله االستخدام اإلسرائيلي
لألوتوسترادات كوسيلة رئيسيّة ملصادرة األراضي وعزل
البلدات عما تبقّى من امتداد أراض لئال يتم التوسّع فيها
مستقبالً  ،وهو نفسه ما ينتج عنه عمليات هدم يوميّ
لبيوت الناس التي تجرّأت على تخوم الغيتّو.
هذا كله ،أي انعدام املساحة الحيويّة للتبادل بين
البلدات الفلسطينيّة ،عزز ظواهر العصبيّة املحليّة بين
البلدات واملناطق (وقد باتت متقدّمة وملحوظة بقوّة)،
والعصبيّة الحمائليّة التي تتغذّى من املنافسة بين
العائالت على مساحات وإمكانيّات البناء والعيش داخل
البلدات ،والحكم العشائري في النقب الذي بقي ،وحده،
يحفظ الحقّ التاريخي واملعنوي على مساحات األراضي
املصادرة ،ومن هذه القوّة يمارس هيمنته ويعيد إنتاج
املصائب االجتماعيّة .ويمكن مالحظة كل ما ينتجه ذلك
من عنفٍ مجتمعيّ تراجيديّ ،وفقر ناتج عن قتل الزراعة
في مجتمع فالّحين ،ومنع تطوير الصناعة بسبب ضيق
األرض وأولويّة الحاجة للمسكن قبل الصناعة ،عالوة على
منع إسرائيل تطوير املناطق الصناعية حتّى في الحاالت
النادرة التي تكون فيها املساحات موجودة.

الجغرافيا كشرط لألخالق

أحد األسئلة املطروحة في فلسطين هي التالية :ملاذا
ال ينتفض املجتمع إال عندما يكون لألمر عالقة بمصادرة
األراضي؟ ملاذا تبقى االحتجاجات ضدّ قوانين وسياسات

واعتقاالت وحتّى ضدّ حــاالت القتل ،تبقى موضعيّة
ومحصورة ،بينما تتحوّل قضيّة مصادرة األراضي في
أي جزء من فلسطين إلى قضيّة يخرج ألجلها الناس
مستعدين ملالقاة الرصاص ،من قبْل يوم األرض ،مروراً
به كأول يوم وطنيّ جامعٍ ،وحتّى احتجاجات برافر عام
 2013مروراً بأحداث الروحة عام  1998وغيرها الكثير..
اإلجابة أنّ ردّ فعل املجتمع تجاه مصادرة جسده الجغرافي
مشابِهة تماماً لغريزة البقاء لدى اإلنسان الذي يُمكنه أن
يكون مضطهداً ،ضعيفاً ،مهدور الحق ،تافهاً ،ولكنّه يفعل
كل شيء لئال يُقتل جسده.
الجغرافيا جسد املجتمع .ومثلما يموت اإلنسان دون
جسده يتحطّم املجتمع دون مساحة تفاعله وتبادله
املشتركة لجميع أبنائه .واملجتمع ،دائماً ،توحّده قطعة
أرض واحدة .فلأليدولوجيا أن تكون عابرةً للقارّات ،واللغة
أن تختلف في الحيّز ذاته وتتفق في حيزين مختلفين.
أما املجتمع فهو بحاجة للجغرافيا لتشكّل الوحدة املاديّة
لتنافس االختالفات املعنويّة :في الــذوق واللسانيّات
واملعتقدات واالختيارات .بحاجة للجغرافيا ليختلف دون
أن ينقسم ،وليتنافس دون أن يتصارع ،وليفعل ما يفعله
اإلنسان :يُخطئ ويتخبّط ،يُفكّر ويراجع ذاكرته ،ومن قوّة
الذاكرة يأتيه النقد ،ومن فزعه على مستقبل جسده يأتيه
الخوف من أفعال الحاضر.
الجغرافيا هي املادة املشتركة بين الناس ،وألنّها أوّل
مصدر محدود يختلفون عليه ،فهي ذاتها أوّل ما يعرّف
مصلحتهم املشتركة هرباً من احتمال النفي الوجودي،
ومن خاللها يجري اتفاقهم العقالنيّ األوّل على رغبتهم
بالحياة .وألن عقول الناس ال تتعارف وال تتواصل إال من
خالل اشتراكهم في املادّة ،فإن انعدامها ال يؤدّي إال لزيادة
اغتراب اإلنسان عن رفاقه ،فيؤدي انحسار الحيّز العام
إلى انحصار الفرد في حيّزه الخاص وبالتالي اغترابه عن

محيطه ـ واالغتراب ليس موضوعه أال تقول لجارك صباح
الخير ،إنما هو نقيض التعارف اإلنساني و «التحديق
بوجوه اآلخرين» (كما رأى إيمانويل ليفيناس) ،الذي
يُنتج الحسّ األخالقيّ األوّل ،والتوجّه بالكالم الذي يُنتج
املسؤوليّة األخالقيّة األولى اتجاه اآلخر (وهنا تُقرأ أيضاً
حنّة آرنت وإريك فروم في سياق االغتراب والفاشيّة).
إن التفكير بما يحدث في املجتمعات (واإلنسان) من خالل
مراجعة ظروفها املاديّة هو ما يؤسس للفهم املتسامح
تجاه اآلخر ،نحو قبوله – أيّ التفهّم .فهو يقلّص إلى حدٍّ
بعيد الفرضيّات العنصريّة حول ظروف اإلنسان األوليّة،
ويتعرّف اإلنسان على سببيّات هذا اآلخر الذي يتحوّل
في مجتمعاتنا إلى عدوٍ أوتوماتيكيّ .والتفكير بالظروف
املاديّة لآلخر هو التفكير باملشترك ،بيد أن التفكير باملعنويّ
ال يمتلك أرضيّة مشتركة .واملنطق املاديّ يقود للتفكير
النسويّ املضادّ للذكوريّة الهدّامة ،إذ أنه يفكّر بمنطق
الحاجة وسدّها ال بمنطق التعدّي والغزو املستفحل،
بمنطق الحدّ األدنى من تشغيل القوّة ال بمنطق إثباتها
وفجاجتها .وهو تفكير يعتمد املعطى العلميّ (والكمّيّ،
وهذا هام) بدالً من التفكير املتوجّس بين لغة اآلخر
وقصده ،وبين ظاهره وقلبه ..وربما تكون هذه طريقة
جيّدة لنقتنع بأن ليس كل من هو غيرنا متآمر لذبحنا.

العودة ملنطق األرض

والتفكير بفلسطين يخضع للمنطق ذاته .فما يحدث
داخل املجتمع الفلسطيني ال يقل خطورةً عمّا يحدث في
الوطن العربيّ من حيث العصبيّات والعنف املستشري،
من حيث مصادرة الحريّات وإلغاء اآلخرين ،وقمع السينما
واملسارح والغناء واألدب من قبل اإلســالم السياسي
واألنظمة البوليسية .هو امتداد لسلطات فاسدة
ومتعاونة مع إسرائيل بسبب توازن اقتصاديّ (وهمي

وخطير) توفّره للناس بحجة أنها تحميهم من أن يموتوا
جوعاً ،وفي الوقت نفسه تسحب يومياً ملفّات املاضي
النضاليّ لتبرر الحاضر املتواطئ ،وعصبيّة مرعبة تُبرر
قتل الناس (من أبناء جلدتهم!) وتعذيبهم وتهجيرهم
وقصفهم دفاعاً عن سلطتها دون أدنى محاولة ،على
األقل ،لتلطيف اللغة أو االختباء وراء الدبلوماسيّة ،وكأن
كل منظومة القيم األخالقيّة ،اإلنسانيّة البسيطة ،لم
تعد موجودة .وفي ذكرى يوم األرض التي يُتوقّع فيها أن
نتجاهل كوارثنا االجتماعيّة ونشتُم إسرائيل فقط ،هناك
ضرورة ملحّة لنتحدّث عن مجتمعنا املتمزّق ،فاألرض ــ
والتوق إلى استعادتها ــ هي الضمانة الوحيدة للُحمته.
انطالق التفكير بفلسطين بمنطق األرض ،وإعادة كل
القضايا األخرى إلى جذورها املاديّة ،وما يترتب عن ذلك
من نهج علميّ ومتسامح ونقديّ وديناميكيّ ،هو ما يضمن
رؤيا تقدّمية تفكّر بالنضال ضد الصهيونيّة من خالل
التفكير بفلسطين بعد االنتصار على الصهيونيّة .أي
أنها تفكّر باستعادة األرض من أجل أن يستعيد املجتمع
عافيته ،ويتمكّن من العودة إلى مساره الطبيعيّ بناءً على
هذا املنطق .ألن الوجهة الغيبيّة والعصبيّة واإللغائّية،
الغارقة في األسطورة واملشغولة باملُطلق ،حتّى وإنْ حررت
فلسطين من الصهاينة( ،ولن تفعل) ،فإنها لن تتوقّف على
باب فلسطين الحُرّة ،إنما ستستمر لتجلب علينا كوارث
أشد سوءاً ،شبيهة ،لألسف ،بما نشهده اليوم في الوطن
العربيّ .ما الضمانة الوحيدة لئال يحدث ذلك كلّه؟ أن ال
يتكاسل القادرون على النضال الصلب والتفكير الحر في
أن يؤدّوا واجبهم اليوميّ .وأن ال نُنكر ما نعرفه جيداً :نحن
من يتحمّل املسؤوليّة.

مجد كيّال

كاتب فلسطيني من حيفا

مونولوج حزبي ليس للنشر
يتابع املغاربة نقاشات السياسيين الحامية في
التلفزيون وفي البرملان ،ينتقد بعضهم بعضاً بشراسة.
وبعد الجلسات والبرامج تلتقط الكاميرات صورا
للسياسيين أنفسهم يتبادلون النكات ويمسك بعضهم
بأيدي بعض .ال يفهم املغاربة هذا التحول ويصفونه
بالنفاق .والحقيقة أن هؤالء السياسيين يميزون بحدة
بين خطاب يقال بينما الكاميرا تعمل ،وفيه النيات
واألماني ،وخطاب يكشف العرف السياسي السائد الذي
يسلم به الجميع وال يجرؤ من يجلس أمام الكاميرا على
شرحه.
 ..طلبتُ من مناضلين قدامى إسقاط األقنعة والقيام
بنقد ذاتي ال يقدم أمام الكاميرات .ماذا يقول الحزبي في
طويته؟
إليكم مونولوج شخصي ليس للنشر ،يكشف فيه
املتحزب نفسه .يسمّي األشياء خاصته بدون أقنعة
وبدون لغة خشبية .هنا الخالصة التي ركّبت من أجوبة
كثيرة بعد حذف مئات الجمل الخشبية:
قال :األصل في األشياء أن مهمة الحزب هي خدمة
املصلحة العامة .لكن األحــزاب هي مجرد «كراكيز»
(جمع كراكوز) في املشهد .الخطير أن قادة الكثير من
األحزاب يعرفون هذه الحقيقة وهم راضون وما يعينهم
هو الحفاظ على مواقعهم ،وال يهزمهم إال املوت .نحن
نتحدث كثيراً عن الديموقراطية وننظّر لالختالف .لكن
لدينا استهانة رهيبة بالزميل وبالحزب اآلخر مهما كان
نوعه .لم يكن هناك نشاط ثقافي أو إعالمي كبير لدى
األحزاب املوالية للسلطة لذا احتقرناها .كنا معجبين
بالالفتات ذات املطالب الكبيرة .كنا ضحية عدم اإلنصات
للذات ،كان لدينها استهجان هائل للذات ،قفزنا على
الذات باسم املوضوعية التاريخية .كان ذلك وهماً .ما
الوهم؟ كنا نعتقد أن حزبنا قوة سياسية كاسحة .كنا
نظن أن السلطة غبية لكن اكتشفنا أن لديها من يفكر
لها .كانت السلطة أقوى منا ،كانت براغماتية تؤمن
باملصلحة .لم نعترف قط أن السلطة أقوى منا .قط ،رغم
أن الوقائع كانت واضحة .أنظر كيف جمعت السلطة
ثالثة ماليين مغربي للمشاركة في مسيرة ضد بان كي
مون في آذار /مارس  .2016كانت السلطة تستخدم
الكوتا (املحاصصة) كوسيلة للعدالة االجتماعية من
منظورها .كانت كراهيتنا للسلطة أهم من فهمها.
األصل في األشياء هو التحديث ،لكن هزمتنا ثقافة
الفقهاء .علّمونا ثقافة املوت ال ثقافة الحياة .كنا مثل
الفقهاء نعتبر آراءنا بمثابة معلومات .عندما نفشل نختم
بجملة «ما شاء الله» .هكذا تتبدد املسؤولية واملحاسبة.

وثوقيتنا الشديدة كانت للتغطية على الفراغ .عندما
يقارع اليقين اليقين يتحقق االنحطاط .من يفكر دون
جغرافيا منقطع عن الواقع .قرأنا ماركس معرباً عن
مجتمع أوروبي لذا لم نصل قط لتحليل ملموس للواقع
امللموس .كنا نخجل من نمط اإلنتاج اآلسيوي.
يستعيد املناضل الحزبي املتعب محطات بعيدة:
يعترف أنه لم يعد يجد نفسه في العقيدة القويمة
(األرثوذوكسية) للحزب .يتذكر تورطه في التسطيح:
كنت استشهد بغرامشي بحماس ،وكان الحزب اقرب
للقبيلة والزاوية.
ما معنى التسطيح؟ الدفاع عن مواقف غير سليمة
بصوت مرتفع وتقديم حجج تبسيطية.
طيب ،قل لنا:
كم أنتم أيها املتحزبون؟ واحد في املئة من الشعب.
أحزابكم كثيرة وضوضاؤكم كثير وعددكم قليل إذاً.
صحيح ،ألن غير الشعب غير مسيس فمع من سنمارس
السياسة؟ مع البوليس؟
طيب ،قل لنا :هل نظام الكوتا (املحاصصة) ديموقراطي؟
ال طبعا .هل سبق لك واستفدت من الكوتا؟
«كلنا استفدنا».
ذكرته بشرطي ـ ال تستخدم ضمير املتكلم الجمع ـ
بل ضمير املتكلم املفرد .لإلشارة ،املحاصصة مستمرة.
وقد صدم الكثيرون من دفاع البرملاني الشاب عن معاشات
البرملانيين .وقد وصل للبرملان باملحاصصة ،أي بالئحة
خاصة بالشباب .منذ سنوات تظهر في األحزاب حركات
تصحيحية شبابية بشكل دوري .وبما أنها تظهر قبيل
االنتخابات ،فإنها تريد زيادة نصيبها في املحاصصة
وليس تغيير قواعد اللعبة .يخشى اليساريون النقد
الذاتي ،ويخشاه اإلسالميون .توقع كثيرون أن تقوم
شبيبة جماعة العدل واإلحسان بنقد ذاتي بعد وفاة
الشيخ عبد السالم ياسين نهاية  .2012لكن الصمت
يهيمن.
يتضح من الحوارات أنه يستحيل أن يقوم السياسي
بنقد ذاتي ،وإن فعل فبعد تقاعده .حينها يطلق عدد من
املزاعم التي تعيده للضوء .حين يقدم بعض املالحظات
النقدية يكون مطمئناً أن سامعه لن ينشرها أو على األقل
لن ينسبها له .في بدايته ،قرر هذا السياسي النضال
لتغيير الواقع ،ومع الزمن غيّره الواقع .ما أصعب تمرين
نقد ذاتي ملتحزب مدمن على نقد السلطة .ما أحلى النقد
التبريري ،وهو اتهام الواقع ،أما النقد الذاتي فجحيم بال
قاع.
يكره املناضل السابق ـ والتعريف قاسٍ ـ من يذكّره

باملقارنات ،من يذكره بضرورة النقد الذاتي .اتصلت
برفيق لسؤاله عن النقد فرفض الجواب ألن الهاتف
مراقَب .يتوهم أن السلطة ما زالــت تعتبره خطرا
وتراقبه ..حين التقينا في مكان لن يتصنت عليه فيه أحد
قال:
كل فكر خارج تاريخنا وجغرافيتنا كارثة .مرة أفكر
مشرقياً ومرة أفكر غربياً ،ولم احسم ولم أفكر قط مغربياً.
كان املغرب هو الثالث املرفوع .في مقر العمل ،كان هناك
نصف يتحدث عن قناة الجزيرة والنصف اآلخر يتحدث
عن إذاعة فرنسا الدولية ويعرف كل وزراء فرنسا .كنت
منبهراً بالشعر العربي والسوبر ماركت الفرنسي..
أضاف:
تحدثنا كثيرا وقررنا مبادئ وشعارات ثم اتضح أن
تلك الشعارات بعيدة عن الواقع .الحقيقة أن كثيراً من
األحزاب املغربية هي تجمعات ألنصار ملك يسود ويحكم.
حزب ديموقراطي يرى أن إرادة األمة يعبّر عنها امللك
وليس البرملان .يستوي اليمين واليسار في هذا ،لذا ال
جدوى من رسم الحدود بين اليمين واليسار في املشهد
املغربي .بما أن امللك يحكم مجتمع القبائل والزوايا ،فال
جدوى من الدفاع عن الحزب بمعجم اللبرالية السياسي.
ليس املهم هو اليمين واليسار ،بل أال يفوز اإلسالميون.
حالياً كل حداثي صادق سيعتبر أي مقاومة لصد سيطرة
اإلسالميين املتشددين على املغرب عمالً وطنياً وبطولياً
يستحق كل تضحية ،حتى لو كانت بالديموقراطية.
مصلحة الدولة القومية في سالمتها أوال .ثم نرى
الديموقراطية.
هذه هي الحقيقة املغربية .كنت واثقا أنهم نادرون من
يستطيعون قبول تغيير جذري في عاداتهم الغذائية،
لكن الكثيرين واثقون أن التغيير الجذري في السياسة
ممكن وغداً .هذا وهم .من ال يغير عاداته الصغيرة أبدا
لن يغير الوضع في بلده.
كنت مؤدلجاً ،ال محلالً  .كانت أفكاري قفطانا ألبسته
للواقع املغربي ،وبدل تغيير أفكاري غيرت تصوري
للواقع .كنت مؤدلجاً ،وكانت تلك أيديولوجيا مهزومة.
هل تجلد ذاتك؟
بالنظر ملا وصلنا ،نعم.
صمت طويال وفجأة وبال مقدمات :افتخر ،كنت مناضالً
في زمن الخوف .وعندما قلّ الخوف كثر املناضلون منذ
تسعينيات القرن املاضي.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

األرض!
كان ذلك قبل أربعين عاماً بالتمام .انتفض فلسطينيو ..كيف سنسمّيهم؟ أفضل
التسميات هي تلك التي تحيل إلى الحدث األكبر املزلزِل« :فلسطينيو ( »1948بينما
يسمّيهم املحتل اإلسرائيلي «األقلية العربية» أو «عرب إسرائيل» ،مضيِّعاً املوضوع).
كان ذلك إيذاناً باستحالة تمرير االحتالل بصمت ،هو الذي لم يتوقف يوماً عن
التوسع :باتجاه ما تبقّى من فلسطين (الضفة والقطاع والقدس) ،وباتجاه ما استحوذ
عليه باألصل :هناك كانت تجري مصادرات لألرض بحجج شتى (أمالك غائبين ،أو
مصلحة عليا الخ )..ومن دون حجج (بقوانين ،وكأن شرعيتها مطلقة ملجرد سنَّها!).
سقط شهداء وجرحى ووقع في االعتقال من وقع .لكن اإلعالن كان يستحق كل
العناء والتضحيات .ومذّاك ،لم يتوقف فلسطينيو  1948عن تأكيد موقفهم املقاوم
وفق شروط أوضاعهم ،وقد تنخفض نبرته أحيانا أو تعلو (كما في االنتفاضة األخيرة
التي اندلعت في الخريف الفائت وحار اإلسرائيليون كذلك ،وكالعادة ،في تسميتها،
فقالوا «سكاكين» حتى خرجت املقصات واملفارك .)..ولكنه موجود ،مسجّل.
هكذا هو نضال الشعب الفلسطيني بوجه آلة اإللغاء ـ بكل معاني الكلمة .وفي
الحصيلة ،وفي املحطات التي تحث على االستعادة كما اليوم ،نقف أمام فشل
إسرائيلي في استيعاب فلسطين ومحوها .وهذا طبعاً ليس بالشيء الهيّن في ظل
اختالل مهول في توازن القوى ،يعززه املسلك الرسمي للسلطة الفلسطينية التي
تبدو عاجزة وفاشلة حينما ال يُشك بتواطئها ..والحالة العربية التي قد يكون نائب
رئيس شرطة دبي يمثلها ،بشكل كاريكاتوري بالتأكيد ولكنه فصيح .وهناك اتخاذ
إسرائيل وخططها ملواجهة «اإلرهاب» واألدوات التي تلجأ إليها (ومنها حالة الطوارئ
الفعلية الدائمة) كمثال في زمن هيمنة النيوليبرالية في العالم ،فتُستلهم في أميركا
وأوروبا ،بما يجعلها أقرب إلى النموذج منها إلى املختبر (وكمثال ،أصبحت موضة
الجدران شائعة :كانت  10جدران في زمن الحرب الباردة وصارت اليوم ،50
وزادت أطوالها  9500كلم في السنوات العشر املاضية) ..وهناك الدأب اإلسرائيلي
املؤكد ،ومنه ذاك الذي يسعى لتطوير عالقاتها مع روسيا والصين والهند ..على
أساس املصلحة ،وعلى أساس وجود إنجازات متقدمة في قطاعات عديدة عسكرية
ومدنية ،مغرية وقابلة للتسويق..
 ..وعلى الرغم من ذلك ،يستمر الصراع ،طاملا هناك من يرفض األمر الواقع ..ما ال
يعفي من ضروراتٍ على رأسها نقاش الكيفيّات والشروط ،وتعيين اآلفاق.
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ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت
اﻟﺤﺮب أﻧﺠﺒﺖ ﻣﻌﺎً اﳌﻮت واﻻﺣﺘﻜﺎر

283

ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻴﺎ ﻫﺪﻣﺘﻬﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﳌﺤﺘﻠﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺷﺒﺎط/
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم .وﻫﺬا أدى إﻟﻰ ﺗﻬﺠﻴﺮ  ٤٠٤ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺄﺛﺮ  ١١٥٠ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﺪم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺴﺎرة أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ.

ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر ﺳﻠﻌﺔ أو أﻛﺜﺮ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪُ ﻳﺤﺠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻋﻦ اﻟﺴﻮق ،وﻳﻨﺘﻈﺮ زﻳﺎدة ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻷﺟﻞ إﻋﺎدة ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ.
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﺎءت ﻟﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ .ﻗﺎﻧﻮن
إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻳﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﺒﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻮق ،ﻓﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻳﻤﻨﻊ وﻓﻖ ﻣﺎدﺗﻪ رﻗﻢ  17ﺣﺠﺐ
أيّ ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﻬﺪف إﻋﺎدة ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻻﺣﻘﺎً
ﺑﺄﺳﻌﺎرٍ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ذاك ﻟﻢ ﻳﺜﻦِ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻷن
ﺗﻘﺮ ﻗﺒﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﻮﺟﻮد اﺣﺘﻜﺎرات داﺧﻞ اﻟﺴﻮق.
ﺗﻮاﺿﻌﺖ وﻗﺎﻟﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ إنّ ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻜﺎراً ﻳﻤﺎرﺳﻪ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﺠﺎر ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺠﺐ ﻋﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮﻫﺎ .ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺛﻤّﺔ  5ﺗﺠﺎر ﻓﻘﻂ ﻳﺤﺘﻜﺮون
اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻜﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻳﺼﻞ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻮردي ﻫﺬه
اﻟﺴﻠﻌﺔ إﻟﻰ  200ﺗﺎﺟﺮ .ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮرد اﻟﺴﻜﺮ ﻳﻌﻮد وﻳﺤﺪد
ﺳﻌﺮه ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴّﺔ ،ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻳﺘﻔﺮﺟﻮن ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻟﺤﻴﻠﺔ وﻳﺘﺤﺴّﺮون .اﻟﺤﺮب أﻳﻀﺎً أﻳﻘﻈﺖ ﻣﺨﻴﻠﺔ
اﻻﺣﺘﻜﺎر .ﺛﻤﺔ ﻣﺘﻨﻔّﺬ واﺣﺪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﺤﺘﻜﺮ اﺳﺘﻴﺮاد
اﳌﻮﻟﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴّﺔ ،وﻳﻌﻮد وﻳﺴﻌّﺮﻫﺎ ﺑﺠﻼﻓﺔ،
ﻣﺮاﻛﻤﺎً أرﺑﺎﺣﺎً ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻪ .اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ أﻧﻌﺶ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات .ﻓﺎﻻﺣﺘﻜﺎر
ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻻ ﻳﻬﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر
وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ وﻳﺨﺘﺰل دورﻫﺎ ،ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺴﺎوﻳﺎً اﻟﺼﻔﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.

ﺗﻨﺘﻜﺲ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺮﻣّﺘﻬﺎ ،وﻻ ﺗﻨﺘﻜﺲ اﻟﺘﺠﺎرة .ﻳﻈﻞُّ اﻟﺴﻮق
وﻓﻴّﺎً ﻟﺤﺴﺒﺔِ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﺎ دام ﻫﻨﺎك ﺑﺸﺮٌ ﻳﺠﻮﺳﻮن
ﻓﺴﺤﺔَ اﻟﻌﻴﺶ ﻛﻞّ ﻳﻮم ،ﻓﻼ ﻳﻨﺰع اﻟﺴﻮق ﻋﻨﻪُ أﻃﺮوﺣﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ،وإنْ اﺳﺘﻌﺮت اﻟﺤﺮب ﻏﻠﻮّاً ،وﺻﺎرت ﻫﻲ اﻟﺸﺄن
اﻟﻌﺎم .ﺳﺎﺳﺔُ اﻟﺴﻮق ﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮون ،ﻻ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
وﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻳﺒﻘﻮن ﻳﻄﺎردون اﻟﻌﻤﻠﺔ ،ﻳﺠﺮّوﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﻮب
اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ،وﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ رزق اﻟﺤﺮب ،وإن
ﻛﺎن ﻗﻮتَ اﻟﻨﺎسِ ﻧﻔﺴﻪ ..ﻟﻴﻜﻮن  21ﺗﺎﺟﺮاً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺛﺮى
ﻣﺌﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ .ﺗﺠﺎرﺗﻬﻢ ﻫﻲ ﺻﻨﻮف ﻋﺪّة ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎرات واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺨﺸﺐ
واﻟﻮرق واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت .ﻳﻌﻴﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب ﻇﻠّﻬﺎ اﻟﺜﻘﻴﻞ،
وﻳﺘﻨﺎﺳﻮن أﻧﻬﻢ ﻋﻤّﺪوا ﺑﻘﻮﺗﻪ أرﺑﺎﺣﻬﻢ ،ﻓﺘﻌﺎﻇﻤﺖ.
ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻛﻞ اﻟﻜﺘﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗُﺆﻛﻞ ،ﻓﺴﺨّﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺪروب اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﻮردات ﺑﺘﻌﺮّﺟﺎﺗﻬﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ،وراح ﻳﻐﺘﺒﻂ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺮّة ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف،
وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻼد .اﻟﺤﺮب أﻧﺠﺒﺖ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻣﺜﻠﻤﺎ
أﻧﺠﺒﺖ اﳌﻮت ،أﻧﺠﺒﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً.

اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠّﺔ؟

ﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ،أﻃﻠﻌﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪدﻫﻢ وﺣﺴﺐ 25 .ﺗﺎﺟﺮاً ﻓﻘﻂ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮردون
ﻟﻜﻞّ ﺳﻮرﻳﺎ .اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻬﺬا ﺗﺠﺎﻫﺮ ﺑﻮﺟﻮد اﺣﺘﻜﺎرٍ ﻓﺎﻗﻊ
ﻟﻘﻠّﺔٍ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ،وﺗﻨﺴﺤﺐ ﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﺸﻬﺪ اﳌﺘﻌِﺐ ﻷﻋﺼﺎب
اﻟﺒﻼد ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﺑﻮزارة ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ
إﺟﺎزات اﻻﺳﺘﻴﺮاد وﻋﻘﻮده ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻮّل ﺑﻤﺼﺮﻓﻬﺎ
اﳌﺮﻛﺰي أﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮردات اﻟﺒﻼد .ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺒﺮّئ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﻗﺒﻼً ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻤﺎ اﻟﻠﺘﺎن ﺳﻮّﻏﺘﺎ ﻧﻤﻮ اﻻﺣﺘﻜﺎرات واﻟﻨﻬﺐ واﻟﺮﺑﺢ
اﻟﻄﻔﻴﻠﻲ.
ﻏﺎﻣﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮى
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮٍ ﺣﺜﻴﺚ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر داﺧﻞ اﻟﺴﻮق
اﻟﺴﻮداء .وﻫﺬا وﺻﻞ ﻣﺆﺧﺮاً إﻟﻰ  420ﻟﻴﺮة .وﺑﻤﻘﺪور
اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪّ رﻗﺎﺑﻬﻢ ﺑﺨﻔّﺔ ،واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ وﻫﻤﻲ .ﻛﻴﻒ ﻫﺬا وﻗﺪ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ أﺳﻌﺎر ﻛﻞ
اﻟﺴﻠﻊ .اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻓُﺘﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎرﻳﻌﻬﺎ ،وﺗﺪﻓﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺻﻨﻮف اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﻣﻨﺘﻌﺸﺔً ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ
وﻛﺄن أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﺳﺘﻮردوﻫﺎ ﺑﺎﻷﻣﺲ ،وﻳﺮﻳﺪون ﺑﻴﻌﻬﺎ
اﻟﻴﻮم ،رﺑﺢٌ ﻃﻔﻴﻠﻲّ ﻣﺆﻛﺪ ،وﻗﻠّﺔٌ ﺗﺤﺘﻜﺮ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
أﺷﺎرَ إﻟﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻀﻰ .ﺣﺘﻰ أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻌﺮف ﺑﻌﺪ
ﻣﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻼﺣﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎﺣﻬﻢ ﻓﺘﻘﺘﻄﻊ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ،أم ﻻ؟

اﻟﺪور اﳌﺘﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

ﻟﻌﻞ اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻨﻘﺪﻳّﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ رﻣﻮز اﳌﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﺎم  2000وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻄﺎرح ﺗﻮﻇﻴﻒٍ ﺟﺪﻳﺪة،
ﺑﺪت ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻠﺤّﺔ إﻟﻰ ﺣﺮثِ واﻗﻊٍ ﺟﺪﻳﺪ ﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻪ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺄﺷﻴﺮي ،وﻻ دور ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .ﻫﺘﻒَ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ،ﻫﺘﻔﻮا ﺑﻼ وﻋﻲ ،وﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن أن
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻢ ﻳﻄﻮّر ﺑﻌﺪ اﻷدوات واﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻮاﺋﻤﺔ
ﳌﺜﻞ ذاك اﻻﻧﺘﻘﺎل .ﻛﺎن اﻧﺘﻘﺎﻻً ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺎً اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ
ﺻﻮرة اﻟﻮﺟﻪ ،ودﻓﻌﺖ ﻛﻠﻔﺘﻪ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ .اﻟﺪوﻟﺔ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ أﺳﻤﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات،
وﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ﻓﻈﻬﺮت »ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ

ﻫﺪم اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻳﺘﻢ ﻣﻦ داﺧﻠﻪ

ﺳﻤﻌﺎن ﺧﻮام ـ ﺳﻮرﻳﺎ
اﻻﺣﺘﻜﺎر« ،وﺷﺮّﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎم  2008ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ .اﻵن ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺄﻣﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻻ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت .اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻋﺘﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺣﺘﻰ
أن وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
اﺷّﺘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
ﻟﺘﺴﺎﻳﺮ ﺑﻬﺎ اﻵﺛﺎر اﳌﺮﺑﻜﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت
ذات اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺘﻲ ﻗﻮّﺿﻬﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻرﺗﺠﺎﻟﻲ،
ﺗﺒﺪو اﻵن ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ »ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ« ،ﻋﺠﺰٌ ﻳﺘﺨﻄّﻰ
وﺟﻮد اﻻﺣﺘﻜﺎر اﳌﻌﻠﻦ .ﻓﻬﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻟﻔﺌﺔٍ أو ﻓﺌﺎت
ﻣﺤﺪدة ،وﻣﺎ ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺳﻮى ﺗﻤﻜﻴﻦ إﺿﺎﻓﻲ

اﻟﺒﺪﻟﺔ واﻟﻜﺮاﻓﺎت
ﻛﻨﺖُ أﺳﻬﺮ أﻛﺜﺮ اﻟﻠﻴﻞ ،أﻛﺘﺐ رواﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﳌﺒﺔ
ﺻﻐﻴﺮة ،ﻓﻜﻨﺖ أﻻﺣﻆ ﻛﻴﻒ ﻳﺪسّ اﻟﻨﺎﺋﻤﻮن أﻳﺪﻳﻬﻢ
داﺧﻞ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ ﻟﻴﻬﺮﺷﻮا ﻫﺮﺷﺎً ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎً ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﺗﻮﻏﻞ
اﻟﺠﺮَب ﻓﻲ أﺟﺴﺎدﻫﻢ .ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً ،ﺑﺪأتْ ﺑﻘﻊ دم ﺻﻐﻴﺮة
ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺑﺲ وﺗﺘﺴﻊ .ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻣﻼء ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎدرا
ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻬﺮش ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎم أو أﺛﻨﺎء ﻧﻮﻣﻪ ،ﻓﺼﺎروا
ﻳﻬﺮﺷﻮن ﻋﻼﻧﻴﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻛﺎن أﺣﺪﻫﻢ ﻳﻬﺮش
ﺑﻘﻄﻌﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ ،أو ﺑﺄﻳﺔ أداة ﺻﻠﺒﺔ .أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻔﻌﻠﺖُ ﻣﺎ ﺳﺒَّﺐ
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى إﻟﻲَّ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أردت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ! واﻇﺒﺖ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ دﻫﻦ ﺟﺴﺪي ﺑﻤﺮﻫﻢ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺠﺮب ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﻲ ﻣﻨﻪ ،ﻏﺎﻓﻼً ﻋﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪم اﳌﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻷن اﻟﺠﺮب ﻳﻄﻮّر ﻣﻨﺎﻋﺔ ﺿﺪه ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮاره .ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ
اﳌﻨﺎوﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﳌﺮاﻫﻢ ﻣﻊ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺼﻴﺮة ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﺑﺪأتُ
أﻻﺣﻆ رﻏﺒﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺮش ﻫﺎﺟﻤﺖ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﺳﺎﻗﻲّ
ورﻛﺒﺘﻲّ ،ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺒﻮب وﻻ ﺑﻘﻊ ﺣﻤﺮاء ،ﻓﺄﻛﺜﺮت ﻣﻦ اﺟﺘﻨﺎب
اﻟﺰﻣﻼء واﻟﻬﻮس ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ودﻫﺎن اﳌﺮﻫﻢ واﻻﺳﺘﺤﻤﺎم
ﺑﺼﺎﺑﻮﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻣﻦ دون »ﻟﻴﻔﺔ« ،ﻷﻧﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ
أﺳﺘﺤﻢ ﻣﺪﻟّﻜﺎ ﺑﺸﺮﺗﻲ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮﻧﺔ وﺑﻜﻔّﻲ .ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺳﺪﻳﺪا ﻷن اﳌﻴﻜﺮوب ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﻣﺴﺎم اﻟﺒﺸﺮة،
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺣﻜﻬﺎ ﺑﻠﻴﻔﺔ ﺧﺸﻨﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ رﻏﻮة اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ أﻋﻤﺎق
اﳌﺴﺎم .ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺒﺴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻞ
ﻟﺆي اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات اﻷوان .ﺑﺎﻏﺘﺘﻨﻲ اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻠﻌﻴﻨﺔ .أذﻛﺮ ﺟﻴﺪا ﻟﺤﻈﺔَ رأﻳﺘُﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﺴﺪي أول ﻣﺮة.
أﻧﺎ »ﺟﺮﺑﺎن« إذاً .ﻫﺰﻣﺖْ دﻓﺎﻋﺎﺗﻲ ﻛﻠﻬﺎ .ﻟﻢ أﻋﺪ أﻋﺮف
ﺟﺴﺪي .ﻟﻢ أﺷﻌﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻌﻮر أﺑﺪاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .اﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً
ﻷﺟﻠﻲ ﻳﺎ رب ،ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﺑﻤﻌﺠﺰة ﻣﺎ ..ﺻﺤﻮي ﺑﻴﻦ زﻣﻼﺋﻲ
اﻟﻨﺎﺋﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎه أﻧﻨﻲ أﻳﻀﺎً أﻧﺎم وﻫﻢ ﺻﺎﺣﻮن .ﻻ ﺑﺪ أﻧﻨﻲ
ﺧﻼل اﻟﻨﻮم ،أﻫﺮش ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻬﺮش أي ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﺠﺮب ﺧﻼل
ﻧﻮﻣﻪ .ﻛﻞ ﻣﺎ رأﻳﺘﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻨﻲ اﻵن .ﻻ أﺣﺪ ﻫﻨﺎ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ أﺣﺪ .أﻧﺎ اﳌﻌﺮوف ﺑﻴﻦ زﻣﻼﺋﻲ ﺑﻬﻮﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،ﻳﺼﺪر
ﻋﻨﻲ ذﻟﻚ .ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﺗﻐﻴﺮتُ .اﻧﻬﺪﻣﺖ داﺧﻠﻲ
أﺷﻴﺎء وﺗﺄﺳﺴﺖ أﺷﻴﺎء .ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻨﻬﺪم ﺗﻠﻚ وﺗﺘﺄﺳّﺲ ﻫﺬه
ﻟﻀﻌﺖُ .ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻋﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺴﺠﻦ
ﻳﺨﺘﺎرون ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻃﺮﻳﻔﺔ ،وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺎت
اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ زﻟﺰال ،ﻻ ﻳﻄﻮل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ
ﺛﻮانٍ ،ﻳﺘﺮك ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﻧﻘﺎﺿﺎً.
زارﻧﻲ ﺻﺪﻳﻖ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ  ،2014ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳُﺴﻤﺢ أﺣﻴﺎﻧﺎً
ﺑﺪﺧﻮل زاﺋﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ .ﺟﻠﺲ ﺑﺠﻮاري
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻃﻮﻳﻞ .ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻴﻒ ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﻛﻼم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺮب ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ،ﻓﺴﺄﻟﻨﻲ ﺻﺪﻳﻘﻲ،
ﻓﺄﻗﺮرت ﺑﺎﻧﺘﺸﺎره ﺑﺴﺠﻦ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب ،ﻓﻼﺣﻈﺖ ﻗﻠﻘﻪ .ﺛﻢ
ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺄﻗﺮرت ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻲ .ﻫﻨﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﻫﻠﻌﻪ ،ﻣﻊ
اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻻ إرادﻳﺔ ،ﻣﺒﺘﻌﺪاً ﻋﻨﻲ ﺑﻀﻌﺔ ﺳﻨﺘﻤﻴﺘﺮات.
ﺣﻴﻦ ﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻲّ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻧﻘﻨﻲ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻠﻨﻲ .ﺳﺎﻣﺤﺘُﻪ .ﻓﻜﺮتُ
أﻧﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﺠﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺳﺄﻓﻌﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ .ﻓﻜﺮت ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ

ﺣﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻳﺎم اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻞ ﻧﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮﺑﺎت
ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ .ﻟﻢ أﺟﺪ ﺣﻼً إﻻ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺆداﻫﺎ أن اﻟﺜﻮرات
ﻻ ﺗﻨﺠﺢ إﻻ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
ﺻﺮاﻋﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﳌﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺜﻮرة وأﻋﺪاﺋﻬﺎ .آﻻﻣﻨﺎ
ﻣﺨﺎضُ ﻧﻀﺎل ﻧﺒﻴﻞ ﺳﻴﻨﺘﺼﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﺄذن اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻪ.
ﻛﻨﺖ أﻓﻜﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،أﺳﺘﻐﺮق ﻓﻴﻪ ،أﺣﺪثُ ﺑﻪ زﻣﻼﺋﻲ،
ﻓﻴﻬﻮن ﻋﻠﻲّ ﻛﻞ ﺷﻲء .اﻟﺤﻖ أﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ أﺣﻴﺎﻧﺎً أﺧﺠﻞ ﻣﻦ
ﻧﻔﺴﻲ ﺣﻴﻦ أﻓﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺧﻼل ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺛﻤﻨًﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮات اﻷوﻟﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺪأ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻮر .ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﺆﻻء،
ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ ﺳﺎﺧﻂ ﻷن إدارة اﻟﺴﺠﻦ ﺗﻜﺪس اﻟﺰﻧﺎزﻳﻦ وﺗﻀﻴّﻖ

وﻓﺌﻮي ﻟﻠﺒﻌﺾ ﳌﺰﻳﺪٍ ﻣﻦ إﺛﺮاﺋﻬﻢ ،وإﻓﻘﺎر ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺠﺎﻣﻴﻊ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ذاك اﻻﺳﺘﻄﺮاد اﻟﻘﺎﺳﻲ .ﻓﻼ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،وﻻ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺰن واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
أﺑﻠﺖ ﺑﻼءً ﺣﺴﻨﺎً ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎل اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺣﻀﻴﺾ اﻹﻓﻼس
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،وﺗﺨﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ذاﺗﻴّﺔ ﺗﺨﺺّ اﻻﺣﺘﻜﺎر ،واﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ وﺣﺴﺐ .ﺻﺎرت
ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻀﻴﻘﺔ،
ﺻﺎر ﻟﻬﺎ ﺟﻴﺐ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻤﻸه ،ﻣﺘﻠﻬّﻴﺔً ﺑﻪ ﻋﻦ دورﻫﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺑﻬﺬا ﻇﻞّ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺤﺪوداً،

ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺮﻳﻀﻨﺎ وﺗﻬﻴﻨﻨﺎ و !!..ﻛﻨﺖ أﻓﻜﺮ ﻛﻴﻒ ﺗﺪاﻓﻊ
اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖُ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ! ﻛﻴﻒ ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﺘﻰ
رﻳﻔﻲ ﺑﻼ أﻳﺔ ﻗﻨﺎﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ إﺳﻼم ﺣﺴﻨﻴﻦ ،اﻟﺬي
ﻗُﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻈﺎﻫﺮﺗﻨﺎ أﺛﻨﺎء ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ
ﻣﻌﻬﺪه ،واﻟﺬي ﻣﺎ زﻟﺖ أذﻛﺮ اﻧﺒﻬﺎره ﺑﻌﺒﻮات اﻟﻨﺴﻜﺎﻓﻴﻪ
اﻟﺘﻲ رآﻫﺎ ﻣﻌﻲ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﺑـ»وش« اﻟﻨﺴﻜﺎﻓﻴﻪ
اﻟﺬي ﻋﻠﻤﺘﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻨﻌﻪ ..ﻛﻴﻒ ﻳﻮاﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻰ ﻫﺬه
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ ﻣﻦ دون ﻋﺰاء وﻻ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺛﻮرﻳﺔ ،وﻳﻈﻞ ﻃﻴﺒﺎً
ﻣﺤﺒﺎً ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻟﻨﺎس؟
إﺟﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻟﺪى دارﺳﻲ اﻟﺤﻀﺎرة اﳌﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﻟﺪى وول دﻳﻮراﻧﺖ وﺟﻤﺎل ﺣﻤﺪان ،وﻟﺪى ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ

وﻇﻠّﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺪﺧّﻠﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ
ﻣﺘﻔﺮّﺟﺔ إﻟﻰ درﺟﺔٍ ﻻ ﺗﻄﺎق ،وﻛﺎن ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ ﻟﻮ ﺗﺪﺧﻠﺖ
ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻠﻌﻲ أن ﺗﻔﺮض أﺳﻌﺎراً ﻣﺘﻮازﻧﺔ أﻛﺜﺮ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻵن.

ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر

ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم  ،2012ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﻣﺘﻴﻘﻨﺔً ﺑﻌﺪ ﻣﻦ وﺟــﻮد ﺣــﺎﻻت ﻟﻼﺣﺘﻜﺎر داﺧــﻞ اﻟﺴﻮق
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،اﻛﺘﻔﺖ ﺑﻮﺻﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺪث وﻗﺘﺬاك ﺑـ
»اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻀﺨﻢ« .ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻔﺖ وﺟﻮد أﺣﺪ

ﻣﻤﻦ درس ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ ،اﻟﺒﺴﻴﻂ ،اﳌﻔﻌﻢ
ﺳﻼﻣﺎً وﺣﺒﺎً ﻟﻠﺤﻴﺎة.
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺬات ،ﺑﺎﻷﻧﺎﻗﺔ ،ﺑﺎﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻮﺟﺎﻫﺔ..
اﻧﻬﺎر ﺗﻤﺎﻣﺎً .ﻫﺬه اﻷوﻫﺎم ﻛﻠﻬﺎ اﻧﻬﺎرت ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ ﻗﺒﺢ،
ﻗﺮف ،ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ..ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ أﺟﺴﺎدﻧﺎ ،ﻃﺎﳌﺎ اﻋﺘﺪﻧﺎ
ﻛﺒﺘﻬﺎ وﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ .ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ
أﺟﺴﺎدﻧﺎ ﻛﺎﻟﻨﻮاﻓﻴﺮ ﻟﺤﻈﺔَ ﺗﺠﺪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺛﻐﺮة ﺻﻐﻴﺮة.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا »ﻋﺸﻤﻲ« ﻓﻲ ﺟﺴﺪي :أن ﻳﺒﺎﻏﺘﻨﻲ ﺑﻬﺬا
اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻘﺮف واﻻﺷﻤﺌﺰاز .ﻛﻞ ﻣﺎ أﺳﺴﺘُﻪ ﻣﻦ وﻋﻲ
ﺑﻨﻈﺎﻓﺘﻲ وﻗﺪرﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻧﻖ اﻧﻤﺤﻖ ﻣﺤﻘﺎً ،ﻟﻴﻀﻌﻨﻲ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ »اﻟﺨﺎﻧﺔ« اﻟﺒﻌﻴﺪة ،ﺧﺎﻧﺔ »اﻟﺠﺮﺑﺎﻧﻴﻦ« ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ

ﻳﺪور اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺣﻮل ﻗﻠّﺔٍ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﻋﻘﻮد
اﻟﺘﻮرﻳﺪ ،ﻛﻞٌّ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﺘﺠﺎري .واﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻳﺘﻢ
وﻓﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺮﺳﻤﻲ )ﻳﻘﻞّ  100ﻟﻴﺮة ﻋﻦ ﺳﻌﺮه ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء( ،وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺒﻴﻊ وﻓﻖ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء .اﻟﻨﺎس ﺗﻤﻮت ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ،وﺛﺮوات
اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ أﺷﻼء اﻟﺒﻼد .ﻻ ﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﻫﺬا
ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ،ﻟﺘﺒﺪو اﳌﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ
اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻣﺠﺮّد ﻃﺮﻓﺔ وﻫﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻮق وﺗﻘﺎﺳﻢ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء أو ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻼء أو
ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎسٍ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻻ ﻳﺘﺸﻜﻞ ،وﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻋﻘﺪه ﺑﻌﻴﺪاً
ﻋﻦ ﺗﻮاﻃﺆ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ،إذ أن وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺢ إﺟﺎزات اﻻﺳﺘﻴﺮاد،
أيّ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﺎر أﺳﻤﺎء اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ وﻛﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮرداﺗﻬﻢ
وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺒﻨﻮد اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ .ﻓﻼ
ﻳﻘﻮم اﻻﺣﺘﻜﺎر ﺑﻤﻔﺮده إذاً .ﻫﺪﻣﻪُ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ داﺧﻠﻪ ،ﻫﺪﻣﻪُ ﻳﺒﺪأ
ﻣﻦ إﺟﺎزة اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد،
وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﻮردات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪّﻣﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺎ
اﳌﺮﻛﺰي ،ﺛﻢ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻠﻌﻲ،
وﻫﺬا ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ إﻻ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﺟﺪﻳّﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺴﻮق .دون ذﻟﻚ ﺳﺘﺒﻘﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ
ارﺗﻔﺎعٍ ﻣﻀﻄﺮد ،ﻟﻦ ﻳﺸﺒﻊ أﺑــﺪاً ،ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺷﺒﻌﺖ آﻟﺔ
اﻟﺤﺮب ﻣﻦ ﻧﻬﺐ أروﺣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً.

أﻳﻤﻦ اﻟﺸﻮﻓﻲ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ دﻻﻻت اﻟﻘﺒﺢ واﻟﻮَﺳَﺦ.
ﻟﻢ أﻋﺪ أﺻﺪق أﺑﺪاً ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻨﺎ »اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻧﻖ
واﻟﺠﻤﺎل واﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ .ﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺤﺾ ﻫﺮاء .ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
 2012ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼء ﺧﺎﻟﺪ ،ﻓﺎﻧﺘﻘﺪ وﺿﻊ
اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ ﻧﻀﻴّﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺮﻳﺘﻨﺎ ،ﺿﺎرﺑﺎً ﻣﺜﻼً
ﺑﺤﺮص اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ارﺗﺪاء »اﻟﺒﺪﻟﺔ واﻟﻜﺮاﻓﺎت« ،وﻛﻨﺖ
وﻗﺘﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﻮﻇﻒ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ذﻟﻚ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﻮده ﺻﻔﻮة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي وﻳﻠﻬﺚ
وراءﻫﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
واﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﺎد ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻮﺿﺔ واﳌﻄﺎﻋﻢ واﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎت اﻟﻔﺎﺧﺮة ..ﻛﻨﺖ
وﻗﺘﻬﺎ أرﺗﺪي »اﻟﺒﺪﻟﺔ واﻟﻜﺮاﻓﺎت« رﺑﻤﺎ ﻛﻲ ﻻ أﺻﺒﺢ ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ أﻣﺎم ذاك اﳌﺠﺘﻤﻊ .ﻓﻜﺮتُ ﻓﻲ ﻛﻼم ﻋﻼء وﻋﺪت
إﻟﻰ ارﺗﺪاء اﻟﺠﻴﻨﺰ واﻟﺘﻴﺸﺮت.
اﻵن أﺿﺤﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻠﻤﺎ ذﻛﺮت ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم .أي ﺗﻔﺎﻫﺔ
ﺗﻠﻚ! أي ﻣﺠﺘﻤﻊ زاﺋﻒ ﻣﺮﻳﺾ! ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ
اﻧﺘﺒﻬﺖُ إﻟﻰ أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﺳﻨﻴﻦ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺄﻛﻞ وﻧﺸﺮب ﻣﻌﺎً ،ﻧﺤﻜﻲ ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ وأﺳﺮارﻧﺎ ..ﻟﻢ
ﻳﺘﺼﻠﻮا ﻣﺮة واﺣﺪة ﺑﺄﺳﺮﺗﻲ ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻨﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮا
ﻟﺮؤﻳﺘﻲ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ
ﺛﻼث دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ،ﻟﻢ ﻳﺮﺳﻠﻮا ﻟﻲ رﺳﺎﻟﺔ واﺣﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ورﺳﺎﺋﻞ اﳌﺤﺒﺔ ﺗﻨﻬﺎل ﻋﻠﻲّ ﻣﻦ ﻧﺎس ﻟﻢ أرﻫﻢ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ .إﻧﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ »اﻟﺒﺪﻟﺔ واﻟﻜﺮاﻓﺎت«.
أﻋﺮف ﺳﺠﻴﻨﺎ ،ﻣﻨﺬ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻤﺸﻂ
ﺷﻌﺮه ،ﺑﻞ ﻳﻘﺼﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻞ ﻗﺼﻴﺮاً ﺑﺴﻴﻂ اﳌﻈﻬﺮ ،ﻛﻤﺎ
اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ارﺗﺪاء اﻟﺒﺪﻟﺔ واﻟﻜﺮاﻓﺎت واﳌﻼﺑﺲ اﻟﻔﺎﺧﺮة .ﻫﺬا
ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻪ وﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻣﻦ ﻋﻠَﻤﻪ اﻟﺴﺠﻦ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺳﺒﺐ أﻛﺜﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎً ،أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺮٍ،
ﻳﻘﻴﻦٍ ،ﻫﺪفٍ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺸﻮر
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤّﻞ ﻛﻮﻧﻪ »ﺟﺮﺑﺎﻧًﺎ« ﻣﻨﻜﻮﺷﺎً.
ﻛﺘﺒﺖُ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻲ »ﺷﺠﺮة اﻟﻜﺮﻳﺴﻤﺎس« ﻓﻲ
زﻧﺰاﻧﺘﻲ.
ﺟﻴﻠﻨﺎ ﺳﻴﻈﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ،ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎم،
ﺛﻢ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ أﺣﺪ ،ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت
اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺑﻠﺪﻧﺎ دﻓﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم .اﻟﺬﻳﻦ دﻓﻌﻮا ﺛﻤﻨﺎً ،وﻟﻮ أﻳﺎﻣﺎً
ﻣﻌﺪودة ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ أو ﻋﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ..ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .ﻣﻨﺬ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ،ﻟﻢ أﻟﺘﻖ
أﺣﺪاً ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﺴﺠﻨﺎء إﻻ ﻃﻠﺒﺖُ ﻣﻨﻪ أن ﻳُﻔﻬﻢ ﺳﺠﻴﻨﻪ أن
ﺣﺒﺴﺘﻪ ﻟﻦ ﺗُﻬﺪر أﺑﺪاً ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أن اﻟﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎ زال
ﻏﻴﺮ ﻛﺎفٍ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻠﺪ ﺧﻄﻮﺗﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
اﻟﺴﺠﻴﻦ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺪرك ذﻟﻚ ﺗﻨﻬﺎر إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ وﻳﺒﺪأ ﻓﻲ
ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ آﻟﺔ ﻟﺒﺚ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ.

ﻋﻤﺮ ﺣﺎذق

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ـ اﻟﻌﺮاق

ﺷﺎﻋﺮ أﻣﻀﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎل وﺧﺮج ﺑﻌﻔﻮ رﺋﺎﺳﻲ
ﻓﻲ أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﺷﻤﻞ  100ﻣﻌﺘﻘﻞ
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مليون دوالر حجم دورة املال في فرع شركة  G4Sفي إسرائيل الذي أعلنت الشركة بيع
نشاطاته خالل عامين ،وهي تقول «ألسباب ليس لها عالقة بضغوط حركة املقاطعة وسحب
االستثمارات وفرض العقوبات» ،مع العلم أنّ هذه الضغوط تسببت بسحب جهات عدة استثماراتها في
الشركة ،آخرها يونيسف األردن ومؤسسة بيل غايتس التي سحبت استثمارات حجمها  170مليون دوالر.

قـضـيــــة

مقابلة مع املؤرخ خالد فهمي

الثورة املضادة في مصر :االفتقاد لتصور عام والتخويف
من أجل أن نفهم اللحظة التي نمرّ بها يجب أن نفهم لحظة الثورة،
ماذا كانت طبيعتها؟ وثورة على ماذا؟ ال أظن أن الثورة املضادّة أتت من
هنا ،وأنا كقارئ لتاريخ مصر الحديث وكدارس لتاريخ املنطقة وليس
مصر فقط ،أرى أن ما تشهده املنطقة اآلن ،في الخمس سنين املاضية،
ليس وليد صدفة وال هو طبعاً وليد مقامرة ،نحن نشهد ثورة أو انهياراً
ملنظومة النظام العربي الحديث أو لنظام الدولة العربي الحديث .والنظام
الذي وُضع بعد انهيار الدولة العثمانية التي أعقبت الحرب العاملية األولى.
نحن نشهد لحظة مماثلة لتلك التي أعقبت الحرب العاملية األولى وميالد
النظام العربي الحديث .هذا النظام ،بما فيه مصر ،شُكّل أساساً من قوى
خارجية هي فرنسا وإنكلترا تحديداً ،ويعكس مصالح قوى أجنبية ،لكن
بالتعاون مع قوى داخلية ،مع ملوك وأمراء وسالطين وباشوات وعائالت
كبيرة ورؤساء الحقاً ،كانت لهم مصلحة في إبقاء هذا النظام .إنما النظام
العربي الحديث ،كما النظام املصري والدولة املصرية ،يعاني نتيجة
ظروف نشأته من خلل بنيوي أساسي وهو أزمة شرعية هيكلية .وهذه
الدول ال تعكس مصالح سكانها وال مجتمعاتها بشكل أساسي.

الثورة ليست مصدر األزمات بل نتيجتها

نحن ال نشهد ثورة نتيجة حركة فيسبوكية ظهرت من قبل بعض
الشباب الطائش ،وال نشهد ثورة نتيجة مؤامرات أجنبية وخارجية.
نحن نشهد موجة من موجات الثورات املستمرة ،والثورات لم تأتِ
بسبب أن شعبنا أهوج .أنا أعتبر نفسي واحداً من الثوار ملجرد أنني أنزل
إلى الشارع ،وأنا أستاذ جامعة ،ال ثورجي وال شيء ،أنا أريد أن أعمل في
منزلي وأنتج معرفة وأدرّس طالبي وليس لدي خلفية تدفعني للنزول إلى
الشارع ،لكنني مثل املاليين غيري أشعر أن هناك ظلماً في طريقة إدارة
هذه الدولة ،وأظن أنّ الثورة في حقيقتها وصلبها ناتجة عن هذا ،وعن
أنّ هناك قطاعات كبيرة جدّاً من املجتمع مستبعَدة ومهمشة ومقموعة
سياسيّاً واقتصادياً وحقوقياً .اقتصادياً في الدرجة األولى ،مثال صغير على
ذلك :حسب إحصائيات األمم املتحدة للتنمية فإن متوسط طول األطفال
في مصر بين  6أشهر وثالث سنين انخفض في السنين السبع السابقة
للثورة ،وهذه الظاهرة تُعرف بالتقزّم وهي انعكاس لسوء التغذية .يعني
أن املصريين قصروا ،حرفياً وليس مجازاً! في حين أننا نرى ثروات وهدر
أموال لم تشهده مصر في تاريخها .هناك ثروات هائلة وماليين وباليين
من الدوالرات والجنيهات تذهب لناس وناس ال .البلد غني لكن املصريين
فقراء ،وال أظن أنّ الناس يجب أن يقرؤوا هذه البيانات ليعرفوا أن هناك خلالً
في طريقة توزيع الثروات في البلد .الثورة في حقيقتها هي انعكاس لهذه
األزمات وليس سبباً لها.
هنا يأتي التشخيص الخاطئ للثورة املضادة .السيسي والحكومة
وقطاعات كبيرة من املجتمع التي تسانده ،ألسباب كثيرة ،شخّصوا
املوضوع بطريقة خاطئة .هناك عالقة بين الثورات واألزمات ،لكن هذه
العالقة السببية معكوسة من وجهة نظر الثورة املضادة .فالثورة برأيي
نتيجة األزمات وليست سبباً لها ،أما السيسي فيقول إنه أتى ليقضي
على املشاكل :على الثورة ،ألن الثورة هي التي أدّت إلى املشاكل ،وهذا
التشخيص ليس خطأ أكاديمياً فقط بل هو تشخيص خطير جداً ألنه
يغفل املشاكل الحقيقية لهذا املجتمع .واملجتمع يعاني من مشاكل ويجب
حل هذه املشاكل ،إمّا أن نحلها سياسياً وإالّ فإنها ستحلّ بشكل عنيف.
نحن ال نريد أن نقوم بثورة وال حتى نريد أن ننزل إلى الشارع وال نريد
تدمير البلد ،إنما نريد أن نُقَوّم طريقة إدارة البلد ونجعل مؤسسات الدولة
تعكس مطامع ومصالح وأغراض وأحالم القطاعات األكبر من سكّان هذا
البلد وليس فئة صغيرة فقط.

«أهل الشر»!

السيسي يعرض ح ًّال أمنيّاً .والذي يعرضه ليس األمل وال املستقبل إنّما
الخوف ،والخوف شعور قوي جداً وال يجب أبداً االستهانة به .الخوف
يمكنه أن يحرك أناساً ويشل أناساً آخرين .الخوف ،أي خطاب التخويف
الذي يقوم به النظام الحالي في مصر ال يُستخدم في مصر فقط بل في
املنطقة كلها ،وأنا أعرف أن خطاب الخوف في أميركا يمكنه أن يشل
الكونغرس بعظمته مثالً  ،فهو قد شُّلّ بعد  11سبتمبر حين سلم املجتمع
األميركي ،ممثالً بقياداته البرملانية ،صالحيات كبيرة للقطاع األمني ،ونحن
نرى أن سنودن اليوم يحاول التمرد على هذا .أنا ال أقلل أبداً من أهمية
الخوف ،لكن أحاول القول إنّ هذا هو املطروح في الوقت الحالي وال طرح ال
ألمل وال لتطلعات وال ملستقبل وال ألحالم وهذا اختالف كبير مع عبد الناصر.
لو سألت أنصار السيسي ملاذا تناصرونه؟ ملاذا فوضتموه؟ سيجيبونك
بإحدى إجابتين ،إما أنهم فعلوا ذلك لعدم وجود بديل أو ألنهم خائفون
ويريدون تفويضه كي يحميهم من مصير سوريا وليبيا والعراق .أنا
شخصياً خائف على مستقبل البلد ،لكن هذا الخوف ال يشلّني إنما يحتم
عليَّ أن أسأل أسئلة نقدية.
السيسي يملك شعبية لدى قطاعات كبيرة من املجتمع وهو أخذ ثالثة
تفويضات ،لكننا رأينا في الشهور الفائتة كيف أن مطالبته الناس بالنزول
الى االنتخابات البرملانية اصطدمت بعدم اإلقبال ،مثلما كان يطمح أو يريد
لالستحقاق الثالث مثلما قيل عن االنتخابات .أنا ال أقلل وال أشك في شعبية
السيسي لكن على ماذا تُبنى شعبيته؟ هل هي شعبية مبنية على إنجازات
حقيقية؟ ال أعتقد ذلك .هل هي شعبية مبنية على وعود موضوعية عقالنية
ملستقبل يرى الناس أنفسهم فيه؟ «مصر قد الدنيا» شعار جميل لكن ماذا
يعني تحديداً؟ ما هو تخيله عن حقوق الفالحين؟ ما هو تخيله عن أزمة
الطاقة التي تعاني وستعاني مصر منها؟ ما هو تخيله عن مستقبل القطاع
الصناعي في مصر؟ ما هو الدور الذي يريد أن يعطيه لرجال األعمال؟ ما هو
تخيله عن حلول ملسألة القطاع التعليمي في مصر؟ ما هو تخيله عن مأساة
القطاع الصحي وعدم وجود نظام تأمين صحي ملاليين من املصريين؟
نحن ننتظر من رئيسنا أن يكون لديه ولو خطوط عريضة تشبك هذه
املتطلبات ببعضها.
السيسي ال يتدخل في هذه األمور ،وعندما طولب بها في االنتخابات
النيابية كان ردّه أنّ ال تطالبوا بها ألن هذا الكالم خطر .وعندما يلمّح

جورج بهجوري ـ مصر
لحلول ومشاريع يقول إنّه ال يستطيع اإلفصاح عنها بسبب أهل الشر.
ال شك لدي أنه أمين وصادق ولديه توجسات أمنية ،وأنا عندي أيضاً
توجسات لكن ال أريد من هذه التوجسات أن تمنعني من التفكير أو تمنعني
من الحلم .أنا من حقي أن أحلم بمستقبل مزدهر لشعبي وألهلي ،ومن حقي
أن أطالب رئيس دولتي أن يقول لي بشكل محدد ،ليس باألرقام إن كان
هذا كثيراً اآلن ،إنما أن يعطيني تخيالً عامّاً ،بينما التخيل العام املوجود هو
تخيل أمني .ال أريد أن أقلل من شعبية السيسي لكن الناس قلقون ألسباب
مشروعة وعميقة ومهمة .الناس قلقون نتيجة ما رأوه في سنة حكم
اإلخوان ،الناس قلقون من الذي يحصل في الجوار ،في ليبيا والسودان
وغزة وسوريا والعراق ،وهذه الدول ليست بعيدة عنا .هذه الدول القريبة
جداً منا تنهار والناس قلقون من انهيار املنظومة كلها في العالم العربي،
كما شهدنا سابقاً ،ومن عدم معرفة ما سيحل محلها .هزيمة  1967املريرة
التي نعاني منها إلى اليوم كانت نتيجة ملصادرة املجال العام.

وظيفة األسئلة الصعبة

اعتقال حسام بهجت وإسماعيل االسكندراني ـ وليس فحسب،
فلدينا أعداد كبيرة من الصحافيين املحتجزين بأعذار واهية جداً بينهم
مصورون صحافيون ـ هي النتاج الطبيعي لهيمنة القطاع األمني على
مجمل املجال العام وإيالء اإلعالم األهمية القصوى .النظام يرى أن دور
اإلعالم هو التوجيه واإلرشاد ال طرح أسئلة عميقة وحساسة عمّا يحصل
في الوقت الحاضر .حسام بهجت وإسماعيل اإلسكندراني ،كالهما
يكتب كثيراً حول تاريخ القاهرة وتاريخ اإلسكندرية والتاريخ االجتماعي،
لكنّ الذي أثار االنتباه هو تناولهم أسئلة تتعلق بالجيش وطرح أسئلة
مهمة ،أراها ضرورية ويجب أن تُطرح .تلك أسئلة صعبة وحتى محرجة
وخطيرة .حسام بهجت مثالً يتساءل عن انقالب عسكري حصل في البلد،
أو محاولة انقالب عسكري قُدّم فيه املسؤولون ملحاكمة علنية حضرها
حسام بهجت .هل من حقّ املجتمع أن يعرف هذه األحداث أم ليس من
حقه معرفتها؟ أنا أرى أنّ هذا من حقّه ،فهذا موضوع جدل وموضوع
خطير جداً ،ومن حق الناس أن تعرف أسباب التمرد وهوية املتمردين.
مثال آخر على املواضيع الخطيرة هو أن يتكلم اسماعيل اإلسكندراني عن
أسلوب الجيش في التعامل مع اإلرهاب في سيناء ،وأالّ يكتفي بالبيانات
التي تصدر عن الجيش إنّما يذهب إلى سيناء ويرى بعينه ويقول إن
هناك أشياءً خطيرة تحدث .صحيح أنّ الجيش يحارب اإلرهابيين لكنه ال
يحاربهم بشكل جيد ألن من نتيجة محاربته لهم بالقصف العشوائي أن
ينقلب جزء من املجتمع في سيناء على الجيش نفسه .ليس املوضوع أن
أهل سيناء مشكوك في والئهم ،ال أبداً .أهل سيناء هم مصريون لكنّ هناك
أشياء خاطئة تحصل تجعل منهم متمردين على الجيش نفسه ،وهناك
شباب نقلوا والءهم إلى داعش نتيجة القصف العشوائي الذي يحصل.
هناك احتمال أال يكون هذا الكالم صحيحاً ،لكن هناك أيضاً احتمال أن
يكون صحيحاً واملجتمع من حقه أن يعرف.
ليس األمن فقط .القطاع الصحي مثالً ال يتكلم فيه إالّ أطباء ،لكن موضوع
التأمين الصحي ال يخص األطباء وحدهم ،كلّنا لنا رأي في مسألة الدروس
الخصوصية ومأساة التعليم .ليس الحديث عن التعليم حقّ لرجال
التربية والتعليم وحدهم ،كذلك فإنّ االقتصاد ال يجب أن يبقى حكراً
على االقتصاديين .الحرب كما قيل أهمّ وأكبر من أن تُترك للجنراالت.
الحرب في النهاية هي موضوع سياسي ويجب أن يساءل املجتمع كلّ
هذا .هذه األسئلة صعبة بالطبع وال أريد أن أقلل من أهميتها وخطورتها،

أو أن أقول إنّ كل املجتمعات تسأل هذه األسئلة بشفافية وحرية .ال طبعاً،
هناك حساسيات دائماً .مثالً هناك مجموعة صغيرة من أربعة ضباط في
الجيش األميركي يعملون في القصف بالطائرات من دون طيار ،يوجهونها
من أريزونا لتقصف في العراق وأفغانستان وفي سوريا من غير أي اشتباك،
هؤالء األربعة تمردوا وكتبوا رسالة مفتوحة لباراك أوباما قالوا فيها إنهم
ضباط في الجيش يرون أنّ ما يقومون به هو ضد الدستور ،وأنّ والءهم
األعلى يبقى للدستور برغم والئهم للجيش ،وأنّهم يرون أنهم يخالفون
الدستور عندما يقتلون مدنيين عزالً  .كل واحد من األربعة قال إنه قتل
أشخاصاً ال يحملون سالحاً وليسوا مقاتلين وال إرهابيين ،وصرّحوا أنهم
ينفذون األمر ثمّ ال يقدرون أن يناموا .هذه املشاكل ليست نفسية إنما ما
حاولوا قوله هو أننا نخسر الحرب على اإلرهاب بينما يحقق اإلرهابيون
مكاسب من خالل هذه الطريقة ألن مجموعة من الشباب شعروا بالظلم
نتيجة القصف العشوائي عندما لم يعرفوا مصير الطائرات وطريقة
التعامل معها فلجؤوا إلى املنظمات اإلرهابية مثل طالبان والقاعدة أو
داعش .فبالتالي هذه املنظمات تكسب وال تخسر نتيجة هذا القصف .بعد
هذه الرسالة ألوباما بدأ التحقيق معهم.

الحرص على البلد

ما الذي يحرّض هؤالء؟ ما الذي حرّض إسماعيل اإلسكندراني على كتابة
ما كتبه؟ خوفه على بلده وقلقه على مستقبلها .ما يحرّكه هو اإلحساس
باملسؤولية ،واألهمّ من ذلك أن ما يحركه هو اليقين بأن السجال العام
والنقاش العام وطرح املعلومات ،على الرغم من خطورته ،يفيد املجتمع
والجيش ويفيد الحرب على اإلرهــاب .هذا ليس بسؤال سهل وال
بديهي ،وأنا أدرك صعوبة ما يقوم به إسماعيل االسكندراني وحسام
بهجت وغيرهم من الصحافيين االستقصائيين الجيدين ،ما يحاولون
القيام به أو قوله هو أنّ الفكرة أو الخبر النقدي أو فتح حوار مجتمعي
هو الذي سيربحنا الحرب ضد اإلرهاب وليس العكس ،ليس االصطفاف.
االصطفاف في فسطاطين هو خطاب القاعدة وبن الدن وبوش .أمّا الذي
يكسبنا هذه الحرب ،حرب األفئدة والقلوب والعقول ،هو أن نسأل األسئلة
الصعبة .نحن نقف وراء الجيش لكنّنا نريد أن نعرف كيف يتصرف
الجيش ونريد أن نساعده مدركين صعوبة ما يقوم به ونقدّر تضحياته.
دورنا كصحافيين وكمفكرين هو أن نسأل األسئلة الصعبة ال العكس.
املجتمع الذي يقفل هو املجتمع الذي يخسر ،املجتمع الذي يفشل في
أن يسال األسئلة الصعبة في اللحظات الصعبة هو املجتمع الذي يخسر
الحروب .ما الفرق بيننا وبين إنكلترا وأميركا؟ الضباط األربعة كما قلت
معرضون ملحاكمة عسكرية ،ومن الوارد أن توجَّه لهم اتهامات خطيرة.
إنما الفرق هو أن املجتمع األميركي كما املجتمعات في أوروبا والهند
وكوريا واليابان وأميركا الالتينية املؤمنة بحرية الرأي تقول إن األجهزة
األمنيّة يجب أن تشك ودورها أن تشك وتسأل أسئلة عديدة وأن تعتبر
فالناً طابوراً خامساً وفالناً مدفوعاً له .هذا دور جهاز املخابرات وال أقلّل من
أهميّة هذا الدّور .دور جهاز املخابرات أن يشك ويتحرى ،لكن يجب أن
يقابل هذه العقلية املهمة والضرورية لألمن القومي عقلية أخرى تدفع في
االتجاه اآلخر ،أي اتّجاه االنفتاح وحرية الرأي وحرية التعبير.
األمن القومي يزدهر حين نجد التعادل بين هاتين القوتين :عقلية األمن
التي ترتاب والعقلية البحثية التي ال تخاف من طرح األسئلة ،واملجتمعات
في النهاية ستجد التوازن املختلف ،كل مجتمع مختلف عن اآلخر .أميركا
ترسم الحد الفاصل بين هاتين القوتين في مكان محدد بينما إنكلترا

تذكر جيداً أن تَنسى
سمعتَ طبعاً بذلك املواطن الوطني «الوطنياتي» الذي قرر أن يَنسى ،إذا كنت لم
تسمع به بعد فأنا مثلك لم أسمع به.
تعال نخترعه.
هذا يا محفوظ السالمة والبقاء قرر أن ينسى كل زلة وخلة نفذتها بحقه األحزاب
والتيارات والكتل واألطياف والطوائف.
ال تضحك .أتكلم جد .يجب أن ننسى يا صاحب مثله تماماً .إذا كنت تتذكر
دائماً كل الجرائم التي نفذها تيار متشدد ما قبل عشر سنوات ،تتذكرها دائماً
وال تفكر بنسيانها وال تراجع موقفك هذا ،سيسبقك هذا التيار بمراجعته لنفسه
حسب مصلحته وظروفه الحالية ،ألنه مستعد دائماً للتطهر والتخلي عن ذكرياته
نص ورسم مرتضى كزار

والحفاظ على وضوئه الدائم.
هذا هو املبدأ يا صاحب ،والنسيان ضروري جداً كي تستمر الحياة ،املهم أن نترك
ماكنة النسيان شغالة كل يوم .فال نتعظ وال نقرأ التاريخ القريب .املهم أال ننسى كل
شيء وال نتذكر كل شيء .يمكنك أن تترك الغسالة شغالة مدى الدهر لكن إياك أن
تترك ماكنة النسيان وتخرج!
عوّد نفسك أن تكون مواطناً وطنياً وطنياتياً مثل صاحبنا الذي اخترعناه .ألنك لو
لم تنسَ ستُنسى «كأنك لم تكن».
هؤالء ال يمضون ،ونحن لن نبقى!

ترسمه في مكان ثانٍ وفرنسا ترسمه في مكان ثالث .نحن من حقنا أن
ندخل هذا املعترك وأن نقول إنّنا نريد أن نعرف ما هي الحريات التي يجب
أن ال نتخطاها وما هي حدود حرية الرأي وما هي حدود التكتم على حرية
الرأي .أمّا من يقول لي إنّ كل األسئلة غير مطروحة وإنّ أجهزة األمن القومي
هي األجهزة الوحيدة التي لها الحق بالكالم عن األمن القومي ،فأجيبه بأنّ
هذا الكالم بحد ذاته يهدد األمن القومي وبأنّ األمن القومي يزدهر عندما
نجد التوازن الصحي والحقيقي واآلمن بين محاذير اإلفصاح وحرية الرأي.
وبالتالي فنحن كمناصرين لحرية الرأي من صحافيين وكتاب وأكاديميين
نفعل هذا .أنا صنعتي الكالم وأنا أحاضر بالناس ،صنعتي أن أقرأ ،صنعتي أن
أفكّر ،بينما عندما يقال هذا غلط أو ممنوع سينعدم إنتاجنا وهذا ما سيؤثر
على املجتمع .وأخيراً أريد القول إنّ هذا هو الفارق الفلسفي بين العقليتين،
القطاع األمني من جهته يرى أن املعلومات تخص األمن القومي ،بمعنى أن
املعلومات مثل املعرفة يجب أن يكون عليها رقيب ،وأن تداول املعلومات خطر
ودور األجهزة األمنيّة هو أالّ تشجع تداول املعلومات بل أن تكتنز املعلومات.
ما هي االستخبارات؟ هي محاولة تجميع األدلة واملعلومات واكتنازها وعدم
مشاطرتها مع املجتمع .أنا أحترم هذه العقلية ،بمعنى أنني أرى أنّ هذا
بالفعل هو دور أيّ جهاز استخبارات ،ماذا يبقى من جهاز االستخبارات
إذا أفصح عن معلوماته؟ هذا الجهاز مبني على السرية والتكتم والريبة
والشك .هذا دوره الذي يجب أن يقوم به ،لكنّ هناك عقلية أخرى ترى
أن املعلومات واملعرفة تزدهر عندما يتداولها أكبر قدر ممكن من الناس،
عندها يزدهر املجتمع واألمن القومي لهذا املجتمع ،عندما يعرف الناس ما
يحصل ويستطيعون الوصول إلى املعلومات ال لتدويرها بل إلنتاج معرفة
جديدة وإلنتاج أفكار جديدة وخلق مساحات للتفكير جديدة .هذا ال يأتي
عبر الجلوس في املقاهي من دون أن يكون هناك أي شيء أقرأه وال أسمعه
وال أتكلّم فيه بل يأتي من أن أجد عند الجلوس في املقهى محطات إذاعية
وإنترنت وقدرة على تداول األفكار مع زمالء لي وأصدقائي الجالسين معي
في املقهى والذين يأتي كلٌّ منهم بحصيلة مختلفة من املعلومات .يزدهر
عندما يكون لدي جريدة فيها معلومة دقيقة وصادقة ،ويزدهر عندما يوجد
كتاب فيه أفكار جديدة مبنية بدورها على أرشيف أو معلومات أو وثائق أو
بيانات دقيقة .هكذا تزدهر املجتمعات ،كيف يزدهر االقتصاد من دون حرية
تداول املعلومات؟ حين يؤسس أحدهم مشروعاً اقتصادياً ـ ال أتحدث عن
مشروع الضبعة أو عن مصنع بل عن كشك مثالً  -يجب أن يعرف قيمة
الضرائب املتوجبة ،وقيمة الكهرباء ،كل هذه معلومات .كيف ستزدهر
الصحافة من غير معلومات وعندما يبقى على كل سؤال محاذير أمنية.
هذا ليس كالم باشاوات وال هو تشدق ببعض شعارات حقوق اإلنسان وال
هو تمسّح ببعض البيانات واملواثيق الدولية .هذا شيء فكرنا فيه فلسفياً
ونريده ألسباب حقيقية ووجودية ،وفي النهاية نريده ال إرضاءً لنزوتنا.
نحن نريده كي نمارس حقنا كمواطنين نخاف على بلدنا ونريد أن نفيدها
بتغلبنا على الخوف وحتى نتغلب على الخوف من خالل الحصول على
املعلومات ،أي أن نعرف عمّا نتكلّم .باإلضافة الى لواءات الشرطة الخائفين
على البلد يجب أن يكون هناك رجال أعمال ورجال اقتصاد أيضاً خائفون
على بلدهم ويطالبون ،وبدل تخوين العاملين في حقوق اإلنسان يجب
التصرف على اعتبار أن كالمهم مهم جداً من باب الخوف على مستقبل
البلد.
& أجراها علي الرجّال لـ«لسفير العربي» وإذاعة الوضع.
& النص الكامل املكتوب والبث اإلذاعي على موقع «السفير العربي».
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ألف وحدة استيطانية تنوي اسرائيل
بناءها في الضفة الغربية بينها  8300وحدة
ستبنى في املنطقة  E1املتاخمة للقدس الشرقية،
التي سيهجّر  7000من البدو الذين يسكنونها.

نـوافــذ

إعادة النظر بالشوارع في حلب
ألن صاحبة الصوت توفيت منذ زمن ،لم يسمع
صوتها الذي كان يرافقه ليحذره ،هو العجول دوماً،
من تفتت زوايــا الدرجة السادسة «انتبه الدرجة
السادسة مكسورة» ليجنبه مخاطر االنزالق على باقي
درجات السلم الحجري الدائري للعمارة التي سكنها
مع أسرته .املرأة التي ترافقه اليوم حتى باب البيت
تبقى صامتة .هي ليست أقل خوفاً عليه من انكسار
عظامه والتدحرج على الدرجات التي زادت احتماالتها
بعد أن أمسى الصعود والهبوط في الظلمة التامة،
إنما ألنها تعلم أنه لم يبقَ مكان في جسمه لم يتعرض
للرضوض والجروح ،ولن تزيدها السقطة على هذه
الدرجة سوى رضّة مُضافة .فمعظم الطرقات محفّرة،
وحفر األرصفة التي تشكل مكان السير اآلمن للمشاة،
أشد عمقاً.
هي تخاف عليه من أخطار أعظم ال بد أن تواجهه في
حركته اليومية ،في تلك األمكنة الواسعة والشوارع
التي تقطعها الحواجز اإلسمنتية ،حيث االضطرار
للحركة والتنقل.هنا ال أحد ينتبه لنفسه وال لغيره ،كلٌ
يضع عينيه في األرض ويمشي إلى غايته وقدره.
أكياس الزبالة تعلوها قططها ،مركونة على جانبي
بوابات العمارات وأمام نواصي الشوارع .الطوابير
ذاتها أمام األفران ،وطوابير أخرى تقف أمام صهاريج
منتظرة ،ستجلب في زمن غير معلوم املياه وعبوات
الغاز.
بصوت رقيق ،يخاطب الرجل املرأة ،التي تسير قربه
«كفّي عن البكاء ،الناس يرون دموعك» ،ويتابعان السير
املتمهل املتجه في أحد تفرعاته إلى مشفى حكومي،
حيث ستتلقى املرأة الباكية عالجاً ملرض مستتر.
تتحلق مجموعة من الرجال والفتيان حول صندوق
خشبي ،وضعوا فوقه لوازم قهوة الصباح .يسترسلون
في الكالم ،بعدما وزعوا القهوة على فناجينهم ،عن
النصابين الذين تتزايد أعدادهم كل يوم ،متخذين
هيئات مختلفة «لو مدَّ الله قدمه لسرقوا حذاءه».
تتمهل املرأة التي تحمل حزمة من أكياس النايلون،
وتسأل عن الحافلة التي تصل إلى السجن .ينظر
العابرون إلى السماء ،كأنهم يطردون هذا االسم
املرعب من مخيلتهم :ال نعرف إال «سجن املسلمية»،
لكن ما من حافالت تذهب إلى هناك .السجن ،كل مكان
مغلق يحمل قابلية التحول إليه ،هناك حيث ما انفك

السجناء يفنون أعمارهم بين جدرانه ،وهم يتذاكرون
الحرية ،ويعقبون مصائرها.
يستفسر الرجل وابنه الذي يرافقه ،عن مركز توزيع
السالت الغذائية ،وعن االجــراءات الالزمة للحصول
على سلة غذائية ..ويتابعان سيرهما بعد تلقي سيول
من اإلجابات والتوضيحات ،ألن هذه األمكنة باتت
معروفة لكل العابرين ،وأمسى اإلرشاد إلى مواقعها من
البداهات.
يتذكرون ،وهم يقتربون من الحواجز العسكرية،
املقولة الراسخة «خليك طبيعي» ،أي ال تظهروا أي
تباريح على وجوهكم ،أو ارتباك في أياديكم أو تلون
في وجناتكم .تأكدوا من وجود بطاقتكم الشخصية،
بتمسيدة رفيقة على الصدر حيث تتموضع جيوب
قمصانكم ..بغير ذلك تكون مؤشرات على مخالفات
تعملون على إخفائها ،وتكشف حقيقتكم .لكن ما
هي حقيقتهم؟ أناس يمضون لجلب بعض الخضار
والخبز ألسرهم ،قد يعودون إلى من ينتظرونهم وقد
ال يعودون.
علق الصيدالني على الواجهة الزجاجية لصيدليته،
لوحة من الورق املقوى ،كتب فوقها «وصلتنا لقاحات
مأمونة ضد الكريب» ..وهي سانحة لتذكر مصائر
الذين أخذوا ،دون علمهم ،لقاحات غير مأمونة.
&&&
يخاطب العسكري زميله العسكري «هسع وين
يحطون كريم الثوم ع الفالفل إال على الشاورما»،
«وين يريدون يحطونه» ويرفع صوته بزهوّ للبائع
الذي يحضر السندويشات« ،كثر لنا كريم ثوم»
حاسباً هذه اإلضافة اللزجة من غنائم الحرب.
بصوت عال يرد الرجل الذي يرتدي لباسا رياضيا
أنيقا على مكاملة الصوت اآلتي إلى جواله «بس ال أنا
وال عيالي منعرف نسبح يا خيو ،معناتو كان الزم نعمل
دورة سباحة مع دورة األملاني» ،ويتابع املشي السريع
والرد على األسئلة اللجوجة اآلتية من قارة بعيدة.
ينهر صاحب محل الحلويات الولد الواقف أمامه
ويطالبه بمغادرة املكان ،وحين ال يستجيب يخرج من
مكانه ويشده من أذنه ويجره حتى طرف الرصيف.
حاملا يتعرض أي طفل ملهانة من أحد ،حتى تظهر على

 ..بــألــف كـلــمـة

حـلـــــم..

رائد عيسى  /فلسطين

وجهه تباريح البكاء ،تغضن في الجبين ،التواء ذابل
في الشفتين ،التماع مخنوق لدمعة في العينين ،إنحناء
للجذع لحجب كل ذلك ،بعدها يلتفت راكضاً ويقول
كلمته الخالدة« :سأشكوك ألمي».
لكن ال أم اليوم ليهرع إليها ويشكو من إهانة ،وال
ذراع تلم تبعثر كينونته ،وال تربيتة حانية من يد دافئة
على كتفيه ،لتنفض عنه غبار املهانة .يجب العودة إلى
القبو املعتم حيث املكان الجديد لإلقامة ،لإلضطجاع
بين األخوة ،وإيقاف التسكع في الشوارع ،لتشهي
الحلويات الساخنة ،واالنتظار الصبور للمصائر
الساخنة للبطاطا.
&&&
ماتت وداد أيضاً .صورتها امللونة في الزاوية اليسرى
من ورقة النعوة امللصوقة على جدار املدرسة ،ربما ألنها
كانت معلمة .نعوتها وجيزة ،ال شجرة لعائلة كثيفة
األغصان تتفيأ تحت ظاللها في هذا االمتحان ،وأسرة
تبعثرت في بالد الله .مكان العزاء في بيت الفقيدة.
في صالة العزاء حينما ذكروا سبب موتها ،تمتم وهو
يحدق في السقف العالي ،قوتان ملّا نزل عاجزون عن
دحرهما وإنتاج مصول مضادة لهما :االستبداد العربي
ومرض السرطان.
وقعت الشوارع في تصحرها ،التي طاملا كافح أهلها
للتفلت منه ،الــوراء يشبه األمــام واليمين يشبه
اليسار ،كما هو الحال في القفار .هناك كان الرعاة
يهتدون بالنجوم لترشدهم إلى يقين الــدروب،
وبحمحمة الخيل لتحملهم إلى مناهل املياه ،يترقبون
في وحدتهم مللمس يرتمي على أكتافهم كدثار من
األشواق ،يحملهم خفافاً إلى منازل األهل ..من القلب
استخلصوا عاطفته ،ومن الحليب قشدته وزبدته،
ومن العزلة الكالم.
وضع أكياس الخضار فوق الرصيف ،دلك يديه
ليعيد الدم إلى أصابعهما والــذي حبسته مقابض
األكياس ،رفع عينيه إلى جدار العمارة ،قرأ للمرة األلف
العبارة املكتوبة بالدهان األزرق من عام  1968وحمى
ثباتها الزمن :هبط املالك في بابل ،ال تنسوا مشاهدة
مسرحيات مسرح الشعب في حلب.

عزيز تبسي

كاتب من سوريا

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ االقتصاد الفلسطيني واتفاقية باريس االقتصادية ـ محمد خضر قرش
ـ عطب املخيلة في العراق ـ عمر الجفّال
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

«أصعد من جفاف الخبز واملاء املصادَر&»
تختلط شــهــادة أبو
صالح وأم صالح سوية
ليكون لها املعنى ذاته:
حــاصــرتــنــا املــديــنــة
واستوطنها املهاجرون
الــروس وأطلقوا عليها
اسم كرمئيل .
هم جــاؤوا إلينا ،نحن
الذين كبرنا مع الزيتون،
واآلن يريدون لنا أن نرحل
ألننا ،كما يقولون ،بزرعنا
وبيوتنا الصفيح ومواشينا
نفسد منظر املدينة
الحضاري.
هذه األرض اسمها رمْية
وعمرها اكبر مــن عمر
إسرائيل ،ومن يعرف عمر
كل حجرة وشجرة فيها
لن تستطيع أي قوة أن
تقتلعه منها .
ما أفعله أنا مع أحفادي
هو ما فعله أبي معي :أنْ ال
أفرّط بحبة تراب من هذه
األرض.

أبــــو صـــالـــح وأم صــالــح
وحفيدتهما
(تصوير :محمد بدارنة)
& محمود درويش

مدونات

دمشق في بيتٍ بحيفا

السلوك والقيم واملعايير واألخالقيات في الجيش اإلسرائيلي

سؤال أمّ الشهيد

في شهر شباط /فبراير  ،2015نقلت إلى بيت جديد بحيفا ،بعد ما كنت عايشة  3سنين
بعكّا ،وقبلها كنت برام الله وقبلها بحيفا وقبلها بالقدس ،وباألساس بيتي األبديّ الذي في
عكّا ..البيت اللي بحيفا ،موجود بمنطقة شارع الجبل ..شبابيكه تطلّ على الجبل ،وشباك
الحمام يطلّ على جهة البحر ،وفيه كمان جنبه سطح كبير ،لبناية ثانيّة ،السّطح بطلّ على
الجبل والبحر والجليل وجبل الشّيخ..
ملا وصلنا البيت ،كان فيه أغراض كتير ،خلوها النّاس اللي كانوا ساكنين فيه ..رمينا كل
إشي ،ما عدا إشي واحد :شرشف ملا مسكته انتبهت على املاركة اللي عليه ،واللي مكتوب
عليها :دمشق ـ سورية.
غسلته ،ولقيتله مكان بالصالون ..وكل الوقت محطوط على الكنباية بشكل إنه تضل
هالورقة مبيّنة..
وكل ما أشوفها ،أفكر إنه دمشق ببيتي ..براويحها اللي عمري ما شميتها ..بس قادرة
أشمّها.
رح أترك هالبيت قريباً ..ورح أحمل هالشرشف معي ..زي ما بحمل كل املدن الجميلة اللي
زرتها واللي ممنوعة إني أزورها  -بس بعرفها منيح ،بقلبي ..والقلوب بيوت.

أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه اعتقل جندياً إسرائيلياً متهماً بإطالق النار وقتل جريح فلسطيني في الخليل ،بعد
انتشار فيديو يظهر فيه الجندي يطلق النار على رأس شاب فلسطيني مصاب ملقى على األرض.

السؤال األصعب واألكثر مرارة هو سؤال أم الشهيد اليومي لي عندما أعود إلى البيت:
متى سنودّع البهاء ونكرّمه بدفء األرض؟..
ال أدري ماذا أقول وقد مضى على احتجاز الجثامين املقدسية (وضمنها جثمان ولدي)
أكثر من خمسة أشهر ..
اعذريني يا أم الشهيد ..جرحكِ ما زال مفتوحاً ،وشغفك لوداع ولدك بحجم السماء ..
ولكن استعادة الجثامين غابت عن األجندات السياسية ولم تعد من ضمن األولويات
«الوطنية» ..وما من سبيل إال أن نكتم الحزن ونبقى نحن أقوياء..
#نريد_أوالدنا
من صفحة محمد عليان& (عن فايسبوك)
&والد الشهيد بهاء عليان ،الشاب الناشط الذي كان صاحب مبادرة أطول سلسلة
قراءة حول أسوار القدس ،والتي دخلت موسوعة غينيس وشارك فيها أكثر من 7000
فلسطيني.

من صفحة ( Rasha Hilwiعن فايسبوك)

إلى هنا الخبر أقل من عادي .فالجيش اإلسرائيلي يقوم ببعض املسرحيات أحياناً ،ويمكن الحكم على الجندي
بأسبوع سجن ألنه «لم يقصد» قتل الشاب ،لكن بعوضة لسعته فتحرك إصبعه على الزناد تلقائياً .لكن غير العادي
هو تصريح الناطقة بلسان الجيش اإلسرائيلي حين قالت« :إنّ الجيش يرى بأنّ هذا الحادث انتهاك خطير لقيم
وسلوك ومعايير العمليات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي».
ما هي قيم وسلوك ومعايير العمليات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي؟!
من الواضح أن الفضيحة التي حدثت في الخليل ،لم تحرك إسرائيل بسبب الحادثة ذاتها ،بل بسبب حدوثها
أمام الكاميرات .نتنياهو الغاضب من العالم يقول« :إن مجلس حقوق اإلنسان تحول إلى سيرك معادٍ إلسرائيل،
يهاجم الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط ،»...مع العلم أن املآسي التي حدثت أمام الكاميرات في
تاريخ الصراع لن يكون آخرها قتل الشاب في الخليل ،ولم يكن أولها مقتل أوالد بكر األربعة وهم يلعبون الكرة على
الشاطئ في غزة.
من صفحة ( Khaled Jumaعن فايسبوك)

