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الحاجة لكتاب عن تاريخ فلسطين
للتالمذة وباألخص الالجئين.
وال تذهب «تهريب»! مأساة
النزيف الشبابي من الصومال.
وفــي «فــكــرة» ،طفلة سورية
الجئة حملت الشعلة االوملبية في
البرازيل :املعنى.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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سقوط «الخضراء» في بغداد،
قصة اقتحام أسوارها وتقديم
للـتـيـار الصــدري ولطبـيعـة
االحتجاج وآفاقه ،والقتراب العملية
السياسية من لحظة االنفجار.
والسير في الظهيرة في ..حلب.
وفي «بيتونة» :شعوذة الالمنتمي.
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افرح ،أنت مراقب! الكاميرات عين
بوليسية وآثار نفسية .و «بألف
كلمة» عن عيد شم النسيم في
مصر ،ومدونات من مصر :عن
القمع وعن ترسيم الحدود مع
إسرائيل .وعلى املوقع نصوص
من الجزائر ومن سوريا.
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 ١٥أيار  /مايو :النكبة وبلورة نقيض املشروع الصهيوني

املشروع النهضوي التحرري الفلسطيني
استوقفني سؤال استنكاري ألحد األصدقاء حول ماهيّة
الرسالة التي أنوي إيصالها إلى الجيل الفلسطيني الفتيّ
املنتفض حين قلتُ في مقال لي بـ «إمكانيّة التّسامح مع
يهود إسرائيل باعتبارِهم أيضاً ،مثلنا ،ضحايا للمشروع
االستعماري الغربي  /الصهيوني ،واالستعداد بذلك
لالعتراف لهم بحقوق مكتسبة في فلسطين ،عند تخليهم
عن الفك االستعماري (االستيطاني الصهيوني العنصري)
وقبولهم بالعيش املشترك مع أصحابها ،الفلسطينيين
األصليّين (املقيمين والالجئين العائدين) في الوطن الواحد
في إطار نظام ديمقراطي تعددي بتساوٍ تام أمام القانون»،
في محاولة الستلهام تجربة جنوب إفريقيا في حلّ الصّراع
الفلسطيني  -اإلسرائيلي .وعبّر الصديق عن استهجانه
ملجرد التفكير بإمكانية التسامح مع «الّذين قدِموا لالستيالء
على مقدّرات شعبنا واقتالعه من أرضه ووطنه والسيطرة
على الثروات العربية».

نماذج تاريخية

ولفتتني أيضاً التعليقات العديدة على مقالي ذاك الذي
استعرضتُ فيه النماذج الثالثة التي عرَفها التّاريخ
اإلنساني لحل الصراعات ذات الطابع االستيطاني .ال يقبل
أصحاب هذه التعليقات سوى بنموذجٍ أوحد لحلّ الصّراع
الفلسطيني – اإلسرائيلي تتحقق فيه العدالة املطلقة
بإلحاق الهزيمة الساحقة باملستوطنين اليهود ورحيلهم
إلى مواطنهم األصلية ،أسوة بالنموذج الثاني ،اإلفرنجي
«الصليبي» قبل تسعة قرون ،واالستيطان الفرنسي في
الجزائر في ستينيات القرن املاضي.
فيما لم تستبعد بعض التعليقات املفرِطة في التشاؤم
إمكانية حل الصّراع وفقَا للنموذج األول الذي حقق فيه
املستوطنون األجانب انتصاراً ساحقاً على أصحاب البالد
األصليين (الواليات املتحدة األمريكية ،كندا ،أستراليا،
نيوزيلندا) مبرّرين ذلك بالوضع الفلسطيني املتردّي،
وفقدان البوصلة ،وتعمّق االنقسام السّياسي والتّنظيمي
والجغرافي ،واحتدام الصراعات الداخلية الفئوية
والشخصية ،وتزامُن ذلك مع التشظي العربي واإلسالمي،
وتحالف ملوك وأمراء وزعماء الطوائف والقَبائل والفصائل
مع املحتل الصهيوني وداعميه.
ولفتني ،كذلك ،سؤال تشكّكي لصديق آخر حول مدى
صوابيّة حصر حل الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
بالنماذج الثالثة واستبعاد حلّ الدولتين وفقاً لحدود
عام « 1967في ضوء خصوصية واختالف النموذج
اإلستيطاني الصهيوني من حيث املبدأ ،لكونه نتاج توافقٍ
دولي نادر ال يزال متواصالً حول حل «املسألة اليهودية»
خارج الحدود الجغرافية للقوى الدّولية املتنفّذة ،ما يجعل
الشعب الفلسطيني يواجه ،باإلضافة إلسرائيل ،قوى دولية
عظمى ويُكسِب الصّراع بالتالي فرادة يُفترض أن تلقي
بظاللها على نموذجِ حلّه» ..وعليه ،فهو يعتقد بأن إخفاق
«حلّ الدولتين» على أساس حدود عام  1967ال يَعود إلى
املبدأ كما اعتقد ،وإنّما هو ناجم في األساس عن «انتهاج
الفلسطينيين للتفاوض الثنائي كمنهجٍ وحيد».

ضرورات

نبهتني هذه املالحظات النقدية املهمة ،واستمرار التباين
الشّاسع في تصوّر الفلسطينيين للمستقبل املأمول
واملمكن ،إلى عمق املأزق الفلسطيني.
فهل يُعقل أن يبقى املستقبل الفلسطيني مختلَفاً عليه
إلى هذا الحدّ ومفتوحاً على كافة االحتماالت بعد أكثر من
قرن على بدء الصّراع مع املشروع االستعماري الغربي /
الصهيوني ،ونحو سبعة عقود على نجاحه في إقامة كيانه
االستيطاني في  78في املئة من مساحة فلسطين ،وأكثر
من نصف قرن على احتالله لبقيتها ،ثم تسارع تمدّده فيها
جغرافياً وديمغرافياً؟
هل يجوز أن يواصل الشعب الفلسطيني داخل الوطن
وفي املنافي نضاله املستميت على مدى أجياله املتعاقبة،
بال توافق وطني واضح على املستقبل املأمول بلوغه ،وعلى
سبل وأدوار مختلف التجمعات الفلسطينية في تحقيقه؟
هل يمكن أن تستمر الفَصائل والتنظيمات واألحزاب
والحركات الفلسطينية في قيادة الشعب الفلسطيني في
الوطن والشتات في اتّجاهات مختلفة ،وأحيانا متضاربة
ومتعارضة ،الفتقارها إلى بوصلة وطنية جامعة موجِّهة،
وبال اعتبار لكلفة وتداعيات ذلك على الشعب والوطن
والقَضية؟
هل يمكن أن تواصل النخب الفلسطينية على اختالف
انتماءاتها ومواقعها هذا التيه على الرغم من وضوح
الحقوق الوطنية الفلسطينية املشروعة ،ومن تمسك
الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بثوابت
الحرية والعودة واملساواة وتقرير املصير على أرض وطنه،
واستعداده للتضحية بال حساب من أجل بلوغ ذلك؟
وملاذا تبدو هذه النخب عاجزة ،ويُهيَأ لها بأن املستقبل
الفلسطيني يخضع لألقدار ويرتبط بالظروف وبسلوك
الغير؟ على الرغم من أنّ التاريخ اإلِنساني قديمه وحديثه،
حافل بالبراهين واألدلة الدامغة التي تثبت ارتباط مصائر
الشعوب ،كبيرها وصغيرها ،بإرادتها الحرّة ،وبإصرارها
على التمسك بحقّها األصيل في الحلم بهدف إنساني
مشروع ،يرتبط أساساً بنضجها ،وبمقدرة أطُرها القيادية
واملؤسّسيّة على تحويل هذا الهدف إلى رؤية نهضويّة
جامعة تعكس طموحات وتطلّعات أبناء الوطن الواحد،
وتضمن تالقي مصالح كافّة مكوناته املجتمعية حول
القَاسم املشترك األعظم .ويرتبط األمر كذلك بقدرتهم
على فهم الظروف الذاتية واملوضوعية بدقة ،وإدراك ما قد
تتيحه من فرص يمكن أن تقَرّبهم من أهدافهم ،اللتقاطها،
وما تنطوي عليه من مخاطر يمكن أن تبعدهم عن تلك
األهــداف ،لدرئها .كما يرتبط بمدى وعيهم بظروف
واحتياجات وأولويات املكونات املجتمعية املختلفة ،وبسبل
املواءمة املثلى بينها وبين أهداف البرنامج الوطني التحرري،
لضمان انخراطها فيه ،ولتعزيز املناعة املجتمعية .ويرتبط،
أيضاً ،بمقدرتهم على انتهاج السّياسات واالستراتيجيات
املالئمة ،ووضع خطط العمل والبرامج التنفيذية التي
تمكّنهم من االقتراب املتدرّج من األهداف وفق جداول زمنية
معقولة ومعلومة ،وبالتزام العدالة في توزيع أعباء تحقيقها
على الجميع.
ما خطب النّخب الفلسطينية إذا كانت كافّة الدالئل
تشير إلى الدّور الرئيس للعامل الذاتي في تحديد املصير؟
وهل يجوز أن نستسلم للعجز ونواصل تبرير استمرار

محمد الحواجري ـ فلسطين
إخفاقنا وتزايد ابتعادنا عن تحقيق أهدافنا الوطنية
التحررية ،بالظروف التي تحيط بقَضيتنا والقوى الدولية
واإلقليمية والعربية التي تتآمر علينا وتتحالف ضدّنا
وتوفر لعدونا قدرات هائلة تمكّنه من إحباط كل محاوالتنا
املتواصلة على امتداد أكثر من قرن؟
أال يتوجب علينا أن ندرك أننا لسنا وحدنا من تعرّض،
وال يزال ،للتآمر الخارجي ،وأنه ربّما لم تسلَم أمّة أو شعب
منذ بدء التاريخ من التآمر الخارجي وإن بدرجات متفاوتة
الشدة؟
ال أهدف من وراء التركيز على تقصير النخب ودور العامل
الذاتي في اإلِخفاقِ الفلسطيني ،كما قد يخال البعض ،إلى
إلغاء أو تقليص دور التآمر الخارجي الدولي واإلقليمي
والتواطؤ العربي وتأثيراته الكبيرة على مسار الصراع
الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ومآله.
وأعلم أنه ربما لم يعرف التاريخ البشري املدوّن مثل
هذا الحشد من القوى الدولية واإلقليمية ،وبضمنها بعض
القوى العربية املشاركة ،طوعاً أو كرهاً ،بالتآمر على شعب
صغير مسالم واإلسهام في محاولة تصفيته وتشريده
واحتوائه إلرغامه على الرضوخ ملنطق القوة املنفصل عن
الحقوق ،والتسليم بقَدره بالتنكر لتاريخه والقبول بإحالل
الغزاة األجانب املستوطنين مكانه .وأنه ربما لم يعرف
التاريخ أيضاً مثل هذا االستعصاء من شعب صغير أعزل
ال يزال يصارع للقَرن الثاني على التوالي من أَجل البقاء
الوطني ،رغم ضخامة الفوارق في موازين القوى ،وفداحة
ما يتكبده من خسائر بشرية ومادية على امتداد أجياله
املتعاقبة.
لكنني على الرغم من ذلك شديدة اليقين بأن طريقاً واحداً
ممكناً للخروج من املأزق الفلسطيني الراهن ،وهو يكمن:
÷ باالعتراف أوالً  ،بأننا كفلسطينيين نقف أمام إخفاق
شامل بامتياز ،وبأننا جميعا نتحمّل مسؤولية مشتركة
عن تزايد ابتعادنا عن تحقيق أهدافنا التحررية ،على الرغم
من التضحيات الجسيمة لشعبنا الصّابر املعطاء.
÷ ثانياً ،بأنّ املسؤولية عن هذا اإلخفاق ال تقَع كما يحاول
البعض إيهامنا على عاتق فصيل بعينه ،بل تشترك فيه
جميع القوى والفصائل والتنظيمات واألحزاب الفلسطينية
الوطنية والقَومية واإلسالمية ،دون إغفال الدور الرئيس
لحركتي فتح وحماس في ذلك باعتبارهما أكبر الفصائل
التي تتصدر املشهد الفلسطيني منذ عقود.
÷ ثالثاً ،بأن اإلخفاق الفلسطيني ال يقتصر على القَادة
وحدهم في املنظمة والسلطة واملعارضة ،رغم دورهم
األساسي في ذلك ،وإنما هي مسؤولية جماعية ناجمة عن
قصور وتقصير فلسطيني شامل لجيلنا املخضرم بأسره
على اختالف انتماءاته السّياسية والعقائدية والتنظيمية
والفصائلية والحزبية ،وباختالف مواقعه الرسمية واألهليّة،
سواء عبر اإلسهام املباشر في السّلوكيات التي أدت إلى
هذا اإلخفاق ،أو من خالل التزام الصمت والتقاعس عن
مواجهتها كما ينبغي ،والعجز عن تشكيل بديل حقيقي
قادر على التّصدي للسلوكيات الفلسطينية الخاطئة التي
أفضت إلى الفشل في مواجهة املشروع الصهيوني املعاكس
التجاه تطوّر حركة التاريخ ،واإلخفاق في منع تقدّمه
والتأسيس لهزيمته ،على الرغم من جسامة تضحيات
الشعب الفلسطيني على امتداد أجياله املتعاقبة الخمس.
÷ واالعتراف رابعاً بطول أمد الصراع الفلسطيني ـ
اإلسرائيلي وبعدم توفر شروط وإمكانات وفرص حلّه
سياسياً في املدى املنظور .والبناء على ذلك باإلدراك بأنّ
املرحلة الراهنة تقتضي معرفة متطَلّبات إدارته بما يحفظ
الهوية الوطنية الجامعةَ للفلسطينيين في الوطن والشّتات،
ويحمي التماسك املجتمعي الفلسطيني ،ويوفر ملختلف
التجمعات الفلسطينية مستلزمات الصمود الوطني املقاوم
(السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقيَمية
إلخ )...ويعزّز قدراتها ويقَوي مناعتها ،ويُبقي في الوقت
نفسه على جذوة النضال التحرري مشتعلة بكلفة مقبولة
ومحسوبة ،بجعله نمط حياة يتوجب التكيّف اإليجابي
معه بما يضمن تواصله والحيلولة دون انقطاع مراحله
حتّى تحقيق أهدافه في الحرية والعودة وتقرير املصير.
÷ خامساً بالحاجة امللحّة إلحــداث تغيير جوهري
فلسطيني في الفكر والسّلوك واألداء يرقى إلى مستوى
تضحيات الشّعب الفلسطيني ومعاناة أبنائه في الوطن
والشتات ،ويصل حد الثورة.
÷ سادساً بأن أولى خطوات التغيير الذاتي تقضي
إجراء مراجعة نقدية جادة وجريئة ألداء الحركة الوطنية
الفلسطينية املعاصرة في الوطن واملنافي ،ومصارحة
الشعب الفلسطيني بالتجارب واالجتهادات الخاطئة التي
أفضت إلى الواقع الفلسطيني املأزوم ،وتبصير الجيل الفتي
املنتفض بتداعياتها الخطيرة على كل الصعد (السياسية
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والقيمية وغيرها)،

وتنبيهه إلى مخاطر التكلس والجمود الفلسطيني وأخطار
استمرار السلوكيات ذاتها التي أفضت إلى اإلخفاق.
وثاني خطوات التغيير الذاتي تحتّم على النخَب
الفلسطينية في القطاعات الرسمية واألهلية التوقف عن
نهج التخويف والتهويل من تبعات التصدي العتداءات
جيش االحتالل وجرائم مستوطنيه .وعليها الخروج من
عزلتها االختيارية واالقتراب من نبضِ الجماهير الشعبية
الفلسطينية العريضة التي بفضلها تتبوّأ هذه النخب
املواقع وتجني املكتسبات واالمتيازات .وعليها خصوصاً
التقرب من جيل الشباب الفلسطيني الثائر املعطاء الستعادة
الثقة بالقدرة على االنتصار على العدو الصهيوني .إذ
ال مستقبل للكيانات االستعمارية الوظيفية املرتكزة في
قيامها وضمان وجودها على األساطير والتزوير والتضليل
وحماية القوى الخارجية ومواصلة العدوان والتنكر لحقوق
اآلخرين واالعتماد على سطوة القوّة التّدميرية إلخضاعهم
واستمرار العيش على حد السّيف إلى األبد ..كما يبشر
رئيس الوزراء اإلسرائيلي شعبه .ألن ذلك ببساطة معاكس
للطبيعة البشرية ولصيرورة التاريخ اإلنساني.
وعلينا اإلدراك بأن هذا اليقين بحتمية زوال الكيان
الصهيوني ،مهما بلغت سطوة قوته ومهما طال بقاؤه،
ال يقتصر علينا وحدنا وإنما يتشارك فيه معنا العديد من
املفكّرين واملحلّلين والباحثين الغربيين الجادين ،بمن
فيهم بعض اليهود ،بل وعدد متنامٍ من املؤرّخين واملفكّرين
اإلسرائيليين ،وأنّ نصف الشعب اإلسرائيلي بات يشكّك
ببقاء دولة إسرائيل وفقاً لالستطالع الذي قام به «معهد
االستراتيجيات الصهيونية ( »)IZSفي أواخر عام .2015
لكنْ على الرغم من هذا اليقين بالحتمية التاريخية ،
يتوجّب اإلقرار أيضاً بأنها ليست تلقائية الحركة ،وإنما
هي رهن بإرادة صلبة لتفعيلها .ويتوجب االنتباه كذلك
إلى أنّ انتصار الشعوب على الغزاة ال يقاس فقط بحجم
البطوالت والتّضحيات ،على أهمّيّتها وضرورتها لبلوغه،
بل هو رهن بقرارٍ استراتيجي معرفيّ وفعل إرادة واعية
بمتطلّبات وسبل توفير موجبات ميزان قوى جديد قادر
على تحقيق األهداف بسرعة معقولة وكلفة مناسبة.

الحراك الشبابي األخير

وأولى الخطوات لذلك تقضي باملسارعة في مغادرة املوقف
االنتظاري التشكّكي الذي ال يزال غالبية الفلسطينيين
يلتزمونه منذ بدء الحراك الشبابي ،قبل أكثر من ستة
أشهر ،والسعي اللتقاط الفرصة التاريخية التي يتيحها
الشباب الثائر بانتفاضته الجسورة الواعدة من أجل
استعادة نهج املواجهة مع الحركة الصهيونية لهزيمتها،
باعتبارها حركة استعمارية رجعية معاكسة التجاه تطوّر
حركة التاريخ تستند إلى فكرٍ عنصريّ إقصائي ينكر على
اآلخر املختلِف وجوده وحقوقه وتاريخه وحضارته.
واستعادة نهج املواجهة مع الحركة الصهيونية ال
يعني على اإلطــاق تكرار الدخول فلسطينياً في نفق
الخيار األوحد ،بل استخدام كافة األساليب والوسائل
النّضاليّة املشروعة ،والتمييز بين عدم مشروعية الكيان
الصهيوني الذي يتوجب مواصلة النضال إلنهائه ،وبين
متطلبات التعامل السّياسي واإلنساني مع الحقائق
الديموغرافية الناجمة عنه ،فال يسعى (كما تروّج األحزاب
الصهيونية املسيطرة على القرار اإلسرائيلي) إلى تصفية
الوجود اليهودي في فلسطين عبر اإلبادة والتطهير ،وإنما
يتعامل معهم كبشر ،هم أيضاً ضحايا تم استهدافهم
والتواطؤ بين الحركة الصهيونية والقوى اإلمبريالية
املتنفذة الستئصالهم من أوطانهم األصلية وتهجيرهم
إلى فلسطين لحل «املسألة اليهودية» خارج الحدود
الجغرافية األوروبية من جهة ،ولتوظيف احتياج بقاء
الكيان االستعماري االستيطاني الصهيوني املستحدث
فوق أنقاض الشعب الفلسطيني للحماية الخارجية،
باستخدامه كقاعدة متقدمة تضطلع بحماية مصالحها
الحيوية في املنطقَة مع انتهاء عصر االستعمار املباشر،
وبتعزيز هيمنتها اإلقليمية والدولية من جهة أخرى.
وعليه فإنّه يُتوقع أن يتجنّب املشروع الفلسطيني
الوقوع في الفخ ذاته بتجنيد الضحايا لخوض صراع
تناحري أبدي فيما بينهم كي يحفظ للقوى الدولية
املتنفذة هيمنتها ونفوذها ويؤمن دوام استحواذها على
املوارد واألسواق.
 ..ما يحصر الخيارات في بديلَين ال ثالث لهما:
÷ األول :استمرار الحروب بين الفلسطينيين ويهود
إسرائيل إلى أن تُتاح ظروف محلية وإقليمية ودولية
تمكّن أحد الطرفين من استئصال اآلخر كلياً من فلسطين،
وبذلك استمرار الصراع لعدة أجيال قادمة.
÷ الثاني :استلهام تجربة جنوب إفريقيا ،التي ال تراهن
على الزمن املفتوح على كافة االحتماالت ،بل تفتح اآلفاق أمام

حلول إبداعية ممكنة لحلّه تعي أن العدالة املطلقة متعذرة
فيما العدالة النسبية ممكنة ،وال ترتهن للعصبيات الثأرية،
وتمدّ يد العون أيضاً ليهود إسرائيل حصرياً لتمكينهم من
تلمّس فرصة حقيقية ممكنة لحل الصراع عند تحررهم من
اإليديولوجيا الصهيونية .وتُبدي من أجل ذلك االستعداد
لالعتراف لهم بحقوق مواطنة مكتسبة ،ملواصلة من يختار
منهم العيش اآلمن في فلسطين ،فتخلّصهم بذلك من
عقدة وهم استهدافهم بسبب عقيدتهم الدينية وتفوّت
الفرصة على التّحالف الصهيوني  -اإلمبريالي الغربي
باستمرار استنفار غريزة الخوف الكامنة لديهم من األغيار
لتعطيل قدرتهم على انتهاج طريق بديل ممكن يسمح
بإنهاء الصراع الوجودي الفلسطيني ـ اإلسرائيلي.

من يبادر؟

وقَد يحاجج البعض بأن منطق األمور يشير إلى أنّ الطرف
املظلوم ،األضعف واملعتدى عليه ،هو حكماً األحقّ بأن تقدَّم
إليه املبادرات والتطمينات.
وعلى الرغم من وجاهة هذا الطرح ،إلّ أنّ وقائع التّاريخ
تدل على أن الطرف املظلوم هو الوحيد املؤهل لفتح اآلفاق
أمام البدائل املمكنة التي تقود إلى الحلول الجذرية ،كونه:
÷ أوالً صاحب الحق ،وكونه الوحيد الذي يمنح الشرعية
للحلول.
÷ وثانياً ،ألن قوّته األساسية ـ في ظلّ االختالل الهائل
في موازين القوى ـ تكمن في مقدرته على تعظيم خسائر
الطّرف املعتدي أكثر من جنيِ األرباح بفعل املعادلة الصفرية
التي تحتكم إليها الصراعات الوجودية.
÷ وثالثاً ،ألنّه األكثر تأثراً بفوارق القدرات التدميرية
التي يمتاز بها املعتدي ،ما يجعل حاجته للبحث عن البدائل
املمكنة للحلول أكثر إلحاحاً.
÷ ورابعا ،وربما األهم ،ألنّ الواقع القائم ،املغرق في الجنوح
نحو الهاوية ،فلسطينياً وإسرائيلياً وعربياً وإقليمياً
ودولياً ،وتنامي صعود اليمين العنصري إلى مواقع صنعِ
القرار اإلسرائيلي والدّولي ،واستدراج غالبيّة الدّول العربية
إلى صراعات وحروب داخلية إلغائية ..لمْ يُستثنَ منها
أيضاً الشعب الفلسطيني رغم احتالل كامل وطنه وتشرّد
نصف أبنائه ،فانقسم النظام السّياسي الفلسطيني
واحتدم الصراع بين أطرافه إلى حد االقتتال واإللغاء دون

رادع من احتالل يستهدف الكلّ الفلسطيني ،وال يزال هذا
االنقسام يتعمّق ويتمأسس ويتكرّس سياسياً وجغرافياً
وديموغرافياً للعام التاسع على التوالي .وال يزال النّهج
اإللغائي يتواصل بأبشع صوره بين األطراف الفلسطينية
وداخلها ،كما حدث بين حركتي فتح وحماس عام
 ،2007وبين التيّارات املتصارعة داخل الحركة اإلسالمية
الفلسطينية ذاتها (تصفية السلفيين في املسجد األبيض
في غزة في  ،2009/8/15وتصفية املعارضين لسلطة
حماس إلخ )..وداخل حركة فتح ( بين فتح األم وفتح
اإلنتفاضة ،وبين فتح وصبري البنا (أبو نضال) في أواخر
القرن املاضي) ،وحالياً بين التيارات والقيادات املتنافسة
على النفوذ والخالفة داخل فتح وخارجها ،بل وال تتورّع
القوى الفلسطينية املتصارعة عن االستقواء بالخارج
عربياً وإسرائيلياً وإقليمياً ودولياً!
 ..كلّ ذلك كفيل بنشر وتعميق ثقافة الخوف من اآلخر
املختلف ،وكفيل بتعميق االستقطاب والفرز الذي تؤجّجه
غريزة البقاء ،ما يعزّز قدرة القوى الدّولية املتنفّذة على
استمرار توظيف احتياج املتصارعين للدعم واملؤازرة،
وتجنيدهم في تنفيذ خططها إلحكام سيطرتها وتعزيز
هيمنتها اإلقليمية والدّولية.
وهــو كفيل على وجــه الخصوص بتمكين القوى
الصهيونية املتحالفة عضوياً معها ،من مواصلة مهمّتها
األساسية في استدعاء املخاوف الوجودية الكامنة لدى
يهود إسرائيل وإبقاء تداعيات العنصرية األوروبية حيّة في
ذاكرتهم الجمعية ،وإسقاطها على الصراع الفلسطيني ـ
اإلسرائيلي  ،لتبرير الجرائم والسلوك اإللغائي والتطهير
العرقي الذي تمارسه الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة ضدّ
الشعب الفلسطيني ،بادّعاء خطره الوجودي عليهم ،بغية
منعهم من الخروج من الدائرة املغلقة للصراع الوجودي،
وللحيلولة دون تمكينهم من تلمّس طريق بديل ممكن
التحقق عند إعمال العقل وإعالء املصلحة ،لِنهاء الصّراع
مع الفلسطينيين أصحاب البالد األصليين ،ومع سائر
الشعوب العربية واإلسالمية ،والتأهب لبناء مستقبل أفضل
للجميع.

غانية ملحيس

باحثة اقتصادية من فلسطين

صراع ال ينتهي بالتقادم
النكبة اسم علم .ليس ألنه ال يوجد في
العالم سواها من مآسٍ ومظالم وتهجير
جماعي .بــل ألنها تمّت (بشكل ما)
بإشراف األمم املتحدة التي اتخذت قبلها
بقليل قرار «تقسيم فلسطين» وإنشاء
«وطــن لليهود» على أرضها ،وألنها
تمّت بتواطؤ دولي وإقليمي مع إسرائيل
املولودة لتوّها من رحم ذلك .هل كان
يُعْقل أن يوافق صاحب األرض على
التنازل طوعاً عن أرضه؟ ال بالتأكيد .ولو
وافق فهل كان سيُترك وشأنه؟ كذلك ال.
فاملطلوب التخفف من البشر أصحاب
األرض ،وقد ارتُكبت من أجل ذلك مجازر
مرعبة ،منظَّمة بناء على خطة «عقالنية».
هذه هي الحقيقة ،وال يمكن ألي رواية
مــزوّرة أن تمحوها .والحقيقة األخرى
املصاحِبة مــذاك ،منذ  ،1948وقبلها
منذ وعد بلفور  ،1917بل وقبله منذ

قــرارات تشجيع الهجرة االستيطانية
إلى فلسطين من قبل «املؤتمر الصهيوني
العاملي» ،مع نهايات التاسع عشر ..هي
أن الفلسطينيين قاوموا هذا العدوان
وتلك االستباحة بال توقف ،بالسياسة
وباملحاجة وبالسالح.
والحقيقة األخـــرى أيــض ـاً ،أنّ أذى
إسرائيل ال يقتصر على فلسطين ،بل
يخصّ كل محيطها ،وفقاً لوظيفة ذلك
الكيان.
وتبدأ اليوم ،كالعادة ،مرحلة جديدة
في هذا الصراع ،شقّها الداخلي حاضر
في وجوه الشابات والشباب في القدس
وسواها .وأما شقّها العام فحملة املقاطعة
 BDSالتي تدين إسرائيل ،وصوالً إلى
إنهاء «شرعيتها» :الصراع ال ينتهي
بالتقادم!
نهلة الشهال
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أﻟﻒ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺗﻨﻘﻴﺐ
ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺴﻄﺤﻲ ﺗﻢّ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ  16ﻧﻴﺴﺎن /إﺑﺮﻳﻞ  .2016وﻫﻲ أﻛﺒﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﻔﺎق ذاﺗﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ.

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

ﻻ ﺗﺬﻫﺐ »ﺗﻬﺮﻳﺐ«!
اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺪاﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺋﻲ
ﺗﻢّ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،دلّ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻖ اﻷﻟﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻪ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻗﺼﺔ اﳌﻘﻄﻊ اﳌﺮﺋﻲ
ﻓﻲ ﺣﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ أﻛﺒﺮ
ﻋﻤﺮاً ﺧﻠﻒ ﻛﺎﻣﻴﺮا اﻟﻬﺎﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮل،
ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق أﻧّﻪ أﺧﻮه اﻷﻛﺒﺮ ،إذ
ﻳﻘﻮل» :أﺧﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﺳﺄذﻫﺐ ﺗﻬﺮﻳﺐ«،
وﻫﻲ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺪارﺟﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺒﺪو اﻷﻣﻮر
ﻋﺎدﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻫﻮ ردّة ﻓﻌﻞ
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،إذ
ﻳﻜﺴﻮ ﻣﻼﻣﺤﻪ ﻓﺠﺄة ﺣﺰن ﺷﺪﻳﺪ وﺧﻴﺒﺔ
أﻣﻞ ،ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻞ ﻷﺧﻴﻪ اﻷﻛﺒﺮ أﻻّ
ﻳﺬﻫﺐ ،وﻳﻜﺮر ﻓﻲ ﺻﻮت ﻣﻨﻜﺴﺮ »ﻫَـ
ﺗَﻬْﺮﻳﺒِﻦْ!« ،ﻳﻜﺮر رﺟﺎءه ﻛﺜﻴﺮاً ﻟﻴﺤﺎول
أن ﻳﺸﺮح ﻟﻪ أن اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ »ﻣﺆﻟﻢ«،
وأن ﻫﻨﺎك أﻧﺎﺳﺎ أﺷــﺮارا ﺳﻴﻔﻌﻠﻮن ﺑﻪ
أﺷﻴﺎء ﻣﺆﳌﺔ ،ﺳﻴﺠﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﻨﺰف ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
وﻫﻨﺎ ،وﻫﻮ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺼﺪر
واﻟﺮﻗﺒﺔ .وﻳــﺰداد اﻟﻄﻔﻞ اﻧﺨﺮاﻃﺎً ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺛﺎء ﻷﺧﻴﻪ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﳌﻌﺎﻧﺎة :ﺳﻴﺠﻌﻠﻮﻧﻚ ﺗﻐﺮق ﻓﻲ اﳌﺎء ،ﻫﺬا
»ﻣﺆﻟﻢ« ،وﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء وﻳﺘﻮﺳّﻠﻪ أﻻّ ﻳﻔﻌﻞ
ﻷن ذﻟﻚ ﺳﻴﺠﻠﺐ »اﻷﻟــﻢ« ،اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﻟﻢ .وﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻄﻔﻞ اﳌﺼﺪوم ﻋﻦ
اﻟﺒﻜﺎء واﻟﺘﻮﺳّﻞ ،ﺣﺘﻰ وﻋﺪه أﺧﻮه ﺑﺄﻧّﻪ
ﻟﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻠﺔ »اﳌﺆﳌﺔ« ،وأﻧّﻪ
ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ وأﻧﻪ آن ﻟﻪ أن ﻳﻀﺤﻚ وﻳﻜﻒ
ﻋﻦ اﻟﺤﺰن واﻟﺒﻜﺎء!

اﻟﺤﺎدث اﻟﺼﺎدم

ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن /إﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ ،ﺗﻜﺮر
وﻗﻮع ﻣﺂس ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻟﻴﺒﻴﺎ
وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺤﻄﺔ أﺧﻴﺮة ﺑﺎﺗﺠﺎه أوروﺑﺎ ،إﻟﻰ
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫﻲ اﳌﺤﻄﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﻗﺒﻞ ﻋﺒﻮر اﻟﺒﺤﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ .وﻗﺪ
ﺗﻜﻮن أوﻟﻰ ﻋﻼﻣﺎت ازدﻳﺎد ﺧﻄﻮرة ذﻟﻚ
اﳌﻤﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﺮزت ﻣﻊ ﺣﺎدﺛﺔ ﻏﺮق ﺳﺘﺔ
ﻋﺸﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮاً ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻔﺎل ﻣﻦ
أﺳﺮة واﺣﺪة ﺗﺮاوﺣﺖ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻏﺮﻗﻮا ﻣﻊ أﻣﻬﻢ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﺎة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎت
ﺗﺨﺮّﺟﺖ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .أﺧﺬت ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻨﺤﻰ آﺧﺮ ﻋﻤّﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺘﺎداً ﻣﻦ
»اﻟﺴﻤﺎع واﻟﻨﻈﺮ« ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺮق ،أو
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ »أﻛﻴﺎس اﻟﺠﺜﺚ« أو اﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ
اﳌﻐﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻵﺗﻴﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ .اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬه اﳌﺮة ﻛﺎن أن ﺣﺎدﺛﺔ
اﻟﻐﺮق ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ،
وأن اﻟﺠﺜﺚ ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﳌﺼﺮي ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدّى إﻟﻰ أﺧﺬﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺐ
اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة .ﺗﺴﺮّﺑﺖ
ﺻﻮر اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﻔﺘﺎة اﻟﺸﺎﺑﺔ
وﺷﺎب ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﻗﺪ ﺑﺪا
ﻋﻠﻴﻬﻢ آﺛﺎر اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﻮة
إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ ،وﺗﻐﻄﻲ وﺟﻮﻫﻢ أﺛﺎر اﻟﺪﻣﺎء،
ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻧﻄﻼق ﻣﻘﻮﻻت ﺑﺘﻌﺮّﺿﻬﻢ
ﻻﻧﺘﺰاع أﻋﻀﺎﺋﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻗﺘﻠﻬﻢ واﻹﻟﻘﺎء

ﻓﻜـــﺮة

اﻟﺸﻌﻠﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺔ ﺑﻴﺪ ﻻﺟﺌﺔ

ﺑﺠﺜﺜﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ،ﺣﻤﻼً ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻧُﻘﻠﺖ ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻴﻦ ﺻﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ
وإرﻳﺘﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ أﻳﺪي ﺳﻤﺎﺳﺮة اﻟﻬﺠﺮة
ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺴﻮدان ،وﻣﺎ
ﻳُﻤﺎرَس ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺸﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﻴﻦ
ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻋﺒﺮ ﺷﺮق اﻟﺴﻮدان وﺳﻴﻨﺎء ،ﻣﻦ أﺳْﺮ،
وﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻷﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﺑﻐﺮض
اﻧﺘﺰاع اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻨﻬﻢ .اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺨﺒﺮ
ﻛﺎﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻬﺸﻴﻢ ،وﺳﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﻞ
ﻗﻨﺎة ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﺻﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ ،وﻋﺠﺰ اﳌﺬﻳﻊ
ﻋﻦ إﻛﻤﺎل اﻟﺨﺒﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ ،وﺳﻘﻮط أوراق اﻟﻨﺸﺮة ﻣﻦ
ﻳﺪه وﻫﻮ ﻳﺤﺎول ﻛﺒﺢ دﻣﻮﻋﻪ.

ﺳﻮرﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

وﺻﻠﺖ اﻟﺸﻌﻠﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮازﻳﻞ أﺧﻴﺮاً ،وﻛﺎن
أوّل ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﺘﻀﻴﻒ اﻷوﳌﺒﻴﺎد
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ اﳌﻘﺒﻞ ﻃﻔﻠﺔ اﺳﻤﻬﺎ ﺣﻨﺎن
دﻛّﺎ .اﺑﻨﺔ اﻟـ 12ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺒﺮازﻳﻞ
ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ وﻧﺼﻒ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺰﻋﺘﺮي
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة
ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ »اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺘﻮح« اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﺮازﻳﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺣﻖّ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ.
وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺴّﻮرﻳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺸﻌﻠﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﻬﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺬي ﺣﻤﻞ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ أﺛﻴﻨﺎ .ﻗﻀﻴﺔ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ أوﳌﺒﻴﺎد ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻻﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ دوﻟﺔ.
ﻟﺤﻤﻞ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻌﺎنٍ ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ .ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﻫﺬا
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ اﻷوﳌﺒﻴﺎد اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎم  1936ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن آﺧﺮ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﻐﻔﺮﻳﺪ إﻳﻐﺮﻏﻴﻎ اﻷﺷﻘﺮ
ذا اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﺬي أراد اﻟﻨﺎزﻳﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻮّق اﻟﻌﺮق اﻵري .ﻛﺴﺮ ﻫﺬا
اﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﺟﻴﺴﻲ أوﻳﻨﺰ ،وﻫﻮ ﻋﺪّاءٌ أﻣﻴﺮﻛﻲ أﺳﻮد ﺧﺮج
ﻣﻦ اﻷوﳌﺒﻴﺎد ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ أرﺑﻊ ﻣﻴﺪاﻟﻴﺎت ذﻫﺒﻴّﺔ.
وﻓﻲ أوﳌﺒﻴﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﺎم  1964وﺻﻠﺖ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﻳﺪ ﻳﻮﺷﻴﻨﻮري ﺳﺎﻛﺎي ،اﻟﻌﺪّاء اﻟﺬي وﻟﺪ
ﻳﻮم إﻟﻘﺎء اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎنٍ
ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﺳﻮى  60ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاً ﻋﻨﻬﺎ .ﻫﺬه اﳌﺮّة ﻛﺎن
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻌﺒﻴّﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺎد ﻟﻺﺿﺎءة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﻌﺾ
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﻨﻮن اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ .ﻋﺎم 2000
اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﺳﻴﺪﻧﻲ اﻷوﳌﺒﻴﺎد واﺧﺘﺎر اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﻮن
اﻹﺿــﺎءة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻓﺤﻤﻠﺖ
اﻟﺸﻌﻠﺔ اﻟﻌﺪّاءة ﻛﺎﺛﻲ ﻓﺮﻳﻤﺎن وﻫﻲ ﻣﻦ اﻻﺑﻮرﻳﺠﻴﻦ.
أﻣّﺎ ﻋﺎم  2008ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺮض ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون داﻋﻤﻮن
ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﻴﺒﺖ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻋﺪة وﻛﺎد أﺣﺪﻫﻢ
ﻳﺨﻄﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن.
ﻫــﺬا اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻳﻌﻮد ﻓــﻲ اﻷﺻــﻞ إﻟﻰ
أﺳﻄﻮرة اﻟﺘﻴﺘﺎن اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﺑﺮوﻣﻴﺜﻴﻮس اﻟﺬي ﺳﺮق
ﺳﺮّ اﻵﻟﻬﺔ )اﻟﻨﺎر( وأﻋﻄﺎه ﻟﻠﺒﺸﺮ .ﻫﺆﻻء اﻟﺒﺸﺮ ﻻ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﺮاﻋﺎﺗﻬﻢ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺴّﻼم .اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺟﺰءٌ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﺼّﺮاع اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ أﺣﻴﺎﻧﺎً أﻓﻜﺎرا اﺳﺘﻌﻼﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻔﻜﺮة
اﻟﻨﺎزﻳّﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ أﻓﻮاﺟﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،ﻫﻢ
اﻟﻴﻮم ﻣﺤﻂّ اﻷﻧﻈﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أيّ وﻗﺖ ﻣﻀﻰ .ﺣﻤﻞ
اﻟﺸﻌﻠﺔ رﻣﺰﻳﺎً ﻫﻮ اﺿﺎءة ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮاﺗﻬﻢ اﳌﻨﻜﺴﺮة.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻛﺎن ﺳﺒّﺎﺣﺎً ﻗﺒﻞ أن ﺗﺄﺗﻲ ﻗﺬﻳﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻴﻤﻨﻰ .وﺑﻌﺪ ﻟﺠﻮﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻗﺮّر
اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ  -وإن ﺑﻘﺪمٍ اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ـ ﻓﺎﻧﻀﻢ
إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺮة ﺳﻠّﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲّ ﻣﺘﺤﺮّك ،أﻣّﺎ اﻟﻄﻔﻠﺔ
ﺣﻨﺎن ﻓﺘﻘﻮل إنّ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﻠﺔ »ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ
ﻛﻞّ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن أنّ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﺸﺮٌ ﺣﻘﻴﻘﻴﻮن ،وأنّ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﻓﻌﻞ أﺷﻴﺎءٍ إﻳﺠﺎﺑﻴّﺔ«.

أرﺑﻌﻤﺌﺔ آﺧﺮون

ﺑﺬﻟﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
واﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء
اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺟﻬﻮداً ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أنّ اﻟﺼﻮر ﺗﻌﻮد ﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ـ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول ـ ﺣﺪث ،ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺟﺜﺚ
اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،وأن اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻨﻔِّﺬة ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﺢ
ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺜﻼﺟﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺠﺜﺚ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ إﻟﻰ
اﻧﺘﺰاع أﺣﺸﺎﺋﻬﻢ ﻣﻨﻌﺎً ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻟﻠﺠﺜﺚ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ
واﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺪﻓﻦ .وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ
ﻟﻸﻧﺒﺎء اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻠﻚ ،وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻌﺖ ﻟﺸﺮح
اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻠﻌﻤﻮم ،ﺣﺪﺛﺖ ﻛﺎرﺛﺔ أﺧﺮى راح
ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺮة أرﺑﻌﻤﺌﺔ ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ،
ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت،
ﻓﻘﺪوا ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻏﺮﻗﺎً ﺧﻼل رﺣﻠﺘﻬﻢ ﻋﺒﺮ
اﻟﺒﺤﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.

ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ

رﻏﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺪﺛﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ،
ﻓﺈنّ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت واﻟﺠﺪل اﳌﻔﺘﻮح ﺣﻮل
اﻷﻣﺮ ،ﻻ زال ﻋﺎﻟﻘﺎً ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻹﺻﺮار اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ
اﻧﺴﺪاد اﻵﻓﺎق أﻣﺎﻣﻬﻢ ،ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ اﻟﺤﻮاﺟﺰ
أﻣﺎم أدوار ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻬﻢ إن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو اﻟﺨﺎص ،أو ﻋﺪم ﻣﻨﺤﻬﻢ
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢّ
وﺿﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ،
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻧﺨﺮاط اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻣﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺎ أﺻﺒﺢ
ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة وﻏﻴﺎب
اﻟﻀﻤﻴﺮ واﻧﻌﺪام اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ،
دون ﺧﻮف ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺎء .وأﻳﻀﺎً اﺳﺘﻤﺮار اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻠﻚ
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺷّﺮ ﻟﻮﺟﻮد أﻃﺮاف ﻣﻨﺘﻔﻌﺔ
وﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﳌﺘﺒّﻌﺔ
ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺧﻠّﻔﻬﺎ رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪي
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻣﺎل

رﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻰ ـ ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻛُﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻷﻃﻔﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻌﺮب
ﻧﺒﺪأ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ أﺧﻼﻗﻲ /ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺤﻖّ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﳌﻬﻤّﺸﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﻋﺮﻋﻮن ﻓﻲ
ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﺸﺘﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻼ ﺑﺪّ ﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﺗﺨﺒﺮﻫﻢ أن
ﺛﻤّﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ اﻟﺪور اﻷﻗﻮى ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﺑﻌﺪه اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ .وﺑﺪورﻫﻢ ،ﻛﺎن ﺳﻜﺎن
اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻬﺪف اﻷول ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ.
أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪّﻫﺎ اﳌــﺆرخ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ -
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻧﻮر ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ أن ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ )اﻟﺘﺮاﻧﺴﻔﻴﺮ(
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1948 - 1947اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻘﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.
ﺑﺪأت ﻫﺬه اﳌﺨﻄﻄﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻊ ﺛﻴﻮدور ﻫﺮﺗﺰل اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم » :1885ﺳﻮف ﻧﺤﺎول أن ﻧﺮﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﺧﻠﻒ
اﻟﺤﺪود ﺑﺄن ﻧﺠﺪ ﻟﻬﻢ أﻋﻤﺎﻻً ﻓﻲ دول اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻮف ﻧﺮﻓﺾ أن
ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻓﻲ وﻃﻨﻨﺎ« .وﻗﺪ أﺷﺎر اﳌﺆرخ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ إﻳﻼن ﺑﺎﺑﻴﻪ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ »اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻌﺮﻗﻲ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ« إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮى ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎس
ﻟﻠﻬﺠﻮم اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﺪ ﻓﺮوع »اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻴﻬﻮدي«
)ﻛﻴﺮن ﻛﻴﻴﻤﺖ( اﻟﺬي ﺣﻀّﺮ »ﻣﻠﻔّﺎت اﻟﻘﺮى« ﻟﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺢ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺘﻌﺮف إﻟﻰ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ
ﻓﻲ ﺛﻮرة .1936
أﺳﻬﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎن اﳌﺪن
واﻟﻘﺮى .ﻣَﻦ ﻫُﺠّﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳌﺪن ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ اﳌﻨﻔﻰ ﻣﻮارد ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ أو ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ أو ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ،وﺣﺘﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﻮارد
ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻜّﻨﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً وﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ اﻻﺗﻜﺎل ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .أﻣﺎ اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺮى ﻓﻮﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﺑﻠﺪان
اﳌﻨﻔﻰ ﺑﻤﻼﺑﺴﻬﻢ وﺑﻌﺾ اﳌﻮارد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ .ﻫﺆﻻء ﻫﻢ ﺟﻞ ﺳﻜﺎن اﳌﺨﻴﻤﺎت
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐﻮث »اﻷوﻧﺮوا« اﻟﺨﻤﺴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ
داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ،وﻫﻢ ﺑﻤﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﻮل رﻳﻔﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت ﻓﻼ ﺗﻜﻤﻦ وﺣﺴﺐ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬه اﳌﺨﻴﻤﺎت
ﺑﺤﺪّ ذاﺗﻬﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺻﺎرخ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺒﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ -
ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻨﺘﻬﻢ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﻢ وﻣﻘﺎوﻣﺎﺗﻬﻢ ـ ﻫﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺎم  ،2011ﺛﻤﺔ  25.6ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ

اﳌﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﺪى »اﻷوﻧﺮوا« ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ  58ﻣﺨﻴﻤﺎ رﺳﻤﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أن ﺣﻮاﻟﻲ  200أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ
ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺎ واﻷردن وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﳌﺤﺘﻠﺔ .وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻻ ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺷﺮﻳﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻞّ اﳌﺆﺛﺮ
اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴّﺰ ﺑﺜﻘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻬﻢ ،ﻟﻴﺲ ﻣﺤﺼﻮراً ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﺎﻟﻮزن
اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺨﻴﻢ اﺳﺘﻤﺮت
ﻟﺪى أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدروه إﻟﻰ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة أو ﻫﺎﺟﺮوا .ﻫﻨﺎك ﻧﻤﻂ
ﺳﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﺘﻤﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻋﻮدﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺨﻴﻤﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ زﻳﺎرات دورﻳﺔ .اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺨﻴﻤﺎت ،وﺗﻨﻈّﻢ ﻓﻴﻬﺎ .أﻣﺎ
اﻷﺧﻴﺮة ﻓﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺠﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻟﻜﻦ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺸﺮ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﻣﺘﺰاﻳﺪاً ﻟﻬﺬه اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻓﻲ اﻷردن،
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ اﻟﺸﺘﺎت  40 -ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﳌﺴﺠﻠﻴﻦ ـ ﻓﺈن اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺪارس
»اﻷوﻧﺮوا« أو ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻷردن اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺟﺮت »أردﻧﺘﻪ« ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻷردن ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﳌﺨﻠّﺺ
و »وﻟﻲ اﻷﻣﺮ« ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ.
ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻳﺴﻮد اﻹرﺑﺎك ﻋﻴﻨﻪ :ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن اﳌﻨﻬﺎج اﻷردﻧﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪاً إﻟﻰ ﻓﺘﺮة ﻗﺮﻳﺒﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪرس اﻟﻄﻼب
ﻓﻲ ﻏﺰة اﳌﻨﻬﺎج اﳌﺼﺮي .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﻀﻌﺖ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وأﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺸﺪدة،
ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮاً ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺎج اﻷردﻧﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺗُﺨﻀِﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﳌﺪارس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻀﻐﻮط ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ »أﺳﺮﻟﺔ« اﳌﻨﻬﺎج .ﻫﻨﺎك ،ﻓﻲ اﳌﺪارس ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻮاﻟﻲ  14.5ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻳُﺪرَّس اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ
أﺟﺰاء وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي ﺟﺰء ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺪاب
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ .ﻓﻲ ﻣﺪارس »اﻷوﻧﺮوا« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،وﺣﺪه اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳُﺪرّس .اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺪرج ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎﺟﻬﺎ ﺟﺰءاً
ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮرﻳﺎ.

وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﺣﻮاﻟﻲ  11ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن ﻫﺬه اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺮﻣﺎن اﳌﺸﺘﺮك ،إﻻ أن اﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻨﺎﻫﺞ
ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﻌﻤﻖ ﺗﻔﺘﺘﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ  Al - Tamerو  Al - Janaو Badil
أن ﺗﺼﺪر ﻛﺘﺒﺎً ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻟﻜﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وُوﺟﻪ ﺑﻌﻘﺒﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﳌﺴﺘﻮى أو اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ
ﻓﻲ ﻋﺒﻮرﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪود.
اﻋﺘﺎد اﻷﻃﻔﺎل أن ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻋﻦ ﺟﺬورﻫﻢ وﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻫﻠﻬﻢ
وﺟﺪودﻫﻢ ،وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎً اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷن اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺬي
ﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻋﺮﻓﻬﺎ واﻓﺘﻪ اﳌﻨﻴﺔ أو ﺑﺎت ﻳﻌﺪ أﻳﺎﻣﻪ .وإن ﻛﺎن ﻫﺆﻻء
اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ ﺗﺸﺮﺑﻮا رواﻳﺎت ﻣﺤﻜﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﻦ
ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺨﻴﻢ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻬﻮﻳﺘﻬﻢ ،ﻓﻬﻞ ﻳُﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا
ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳌﺤﺎﺟﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎت،
ﻟِﻨَﻘُﻞ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وزﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب؟
ﺣﺎزت اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺘﺎم ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ .أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ )وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ( ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﻀﻴﻔﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎت ﻫﺆﻻء ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وﻳﻌﺎﻧﻲ ﺳﻜﺎن اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻣﻦ ﺻﻌﺎب ﻋﺪة ﻛﺎﻻﻛﺘﻈﺎظ
واﳌﺴﺎﻛﻦ اﳌﺘﺼﺪﻋﺔ وﻧﻘﺺ اﳌﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﺸﺮات ،وﻫﺬه
ﻣﺸﻜﻼت ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺧﺎرج اﳌﺨﻴﻢ .وﻟﻄﺎﳌﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻫﺪﻓﺎً ﻟﻠﻬﺠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻗﻤﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
وﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬا اﻻﺿﻄﻬﺎد ،ﻻ ﺑﺪّ أن ﻧﻌﺘﺮف ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد أﻛﺜﺮﻳﺔ ﺳﻜﺎن
اﳌﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ »اﻷوﻧﺮوا« ،وﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﺻﻤﻤﺘﻪ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
 ﺑﺈدارة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  -ﻹدﻣﺎج اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎداتاﻟــﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ .وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻔﻘﻮد ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
»اﻷوﻧﺮوا« اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺮار اﺗُﺨﺬ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ
ﻟﻴﻮاﺋﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ وﻛﺘﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ .وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ

اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻧﻈﺎم »اﻷوﻧﺮوا« اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺗﺒﺎﻃﺄت اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺪّ اﻟﻔﺠﻮة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﻛﺘﺐ
ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮد ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻫﺪﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﺟﻬﺪ اﳌﻔﻜﺮ اﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻲ ﻫﺎروﻟﺪ ووﻟﺐ ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ .ﻳﺆﻣﻦ ووﻟﺐ أن اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﺼﺮاع
ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي »اﻷﺑﺮﺗﻬﺎﻳﺪ« ،ﻻ أن ﻳﺆﺟَّﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻜﻢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻮداء .ﻫﻜﺬا داﻓﻊ ﻋﻦ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻞ واﻷﻣﻴﺔ ،وﻳﻌﺰز ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺑﺮﺻﺪ أدوات
ﻗﻤﻌﻪ وﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﻓﻴﻪ ،وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﺰوّد اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ« .وﺻﻔﺔ ووﻟﺐ
ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ .وﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﺘﻔﺘﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ،ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ رﺳﺎﻟﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﳌﺸﺘﺘﻴﻦ.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺬﻳﺮ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺘﺎت ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻣﺘﻼك اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال اﻹﺣﺒﺎط ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ ﻧﻘﺎش ﻋﺎم ،واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ إﻳﺠﺎد
ﻣﻨﻬﺎج ﻣﻮﺣّﺪ .ﻳﻔﺘﺮض ذﻟﻚ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﻼت ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ »اﻷوﻧﺮوا« ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ دﻣﺞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ،أو ﻣﻦ
ﺧﻼل إﺻﺪار ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.
وﺗﺸﻐﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎل اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻷﻫﺎﻟﻲ واﻟﻄﻼب واﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻴﻦ وﺣﺘﻰ اﻷﻃﻔﺎل أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ـ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﻀﻮع اﻟﻄﺒﻘﻲ
ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت ،ﻓﺈن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻮل اﳌﺨﻴﻤﺎت إﻟﻰ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﻤﺒﺎدرة »ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻢ« ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
أﻳﻀﺎً ﻳﺄﻣﻞ اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻜﺘﺒﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﺨﻴﻢ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮاﻛﺰ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﺎرِض واﻟﻨﻘﺎش.

روز ﻣﺎري ﺻﺎﻳﻎ
أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴَّﺔ وﺑﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻔﻮي
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أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻦ ﻻدن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت ﺗﻢّ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﻮد
ﻋﻤﻠﻬﻢ آﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ ،ﺟﻠّﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ .وﻗﺪ
ﺻﺮّح اﻟﻌﻤﺎل اﻧﻬﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮا ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ أن
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠّﻤﻮا رواﺗﺒﻬﻢ ﻣﻨﺬ  ٤ﺷﻬﻮر ،وﺗﻈﺎﻫﺮوا أﻣﺎم ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻗـﻀـﻴــــﺔ

ﺳﻘﻮط »اﻟﺨﻀﺮاء« ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد
ﺑﻐﺾ اﻟﻨّﻈﺮ ﻋﻦ دﻻﻻﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈنّ ﻣﺸﻬﺪ اﻗﺘﺤﺎم
»اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء« ﻓﻲ  30ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ ﻛﺎن ﺛﻘﻴﻼً
ﺑﺮﻣﺰﻳﺘﻪ .ﻫﻨﺎ ،رﻗﻌﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺑﻐﺪاد ﻳﻘﺪِّر اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑـ 10ﻛﻠﻢ ﻣﺮﺑﻊ )ﻣﻦ  4555ﻛﻠﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺑﻐﺪاد( ،ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﳌﺠﻤّﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
وﻗﺼﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺮى اﻟﺴﻔﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﻴﻮت
ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ .وﻫﻲ ﻇﻠّﺖ ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة
ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻣﻌﺰوﻻً ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪٌ أن ﻳﺪﺧﻠﻪ أو ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻪ إﻻّ
ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﺑﻌﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻘﺎط ﺗﻔﺘﻴﺶ واﺣﺘﺮازات
أﻣﻨﻴّﺔ ﻣﺸﺪّدة .ﻫﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎً ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴّﻴّﺎرات اﳌﻔﺨﺨﺔ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﺪراﻧﻬﺎ أو
ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ داﺧﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﺴﻤﺎع أﺻﻮات ﺗﻠﻚ اﻻﻧﻔﺠﺎرات دون أن ﺗﻄﺎﻟﻬﻢ
ﺷﻈﺎﻳﺎﻫﺎ.

اﻟﻌﺒﻮر إﻟﻰ »اﻟﺨﻀﺮاء«

ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﺣﺎﺟﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن
أﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﳌﺆﺳّﺴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﻋﺘﻴﺎدي »اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤﺮاء«
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜّﻞ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد .وﻣﺜّﻠﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻀﺮاء ﺗﺠﺮﻳﺒﺎً ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﺿﻐﻮط
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﺪأ ﻛﺘﺮﺗﻴﺐ
أﻣﻨﻲ ،ﺗﺤﻮّل ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً إﻟﻰ ﺳﻴﺎجٍ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﳌﻴﻦ:
ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺒﺤﺒﻮﺣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺶ ﻃﺒﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ازدادت ﺗﺮﻓﺎً ﻓﻲ زﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﻲ ،وﻣﻌﻈﻢ رﻣﻮزﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻔﻴﻴﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺮاق ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  2003وأﻗﺎرﺑﻬﻢ ،وآﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﳌﻐﺎﻣﺮﻳﻦ اﳌﺤﻈﻮﻇﻴﻦ ..وﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ وراء اﻟﺴﻴﺎج ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺶ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬَﻜﺔ وﻣﻔﻜَّﻜﺔ وﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺳﻨﻮات
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻹﻓﻘﺎر اﳌﻮروث ،ﺑﺪءاً
ﻣﻦ ﺣﺼﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ  ،2003وﻛﻞ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﻏﻴﺎب
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ،ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺠﻮة ﻧﻔﺴﻴﺔ ،وﺻﺎر اﻵﺧﺮ اﻟﺴﺎﻛﻦ وراء
اﻟﺠﺪران رﻣﺰاً ﺗﻔﺮغ ﻧﺤﻮه ﻛﻞ ﻧﻮازع اﻟﻐﻀﺐ ﻟﺪى اﻷﻗﻞ
ﺣﻈﺎً ،اﻟﺘﻮاﻗﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ،اﻟﻄّﺎﻣﺤﻴﻦ ﺑﺤﻴﺎة
أﻓﻀﻞ ،واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﺒﺶ ﻓﺪاء.
ﻇﻠﺖ ﻓﻜﺮة ﻋﺒﻮر ﺟﺪران »اﻟﺨﻀﺮاء« ﺗﺪاﻋﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﻌﻮا ﻛﻼﻣﺎً ﻳﺸﺒﻪ
اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ ﻋﻤّﺎ ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺪران ،ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮ
ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﳌﻬﻢ ﻫﻢ ،ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻜّﺎن ﻣﺎ
وراء اﻟﺠﺪران أﻧﺎﻧﻴﻴﻦ و »ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ« وﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻘﺎﺳﻢ
ﺑﺤﺒﻮﺣﺘﻬﻢ ﻣﻊ »اﻟﺸﻌﺐ« .ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﻤﺴﻪ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺠﻮال ﻓﻲ ﺷﻮارع »اﻟﺨﻀﺮاء« ﻏﻴﺮ اﳌﺰدﺣﻤﺔ ،اﻟﺘﻌﺮّف
ﻋﻠﻰ ﻃﻘﻮﺳﻬﺎ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت داﺧﻠﻬﺎ،
وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘﻪ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺠﻮة ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﻊ أﻫﻞ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ،ﻓﺠﻮة أﻛﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺤﻮذ
أﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﳌﻨﻔﻰ اﻟﺴّﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻛﺒﺎر
اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ .ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ،
ﻋﺒﻮر اﻟﺨﻀﺮاء إﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺟﻴﻮب اﻟﻼّدوﻟﺔ،
وﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮل ﻟﻚ ﺻﻮر »اﻟﺴﻴﺪ« اﳌﻮزﻋﺔ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك ،ﻣَﻦ ﻫﻢ
ﺳﺎدة »اﻟﺤﻤﺮاء«.
ﺻﺎر اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﺠﺄة ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺸﺪﻳﺪ داﺧﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ اﻋﺘﺎﺷﺖ ﻃﻮﻳﻼً
ﻋﻠﻰ رﻳﻊ ﻣﺘﺂﻛﻞ وﺑﻨﺖ ﻣﺠﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺒﻮﺣﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ زاﺋﻠﺔ،
وﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﻛﻢ وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ
اﻟﻮﻋﻲ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﺤﻤﺮاء ،ﺑﻞ

وأﻳﻀﺎً ﺑﺈﺻﺮار أﻫﻞ اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻊ ،ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺣﻮل ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻂ .ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻋﺎﺑﺮو اﻟﺴﻴﺎج ﺑﺎﻧﺘﻈﺎره ﻫﻮ أﻣﺮ »اﻟﺴﻴﺪ« اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﺨﻄﺎب اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺷﻴﻔﺮة اﻻﻧﻄﻼق.

»اﻟﺴﻴﺪ« :اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ واﻹﺻﻼح

ﳌﺎذا ﻛﺎن ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺼﺪرﻳﻴﻦ ﻫﻢ أول ﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﺟﺪران
اﻟﺨﻀﺮاء ،رﻏﻢ أن أﻋﻀﺎء ﻛﺘﻠﺘﻬﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ووزراءﻫﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أﺻــﻼً ﺟــﺰءاً ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎً ،ﻧﺤﻦ أﻣﺎم ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺆﻟﻒ اﻟﻴﻮم
ﺛﻠﺚ ﺳﻜﺎن ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،أﻏﻠﺐ ﻋﻮاﺋﻠﻬﺎ ﻳﻨﺘﻤﻮن
إﻟﻰ اﻟﻄّﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة ،وﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﻞ ﺗﻨﺤﺪر ﻣﻦ
أﺻﻮل ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺔ وﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ،وﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺿﻮاﺣﻲ
ﻛﺒﺮى ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ أﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت.
وﻳﻤﺜّﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻣﻌﻈﻤﻬﻢ إﻣّﺎ
ﻋﺎﻃﻞٌ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وﺑﻌﺾ
ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮا ودرﺳــﻮا ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻃﻤﻮح
ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺗﻠﻚ
اﻷوﺻﺎف ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺮاق ،واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ،وﺗﻨﻄﺒﻖ
ﻛﺜﻴﺮاً ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻟﻴﻨﻮﻳﺰ،
آﺻﻒ ﺑﻴﺎت ،ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﺸﻈﺎة وﻏﻴﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﻲء ﺣﺼﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﻳُﺴﻤّﻴﻪ ﺑـ »اﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ« .ﻟﻜﻦّ أوﺟﻪ
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ اﺳﻤﻪ ﺑﻴﺖ
اﻟﺼﺪر ،وﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ،ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر.
ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴّﻜﺎﻧﻴﺔ أول أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻛﺤﺮﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻌﻮد ﻧﺠﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق اﻟﺼﺪر ،واﻟﺪ ﻣﻘﺘﺪى ،اﻟﺬي ﻓﻲ ﺳﻴﺎق
اﺳﺘﻴﺮاﺛﻪ ﻟﻠﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺤﺮﻛﻲ ذي اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺬي أﻃّﺮه ﻓﻜﺮﻳﺎً ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﺼﺪر،
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻣﻊ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮ
اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻔﻮذ اﳌﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ ،ﻋﺒّﺄ ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮاً وﺻﺎر ﻳُﺨﺎﻃﺒﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
وﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻊ ﻫﻤﻮﻣﻬﻢ ورﻏﺒﺘﻬﻢ اﻟﺠﺎرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ »اﻻﻋﺘﺮاف« .ورث ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﺗﻠﻚ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌﺸﺒﻌﺔ ﺑﻤﻘﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺮﻏﺒﺔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،وﺑﺠﻨﻮحٍ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻮّﺗﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻗﻮّة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼّﺪرﻳﺔ ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﺣﺘﺠﺎج،
ﻟﻜﻨﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﺗﺪﻳﺮه ﺗﻀﺎﻣﻨﺎت ﻣﺤﻠّﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ورﻏﻢ
ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﻲ ،إﻻّ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﺑﻠﻐﺔ ﺗﻤﺰج اﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﻮي ،وﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ« اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺬاﺗﻬﺎ ،ﺑﻤﺮوﻳﺎﺗﻬﺎ وﻃﻘﻮﺳﻬﺎ وﺗﺼﻮراﺗﻬﺎ اﳌﺘّﺤﺪة ﻋﻠﻰ
ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﻴﺔ.
دون ﺑﻴﺖ اﻟﺼﺪر ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺗﺸﺒﻪ إﻟﻰ ﺣﺪٍّ
ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ »اﻟﻼّﺣﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ آﺻﻒ
ﺑﻴﺎت ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻏﻴﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺸﻬﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎرف ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻟﻜﻦّ اﻟﺼﺪر ﻫﻮ
ﻣَﻦ ﻳﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ـ ﺑﺎﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ اﻟﺘﻲ ورﺛﻬﺎ ﻣﻦ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ـ ﻗﺪرة اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ،
ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ،وﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ،وﻋﺒﺮ
اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﳌﺴﻠﺤﺔ.

ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﺒﻴﺪي  -اﻟﻌﺮاق

اﻟﺼﺪر واﻻﺣﺘﺠﺎج

ﻇﻞ اﻟﺼﺪر ﻳﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻧﺰﻋﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج واﻟﺘﻤﺮد اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺑﻴﻦ اﻻﻋﺘﺪال واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻼل وﺣﻜﻮﻣﺘﻲ
ﻋﻼوي واﳌﺎﻟﻜﻲ.ﻋﺎش اﻟﺼﺪر ﺻﺮاﻋﺎً ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻘﻴﻦ ﻗﻴﻤﻴﻴﻦ،
اﻷوّل ﻳﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺮد واﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ واﳌﻘﻮﻻت
اﻟﺠﺬرﻳﺔ اﳌﺆﺳِّﺴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري اﻟﺤﺮﻛﻲ ،وآﺧﺮ ﻳﺪﻓﻌﻪ
إﻟﻰ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﻤﻘﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺎوﻟﺔ
اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﳌﺎ دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟّﺬي ﺗﻘﻮده
ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﻜﻴﻢ ،ﻏﺮﻳﻤﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺼﺪر ،واﻟﺘﻲ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻤﺜﻼً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻟﻸرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ

ﺗﺤﻮّﻟﺖ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻟﻠﺼّﺪر زﻣﻦ ﺗﻘﺎرب اﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻴﻦ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻔﻮذ
اﳌﺎﻟﻜﻲ.
ﻣﺆﺧّﺮاً ،وﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸّﺎرع
اﻟﺸﻴﻌﻲ ،وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻷﺣﻤﺮ ،وﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﻮارد واﺣﺘﺪام اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
داﺧﻞ )وﺑﻴﻦ( اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ اﳌﻨﻈِّﻤﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﺎﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﺟﺪ اﻟﺼﺪر أنّ ﻣﻘﻌﺪاً واﺣﺪاً ﻓﻲ اﻟﻄّﺎوﻟﺔ
اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة ﻣﻊ ﺑﻘﻴّﺔ اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎً
ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺠَﻴَﺸَﺎن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﺬي ﻳﻌﺪه
ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟــﻮزارات واﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ،
وﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ إﺧﺮاج ﻋﺸﺮات اﻵﻻف إﻟﻰ اﻟﺸّﺎرع
وإﻋﺎدﺗﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﻼً  .ﻛﺎن ذﻟﻚ اﳌﻘﻌﺪ ﺻﻐﻴﺮاً ﺟﺪاً أﻣﺎم ﻣﺎ

اﺳﺘﺸﻌﺮه اﻟﺼﺪر ﻣﻦ ﺗﺤﺪٍ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺂﻛﻠﺔ ،وأﻳﻀﺎً
ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﻮرة ،اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺎح ﻓﻴﻪ
وﻳﺠﺪ أﻧّﻪ أﻗﺮب ﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺎﺗﻪ وﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻮس
ﻣﻊ »ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ« )اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ »ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق ﺗﺼﺎﻋﺪت ﻛﺜﻴﺮاً ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة( ،ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻳﺰداد ﻓﻴﻪ اﻟﺸّﺎرع اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺪري اﻗﺘﺮاﺑﺎً ﻣﻦ روح
»اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ«.
ﻛﺎرﻳﺰﻣﺎ اﻟﺼﺪر ،ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳُﺨﺮج ﺟﻤﻬﻮره اﻟﻜﺒﻴﺮ إﻟﻰ
اﻟﺸّﺎرع ﻟﻴﺘﺮﺟﻢ ﺧﺮوﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻰ ﻗﻮّة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳﻔﺘﻘﺮ اﻵﺧﺮون ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮة ،ﻷن ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﺨﻀﺮاء ﻗﻮﻟﺒﺖ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ وﻋﻠّﻤﺘﻬﻢ أنّ »اﳌﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻷﺳﻬﻞ ﳌﺮاﻛﻤﺔ اﻟﺴّﻠﻄﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ رﺷﻮة اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪّﻋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻣﻘﺎﻋﺪَ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺤﺘﻤﻮن
ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻬﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ »ﺷﻮارﻋﻴﺔ« اﻻﺣﺘﺠﺎج.
اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪّﺳﺘﻮر ،اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﳌﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﺨﺒﻮﻳﺔ .ﺗﻠﻚ ﻫﻲ
اﻟﺜّﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﺘﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮاء
ــ اﻟﺤﻤﺮاء .ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﺣ ًّﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴّﺎً ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ
ﺗﻤﺎرس ﺗﺰﻳﻴﻔﺎً ﻣﺴﺘﻤﺮّاً ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺗﻪ اﻟﻜﺒﺮى .ﻓﻼ
ﻃﻘﻮس اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﻘﺎدرة اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺴّﺨﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺘﻔﺎﻗﻢ واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻊ
ﺻﻴﻒ ﺣﺎر آﺧﺮ وإﻓﻼس ﻣﺤﺘﻤَﻞ ،وﻻ ﻛﺎرﻳﺰﻣﺎ اﳌﻨﻘﺬ وﻟﻐﺘﻪ
اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺑﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒّﺆ ﺑﻠﺤﻈﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »إﺳﻘﺎط
اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ« .ﻳﺘﺤﺪّث اﻟﺼّﺪر ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻦ »اﻟﺜﻮرة« و
»اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ« ﻟﻴﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻌﺒﻴّﺔ ،ﻟﻜﻨّﻪ ﺧﻄﺎب
ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺧﻄّﺔ واﺿﺤﺔ وﻳﺤﻔﻞ ﺑـ »ﻗﺪرﻳّﺎت« ﻗﺪ ﺗﻐﻔﻞ ﻋﻦ
إدراك ﺧﻄﻮرة اﻟﺤﻞّ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ )رﻏﻢ أنّ اﻟﺼّﺪر أوﺿﺢ أﻧّﻪ
ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺪد اﻟﺬﻫﺎب ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻌﻞ ،وإنْ
ﻛﺎن ﻳﺒﻘﻴﻬﺎ ﻛﻤﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻄﺎب(.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻇﻠّﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﺨﺒﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ،ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺤﻤﺮاء
إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ووزارﻳﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﺨﻀﺮاء ،وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ
رﻛّﺒﺖ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﻛﺔ
ﻟﺨﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ وﻻ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻪ .ﻛﺎن اﻻﻧﻔﺼﺎل
اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺨﺒﺔ واﻟﻨَّﺎس ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻮل اﳌﺰاج
اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﺿﺪ اﻟﻨﺨﺒﺔ .وﻣﻊ ﻏﻴﺎب ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت
ﻃﻮﻋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﻨﻈَّﻤﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﺨﻂ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻞ ،ﻓﺈنّ اﻟﺮّواﺑﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺸﻜَّﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ
واﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ ﺗﻤﻸ اﻟﻔﺮاغ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻬّﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﻟﻠﺸﻌﺒﻮﻳﺔ
اﻟﺼﺪرﻳﺔ أن ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻘﺎﺋﺪة ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج.
ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮعٍ ﻣﻦ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺨﻀﺮاء ،ﻧﺼﺒﺖ اﻟﻘﻮّات اﻷﻣﻨﻴﺔ
ﺣﻮاﺟﺰ إﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺟﺴﻮر ﺑﻐﺪاد ،إﺷﺎرة
إﻟﻰ أن »أﻫﻞ اﻟﺨﻀﺮاء« ﻗﺮروا اﻟﺮﻛﻮن إﻟﻰ اﻹﺣﺴﺎس
اﻟﺰاﺋﻒ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ إﻳﺎه اﻟﺠﺪران واﻟﻌﺰﻟﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ
ﻣﻌﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻐﺎدرة »ﺛﻘﺎﻓﺔ« اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻧﺤﻮ
إﺟﺮاءات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻟﻘﺒﻮل ﺻﻌﻮد
ﻗﻮى ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻬﻢّ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺠﺪد ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨّﻈﺎم
اﳌﺘﺂﻛﻠﺔ ،اﺑﺘﺪاءً ﻋﺒﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻣﻦ
ﺛَﻢّ ﻗﺒﻮل اﻟﺨﺴﺎرات اﳌﺆﳌﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ،ﻓﺈنّ إﺟﺮاءات
ﺿﻴﻘﺔ اﻷﻓﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺪران ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻀﺮاء
واﻟﺤﻤﺮاء ،ﺳﺘﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ،وﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وإﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻟﺤﻈﺔ اﻻﻧﻔﺠﺎر.

ﺣﺎرث ﺣﺴﻦ
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق

ﺣﻠﺐ ..اﻟﺴﻴْﺮ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮة
اﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟﺸﻮارع ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺒﻮر واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺣﻲ وآﺧﺮ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﻘﺪت
روﻳﺪاً ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﻛﻔﺴﺤﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻜﻼم ،وﻣﺪﺧﻞ ﻟﺠﺲّ ﻧﺒﺾ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
واﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر دوران دﻣﻬﺎ وﺗﻮﺗﺮاﺗﻪ.
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻌﺒﻮر اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻲ ﻟﻌﺮﺑﺎت ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﻄﻦ ،ﻣﺘﺒﺮﺟﺔ
ﺑﻤﻨﺘﻮج اﻷرض وﻋــﺮق اﻟﺰارﻋﻴﻦ ،ﺗﻌﻠﻮﻫﺎ ﺷﺎﺑﺎت ﻳﻠﻮّﺣﻦ ﺑﺄﻛﻔﻬﻦ
ﻟﻠﻤﺤﺘﺸﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻣﻌﺰزات ﺑﻄﻤﻮح اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺎج ﻣﻠﻜﺔ
ﺟﻤﺎل اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺑﻴﺾ ،وﻻ ذاك اﳌﺴﻴﺮ اﻟﺮاﻋﺪ ﻷﻓﻮاج اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ،ﺑﻄﺒﻮﻟﻬﻢ
وﺻﻨﻮﺟﻬﻢ وﻣﺰاﻣﻴﺮﻫﻢ ،ﻳﺬﻛِّﺮون اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻋﻴﺎدﻫﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻳﻬﻴﺌﻮﻧﻬﻢ
ﺑﻤﻬﺎﺑﺔ وﻧﺒﺮات ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺟﺴﻮرة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﻣﻮاﻛﺐ ﺳﻴﺎرات
اﻷﻋﺮاس اﳌﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺰﻫﻮر ،ﻣﺤﺘﻔﻠﺔ ﺑﻐﻨﺎء ﻳﺘﻨﺎﺛﺮ ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﺬﻫﺎ ﻛﺮذاذ اﳌﻴﺎه..
ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻨﺎزات ﻓﻘﺪت ﻣﻬﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺮ اﳌﺘﺄﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺢ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ
إﻟﻰ ﺻﻮر اﳌﺘﻮﻓﻲ ﻣﺮﻛﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻬﺪل ﻋﻠﻰ إﻃﺎرﻫﺎ
ﻏﺼﻮن اﻵس اﻟﺮﻳّﺎﻧﺔ ،ووﺟﻮه أﺳﺮﺗﻪ وأﻫﻠﻪ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﺬ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﻣﻜﺴﻮرة ﺑﺂﻻم اﻻﻓﺘﻘﺎد .أﻣﺴﻰ ﻫﺬا اﳌﻮﻛﺐ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻬﻠﻊ،
ﻛﺤﺎل ﺳﻴﺎرات اﻟﻨﺠﺪة واﻹﻃﻔﺎء ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺧﺠﻠﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﻓﻲ
اﻻﺟﺘﻴﺎز اﳌﻨﻬَﻚ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﺣﻴﺎء إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﺧﺮ.
اﻟﺸﻮارع ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣﺎت اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ إﺷﻐﺎل ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﻃﻼل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ــ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ ،واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺿﺮورة
ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ /اﻵﻏﻮرا ﻓﻲ ﻣﺪن اﻟﻬﻤﺲ واﻟﺼﻤﺖ ،واﳌﺠﺎزات اﳌﺘﺒّﻠﺔ ﺑﺒﻬﺎرات
اﻟﻠﻐﺔ ..ﺣﻴﻦ ﺧﺮوج اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻏﻴﺮ إرادة وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺘﺤﻤﻞ.
اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻴﺮون ﺑﺒﻂء أو اﺳﺘﻌﺠﺎل ،وﻳﺘﻠﻔّﺘﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﻛﻞ

ﺣﻴﻦ ،ﻣﺒﻘِﻴﻦ رؤوﺳﻬﻢ ﻣﻨﻜّﺴﺔ ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻳﺆدون ﻓﺴﺤﺔ ﺗﻨﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺎﺣﺔ
اﻟﺴﺠﻦ ،اﻋﺘﺎدوا ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺮ اﳌﺮﺗﺎب ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺑﻤﻦ ﺣﻮﻟﻪ .واﻟﺸﻮارع ﻻ
ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻓﻮرﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﺎﺣﺔ ﺳﺠﻦ ،إﻻ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻗﺪرات ﺿﺒﻂ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ،وﺗﺮاﻛﻢ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺮﻫﻴﺐ واﻹﺧﻀﺎع ..ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻮل
ﺑﺎﺣﺔ ﺗﻨﻔﺲ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﻦ ﻓﻮرﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﻹﺧﺮاج اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎق
اﳌﺨﻨﻮﻗﺔ ،ﻣﺘﻮّﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎرع اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﻮﺿﻮﺣﻬﺎ اﳌﺘﺤﺮر ﻣﻦ
اﻟﺘﻮرﻳﺎت واﳌﺠﺎزات.
&&&
ﺑﺎﻏﺘﺖ اﻟﻨﺎس اﻟﺼﻮر اﳌﻠﻮّﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ اﻟﺠﺪران ،واﻟﻼﻓﺘﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﺮﺻﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ .ﻣﺮﺷﺤﻮن ﻻ ﻳﻔﺼﺤﻮن إﻻ ﻋﻦ
ﺻﻮرﻫﻢ اﳌﻠﻮﻧﺔ ،ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق اﻟﻼﻣﻊ ،أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺪد ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺸﻮارع أو اﳌﺘﻜﺌﺔ ﻋﻠﻰ زواﻳﺎ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت ..ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ اﳌﺎرة ﺑﺄﺻﻮات ﺧﺎﻓﺘﺔ ﻋﻦ اﻷﻛﻼف
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻼت ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻳﺘﻀﻮر اﻟﻨﺎس ﺟﻮﻋﺎً
وﻫﻠﻌﺎً ،وﻳﺤﺰﻣﻮن ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﻢ ﳌﻐﺎدرة أرض أﺟﺪادﻫﻢ.
ﺻﻮر أﻧﻴﻘﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸزﻳﺎء واﻟﻮﺟﻮه اﻟﺤﺴﻨﺔ أو
اﳌﺤﺴَّﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻧﻴﻖ واﳌﺮاﻫﻢ ..ﺣﻤﻠﺔ دﻋﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎذﺧﺔ ،ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﺤﻤﻼت
اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ،إﻟﻰ ﻟﺰوم ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ .وﻫﻲ
اﺧﺘﺰال ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﳌﻌﻨﻰ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻟﻬﺬه »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« اﳌﺤﺼﻮرة ﺑﻴﻦ
وﺟﻬﺎء اﻷﺛﺮﻳﺎء اﻟﺠﺪد ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻮق اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻵﺑﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وأﻣﻬﺎﺗﻬﺎ وﻋﺮﺳﺎﻧﻬﺎ .ﺗﺘﻐﻴّﺮ اﻷﺳﻤﺎء ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ،وﺗﺘﻐﻴﺮ دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻣﻦ
ﻧﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺒﻌﻮﺛﻴﻦ أو ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ .ﻣﺎ

ﺿﺮورة ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗُﺪﻓﻊ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻴﺎﺑﻲ واﻹدّﻋﺎء أﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ.
وﻇّﻒ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ
ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ »ﻳﺤﺘﺎج ﻧﺠﺎح اﳌﺮﺷﺢ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﺎل ،ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻮة
»ﺗﺮي ﻓﺎزﻳﻪ« ،أي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻮرش اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ زﻣﻦ ﺧﻼ .وﻗﺼﺪوا ﺑﻬﺬه اﻹﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﻮد ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻜﺒﺖ واﻟﺨﻮف ،ﺿﺮورة دﻋﻢ اﳌﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﻓﺮوع ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻛﻲ ﻳﺘﺴﻬﻞ ﻟﻪ اﻟﻌﺒﻮر إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ ،وﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺿﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻟﺠﺪران ،ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى اﻟﺼﺮاع اﻟﻮﻫﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ .إن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻫﻜﺬا ،ﻓﻤﺎ
اﻟﻀﺮورة ﻹﻗﺤﺎم اﻟﺸﻌﺐ واﺳﻤﻪ.
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎت »اﻟﻌﺮس اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« ،وﻫﻲ ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻜﺎد ﺗﺤﻮﻟﻪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺰاء ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وأﻫﻠﻬﺎ ،ﻛﺨﺮوج ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﺴﻴﻄﺮة )اﻟﺮﻗﺔ وإدﻟﺐ( ،ﻛﻤﺎ ﺧﺮوج اﻷﻗﺴﺎم اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺣﻠﺐ ودﻳﺮ
اﻟﺰور وﻣﻌﻈﻢ أرﻳﺎﻓﻬﻤﺎ ،واﻟﺮﻳﻒ اﻟﺴﻮري ﺑﻌﻤﻮﻣﻪ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻧﺰوح ﺛﻠﺚ
اﻟﺴﻜﺎن ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ،واﻧﺘﻘﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻮا ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ
ﺟﺪﻳﺪة ،وﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،وآﻻف اﳌﻌﺘﻘﻠﻴﻦ واﳌﻌﺘﻘﻼت ﻣﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗُﺠﻬﻞ ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﻢ.
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺪور اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻮذﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺧﻼل ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻓﻲ
رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،ووﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،وإﻗﺮار
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺪود
رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻣﻘﺪار

اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑـ »ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« ﺑﺎﺑﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻣﻦ
أﺑﻮاب اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ..
&&&
ﻣﻦ اﻟﺼﺨﻮر ﺗﻨﺒﺠﺲ اﳌﻴﺎه ،وﻣﻦ ﺑﻮّاﺑﺎت اﳌﺪارس ﺗﻬﺐّ ﻛﺮﻳﺢ أﺻﻮات
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻤﺰﻳﻖ ﻛﺘﺎﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺠﺎﻓﻞ .ﻳﺘﺪاﻓﻌﻮن
ﺗﺴﺒﻘﻬﻢ أذرﻋﻬﻢ ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻳﺠﺪّﻓﻮن ﻓﻲ ﻣﻴﺎه ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺳﺤﺒﻬﻢ إﻟﻰ
ﻗﺎﻋﻬﺎ ..ﻳﺘﻤﻬّﻠﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮرﻫﻢ ﻣﻦ ازدﺣﺎم اﻻﻧﺼﺮاف اﳌﺨﻨﻮق ﺑﺎﻟﺒﻮاﺑﺔ
اﻟﻀﻴﻘﺔ ﳌﺪرﺳﺘﻬﻢ ،ﻳﻨﺰﻟﻮن ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﺘﺎﻟﻴﻦ ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﻢ ﻋﻦ أﻛﺘﺎﻓﻬﻢ
ﻟﻴﺨﺮﺟﻮا ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﻬﻢ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح..
ﻳﻤﻀﻐﻮﻧﻬﺎ وﻫﻢ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﻛﻼﻣﺎً اﺑﺘﺪأ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ ..ﻳﺤﺪّﻗﻮن ﺑﺎﺣﺘﺮاس
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮر اﳌﻠﻮّﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﺻﺮﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺪران اﻟﻌﻤﺎرات إﻟﻰ أﻋﺎﻟﻲ
اﻟﺸﺮﻓﺎت وﻣﻌﺎﺑﺮ اﻟﻄﺮﻗﺎت ،إﻟﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﻛﻞ
ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ .ﻳﺘﺜﺒﺖ اﻟﺼﻤﺖ ﺑﻐﺘﺔ .ﻻ ذاك اﻟﺼﻤﺖ ذي اﳌﻠﻤﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي
ﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺬﺑﺔ ،اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻟﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻼم
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ واﻷوﻫﺎم اﳌﺘﺠﻤﻠﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺻﻤﺖ ﺛﻘﻴﻞ ﻻ ﻳﺒﺪده إﻻ اﻟﺰﻋﻴﻖ اﻷرﻋﻦ
ﻟﺰﻣﻮر ﺳﻴﺎرة ﻣﺴﺮﻋﺔ ،ﻳﺘﻠﻔﺘﻮن ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻳﻌﻴﺪون ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﻢ إﻟﻰ ﻇﻬﻮرﻫﻢ
ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻏﺮﺑﺎء ﻓﻲ أرض ﻏﺮﻳﺒﺔ ،ﻳﻘﻄﻌﻮن ﻛﻼﻣﻬﻢ وﻣﻀﻐﻬﻢ اﳌﺨﻨﻮق،
وﻳﻬﺮﻋﻮن إﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﻫﻢ ﻳﻠﻮﺣﻮن ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄذرﻋﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻘﻠﻬﺎ
اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ،وﻳﺘﻮاﻋﺪون ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح.

ﻋﺰﻳﺰ ﺗﺒﺴﻲ

ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

ﺷﻌﻮذة اﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻲ
اﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻲ ﺗﻤﻴﻤﺔ ﺳﺤﺮﻳﺔ ،ﻻ أﺷﻴﺮ ﻃﺒﻌﺎً إﻟﻰ ﺑﻄﻞ ﻛﻮﻟﻦ وﻟﺴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺘﺮﺟﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ.
أﻛﺘﺐُ اﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻲ وأﻧﺎ أﺣﺪّق ﻓﻲ ردود أﻓﻌﺎل اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،أﺧﺒﺎرﻫﺎ
وﺻﻮرﻫﺎ و »ﻟﻐْﻮﺗﻬﺎ« )ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وﺟﻊ دﻣﺎغ أو ﺛﺮﺛﺮة(.
اﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻲ ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ،واﻟﻼ إﻧﺘﻤﺎء ﻫﻮ ﺗﻮْق ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮأي إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن رأﻳﻪ
ﻋﺎﺑﺮاً ﻟﻼﻧﺘﻤﺎءات ،أن ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ أﻋﺪل اﳌﺴﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺟﺮّ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ رأﻳﻪ ورأي ﻛﻴﺎن ﻣﺎ.
اﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻲ ،ﻫﻮ واﺣﺪ »ﺿﺎﻳﺞ« وﻳﻈﻦ ﺑﺄن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﳌﺮّة ﻳﺠﺐ أن ﺗُﻘﺎل ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﻣﻴﺔ.
وإذا ﻃﻠﺒﺖَ ﻣﻨﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪًا أﻛﺜﺮ؛ ﻓﻬﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺪّﻋﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ،ﻛﻞّ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻻ ﺗﻌﺮّف اﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻲ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻧﺼﻒ ﺷﺨﺺ وﻧﺼﻒ ﺷﺒﺢ ،ﻧﺼﻒ
ﻋﻘﻞ وﻧﺼﻒ ﻧﺰوة ،ﺛﻮر ﻣﺠﻨّﺢ ﻧﺴﺒﻴﺎً! .ﻣﺰﻋﺞ و »ﻧﻘﻨﺎﻗﻲ« )ﻣﻦ اﻟﻨﻖّ( ،وﻳﻈﻦّ أن ﺳﺨﺮﻳﺘﻪ أﻫﻢ ﻣﻦ

ﺟﺪﻳﺔ ﻣﺬﻳﻊ ﻧﺸﺮة اﻷﺧﺒﺎر.
اﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻲ اﻟﺸﺎب ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﺎﺿﺐ وﺟﺪﻳﺪ وﺛﻮري ،وﻳﻔﻮﺗﻪ أن ﻏﻀﺒﺘﻪ ﻋﻤﺮﻫﺎ آﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ،
وﻟﻘﺪ ﻋﺎش دﻳﻮﺟﻴﻦ ﻗﺒﻠﻪ وﺗﺤﻮّل ﺑﻔﻀﻞ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ ﻛﻠﺐ ﻧﻘﺪي!
اﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻲ ﻫﻮ اﻟﻼﻣﺆﺛّﺮ ،وﻷﻧّﻪ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻼ ﺟﺪواه ﻳﺘﺤﻮّل إﻟﻰ ﻣﺆﻟِّﻒ ﻟﻠﻨﻜﺎت واﻟﻜﻨﺎﻳﺎت.
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺳﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻼّﻣﻨﺘﻤﻲ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻨﺎ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻟﺠﻨﺎﺑﻪ اﳌﺤﺒﻮب
ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﻃﺒﻌﺎً ﻧﺒﻠﻪ وﺷﻬﺎﻣﺘﻪ ودوره ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺸﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺣﺶّ اﻟﻀﻤﻴﺮ واﻟﺜﺮاء
اﻟﻔﺎﺣﺶ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺪﺟَﻞ ،ﻻ ﻧﻨﺴﻰ.
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﻣﻨﺘﻤﻴﻨﺎ وﻧﺠﺎدﻟﻪ ،ﻧﺴﺄﻟﻪ وﻧﺴْﺘﺠﻮﺑﻪ ،ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻐﺮاء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ إﺑﻘﺎء ﻗﻨﺎع
اﻟﻼﻣﻨﺘﻤﻲ ﻣﻠﺘﺼﻘﺎً ﺑﻮﺟﻬﻪ أﻃﻮل ﻓﺘﺮة ﻣﻤﻜﻨﺔ؟..
ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار
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ماليين عراقي ،هم ثلث السكّان،
بحاجة إلى مساعدة ماسّة ،بينما
يُرجّح نزوح مليونين آخرين مع نهاية هذا
العام بسبب الحملة العسكرية ضدّ داعش.

نـوافــذ

الحميمية في املصيدة

حـلـــــم..

إفرح ،أنت مراقب!
إشعار على زجاج الباب« :الوكالة البنكية مراقبة
بالكاميرات» .في مدخل الطريق السيّار إخبار« :من أجل
سالمتكم الطريق مراقب بالكاميرات» ..في كل مكان تجد
نفسك فيه تحت كاميرا ،عليك أن تفرح ألنك مراقب.
افرح ،لن يسرق هاتفك أو نقودك في السوبر ماركت
واملقهى وقرب البنك وأمام الصيدلية ،بل حتى أمام دكان
الجزار والحالق..
هذه املراقبة التكنولوجية أكثر فعالية مقارنة باملراقب
في األفالم القديمة حيث يجلس رجل أنيق في مقهى
واضعاً ساقاً على ساق وينتعل حذاء فيه أبيض وأسود
ويتظاهر بقراءة جريدة بينما هي مثقوبة ليراقب خصمه.
لو بعث رجل مخابرات هذا اآلن ملا فهم املشهد وملا وجد
عمالً .
عزيزي املواطن ،أنت مراقب ولن تتعرض لالعتداء ألن
اللصوص يخافون من الكاميرات أكثر مما يخافون من
الشرطة .لهذا زادت مبيعات الكاميرات في املغرب بنسبة
 45في املئة في  .2015يمكن لهذا الخبر أن يزعج حتى
الذين اشتروا كاميرات ،ألن الوعي الجمعي لدى األفراد
يكره املراقبة التي تذكرهم بالشرطة ،لكن املراقبة اآلن
ليس للشرطة بل ألفراد ذاتيين .صاحب املقهى هو الذي
يراقبك .وحتى حين يحصل خالف بينك وبين التاجر
حول هل دفعت أم ال ،فـ «الكاميرا هي الحل» للتأكد مما
جرى .وكلما زاد خوف الناس زاد لديهم هوس التأمين
الذاتي ،وهذا يجعلهم يبجلون الشرطة.
لهذا هناك املزيد .ففي مدينة الــدار البيضاء التي
يسكنها خمسة ماليين شخص ،أطلق امللك محمد
السادس مشروعاً لتثبيت  760كاميرا بداية .2016

عين بوليسية فوقك

وهذه الكاميرات لم ينصبها مخرج هوليود في مواقع
منتقاة ،بل ستنصبها عين بوليسية تابعة لوزير
الداخلية .وباملناسبة ،استعرضت وسائل اإلعالم املغربية
الهدف بسخاء باستخدام حرف العطف .الهدف:
املراقبة الحضرية بواسطة الفيديو وتأمين الفضاء
العمومي وتنظيم حركة املرور وضمان أمن األشخاص
واملمتلكات وخفض معدل الجريمة وحماية البنايات
واملرافق العمومية وربط كاميرات الشوارع بكاميرات
موجودة سلفاً في املطار وامليناء واألســواق التجارية
والبنوك من خالل  220كلم من األلياف البصرية ..وهذا
سيسهّل الرصد األوتوماتيكي للحوادث والتعبئة الفورية

للقوات العمومية وتحديد األغراض واألشخاص والعربات
املشبوهة والتعرّف على السيارات املسروقة ومقارنة أرقام
اللوحات بلوحات السيارات املبلَّغ عنها ،وحساب سرعة
السير وتحديد الهويات ..ومراقبة النقط السوداء
للجريمة وحماية املُلْك العمومي من التخريب..
أال يستحق كل هذا أن تفرح ألنك مراقب؟ آه .أنت ال
تفرح ألن الكاميرا تنتهك حميميتك؟
طيب هناك جوابان ،شخصي وحكومي.
الجواب الشخصي هو سؤال استنكاري :هل تتوهم أن
حميميتك محصّنة أصالً ؟
منذ كم سنة تستخدم هاتفاً ذكياً وصفحة على
فايسبوك تخزن كل معلوماتك وممارساتك وصورك؟
كل مراهق لديه هاتف ستكون صفحته على «الفايس»
أدرى به وبروحه .غوغل يعرف األفراد أكثر مما يعرفون
أنفسهم .كل شيء مسجل :الرسائل والصور وتاريخها
ومكانها يوماً بيوم .قديماً كان اإلنسان يعذَّب ليحكي
ماضيه ،واآلن فإن فايسبوك يعوض ذلك ويخزن ويقدم
أسرار الفرد .انتهى زمن النسيان ،انتهى الحق به .مع
هذا الوضع يتغير مفهوم الحميمية.

أثر الكاميرا

مع الزمن ستصير املدينة ذكية تراقبك مثل الهاتف
الذكي .ستعيش أمام الكاميرا ال خلفها كما في فيلم
«الرجل صاحب الكاميرا» للمخرج الروسي دزيغا
فيتروف .كيف تنعكس الكاميرا على الفرد؟
في اليوم األول والثاني يتصنع ،ينتبه ،يقدم صورة
نموذجية ،يعرض قناعاً يناسب املكان ،يتصرّف
بحذر ،يسعى للتطابق مع الجماعة ليتفادى أحكامها
القاسية .في الشارع واملقهى واملسجد .هنا مثالً
سيحرص املصلّي على إظهار خشوع أكثر ولن يلعب
بهاتفه إن استطاع.
سيداوم على القناع حتى ينتقل القناع لالشعور،
فيتخذ وجهه شكل القناع .أشير لرسم لعلي فرزات عن
موظف واظب على القناع حتى أخذ وجهه شكل القناع
املستطيل .بعد سنوات سيتعود الفرد على العيش عارياً
تحت الكاميرات .إذا كان الجميع مراقَبين فال مشكل.
يصير مثل الذي جاء إلى بحر ليسبح ،ال يخجل من عريه
حين يرى الجميع بال ثياب .إذا عمّت هانت.
كانت الحميمية تعني الحفاظ على الرسائل الشخصية
التي يطلع عليها شخص أو اثنان .اآلن صارت مكشوفة

 ..بــألــف كـلــمـة

للماليين .قوة التكنولوجيا تغيّر العادات.
هكذا سيتوسع مفهوم الحميمية .سيصير املنزل
امتداداً للشارع ومقر العمل وستزول الجدران .لقد مكّن
العلم الفرد من السيطرة على الطبيعة ،واآلن سيوفر
العلم فرصة للسيطرة على الفرد نفسه .انقلب عليه
سالحه .عليك التعود على أن هاتفك يراقبك ،يتجسس
عليك ويسجل سيرتك طيلة عمرك ويكشفها للغير.
تواضَع قليالً .
الجواب الحكومي عن انتهاك حميميتك :تحت كل
إعالن وضع الكاميرا في مؤسسة حكومية يوجد تنبيه
قانوني يحيل على نص ورقمه« :تم وضع الكاميرا بعدما
تمّ التصريح به لدى اللجنة الوطنية ملراقبة حماية
املعطيات ذات الطابع الشخصي .تتم معالجة بياناتكم
الشخصية ألسباب تتعلق بسالمتكم .يمكنكم تقديم
«شكاية» في حال اعتبرتم أن خصوصيّتكم قد انتُهِكت.
ال أحد يشتكي وال أحد يحتجّ من أجل خصوصيته.
ثم أن كثرة االحتجاج ميّعته .وتمييع االحتجاج هو
تمهيد لالستسالم لديكتاتورية الشفافية التي تنتهك
الحميمية.
ثم أن الدولة تعتبر أمنك أهم من حميميتك .ثم لو
قُتلت في تفجير ألن تنقرض حميميتك؟ الدولة أدرى
بمصلحتك منك في الفضاء العمومي .وهذا لم يبدأ
اليوم .ففي الفضاء العمومي كان األخ األكبر يراقب منذ
رواية جورج أورويل « »1984والتي صدرت في ،1948
وتخبرك «كان ذلك الوجه ذو الشارب األسود يطلّ
محدقاً في وجه املارة» .كما تخبرك أن بطل الرواية،
وينستون ،كان يتلقى الحقائق من «شاشة الرصد» التي
تراقبه بالصوت والصورة وتنقلها «لشرطة الفكر» .ولكي
يتخلص وينستون من املراقبة ،يعطي ظهره للكاميرا.
لكن مع الزمن استسلم وصارت العادة غريزة ألنه يشعر
أن ظهره مخترَق.
لقد استسلم مواطن اليوم .استسلم ملن؟
استسلم ملراقب مجهول .غوغل هو األخ األكبر الذي
يراقبك في عالم اليوم .يندد ثوريّو فايسبوك باملراقبة
ويتهمون الـ «سيستم» ـ وهو غير مشخصن ـ بكل
املصائب .والغريب أنه ال يمكن لوم «السيستيم» ألنه ال
أحد ...يكفي لوم الكاميرا.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

املزيد على موقع «السفير العربي»

ـ هل غيَّرت «الكوتا» في واقع املرأة بالجزائر؟ ـ محمد مرواني
ـ التعليم الثانوي في سوريا :تداعيات الحرب ـ موسى بيطار
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

جزء من جدارية فرعونية تُظهِر قرباناً لآللهة من السمك والبيض في شمّ النسيم (الضفاف الغربية لنهر النيل)

مدونات

القمع في مصر ()٢

القمع في مصر ()١

مالك عدلي كل معرفتي بيه إنه محامي جدع بيتشحطت ورا الشباب ملا بيتقبض عليهم.
بالنسبالي هو الشخصية غير امللموسة اللي بقرا آراءه في تويتات وبسمعها وهو بيبهدل
الرؤوس الكبيرة في لقاءات التلفزيون وبعمله شير وريتويت علشان آرائه تمثلني وخالص
على كده .أوّل احتكاك لي مع مالك عدلي كان في  25يناير  2016ملّا لقيت فجأة كل اإلعالميين
بيدبحوني وأغلبهم شايف إن أي حكم غير سجني هو جنون .في وقت كان كل صحابي وأي حدّ
بيكتب عني بوست علشان يدعمني بيالقوا سيل بأوسخ الشتايم ألهاليهم ...وقتها مالك عدلي
قرر يطلع في الفضائيات علشان يدافع عني أنا وأحمد مالك في وقت التلفزيون كله كان متفق
على أننا الزم «نتربّى» ونتسجن .مش بس كده ،مالك عدلي كان بيقولهم أنتم اللي املفروض
تتحاسبوا على اللي بتعملوه متتشاطروش على عيال صغيرة ..مالك كان بيدافع عننا وهو بيقول:
«أنا مش محامي الشباب ديه بس شرف ليا أكون أنا املحامي بتاعهم» ..مالك عمل اللي أبويا
معملهوش ..مالك هو عبارة عن ضهر ليا ولناس كتير بيبقوا في موقف ضعف والدولة بحالها
بتسلخهم وهو اللي بيتصدّر لهم ..اعتقال مالك هو قطمة ضهر بمعنى الكلمة ..مالك مينفعش
يتسجن علشان مش هينفع نحكي لعيالنا إن الشخص اللي دافع عننا باستماتة اتسجن وإحنا
سيبناه ملا رفض بيع أرض وطنه واتُهم بالخيانة ..والله يبقى عار علينا.
#الحرية_ملالك_عدلي

من صفحة ( Mohamed Sobhyعن فايسبوك)

arabi.assafir.com

شمّ النسيم :تجدّد دورة الحياة

جرجس لطفي ـ مصر

حمدي قشطة (املتحدث الرسمي باسم حركة  6ابريل) معتقل منذ  25نيسان /ابريل في
قسم بوالق الدكرور ،محتجز ومعاه  10فى حجز تحت األرض في مساحة حجز  4x4م .تستخدم
مساحة الحجز حوالى  20في املئة من املكان ،على شكل حرف  Lوده ألن املجاري ضاربة في
منتصف الزنزانة!
كمان السقف بينشع مياه عليهم  24ساعة .ما فيش وال منفذ هواء في الزنزانة غير فتحة حديد
في باب الزنزانة ( النظارة) وساعات بيقفلوها ..كان في مروحة في أوّل يوم لكن باظت ورفضوا
يدخّلوا غيرها.
ما فيش زيارات بتدخل لحمدي واألكل بيدخلّه  3مرات في األسبوع.
حمدي جاله غيبوبة في الحجز من الضغط العصبي واتنقل ملستشفى بوالق الدكرور والدكتورة
قالت يتحطّ تحت املالحظة ساعة عاألقل ،لكن املباحث أخدوه وأخدوا تذكرةالدخول ومشيوا.
في املستشفى الدكاترة رفضوا يدونوا تقرير بحالته وقالوا أن املشكلة مع اإلداريين ،واإلداريين
قالوا املشكلة مع املباحث اللي أخدوا التذكرة!

برتقال يافا  :منى البيومي  /مصر

من صفحة ( Shady H. AbuZaidعن فايسبوك)

مــع بــدايــة الربيع
كــل عـــام ،يستعيد
املصريون أحــد أقدم
أعـــيـــادهـــم« ،شـــمّ
النسيم» .تقليد ممتد
لخمسة آالف عام ،منذ
الحضارة الفرعونية.
يقع يوم شمّ النسيم
بعد الفصح الشرقي
مــبــاشــرة ،ويحتفل
بــه املــصــريــون بكل
أديانهم .وهو تاريخياً
يرمز لالحتفاء ببداية
الــخــلــق والــحــيــاة
وخصوبة الطبيعة.
تـــزور فيه العائالت
املتنزهات والحدائق
فــي األريـــاف أو على
ضــفــاف نهر النيل،
ويلوّن األطفال البيض.
ومن تقاليد العيد أكل
«الفسيخ» ،أي سمك
البوري املقدد واملدخّن.

حقائق وأسئلة حول ترسيم الحدود املصرية بالبحر
املتوسط مع إسرائيل وقبرص واليونان
( )...العديد من الخبراء املصريين يؤكدون أن حقول الغاز اإلسرائيلية تقع داخل املياه
االقتصادية املصرية .على رأس هؤالء العالم املصري د .نائل الشافعي ،وهو الذي كان أول من
نشر الخرائط حول املوضوع في يونيو .2012
د.نائل ،مؤسس «موسوعة املعرفة» ،محاضر بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،إحدى أهمّ
الجامعات العلمية بالعالم ،واستشاري لهيئات دولية كهيئة االتصاالت الفيدرالية األمريكية،
وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي .ونود أن نشكره كثيراً هنا الستفادتنا الكبيرة مما كتبه من
مقاالت وشارك به من معلومات وأفكار وبحث في موضوع البوست ده.
أثناء بحث د.نائل بعمله حول أسباب أعطال كابالت اإلنترنت بالبحر املتوسط ،اكتشف
تعقيدات ملف الغاز ،واكتشف أن حقليّ لفيثان وأفروديت أقرب ملصر ،حيث يبعدان 190
كيلومترا عن دمياط ،بينما يبعدان  235كيلومترا من حيفا .أما حقل شمشون الذي أعلنت عنه
إسرائيل في  ،٢٠١٢فهو يبعد عن دمياط  114كيلو متراً فقط ،بينما يبعد عن حيفا  237كيلو
مترا (.)...
من صفحة «املوقف املصري» على فايسبوك

