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حزب النهضة في تونس يفصل
السياسي عن الدعوي :هل ممكن،
وما تبعات ذلك فعال؟ واملديونية
التونسية تتزايد :قفز الى
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ملقاطعة «استعراض الفخر» في
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عــن مفهوم العمارة املنحازة
للناس وعن خصائص العمارة
الطينية واملعماري حسن فتحي
وروعة عمارة اليمن :مقابلة مع
االستاذة سلمى سمر الدملوجي.
وفي «بيتونة» :رمضان ،هالل ..
األسعار.
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تأشيرة خروج للوجود االممي من
دارفــور بالسودان؟ وفي «بألف
كلمة» رمضان كريم .ومدونات
من مصر .وعلى املوقع« :السيارة
سيدة الحداثة» ،وعن املسرح
في سوريا ،وعن القصة املوجعة
لتلميذ مصري.
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الهزيمة الفاصلة بين الحُلم والسياسة
ستة أيام هي املدّة الزمنيّة التي يحتاجها الحُلم ليُصبح وهماً .ولتُخلّف
الحرب انشقاقاً حاداً بين املُخيّلة والواقع ،فتُصبح األولى عمياء بينما
يضيق الثاني بحدود النفعيّة املُعاقة ،ويبتعدان كلٌ إلى عُزلته .أما شارة
النهاية لتلك الحرب ـ حزيران/يونيو  1967ـ فلوّحت بأن كل من يُفكّر
بإنهاء إسرائيل وتحرير فلسطين يجازف بأجزاء من أرضه ثمناً .فقد
أكّدت الهزيمة ما هو معروف أصالً  :أن العربدة الصهيونيّة التوسّعيّة
طالت ــ ويُمكنها أن تطال ـ ما هو أبعد من فلسطين .وعليه ،فإن قتال
إسرائيل ،تقول نتائج الحرب ،ليس مجازفةً بما يمكن تعويضه من مال
أو دمار عمرانيّ أو قدرات قتاليّة ،وال بدم الناس الذي تشتغل فيه املدائح
حتى يُصبح اعتيادياً ،إنما مجازفة بالجوهر املاديّ للدولة العربيّة :أرضها.
بعد تلك الحرب ،تحوّلت فكرة «استحالة إسرائيل» من حُلمٍ ثوريّ
يؤمن الناس به إلى فكرةٍ توحي باملقامرة .وتفشّت في عقليّة السلطة نزعات
االستسالم والتسوية انطالقاً من حسابات نفعيّة ،رافقها قمع املجتمعات
وحظر الحياة السياسيّة تعويضاً عن هشاشة األنظمة التي فقدت أرضها.
بهذا السياق ،صار حُلم تحرير فلسطين ضرباً من الطوباويّة املنعزلة التي
يؤمن الناس جميعهم بأنها حقّ دون أن يؤمنوا بأنه ممكن التحقيق .أما
الشرائح التي تمسّكت باالعتقاد بإن االنتصار على الصهيونيّة ممكن ،فقد
أسقطت عليهم هزيمة ( 1967وما تبعها من هزائم) حالةً حوّلت شعارها
قيمةً مطلقةً منفصلةً عن واقعٍ ديناميكيّ يمكنه ،في وضعيات سياسيّة
متباينة ،أن يرجّح كفّة أخرى محتملة :أن يكون بقاء إسرائيل ممكناً!

في ما يتجاهله الشعار

هذا التعاطي مع مسألة «استحالة إسرائيل» يذكّر بجملةٍ تكررت في
مئات املقاالت الصحافيّة« :الكبار يموتون والصغار ينسون» ،وهي جملة ال
مصدر يؤكد صحّتها ،لكنها تُستخدم تلقائياً في النصوص الفلسطينيّة
بنوع من الشماتة والداللة على «إخفاق املشروع الصهيوني» .الديباجة
عديمة املعنى ،بوسعها أن تنضمّ إلى عدد من املصطلحات املستخدمة
بثقةٍ مفرطةٍ قلما تعتمد على عالقةٍ بالواقع .مصطلحات مثل «البقاء» أو
«الصمود» ،وغيرها من العبارات التي تعتبر الثبات (إن لم نقل الجمود)
في حالةٍ معيّنةٍ إنجازاً بحدّ ذاته .عبارات تنسى أننا في بعض األماكن قد
فشلنا بالصمود ،أو أن الصمود بحد ذاته كان شكالً من أشكال الخسارة.
وهي تنسى أن بعض كبارنا نسوا قبل الصغار ،وأن صغارنا الذين لم
ينسوا يموتون إعداماً قبل الكبار.
ليس تفريطاً في قيمة الصمود والبقاء في الوطن ،وال استخفافاً بأهميّة
الذاكرة .لكنها محاولة إللقاء الضوء على إشكاليّات اجتماعيّة وسياسيّة
تتجاهلها الشعارات ،بل إشكاليّات قد تنتج عن هذه الشعارات أيضاً .مثالً ،
حيث يصبح «البقاء» غايةً فتُشرعن التخاذل مع االستعمار أو على األقل
تَحول دون مواجهة االستعمار من أجل الحفاظ على هذا البقاء .وهو ما
يذكّر بالالجئ الذي دخل فلسطين زائراً بتأشيرة إسرائيليّة فسمّى نفسه
«عائداً» .حين يُستخدَم الشعار منزوعاً عن سياقه وفارغاً من مضمونه،
تنتج لدينا حالة ترفّع مكانة «البقاء» ،فتُؤثِر من استكان فظلّ على من قاتَل
وهُزِمْ ،ويُصبح األول «صامداً» بينما يُهجّر اآلخر ـ وهذا داخل األراضي
املحتلّة عام  1948تحديداً( ،األقدم لجهة احتاللها وهي «قلب» إسرائيل)،
ويُمكن اعتباره نهجا سياسيّا غالبا.
لكن هناك ما هو أكثر خطورة :تجاهل حقيقة أن بقاء الناس هذا ،والذي
نفتخر به ،سببه في أحيانٍ كثيرة انعدام البدائل أمامهم وليس إرادتهم
بالصمود .وهو تجاهل ال يصدر إال عن أداتيّة ()instrumentalization
للمجتمع في سبيل تحرير األرض .وكذلك نتجاهل أن «البقاء» في مراتع
الفقر فالجريمة التي نعيش فيها ،بالكثافة السكّانيّة والحصار الجغرافي
واالقتصادي والتأخر املروّع ،هو صمود ماديّ فعالً  ،لكنّه ليس وسيلة
للتحرر السياسي نفسه.
أما مسألة النسيان والتذكّر فهي أكثر تركيباً .أوالً وقبل كلّ شيء،
ما البطولة في أن تتذكّر مأساتك إن كانت إسرائيل حريصة على أن
تمارسها وأن يشهدها العالم يومياً؟ ثانياً ،ما هو مضمون هذه الذاكرة
ـ هل هي ذاكرة نقديّة ومعرفيّة أم نوستالجيّة؟ ثالثاً ،ما هي فعاليّة هذه
الذاكرة؟ فيُمكن لإلنسان أيضاً أن يتذكّر ويُسامح ،أو يتذكّر فيُدرك عجزه
ويستسلم .الحقيقة؟ إن آخر ما يشغل إسرائيل هو ذاكرتنا .ما يشغلها
فعالً هو شلّ أي إمكانيّة للمجتمع الفلسطيني بأن يحوّل هذه الذاكرة إلى
دافعٍ سياسيّ للتخلّص من االستعمار ،وذلك من خالل ضرب التنظيم
السياسي واالجتماعي ،إفقاد الناس ثقتهم بالسياسة وأملهم بالنضال،
ترسيخ الفقر كحالة أوليّة ال خروج منها إال إن كان الخروج فردياً ومنفصالً

أسد عزّي  -فلسطين
عن الجماعة ،من خالل السوق اإلسرائيلي والرضى اإلسرائيلي ال رغماً عنه.
ال يُزعج إسرائيل أن تبقى الذاكرة ،وال يزعجها التراث وال حتّى زيارة القرى
املهجّرة ،يُمكن ملشروعٍ بحجم إسرائيل أن يتحمّل طقوساً من هذا النوع
لطاملا ال تشكّل أرضيّةً لتغيير سياسيّ فعليّ .وللدقة ،فال تقمع إسرائيل
النشاط السياسي للفلسطينيين إال حين يحمل خطاباً متحدياً لطبيعة
النظام ومكوّنه األساسيّ ،النكبة .وينطبق هذا على داخل الخطّ األخضر
تماماً كما ينطبق على الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

املنطق من وراء الغرابة

في شهر نيسان/ابريل من العام الجاري ،نشرت وسائل اإلعالم عن
حادثة سياسيّة تبدو للوهلة األولى بعيدة عن موضوعنا .لكنّها بالنسبة
لحالة الفلسطينيين داخل الخط األخضر تحمل دالالت كثيرة .في اجتماعٍ
عام بمناسبة عيد الفصح اليهودي ،ناقش رئيس املعارضة اإلسرائيليّة
اسحاق هرتسوغ (املحسوب يسارياً في إسرائيل!) تراجع قوّة حزبه
بين املصوّتين في إسرائيل .وقال أن سبب هذا التراجع هو أن حزبه
يعطي الجمهور في إسرائيل «شعوراً خاطئاً بأننا نحبّ العرب»! بعد هذا
التصريح ،ردّ عليه وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت (وهو محسوب
على أقصى اليمين)« :في املدّة األخيرة صار الهجوم على عرب إسرائيل
صرعةً ،وهنا أريد أن أقول أن عرب إسرائيل هم خُمس املواطنين في
الدولة ،نحن ال نكرههم ،ولهم حقوق متساوية».
تجاهلت الصحافة العربيّة ردّ بينيت الغريب ،الذي ينضم إلى عدة
تصريحات (بل وقرارات) سابقة مشابهة من غير املنطقيّ أن تصدر عن
رجل قال في العام « :2013لقد قتلت الكثير من العرب ،وال مشكلة في ذلك».
لتوضيح السياق واملنطق الذي يعتمده بينيت ،سنستخدم تصريحا آخر
مشابها صدر عن افيغدور ليبرمان ،قال« :من يقف معنا من عرب إسرائيل
فله نصف املُلك ،أما من يقف ضدنا فنرفع الفأس ونقطع رأسه».
تخرج هذه التصريحات ،بغض النظر عن مكانها من الحقيقة ،عن منطقٍ
سياسيّ إسرائيليّ ال يُلغي إمكانيّة أن يبقى الفلسطيني على فلسطينيته
لطاملا ال تحمل هذه الهويّة أبعد من املركّب الفلولكلوريّ واالنتماء الفرديّ..
أن ال تشكّل الهويّة الفلسطينيّة رؤيا أو مشروعاً سياسياً .منطق يصدر

عنه استعداد لتطوير البلدات الفلسطينية في النقب (مثالً ) لكنّه يشترط
هذا بالتنازل عن دعاوى امللكيّة التاريخيّة للبدو على أراضيهم التي
صودرت منهم في النكبة وبعدها .يُمكن لإلنسان الفلسطينيّ أال يُقمَع
وال يخسر كل ما لديه في حال رضي أن يتنازل عن حقّه بالنضال ضد
إسرائيل ككيان قائم بحدّ ذاته وليس كسياسات وممارسات متفرّقة.
منطق يقبل الفلسطيني إذا ما فُصل وجوده السياسي عن حقّه التاريخيّ
وذاكرة مأساته .هذه حالة مركّبة فعالً ال تعتمد على النسيان (بمعنى ضرب
ذاكرة املأساة وبالتالي املخيّلة التحرّريّة) ،وال تعتمد على الحظر الكامل
عن الحيّز السياسيّ العام (بمعنى منع ممارسة السياسة كاشتغال في
ظروف الواقع) ،لكنّها تعتمد على الفصل التام فيما بينهما .وهو فخٌ
مغر للفلسطينيين مُريدي التسوية ،وملؤيّدي تقسيم فلسطين بحلّ
الدولتين بدالً من إحالل العدالة على كلّ أرضها .هذا منطق إسرائيليّ
غير جديد ،لكنّه آخذ باملراكمة ،وهو خطير .وآخر ما قد يفيد في التصدي
لهذا املنطق هو التمسّك باملفردات ( )terminologieاالوتوماتيكيّة دون
نقدها .ومن هذه النقطة تحديداً ،يُمكن العودة إلى مسألة «استحالة
اسرائيل» ،فنقاط التشابه كثيرة .إذ أن نتائج هزيمة  1967التي حوّلت
الحلم وهماً ،وفلسطين مقامرةً ،وفصلت توق املخيّلة التحرّرية عن إدوات
الواقع السياسيّ ،تلتقي مع منطقٍ إسرائيليّ بات محسوساً ومن العبث
تجاهله .منطق يمنع أي انسجام بين املخيّلة والذاكرة والعاطفة من جهة،
وإمكانيات الفعل السياسي من جهةٍ أخرى.

االجتماعي أو شرعنة اليمين ،أو هيمنة اقتصاد التكنولوجيا ،أو تراجع
النماذج االشتراكيّة وتفشّي أعنف أشكال النيوليبراليّة.
هذه تغيّرات ،إلى جانب كونها تنسجم مع ما يتغيّر في العالم ،تحفر
عميقاً في بُنية الجيش وفي بُنية النظام السياسي .وهو نظام ديناميكيّ
الطابع ال دستور له وال نظريّات مؤسسة في الفلسفة السياسيّة .فالطبقات
اليهوديّة الفقيرة واملعدمة ،والتي يُتوقّع أن تكون عامالً من عوامل سقوط
النظام الصهيونيّ ،ال تجد منفذاً للخروج من حالتها إال من خالل االنخراط
بقوى الجيش واألمن التي هجرها اليهود األوروبيّون مع ظهور طبقات
عسكريّة جديدة مرتبطة بتطوير األسلحة وتكنولوجيا القتال والحرب
املحوسبة والتجسس االلكتروني ..هذا غير املخابرات وسالح الطيران
التي يحتكرها اليهود األوروبيون ألنفسهم طبعاً .لذلك ،فإن هذه الشرائح
املستضعَفة ال تنتقل إال ألقصى يمين الخارطة السياسيّة ،إذ أنها هي التي
تواجه الفلسطينيّين يومياً عند الحواجز والسجون ونقاط االشتباك ،فيزيد
دعمها لقطبٍ يمينيّ ال يكتفي بحكم الدولة ،إنما يفكّر ملياً وجدياً بشأن
استحالتها ويسعى لتجاوز ذلك وحلّه ،ويتأسس على نظريّة (نتنياهو
يكررها دائماً) «أن نعيش لألبد على حدّ السيف» ،وهي بنظره تتطلّب إعادة
هيكلة لنظام الحكم ليتحوّل نظاماً يعتمد على حزبين اثنين فقط «يمين
ويسار» ،ملا يوفّره هذا النظام من متانة في الحكم بمواجهة االهتزازات
والضغوط السياسيّة.

في تحدّي مقولة «االستحالة»

ليس الغرض من هذه املطالعة اإلحباط أو الحمل على اليأس ،إنما هي
تشير إلى ضرورة نقد الشعارات التي نؤمن بها من أجل ربطها بواقع العمل
السياسي .دون ذلك ،تفقد املخيّلة رسنها فال تبني أمالً وال انتصاراً .هذه
األزمة التي نشأت بدايةً في هزيمة  ،1967واستمرت بأشكال وأطوار وأحداث
عدّة ،يجب تجاوزها فكرياً إلى جانب تجاوزها تنظيمياً ،ويحتاج تجاوزها أن
نخرج من نقطة انطالق واحدة :جميع احتماالت السياسة مفتوحة ،واإليمان
باستحالة إسرائيل ال يمكنه وحده أن يحفظ فلسطين إلى األبد.

تماماً كما طرحنا أسئلة حول مفهوميّ «البقاء» و «الصمود» ،يُمكن
لنا طرح أسئلة حول «استحالة إسرائيل» .ما اإلثبات على أن إسرائيل،
بالذات ألنها واعية لنوايا إسقاطها ،ال يمكنها ان تستمر إلى «األبد»؟
صحيح أن كل مقوّماتها االيديولوجيّة األساسيّة آخذة باالهتزاز ،وصحيح
أن مالمحها التاريخيّة التي برّرت للعالم وجودها آخذة باإلمحاء .لكن العالم
هذا ،وباألحرى الغرب ،أال يتغيّر؟ وأال تنسجم التغييرات (والتي توصف
كأنها خطوات انهيار الصهيونيّة) في املجتمع وفي االقتصاد اإلسرائيلي
مع التغييرات الحاصلة في العالم الغربيّ ،إن على صعيد اشتداد التطرّف

ليس باإليمان وحده

مجد كيَّال

كاتب فلسطيني من حيفا

مستويات الراب العربيّ ..تأسيساً ومزجاً وربطاً
يقيم «الــراب العربي» كنوع موسيقي «مـحْـدَث» في
تمفصالتٍ تثير جدال يصدر عن طبقات متراكبة ال يمكن
إغفالُها ،وتحديدا فيما يتصل بالتأسيس ملا يُفترض أنهّ إنتاج
مستويات مغايرة من الوعي املتفرّد داخل الجماعة التقليدية
في بيئات تُلزم هذا الفرد ،عموماً ،إكراهاتٍ تنحو في خالصتها
نحو خنق أي إمكانات مفترضة للفعل الخالق .وعيٌ متفرّد
يصدم ،على نحوٍ بالغ ،الخارج املوضوعي ،إذ يحيل املتلقّي،
للوهلة األولى ،إلى دائرة من الغرابة والتفلّت تجانب مسايرة
الذوق النمطيّ ،قديمه وحديثه.

املدينة

نتحدث عن إيقاعات ال مجال فيها ،بحال من األحوال ،اللتقاط
النفَس .إنه سيالنٌ ال يخفت بين ذروة وأخرى ،إال أنْ يالئمَ ذلك
التصدّع الجوفيّ «املخيف» ،إذ يكون في خالصته تصّدعا
متصال غير منفصلٍ بذاتٍ تنحو بتلك اإليقاعات إلى مستوى
أوّلَ تلقائيّ من االنتشاء ،هو التعبير األصفى عن نقاءات كأنها
مطمورة في الجسد املدينيّ ،خالفا إليحاءات السكون الريفيّ
أو فسحة األطراف .الجسد املدينيّ املحشور بالوقت ،أو إنه
الجسد الذي يلتقط الوقتَ أصواتاً وقرقعات وتفرّعات كالمية
متشظّية عليها أن تسلك ،قبل التخريج املوسيقيّ ،سبيل
التأصيل .والتأصيل في هذا الحيز هو إعادة ربط إيقاعيّ
بين التحوالت املدينيّة الخافتة والحادثة ،التي هي بالكاد
مرصودةٌ ،وبين حاجة هذا الجسد املدينيّ ألن يعيد إنتاج
مادته املتفلّته ،الخام ،باعتباره بالدرجة األولى جسدا /فعال/
ذاتاً تعي وجودها في محيط من األجساد ،وتاليا ،ذاتٌ تعي
وجودها الجماعي في حيزٍ هو «املتروبول» ،بكونه بوتقة قد ال
يجدي السعي من جوفها إلى إقامة تمفصالت ثقافية حادة في
ماهيتها الحديثة .بل يخيّل للرائي والسامع أن إيقاعات الراب
هي تأسيس للذات االجتماعية املدينيّة كبناء يسلك بتوتّره
الشديد إزاء التفاصيل املادية خارجاً ،وبالتقاطه السريع ،إنّما
الالمعِ ،مللكة الوقت /الحال ..يسلك مسلكا يساوق ،بدرجة
كبيرة ،يوتوبيا املتخيّل املدينيّ ومآلها الثوريّ في ذهن الفرد
الرابيّ الفاعل.

الربط

في الشأن النصيّ ،هناك مزاجٌ بليغٌ (بالغة) يأتلف معجم
النصوص املوغلة في اإليقاع .معجم بمروحة واسعة من
االمتدادات األفقيّة والرأسية .إنه ،أيضا معجم يتعبّد باإليقاع
الذي هو ،في هذا الحيز ،جذب للتراكيب التي ال يمكن أن

تستقيم ،بحال من األحوال ،من دون أن تأخذ مجالها الواسع
في محاكاة الطبقات التي تتشابك خاللها املتون القولية
القديمة مع ما يفد على الهويّة املدينيّة العربيّة من «خارج».
وليس الـ «خارج» هنا ،هو اآلخر املتثاقِف الذي يتقمص نوعا
إيقاعيا أو نبرا منفصال ،فيوقع الذاتَ في التدخيل والتبهيت،
بل هو اآلخر الذي يتوحد ذاتاً مع تصورات إنسانية مشتركة
تتمثل في مآل ومغزى»املتروبول» الحديث .فاملعجم واللغة
الرابيّة ليست ،إذا ،تطويعات غضبيّة عشواء يراد لها كيفما
شاء أن ترْكب اإليقاع ،بل هي ـ على فداحتها القولية ،وجنونها
النفَسيّ املتوحش وتقطيعاتها الشوراعية الفسيحة والبالغة
ـ تُقيم في البالغة ،من وجه كونها تتصل بأنسجة التعبير
التحتية في أصول التمثالت واالقتباسات املتنية القديمة ،وإن
بدا ظاهراً أنّها تنجز جهوداً مضنية لإلفالت من كلّ تجذير.
إنه املعجم اإليحائي إذ يحيل مراراً وتكراراً عند كل دورة أو
شوط إيقاعيّ إلى مستوى من مستويات الذات التي تحاول
االنعتاق .وهو انعتاقٌ من املفترض أن يتأسس في العمق على
وعي ذاتي «عضويّ» بتوظيفات املتون القديمة وإمكانات
الغنائيات التراثية واملناطق األكثر وعورة في اللغة ،كإمكان
تخييليّ أول صدر عنه «الوحي /التجربة» مكيّاً ومدنياً .نعني
اللغة باعتبارها على الدوام ،املصدر امللهِم (.)Muse

الجسد األدائي

ولتشريحٍ أكثر إيغاال ،وبنظرة على إحدى عروض الراب
العربي الذي استضافه مسرح «مترو املدينة» مؤخرا في
بيروت ،حفل «إنما املسوخ إخــوة» ،نستطيع االنتباه إلى
دالالت الحركة/شكل الجسد املخلوق (مسوخ) في تكوين
هذا الوعي الفرديّ بالذات .من غير بلد عربيّ ،أسماءٌ متباة
من نوع «محراك» و «الراس» و «الدرويش» ..تحيل إلى
توظيف مركزية الجسد األدائي في توصيل ما يفترض أنه
احتجاج حركيّ على نحو بالغ الشراسة .إنه ،في العمق،
الفعل اإليقاعي الفالت واملالئ املساحة ،جيئة وذهابا ،إذ يكون
متماسّا مع سطوات بصريّة في الشاشة ال تقيم حدوداً
بين املعنى املتخيّل عبر استدخال الصورة ذهنيا مع اإليقاع.
إنّها الحركة التي يراد لها أن تكوّن جسدا لغويّا كالميّا ،أو
أنّ كالماً لغوياً هو في طور التجسدّ الحركيّ فوق الخشبة
عبر مستوى من مستويات اإلدماج والتلبيس على املتلقي
الذي يصير في مستوى ثانٍ أو موازٍ مدمَجاً بطبيعة الحال
في املسار نفسه ،أو التّدرّج النفسي ذاته ،بأداة انسياقه
اإليقاعيّ أيضا ومن ضمن النشوة اإليقاعية العامة .هنا ،تغدو

ثيمة «تأصيل الرابّ» كحدث مدينيّ وقتيّ خالق أكثرَ جالء ،إذ
تتداخل مستويات التدرّج واملسار واملقام وإعالء شأن الجسد
املتحرّك .ذلك الجسد الذي نعرف أنه أداة مركزية في معجم
املوروث الصوفيّ واإلشراقي .زد على ذلك أنّ الجسد قد يصل
باملتدرج السامع إلى أن يخطف ،في الراب أيضا ،كامل الحيز
اإلبداعي على املسرح عبر مقاطع يتكاثف فيها التركيز الذهنيّ
في عملية املحاكاة :تقاطيع اليدين قد توحي بالتفكك ،التوازن
في الحركة العرضيّة لساقين أمام الخشبة قد يوحي بالدقة
العبثية الالنهائية املضنية لألشياء بتكراراتها ،الرأس املنهزم
الدوّار املتصبب عرقا قد يحيل في الخالصة ،إلى بؤس دورةِ
املتروبول.

على ما تقدّم..

نستطيع إذاً أن نعيَ بدرجة معقولة حاجتنا للرؤية إلى «الراب
العربيّ» من خارج تعميمات وتسطيحات مفاهيم «الوافد»
و»الدخيل» .يفترض بدءا أن تتأسّس الرؤية إلى «الراب
العربيّ» لجهة كونه بالدرجة األولى مفهوما (.)Concept
ونقول مفهوما في سبيل القدرة على تأطير املنجز ،مهما
يكن حجمه وربطه بسياق زمني واجتماعي (كرونولوجيّ
سوسيولوجيّ) ،مادي/اقتصاديّ يتصل ،في العمق ،بتفاوتات
املدينة العربية وتحوالتها أو بأحوال الجماعات املتعددة من
ضمن الثقافة العربية العامة .في هذا الحيّز ،نرى إلى الرابّ
العربي كنوع وليد ،أداةَ احتجاج جسديّة في الظاهر ،تسعى
بأنماطها الصادمة والكاسرة إلى أن تنتج جسدا /فعال حرا.
والحرية هنا هي السعي املتواصل إلى هدم التواضعات
الجمعيّة التي هي الخلفية التأسيسية الذي تعاكس كل
سعي فرديّ بوجه الجمع ،لتفكيك السلطة على األجساد أو
السلطة باألجساد .بهذا املعنى ،نفهم بؤرة الراب ،التي تعاند
إكراهات ال حصر لها ،على أنها بؤرة تنفلش ،من غير قصد،
صوب أفراد (شبان وشابات) دلفوا إلى املدينة ،من خارج أو في
املدينة من تجاويفها ،احتجاجا على أنماط إنتاج جماعاتهم
القديمة للمعنى ،كالما وتعبيرا محافِظاً ،بسلوكيات الجسد،
في سبيل توليد املعنى الذي يضمن ،بالحد األدنى القدرة
واإلحساس بقيمة الفعل ..كنواة انقالب من خارج الروتين.
الفعلُ مدرجاً ،بالنتيجة في عملية أسلبة عيش ،يكون جوهرها
تثوير كل ساكن.

حسن نصّور
كاتب من لبنان

الفلوجة

االسم يستحضر املقاومة التي انخرط فيها أهل املدينة ضد املحتلين األمريكان
واالنتقام البشع الذي تعرضوا له .وهو يستحضر كذلك فتح بيوت كربالء ألهلها
الفارين من حصار االحتالل األمريكي وقصفه وتنكيله ،وكيف خرج الكربالئيون
ملالقاتهم في الطريق .واملدينتان قريبتان جغرافياً .كما أن الفلوجة متاخمة لبغداد ،وقد
هب لنجدة أهلها وإسعافهم باملؤن سكان «مدينة الثورة» (أو «الصدر» حالياً) .هل
حدث ذلك في زمن غابر سحيق؟ بالقطع ال ،بل منذ عقد ونيف ..وفي شهر رمضان
وقتها ،كما نحن اليوم.
وهذه وقائع عنيدة وليست رومانسية.
بعد ذلك تعرض العراق إلى أهوال ال تقل عن الحروب والحصارات التي مرت
عليه ،وطُبقت فيه وعليه «عملية سياسية» مشوِّهة تقوم على «املحاصصة املذهبية»،
وتفتح الباب على مصراعيه ملزيد من انهيار مؤسسات الدولة (بما فيها الجيش
واألمن) ،وللنهب املنظم لكل موارده بفضل منطق الصراع على تعظيم الحصص
تلك .وجرى في كثير من املرات تغليف شهية النهب بحجج تبريرية ،منها تصحيح
مظلوميات سابقة أو االنتقام من اآلخر الذي كان متجبِّراً ـ أو يُفترض به أنه كان
كذلك ـ وبات مستضعَفاً .ولم يبق طرف دولي أو إقليمي لم يصنع له جهة عراقية
تستقوي به ويوظفها هو في أغراضه .وصُمّت اآلذان عن مطالبات مشروعة ،كما في
اعتصام االنبار الذي استمر لعام كامل وفُض بالقوة مطلع  .2013وحين احتل داعش
املوصل بيسر مدهش وبال قتال ،في مثل هذه األيام قبل عامين ،وتمدَّد ،افتضح بما ال
يقبل املكابرة مبلغ الخراب املتعدد الذي لحق بالعراق ،البلد الزاوية في املنطقة ،هائل
اإلمكانات البشرية واملادية ،الواقع بين طموحين «امبرطوريين» إقليميين ،عالوة على
العبث األمريكي املستديم به.
معركة تخليص الفلوجة من داعش جوهرية ليستعيد البلد بعض قوامه .فلو جرت
بشكل كارثي على أهل املدينة ،تنكيال بهم واضطهادا لهم ،فستكون مصيبة تعزز
مصائب ستليها ،قد تصل الى تقسيم العراق وفق «مخطط بايدن» أو وفق أطماع
هذا أو ذاك ،واحد باملوصل واآلخر بالبصرة ،وثالث بجمهورية كردية ..وبعد تحرير
الفلوجة من داعش ـ وحتى يمكن تحرير املوصل ـ فيُنتَظر أن تستعيد مكانتها الالئقة
في البلد ،كما ينبغي وكما هو ضروري ..للبلد نفسه.

نهلة الشهال
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ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﻮر اﻟﺴﻨﺔ
اﻷﺧﺮى .ﺗﺘﺮاﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ..ﺷﻬﺮ اﻟﻄﻌﺎم ﻻ اﻟﺼﻴﺎم!!

ﺗﻮﻧﺲ ـ ﻣﺴﺘﺠﺪات
ﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

ﻓﻜـــﺮة

ﻓﺦ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮي
ﻋﻘﺪت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ
ﻣﻠﻌﺐ رادس اﻷوﳌﺒﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ﻣﺆﺗﻤﺮات »ﺣــﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻗﺘﻬﺎ واﳌﻨﺤﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﺛﻮرة 14
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2011اﺳﺘﻌﺮاض ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي
وﺗﺴﻮﻳﻘﻲ وﻣﺸﻬﺪي ،ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻜﺜﻴﻒ
ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻴﻮف اﳌﺤﻠﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ،أوﻟﻬﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺒﺴﻲ »اﻟﻌﺪو اﻟﺴﺎﺑﻖ« واﻟﺤﻠﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻹﺧﻮاﻧﻴﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺨﺒﺮاء ﻋﺎﳌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﻟﻌﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أرادت
اﻟﻨﻬﻀﺔ أن ﺗﻤﺮرﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﺎرﺿﻮﻧﻬﺎ ﺑﺸﺮاﺳﺔ وﻳﻨﺘﻤﻲ أﻏﻠﺒﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
»اﻟﺤﺪاﺛﺔ« ،واﳌﺘﻮﺟﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة »إﻋﺎدة أﺳﻠﻤﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻊ« ،أن اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮت ،وأﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﻄﻌﺖ
ﻣﻊ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻬﺎ اﻹﺧﻮاﻧﻴﺔ ،ﻟﺘﻌﻠﻦ ﺑﺬﻟﻚ »ﺧﺮوﺟﻬﺎ«
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ »اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« اﳌﺤﻜﻮم ﺑﺸﻌﺎرات
»اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﺤﻞ« و»اﻹﺳﻼم دﻳﻦ ودوﻟﺔ« ..وﺗﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج »اﻟﺤﺰب اﳌﺪﻧﻲ« اﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ
زﻋﻴﻤﻬﺎ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وأﻛﺪ ﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﻮن.
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ،واﻟﻨﻮاﻳﺎ ﻻ ﺗﻔﺴﺮ
اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻒّ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺑﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ وﺿﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﺤﻮﻻت اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﻔﺴﻪ .ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ »ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺄﻣﺮ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ« ،ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺠﺮد ﻋﻘﺪ
ﻣﺆﺗﻤﺮات وارﺗﺪاء رﺑﻄﺎت ﻋﻨﻖ وﻣﻌﺎﻧﻘﺔ اﻟﺨﺼﻮم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ وﻋﺪم ارﺗﺪاء اﻟﺤﺠﺎب .اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أدﺑﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺴﻠﻮك واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة.

اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺣــﺎول اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻻﺗﺼﺎﻟﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ إﺿﻔﺎء ﺻﺒﻐﺔ »ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ
وﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﻟﺠﺪد ،ﺗﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻳﺘﺴﻢ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻋﺎدة ﺑﺘﺠﻬﻢ
اﻟﻮﺟﻪ واﳌﻼﻣﺢ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎدة ﻟﺪى اﻟﺘﻴﺎرات
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺘﺸﺪدة .ﻓﺒﺪت اﻟﻮﺟﻮه ﻣﻨﺸﺮﺣﺔ ،وﺣﻀﺮت
اﳌﺤﺠﺒﺎت ﺑﺄﻟﻮان زاﻫﻴﺔ ،وﺗﺼﺪرت ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻧﺠﻤﺎت
اﻟﻔﻦ واﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﻠﻔﺰي اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻷوﻟﻰ وارﺗﺪى
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ »ﺻﻘﻮر اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻟﺒﺪﻻت اﻹﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﺑﺪل
»اﻟﻘﻤﻴﺺ اﻟﺴﻠﻔﻲ« ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺎﻷﻣﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻳﻔﺘﻮن ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ
إﻳﺎﻫﺎ »ﻓﺴﺎدا ﻓﻲ اﻷرض« وﺟﺐ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪ ﻋﻠﻰ
اﳌﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ .ﺗﺘﺴﺎوق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻫﺬه
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺴﺮﺣﺘﻬﺎ إﻋﻼﻣﻴﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ
ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ،ﻣﻊ ﻓﻜﺮة أن اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻗﺪ »ﺗﻐﻴﺮت«
وأﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ »إﺧﻮاﻧﻴﺔ« وأن اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻢ
ﻳﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻔﻀﻞ ،ﺑﻞ إن »اﳌﺪﻧﻴﺔ« و»اﻟﺤﺪاﺛﺔ«
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺤﺔ »اﻟﻬﻮﻳّﺎﺗﻴﺔ« اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء
اﻟﺤﻀﺎري ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .وﺑﻘﺪر أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ،ﺗﻈﻞّ ﻓﻴﻪ أﻋﻄﺎب
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
وﻳﻈﻞ ﻫﻼﻣﻴﺎً ﻏﻴﺮ واﺿﺢ اﳌﻼﻣﺢ.
ﺗﻮاﺗﺮت اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻲ رأت ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻣﺠﺮد »ﺣﻴﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ« ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﻊ
ﺳﻴﺎق ﻣﺤﻠﻲ ودوﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﺸﻞ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
وﺗﻬﺎﻓﺖ ﻣﻘﻮﻻﺗﻪ ،وﺗُﺸَﻦ ﻓﻴﻪ ﺣﻤﻠﺔ ﺿﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ..
أﺛﺒﺘﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ وﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﺮك
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺰال اﳌﻘﺪس ﻳﻬﻴﻜﻞ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ،وﻻ
ﺗﺰال ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ﻣﻌﻄﻮﺑﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ،وﻻ
ﻳﺰال اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻪ ﻫﻮ »ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ« ،ﻳﻌﻴﺶ
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاءﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻻ ﻳﺰال
اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺮاﺳﺦ ﻫﻮ أن اﻟﺪﻳﻦ ﺷﺄن ﺟﻤﺎﻋﻲ وﻋﻤﻮﻣﻲ
وﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎ وذاﺗﻴﺎ وﺣﻤﻴﻤﺎ.
ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ دون وﺿﻊ
اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻏﻤﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﻳﺤﺔ؟ ﻫﻞ ﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ وراﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻳﺤﻤﻞ
ﺻﻔﺔ »اﻟﺸﻴﺦ« اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج
ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺳﻠﻄﻮي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ »اﻟﺸﻴﺦ واﳌﺮﻳﺪ«
ﺑﻤﺤﻤﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻮﻻء ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

زﻣﻦ »اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة«؟

ﻣﺎﺣﻲ ﺑﻨﺒﻴﻦ  -اﳌﻐﺮب
اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺸﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﻴﻦ
اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻹﺧﻮاﻧﻴﺔ.
ﻳﺒﺪو أن ﻣﻘﻮﻟﺔ »ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻋﻮي ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻄﻌﻢ اﻟــﺬي رﻣــﺖ ﺑﻪ اﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻟﺨﺼﻮﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ،وروّﺟــﺖ ﻟﻪ
ﻛﺜﻴﺮاً ﻋﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻂ دﻋﺎﺋﻴﺔ،
دون أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻬﺬا
اﻟﺘﺤﻮل .ﻓﺤﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت زﻋﻴﻤﻬﺎ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ
ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻲ اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺴﻠﻔﻲ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ودون أن ﺗﺪﺧﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت »ﻧﺰع اﻟﺴﺤﺮ« واﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
ﻟﻠﻤﻘﻮﻻت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻜﻞ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ
وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺗﻌﻠﻦ »ﺗﻐﻴﻴﺮاً« ﻣﻔﺮﻏﺎً ﻣﻦ
أﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻘﻮﻻت ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﻟﻔﻜﺮة ﻓﺼﻞ
»اﻟﺪﻋﻮي ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻦ
ﻣﻔﺎرﻗﺎت وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﻴّﻨﺔ .ذﻟﻚ أن إﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺪﻋﻮي اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻜﻔﻞ
ﺑﻪ اﻟﺼﻘﻮر اﻟﻘﺪاﻣﻰ )ﺗﻤﺖ إزاﺣﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﻬﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﻠﻮز( ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺘﺢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻹﻋﺎدة أﺳﻠﻤﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﻴﻦ ﻓﺸﻞ
إﻋﺎدة أﺳﻠﻤﺘﻪ ﻋﺒﺮ اﻣﺘﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﻴّﻨﺖ ﺷﺮاﺳﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺟﺰء ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺗﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ
ﻓﺮض ﺧﻴﺎرات ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﺎرق
ﺣﻠﻢ »ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ« اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺎدﺗﻬﻢ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮي إﻋﻄﺎء
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي اﻟﺠﻤﻌﻮي ذي اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻘﺼﻴﺔ
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺿﺪﻫﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻳﻮﻣﺎً .وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺴﻮق اﻟــﺬي ﻳﺪاﻓﻊ ﻛﺒﺎر ﻛﻬﻨﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ
اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺪﻋﻮي واﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،ﻓﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ أﻳﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ »ﻓﺼﻞ
اﻟﺪﻋﻮي ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ« ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﻤﻖ اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻲ
اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
اﳌﺴﻜﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﻼﻳَﻘﻴﻦ إزاء اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺑﻔﻌﻞ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﺷﻜﻠﻲ ،وﺑﻔﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻷﺋﻤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎ.
وﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﺗﻜﻤﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺔ .ﻓﻔﺼﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ
اﻟﺪﻋﻮي ﻻ ﻳﺒﺪو ﻛﻔﻌﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ رادﻳﻜﺎﻟﻲ ﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﻌﺎر
اﳌﺮﺣﻠﺔ .وﻫﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺳﺘﺠﻌﻞ اﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻘﺪر ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺬر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻳﻐﺪو اﻟﻔﺼﻞ
وﺻﻼ وﺗﻤﻜﻴﻨﺎ .وﻣﻦ اﻟﺴﺬاﺟﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت ذات اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺘﻮﺗﺎﻟﻴﺘﺎرﻳﺔ
)اﻷﻣﺔ ،اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﻌﺮق( ﺗﺘﺨﻠﻰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ
أدوات اﻟﺤﺸﺪ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ إن
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻘﻮﻻت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﺣﺪى ﻫﺬه اﻷدوات اﻟﺘﻲ

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻣﻨﺬ أن ﳌّﺖ ﺷﺘﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات
اﻟﺠﻤﺮ واﳌﻨﻔﻰ ،أﺻﺒﺤﺖ أﺣﺪ أﻋﻤﺪة اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻟﻘﺪ أﺟﺒﺮﻫﺎ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت
ﻣﺆﳌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻤﺮﺟﻌﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ ،واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﻮ ﺗﻨﺎزل ﻓﺮﺿﺘﻪ اﻟﻘﻮى اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
وﺗﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻊ ﺣﺰب »ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ«
اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ،وﻓﺮﺿﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة .وﺑﺪﺧﻮل
اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺪوﻟﺔ،
ﺻﺎرت ﺗﻨﺤﻮ ﻧﺤﻮ »إﺳﻼﻣﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة« ،أو ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑـ »ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺰغ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ،ﺑﻌﺪ أن اﺗﻀﺢ اﻹﻓﻼس
اﻟﻔﻜﺮي ﳌﻘﻮﻻت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻓﻲ
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع آﺻﻒ ﺑﻴﺎت أﻧﻬﺎ »ﺗﻤﺜﻞ
ﺳﻌﻴﺎً ﻧﺤﻮ دﻣﺞ اﻟﺘﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻹﻳﻤﺎن واﻟﺤﺮﻳﺔ
واﻹﺳــﻼم ،ﺑﺎﻟﺘﺤﺮر« .ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬا ،ﻻ ﺗﺰال ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻤﺰﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺪي ﻟﻠﺤﺰب ،وﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻺﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ
ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻟﻠﻔﺮد ﻛﺬات ﺣﺮة وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،وﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ
اﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد واﻹﺧﺘﻼف .ﺑﻴﻦ ﻫﺬا وذاك ،ﻳﺒﺪو أن
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻔﻜﺮي ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻻ ﻳﺰال
ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻣﺎدﻳﺔ ،أﺿﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ
اﻻﻟﺘﺒﺎس واﻟﻐﻤﻮض.
وﻗﺪرة اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ أﻓﻀﻞ وأﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﺬري ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﺪرك ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺟﻴﺪا ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮك ﻛـ »ﺟﻤﺎﻋﺔ« ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ .ذﻟﻚ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺣﺰب
ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن »ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﺮي« .ﻓﻜﺮة ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻋﻮي
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺷﻌﺎر ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻈﺮف .وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪه ﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﺮاﺣﻞ
ﺣﺴﺎم ﺗﻤﺎم اﻟﺬي أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﺤﻮﻻت وأن ﻗﺪرﺗﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎً ﻣﻦ »ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ووﺣﺪة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻹﺧﻮاﻧﻴﺔ وﻗﻮة
اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ«.

ﻓﺆاد ﻏﺮﺑﺎﻟﻲ

ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ

ﻟﻴﺲ اﻟﻮرديّ اﻟﻠﻮن اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻨﺎ

»ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﻮﻧﻚ ﻣﺜﻠﻴّﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺣﺮب ﻣﺤﺎﻃﺎً ﺑﺎﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي؟« ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺆال
اﻻﺳﺘﻨﻜﺎري ﺗﺒﺪأ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘﻲ
أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ) Pinkwashing Israelﺟﻌﻞ ﺻﻮرة
إﺳﺮاﺋﻴﻞ وردﻳّﺔ( .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﻓﻴﺪﻳﻮ إﻟﻰ ﺗﻌﺪاد
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻞّ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ »ﻣﻮﻛﺐ
اﻟﻔﺨﺮ« ) (Pride Paradeاﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﻓﻲ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻔﺎﺋﺖ .ﻓﻤﻦ ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،اﳌﺜﻠﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ وﻏﻴﺮ
اﳌﺜﻠﻴﻴﻦ ،إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ،وﺣﺼﺎر ﻏﺰّة ،وﺑﻨﺎء اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت..
ﻳﻘﻒ وراء ﻫﺬا اﳌﺠﻬﻮد ﺟﻨﺎح اﻟﻜﻮﻳﺮز ﻓﻲ »ﺣﺮﻛﺔ
اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ وﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت« )(BDS
اﻟﺬي ﻳﻀﻢّ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻣﺜﻠﻴﻴﻦ اﻟﺘﻔﺘﻮا إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة ﺗﺴﻮﻳﻖ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ ﺟﻨّﺔ اﻟﺤﺮﻳّﺔ ﻟﻠﻤﺜﻠﻴﻴﻦ،
واﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻤّﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺬه »اﻟﺠﻨّﺔ« ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت.
ﻳﻮاﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط آﻟﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ أﻧﻔﻘﺖ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم  4ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
وﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺜﻠﻴﻴﻦ واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪد
ﻫﺆﻻء اﻟﺴﻴﺎح ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 50
أﻟﻒ ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻨﻮﻳﺎً .ﺑﺪأت ﻫﺬه اﻵﻟﺔ ﺗﺼﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2007ﻣﻊ إﻳﻜﺎل ﻣﻬﻤّﺔ ﺗﻠﻤﻴﻊ ﺻﻮرة إﺳﺮاﺋﻴﻞ
وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﺪﻋﻰ إﻳﺪو أﻫﺎروﻧﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ أنّ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﺎرﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳّﺔ )إﺳﺮاﺋﻴﻞ( اﻟﺘﻲ أوﻛﻠﺖ
إﻟﻴﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﺒﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً )اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺪة اﻟﺬﻧﺐ اﻷوروﺑﻴﺔ( ،وأنّ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
إﻇﻬﺎر اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻮاﺣﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺬﺋﺎب اﻟﻘﺎﻣﻌﻴﻦ ﻟﻜﻞّ ﻣﺨﺘﻠﻒ .اﻋﺘﺒﺮ أﻫﺎروﻧﻲ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ
أنّ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻴﺴﻴﻦ.
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﺤﻮ
اﻟﺤﺮب ﺣﻴﻨﺎً وﻧﺤﻮ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﺣﻴﻨﺎً آﺧﺮ .ﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺻﻮرة ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ ﺟﻴﺮاﻧﻪ
ﻃﻮل اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ ﺑﻠﺪٍ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت
اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺬب ﻛﺎن
ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ ﻣﻜﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ ذوو اﳌﻴﻮل
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﻐﺎﻳﺮة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮّﻳﺘﻬﻢ ،ﻣﻊ أنّ ﻋﻨﺼﺮ
اﻟﺠﺬب اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻛﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻛﻤﻜﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺬﻛﻮر أن ﻳﺠﺪوا ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺎءً ﺟﻤﻴﻼت
ورﺷﻴﻘﺎت ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﺸﻤﺲ اﳌﺘﻮﺳﻂ!
رﺑّﻤﺎ ﻳﻜﻮن أﻫﺎروﻧﻲ ﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺻﻮرة
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﺎ أﻫّﻠﻪ ﻷن ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻴﻮم اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟﻜﻦّ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺮﺟﻞ وآﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﻨﻄﻖ
اﻟﻨﻤﺮ اﻟﻮرديّ اﻟﺬي ﻳﺤﺎول ﻃﻮل اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮه ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺼﺎدﻗﺔ وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺮّ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮﻳﻦ ﻛﻞّ ﺷﻲء
ﺑﻠﻮﻧﻪ .ﺗﺒﺪأ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﻴﺪون ﻋﻦ
اﻟﺼﺮاع ﻳﺮون اﻷﻟﻮان اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺰ اﳌﻜﺎﻧﻲّ اﻟﺬي
ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻄﻖ أﻫﺎروﻧﻲ :اﻷﺣﻤﺮ ﻣﺜﻼً أو اﻟﺮّﻣﺎديّ!

رﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ

اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ :اﻟﻘﻔﺰ إﻟﻰ اﻟﻬﺎوﻳﺔ
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم  2016أن ﺣﺠﻢ دﻳﻮن ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ ﻧﺎﻫﺰ  20ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر .ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬّي أﺛﺎر اﺳﺘﻬﺠﺎن اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﻴﻦ وﻋﺪداً ﻣﻦ
ﻣﻨﻈّﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪاﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ ،أﻋﻠﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮض ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ  2.8ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ .ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪ ﻳﻨﻘﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻇﻞ
اﺣﺘﻘﺎن ﺷﻌﺒﻲ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺴّﺖ
ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ .وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻦ
ﻳﻜﻮن ﺳﻮى ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﺮوب إﻟﻰ اﻷﻣﺎم اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ.

اﻹﻧﻘﺎذ اﳌﺸﺮوط

ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻳّﺎر /ﻣﺎﻳﻮ  ،2014أﻋﻠﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻳﻘﺎف ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻘﺮوض واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺣﺰﻣﺔ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ .اﻹﻧﺬار اﳌﺒﻄّﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺟﺎء ردّاً ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻜﺆ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ »ﻧﺼﺎﺋﺢ« ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .إﻧﺬار ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺷﺘﺪاد اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وارﺗﻔﺎع
ﻣﻌﺪّﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ  6.2ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .ﻟﻜﻦ،
وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻟﻢ ﺗﻘْﺪِم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴّﺮت اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ  2011و ،2014ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺮوط ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ،
وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪّة ،واﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﻋﻮد
واﻟﺘﻌﻬّﺪات ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻴّﺰت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ
أﻃﺎﺣﺖ ﺧﻤﺲ ﺣﻜﻮﻣﺎت وﺑﻘﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪود اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﻳﺮ
.2016
وﺗﺘﻠﺨّﺺ ﺣﺰﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺮاﺳﻼت اﻟﺘّﻲ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،

وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻲ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وﺗﺪﻋﻴﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﺘﺼﺮّف اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ،وأﺧﻴﺮا
اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻣﺠﻠّﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻗﺎﻧﻮن إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺒﻨﻜﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وأﺧﻴﺮا ﻣﺸﺮوع اﻹﺻﻼح اﻟﺠِﺒﺎﺋﻲ.

»ﺷﺮﻋﻴﺔ« اﳌﻀﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻬﺎوﻳﺔ

ﺑﺪاﻳﺔ  2015ﻛﺎﻧﺖ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳّﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻣﻼءات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ .ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ورﺛﺖ
ﺗﺮﻛﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ،ﺑﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ﺗﺠﺎوز  6ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﺳﻨﺔ  ،2015وﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑـ 0.9ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪّل
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷول ﻣﻦ 2015
ﺑـ 25.3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  600أﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﺤﻔّﺰﻳﻦ
إزاء ﺳﻴﻞ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ أﻏﺪﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﻢ ﻃﻮال اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴّﺔ.
وأﻣﺎم ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﻀﻐﻂ اﳌﻄﻠﺒﻲ ،وﺗﻔﺠّﺮ اﳌﻮاﺟﻬﺎت ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻮض اﳌﻨﺠﻤﻲ واﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺒﻼد ،واﻋﺘﺮاف
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻋﺘﻤﺎدات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻋﺎد
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺠﺪّدا ﺣﻮل ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲّ.
ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ  13أﻳّﺎر/
ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻔﺎﺋﺖ ،وﺗﻮﻟّﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺼﻴﺪ زﻣﺎم اﻷﻣﻮر ﻓﻲ أواﺋﻞ ،2015
ﺑﺪت ﺧﻄﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺸﺮوط
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻀﺦّ ﻣﻠﻴﺎرﻳﻦ و 800ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ
اﻟﺘﻲ ﳌّﺢ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاب ﺷﺒﺢ اﻹﻓﻼس
ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻌﺠﺰ اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻋﻦ ﺻﺮف اﻷﺟﻮر .واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ
ﻓﺮض إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ »اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ« ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴّﺔ ،وﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ
ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ.
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ  6آب /
أﻏﺴﻄﺲ  ،2015وﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎصّ
ﻓﻲ  13ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  .2015واﺻﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ

ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻋﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ،وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷوّل /دﻳﺴﻤﺒﺮ .2015
ﻣﻄﻠﻊ  ،2016أدى ﺿﻐﻂ اﻟﺸﺎرع اﳌﺴﺘﻨﺰَف ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﳌﻘﺪرة
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ )اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ ﺛﻠﺚ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻣﻦ اﻟﺒﻼد( ،إﻟﻰ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ،ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻫﺪدت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪيّ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ .ﻓﻜﺎﻧﺖ ردّة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻫﻲ إﻃﻼق اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻮد واﻟﺘﺴﺮﻳﻊ
أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ »اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴّﺔ« ،ﻟﺘﺘﻢّ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻲ  11ﻧﻴﺴﺎن/
أﺑﺮﻳﻞ  2016ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ
اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺸﻬﺮ ،ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ،ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ ﺟﺎﺋﺰﺗﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴّﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎد اﻟﻘﺮض اﳌﺮﺗﻘﺐ .ﻟﻜﻦ وﺿﻌﻴّﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲّ
وﻋﻤﻖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻣﺴﺒّﺒﺎﺗﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ،
ﺳﺘﺒﺘﻠﻊ اﻟﻘﺮض اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﻌﻮد اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟﻰ اﳌﺮﺑّﻊ اﻷوّل.

اﻟﺜﻘﺐ اﻷﺳﻮد

ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮّل اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ ﺣﻞّ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ وإﻋﺎدة
اﻟﻨﺸﺎط ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺢّ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻐﻴﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺮف اﻗﺘﺼﺎديّ ﺻﻌﺐ ،ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻌﺎدة
ﻋﺎﻓﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻹﻧﺘﺎج وﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺮﺟﻮّة
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض.
ﻟﻜﻦّ اﻟﻔﺮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ إﻧﻬﺎﻛﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮوض
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﻌﻄّﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ
»ﻳﻨﺎﻳﺮ« ،2011ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻓﻲ ﻇﻞّ
اﻧﻜﻤﺎش اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻧﻈﺮاً ﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻤّﻖ
ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع دﻳﻮن اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت
ﺗﺴﺘﻨﺰف ﺳﻨﻮﻳﺎ  53ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲّ اﻟﺨﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲّ .ﺑﻞ اﻋﺘﺮف رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻪ ،أنّ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺎت

اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻏﻴﺎب رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﳌﺨﻄّﻂ
ﺗﻨﻤﻮيّ ﺷﺎﻣﻞ .إذاً ﻓﺈنّ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺼﺎرﻳﻒ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴّﺔ ،وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﺿﺮر ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض.
ﻓﻨﺠﺎح ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺪاﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ذات ﻣﺮدودﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺧﻠﻖ أرﺑﺎح ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن
وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻨﺠﺰة .ﻟﻜﻦّ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺘﻠﻊ  70ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺎت ﺗﻮﻧﺲ ،وإن ﺣﻘّﻘﺖ اﻧﻔﺮاﺟﺎ »وﻫﻤﻴّﺎ« ﻋﻠﻰ
اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﺒﻼد إﻟﻰ اﳌﺮﺑّﻊ اﻷوّل ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ
واﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺮﺗﻬﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ .ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻷﺷﺒﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲّ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲّ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲّ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا
اﻷﺧﻴﺮ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ اﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ دون ﺗﺪﻓّﻖ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج :ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮّف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى.
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ »ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴّﺔ« ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ
اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋُﺮﻓﺖ ﺑﺜﻮرة اﻟﺨﺒﺰ ﺳﻨﺔ  ،1984وﻛﺎﻧﺖ ردّ ﻓﻌﻞ ﻋﻨﻴﻒ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ آﻧﺬاك رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺰ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲّ .وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗّﻒ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮض اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺴﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ﺑﻬﺪف »ﺗﺤﺮﻳﺮ«
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲّ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وإﺧﺮاج اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وإن
ﺑﻨﺴﻖ أﻗﻞ ﺳﺮﻋﺔ وﺑﻤﺮوﻧﺔ أﻛﺒﺮ .ﻟﻜﻦ ّاﻟﻬﺰّة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ
اﻟﺒﻼد ﺳﻨﺔ  ،2011وارﺗﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدّي ،ﻣﺜّﻼ
ﻓﺮﺻﺔ ذﻫﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وإﺟﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺼﻴﺎع وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲّ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺟﺪﻳﺪة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻤﻀﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺎﻏﺮة.

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﺢ
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ
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مليار دوالر املبلغ الذي استثمرته السعودية مؤخراً بشركة
«أوبر» لخدمة سيارات األجرة .وإذ تقول الشركة إن هذه األموال
ستساعدها على التوسع في منطقة الشرق األوسط ،تشير إلى أن  80في املئة من
مستخدميها في السعودية من النساء ،حيث تُحظَّر عليهنّ قيادة السيارات.

قـضـيــــة

مقابلة مع املعمارية سلمى سمر الدملوجي

عن مفهوم العمارة املنحازة للناس وعن الشغف بعمارة اليمن
مقابلة مع سلمى سمر الدملوجي،
املعمارية العراقية املقيمة فــي لبنان
واألستاذة في الجامعة األميركية ببيروت.
} أين عملتِ قبل الوصول إلى الجامعة األميركية
ببيروت؟
كنت مقيمة في بريطانيا ملدة أربعين عاماً،
تركتُ العراق في عمر  17سنة وذهبت لدراسة
الهندسة املعمارية في AA (Architectural
)Association School of Architecture

تخرجت وأتيت إلى لبنان عام  1977لكي أعمل،
وكنت صغيرة ولديّ طموحات .وكنا محاطين
بأشخاص ملتزمين وأناس يعملون وناشطين
في جميع املستويات التي ممكن التغيير فيها ،أو
الحلم أن نكون جزءاً من تغيير املجتمع ،وتغيير
املدن والقرى والريف ..وكافة الحركات على
جميع األصعدة االجتماعية والسياسية.
املؤسسة التي تخرّجت منها في العمارة
ببريطانيا كان تعليمها ثورياً ،ولحدّ اآلن ،رغم
تغير النمط فيها نحو النيوليبرالية ،لكنها
بقيت يُعرّف عنها بأنها تنتج أفكاراً مرادفة
وأفكاراً بديلة ،وهي مدرسة بديلة للعمارة .لهذه
األسباب شعرت وقتها أن عودتي إلى لبنان كانت
مناسبة رغم أن أهلي كانوا معارضين لهذا
القرار ،وخاصة والدي ،بسبب الحرب .وكان
البلد في فترة ما بعد تل الزعتر ومقتل كمال
جنبالط .كانت فترة صعبة جداً ،لكن في الوقت
نفسه كان الشباب لديه أمل كبير في التغير
والثورة بجميع أشكالها ،إن كانت لبنانية أو
فلسطينية أو عربية .كان لبنان مركزاً مهماً
جداً في تلك الفترة لجميع الوافدين من العالم،
ممن يعانون الغربة القسرية والطوعية ،وكان
هناك عرب وأجانب وعراقيون وسوريون،
باإلضافة إلى مصريين وتونسيين ..فكان
لبنان محطة للتبادل والتفاعل ،والجو كان
مغرياً جداً ،وكان هناك إمكانية للعمل .اشتغلت
فترة قصيرة في دار الهندسة وشعرت بملل
شديد ،وراجعت نفسي وقلت إنني تعلمت 5
سنوات ليس لكي أجلس خلف مكتب أصمم
برادات مثلجة ،فتركت دار الهندسة من غير أن
أخبرهم السبب.
أحببت أن أدخل التعليم ،وعلّمت في الجامعة
األميركية اللبنانية وعلّمت في الجامعة اللبنانية
في قسم اآلثــار مادتين :واحــدة عن الخط
العربي اإلسالمي ــ وكان لدي شغف كبير
بالعمارة والفنون اإلسالمية كجزء حي ،نحييه
ونعيد صياغته في تفهمنا مبدأ العمارة العربية
واإلسالمية بشكل عام ،ليس من منطلق متحفي
ولكن من منطلق حي معاصر ومستقبلي .ومادة
أخرى في الهندسة اإلسالمية وطريقة تطبيقها.
وكان ذلك غريباً نوعاً ما للطالب ،ولكن ليس
غريباً بالنسبة لي ألنني تمرّست فيه ودرسته
مع بروفسور كيث كريتشلو في  ،AAوهو
مؤلف لكتب عدة عن املوضوع ،واآلن أفكر فيه
وأعتبره نابغة .كان شيئاً جيداً بالنسبة لي أن
درست معه كما تابعت معه الدكتوراه أيضاً.
عملت في لبنان ملدة وسكنت فيه ،كما ذهبت
إلى مصر ألنني كنت أعمل مع حسن فتحي وهو
مهندس معماري عملت معه لفترة سنة كتدريب
بين املرحلة األولى والثانية في العمارة .ولكن
بسبب حماس رئيس الجامعة واألساتذة فقرروا
احتسابها كسنة إضافية وكأنني درست أربع
سنوات .تخيلي أن في عام  1977في بريطانيا
يعرفون حسن فتحي ويقدرون أهميته في
العمارة الطينية والعمارة اإلسالمية ،بينما ما زلنا
هنا ال نعرف حتى اآلن مَن هو ..رجعت إلى لبنان
درست في الجامعة اللبنانية ومعهد «الفنون
الجميلة» والجامعة األميركية اللبنانية ملدة سنة
أو سنتين ،وفي الوقت نفسه تسلمت عمالً في
مؤسسة كنت جزءاً من تأسيسها ،وهي لترجمة
كتب أو ما يكتب عن العمارة اإلسالمية والعربية
من األجنبية إلى اللغة العربية ،وشكلنا «دار
املثلث» وكنت مسؤولة عن التصميم .لذا أعتقد
أن دراستي املعمارية كانت شاملة ومكنتني من
العمل كمصممة غرافيك ،وكنت أعمل تصاميم
لكتب من غير أن أعرف أن اسم هذا العمل هو
«.»graphic design
وكان ضمن مسؤولياتي العمارة العربية
واإلسالمية .عملت كتاب تلوين لألطفال عن
الخط العربي ،وقمت بكتاب عن الزخارف
الهندسية ،وحصلت على جائزة عنهما في
معرض الكتاب في بيروت سنة  .1981وكنت

أتباحث مع عصام السعيد بخصوص ترجمة
كتابه Geometric Concepts in Islamic
 Art and Architectureوهو كتاب مهم
جداً عن املبادئ الهندسية بالتصميم املعماري
والتصميم الفني اإلسالمي.
} كيف رجعتِ إلى لندن؟
عندما حصل االجتياح اإلسرائيلي  ،1982كنتُ
متزوجة ولديّ ولد ،وكان زوجي مضطراً لترك
لبنان ،فعشنا في مصر ملدة سنة .لكن قبل أن أترك
لبنان ،شعرتُ أنني أريد أن أتخطى نقطة محددة
قد وصلتها في ذلك الحين ،فذهبت الى اليمن،
لكن قبل ذلك ،أتاني عرض للعمل في اإلسكوا
(اللجنة االقتصادية لغرب آسيا ،االمم املتحدة).
استغرب مصطفى الجاف وقتها (رئيس قسم
املستوطنات البشرية) ملاذا أتقدم الى هذه
الوظيفة التي تتطلّب الذهاب الى اليمن .قلت
له إنني منذ سنة  1974أنوي الذهاب إلى اليمن
ألنني مهتمة بالعمارة الطينية نتيجة عملي مع
حسن فتحي وأهتم للـ .Earth architecture
وظّفت وذهبت إلى اليمن وأحسست أنني أريد
أن أكمل الطريق الذي بدأته في العمارة.
عندما ذهب زوجي الى مصر قررت االلتحاق
به ،وكانت مناسبة جيدة للعمل مع حسن
فتحي من جديد .وكان حسن فتحي شخصاً
عزيزاً جداً عليّ وقريباً جداً مني مهنياً وتأثرت
به وبعمله كثيراً .إلى اليوم ،األعمال التي أقوم
بها أعتبر أنه هو وآخرون لهم أثر كبير في
تكوين تفكيري وفي تشجيعي ،وهو مَن شجّعني
للذهاب إلى اليمن ،وكنت أعمل في اليمن
الجنوبي .كان العمل صعباً ،واليمن الجنوبي
وقتها كان اسمه كوبا ،بما معناه أن اليمن
شيوعي أو اشتراكي .كنت مهتمة بشكل املدن
املوجودة في حضرموت.
قررت أن أقوم بدراسة الدكتوراه .فرجعت
إلى بريطانيا ودرست الدكتوراه في Royal
. College of Arts
ذهبت في  1984إلى بريطانيا بعد تجميع
مــواد من خالل العمل في اليمن ومن خالل
البحث والتصوير ،ومن هذا الزخم تكونت مادة
الدكتوراه بعنوان
The Architecture and Town Planning
of Two Cities in Hadramout: Chibam
and Terim

} ما هي مقاربتك الخاصة بالعمارة؟ تحبين
الفن وتقولين إن الفن اإلسالمي هو فنّ حيّ وليس
للمتاحف فقط ،هل تتبنين مفهوماً محدداً للعمارة؟
املوضوع سهل جداً بالنسبة ملفهومي في
العمارة .أنهيت دراستي في  ،AAعدت إلى

سلمى سمر دملوجي
بيروت بعد أول سنة ،وكان لديّ همّ إخبار
والدي (الذي كنت على عالقة وطيدة به وعالقة
فكرية أيضاً) أنني غير مهتمة بدراسة العمارة،
وأعتقد أنني أريد أن أدرس شيئاً آخر ،لكنني ال
أعرف ما هو .ولم أفتح املوضوع مع والدي ألنني
كنت في حيرةٍ من أمري .عندها ،وبالصدفة
تعرفت إلى صديقة في وقتها أي عام 1971
في بيروت ،وعندما عرفت أنني أدرس العمارة
قررت إعطائي كتاباً ألقرأه ألنه قد يهمني .كنا
كمعماريين مهتمين بالرسم واملوسيقى أكثر
من القراءة ،لكنها أعطتني كتاباً اسمه «العمارة
للفقراء» ( ،)Architecture for the Poorكان
الكاتب هو حسن فتحي ،ولم أكن قد سمعت
به من قبل .وأخبرتني أنها تسكن في مصر وأن
هذا الكتاب لديها وستعيرني إياه وأنها تحب أن
اقرأه وتحب أن أزورها في مصر .أخذت الكتاب

وبــدأت بقراءته ليالً وعندما أنهيت املقدمة
فهمت أنني أحب العمارة ،لكن اآلن فهمت أي
نوع عمارة أريد أن أدرس .وانتهى املوضوع
وقررت ماذا أريد وإلى أين سأذهب.
} ماذا فعلتِ في اليمن؟
اليمن قصة طويلة .سنة  ،1974شاهدت
فيلم بازوليني «ألف ليلة وليلة» ،وكنت أشاهد
كل أفالمه وأتابع اإليطاليين والفرنسيين..
وتفاجأت في وقتها .أذكر جيداً إحساسي
وأنا أجلس في قاعة السينما وأين كان املكان
والتاريخ .عندما رأيت مشاهد اليمن التى
مرت في الفيلم أمامي أحسست أنني أمام رهبة
عظيمة من الجمال والكمال والقوة في التعبير
املعماري لكونها عمارة طينية في زبيد وصنعاء..
اآلن نرى الفيلم بطيئاً ..لكن من وقتها رسخ
في رأسي أنني أريد أن أذهب للعمل في هذه

÷ املقابلة الصوتية على موقع «السفير العربي»
وإذاعة الوضع

شبام ،حضرموت ـ اليمن

هالل األسعار
الحظ يا بنيّ ،دقق جيداً في السماء ،هل تراه؟ هذا يسمونه
هالل رمضان ،هل أبصرته؟ ارفع رأسك قليالً  ،يميناً ،شماالً  ،هذا
هو الهالل .هناك أكثر من هالل ،هالل بيت أبيك وهالل بيت
عمتك .لو حدث أن رأيت الهالل فال تخبر أحداً ،العبرة في الهالل
أال نراه ،عليهم أن يقولوا لنا إن الهالل طلع ،حينها أقول لك،
وتقول إلخوتك وصحابك في املدرسة ،وتصدق بأنه طالع ،ال
تصدق حواسك هنا.
الهالل يا بني مخلوق أليف ،ال يعض وال يسقط علينا ،سنعرف
قرب ظهوره من اإلعالنات والتترات والتايتالت.
تتحول األغاني الصاعدة إلى مقدمات للبرامج الفكاهية ،يجلبون
نص ورسم مرتضى كزار

البالد .كنت وقتها في السنة الثانية او الثالثة
من دراسة العمارة وكنت قد تعرفت إلى حسن
فتحي ومن بعد ما قرأت كتابه التقيت به في
مقهى اإلكسبريس ...اليمن قديمة في حياتي
وعندما ذهب إليه في  81ــ  82شعرت أنّ هذا
الشيء جزءٌ مني .آخر مرة ذهبتُ إلى اليمن
كانت في شباط /فبراير .2013
} اشتغلتِ كثيراً في اليمن وحصلت على جائزة
عاملية على عملك فيه وعلى الكتابة حوله ،كيف
ترين عالقتك الحالية باليمن؟
ألن ألبي تاريخه املاضي املتعلق بالحكم البائد
في العراق (نوري السعيد) ،كان يمنع أي أحد
في البيت أن يكون له عالقة أو شغف بالعمل
السياسي ،في وقت كان هو من علّمنا السياسة!
لكني تعلّمت ولفترة طويلة في بريطانيا أن
تكون كل األعمال التي أقــوم بها أرفــع من
السياسة ،ولهذا السبب كل أصدقائي كانوا
بأحزاب ومنظمات ومقاومة لكن أنا شخصياً
ما كنت منتمية إلحداها .ولكن أي تخريب
سياسي مثل هذا الحاصل اليوم لألسف في
اليمن أو العراق ال يمكنه أن يقطع صلة إنسان
ببلد أو مجتمع أو بعمارة أو مدن عشقها وعاش
فيها .أنا إذا قالوا لي غداً أنهم ينتظرونني في
اليمن ،فبالتأكيد أذهب إلى هناك .حتى أنني
أذهب من تلقاء نفسي دون دعوة من أحد .أما
اآلن فال أريد أن أذهب إال للقيام بشيءٍ محدد،
وكنّا لحد اآلن في حضرموت محميين ،وال
قصف هناك ،لكن لألسف وصلني أن هناك
قصف في شيبام وتضررت مبانٍ فيها .شيبام
هي أقدم مدينة لناطحات السحاب بالعالم ،وهي
مبنية في وادي حضرموت .البيوت فيها من  7أو
 8طوابق مبنية من الطوب النيئ غير املحروق.
وبغضّ النظر عن التخريب ،من املهمّ أن نعرف
أين توجد الحاجة لوجودنا .وأنا أعتبر أن من
أهم املنظمات التي تتمتع بالنبل في الوقت
الحاضر هي منظمة «أطباء بال حدود» مثالً ،
ولو كنتُ طبيبة لكنت التحقت بهم بالتأكيد.
بينما أنا معمارية ،وأتمنى أن أستطيع أن أقدم
ولو شيئاً من خالل التعليم لجيل من املمكن من
بعدي أن يقدر على تقديم أي شيء لم أستطع
فعله .باملقابل أنا في اليمن أو في أي بلد أذهب
إليه أذهب لسبب واحد وهو إمكانية أن أساعد
وأسأل نفسي بماذا يمكن أن أساعد ،إن كان
بصنعاء أو حضرموت أو غيرهما ال يهمّ ،إن كان
في اإلعمار أو في إعادة اإلعمار.
} ما هي مالحظاتك حول تعليم العمارة في لبنان
كونك أستاذة في الجامعة األميركية ببيروت؟
وهذا أمر مهم في ظل الحديث عن االستمرارية

والنقل بين األجيال.
وقت مقابلة العمل في الجامعة األميركية،
سألتني اللجنة أنني ،وقد درّست في العالم
ولدي كتب ألّفتها وخبرة ،فما الهدف من املجيء
للتعليم في الجامعة األميركية ببيروت؟ كان
سؤاالً غريباً ،حتى عندما التقيت باألساتذة ،هناك
من كان لديهم تساؤل حول أنني قد درّست في
بالد وجامعات مشهورة واآلن أتيت إلى هنا وإلى
هذه الجامعة .قلت وقتها أنني أتذكر شيئاً قاله
لي حسن فتحي عندما أتى إليه السّادات لكي
يبني بيتاً في أسوان على أساس أنه يعتبر نفسه
الفالح املصري األول .قلتُ له «كيف ستبني
للسادات ونحن نعمل للفقراء واملجتمعات
املعدومة؟» .أجابني «عندما يأتي األمير حتى أبني
له بيتاً أصبح أنا األمير وعندما أصمم للفالح
أصبح أنا الفالح الذي يصمم للفالح» .هذا هو
مبدأنا كمعماريين .في النهاية أنا قلت لهم هذا
الشيء في املقابلة وال أعرف ما فهموا من هذا
الكالم ،لكن أعرف أنه صحيح جداً .عملت سنين
كثيرة في الغرب لكنني وصلت لقناعة :في الذي
اسمه «الغرب» ،كنت أعلّم الحضارة الطينية
واملهتمون بها أكثر من بالدنا ،وأعلّمهم عن
حسن فتحي ،وأعلمهم عن العمارة اإلسالمية،
وأعلّمهم عن التصميم الهندسي geometric
 ،formation and configurationأي ما
يسمّونه في العربية «الزخارف» ــ وهي تسمية
متخلفة ألن هذا نظام هندسي ــ وهو علم
له عالقة بالشعر واللغة واملقرنص والتعقيد
والفلسفة ،ومن بدأ بوضع أسسه اإلغريق كما
الكندي والفارابي وإخوان الصفا.
أتيتُ للتعليم هنا وأنا فرحة جداً بذلك ،وبأن
لدي كل هذه الخبرة ونشرت  12كتاباً عن
العمارة في املنطقة ،فمن املفترض أن يكون لي
تالمذة في املنطقة ،وفي مدرسة مثل الجامعة
األميركية ،وأن تكون بأفضل موقع حتى أقدر
أن أعطي وأتخلى عن كم هائل من البحوث
واملعلومات التي كنت لفترة طويلة أتابعها
(ربما ملدة  40عاماً) .وكان هناك نقطة أنني في
بريطانيا درَّست في الدراسات العليا وأغلب
تالمذتي هم في هذه املرحلة (ماجستير أو
دكتوراه) .لكن الفرق أنه جامعة Architecture
 Associationبلندن ،كانت املحاضرات واملادة
مفتوحة لكل الجامعة والتالميذ من كافة أنحاء
الجامعة يأتون لحضور املحاضرات حول
العمارة العربية.
أعتقد أنه من املمكن االستفادة من هذا
هنا ،وقــد بــدأت بإعداد مقدمات وبرنامج
للدكتوراه في قسم العمارة ،واآلن نعمل على
برنامج للماجستير املعمارية حول عمارة
املنطقة ،وبالتأكيد باإلضافة إليّ هناك زمالء
متخصصون ومشاركون في هذا البرنامج
وفي «العمارة املحترمة للبيئة» Sustainable
 Architectureالتي أعمل عليها كثيراً ،وأخذت
فيها جائزة  .Globalإذاً فما أقوم به في العمارة
الطينية أقوم به في العمارة املستدامة ،وأدخلنا
تخصصاً في العمارة املستدامة والبيئة كذلك
تخصصاً في التكنولوجيا والتصميم .أشعر
بالغبطة أنني استطعت أن أقدّم شيئاً ما في هذه
الفترة القصيرة بالطبع .البرنامج يحتاج إلى
وقت للحصول على املوافقات والعمل به ،لكن
على األقل استطعنا أن ندخل برنامجاً جديداً في
العمارة .األهم من ذلك أنني أقوم بإعطاء مادة في
العمارة والثقافة ،أي ليس في التاريخ ،والتالمذة
يعتقدون أن التاريخ شيء مملّ ويدرسونه فقط
ألنهم مرغمون على دراسته في السنين األولى.
لذا أستعمل كلمة ثقافة وأدخل مفهوماً ،وأقدّم
مادة حول الهندسة اإلسالمية ضمن مفهوم
الثقافة .وفي هذه املادة أذهب بهم إلى مدينة
فاس مثالً  ،فيبقون هناك ملدة أسبوع ،ونقوم
بمشاريع مع مؤسسة إعادة التأهيل في فاس
والتي اسمها أدار  ..Adareوأنا فخورة جداً
بتالمذتي من هذه الناحية.
} هل يشعرك هذا أو يشعر تالمذتك بالتناقض
بين ما يدرسون وبين املدينة التي يعيشون فيها؟
عندما كنا في فــاس دخلنا إلــى مدرسة
البوعنانية ،وكنا نزور املدارس في الطريق ،وألنّ
املشاريع هي في فاس القديمة ،فقالت إحدى
طالباتي« :ملاذا يدرسونا عن  le Corbusierوما
بدرسونا عن هذا الشيء؟» .هذا السؤال هو
بداية لشيء..

املطرب األصلي ليعيد أغنيته بطريقة كوميدية ،يفتح املطرب
أغنيته املكبوسة خالل عام ويفرطها علينا ،تماماً مثلما كنا نفعل
مع صفيحة التمر ،نكبسه ونضغطه خالل عام كامل ،ونفتحه
مع طلوع الهالل ،الهالل الذي قالوا لنا إنه طلع ،وتطلع رائحة
الهيل والسمسم ،وهي املعادل املوضوعي لألغنية الشعبية الفظة
التي يغنيها املطرب مرة أخرى ويكررها ،يستنفد آخر طاقاتها
الروحية! مثلما نفعل مع التمرة املعصورة.
هذا هو الهالل ،محزز ومخطط ومقلم ،ليس نصف دائرة وال
ربعها ،إنه مجموعة خطوط مستقيمة ومشفّرة يعرف عامل
الصندوق في السوق من خالله السعر.
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عدد امللفات املتعلقة بانتهاكات حقوق
اإلنسان والفساد املالي في تونس التي
وقعت بين عامي  1955و 2013وتلقتها «هيئة الحقيقة
والكرامة» الحكومية املستقلة التي شُكّلت عام .2014

نـوافــذ

تأشيرة خروج للوجود األممي في السودان؟
تتوالى االجتماعات بين الخرطوم ونيويورك ،التي تجاوزت
العشرين حتى اآلن ،بهدف النظر في طلب السودان اعتماد
إستراتيجية لخروج القوات الخاصة بحفظ السالم ،املشكّلة
من األمم املتحدة واالتحاد األفريقي ،من إقليم دارفور املضطرب.
وضعية ومصير هذه القوات التي صدر القرار بشأنها ألول مرة
في العام  2007ويجدد سنوياً ،موضوع على الئحة مجلس
األمن هذا الشهر ،الذي سينظر فيما إذا سيتمّ التمديد لها
للعام العاشر على التوالي ،أم أنه بعد كل هذه السنوات يقتنع
بوجهة نظر الخرطوم بأنه لم يعد هناك لزوم الستمرار هذا
الوجود األممي.

قصة دارفور

في  2003تفجر الصراع في دارفور عسكرياً ،متخذا أبعادا
إثنية وقبلية ،ونتج عنه مقتل أكثر من  300ألف شخص
ونزوح  2.7مليون نسمة من مناطقهم وفق أرقام األمم املتحدة،
األمر الذي دفع بقضية دارفور لتتصدر واجهة العالم سياسياً
وإعالمياً ،ما أدخلها عبر بوابة مجلس األمن الذي أصدر قرارات
عدة بشأنها ،أشهرها ذلك الخاص بإرسال بعثة دولية لحفظ
السالم إليها ،وأيضا إحالة امللف إلى محكمة الجنايات الدولية
التي اعتمدت قرار اتهام بحق الرئيس عمر البشير كأول
رئيس يتم اتهامه وهو ال يزال في السلطة.
قرار نشر قوات حفظ السالم الذي دخل مرحلة التطبيق في
األول من تموز /يوليو 2007قضى بنشر أكثر من  20ألفا من
العناصر العسكرية والبوليس ،األمر الذي يجعلها أكبر قوة
حفظ سالم في العالم .وحتى مطلع هذا العام ،بلغ عدد القوات
العسكرية  17.294إلى جانب  174مراقباً عسكرياً و 2.934من
عناصر البوليس ،إلى جانب  811من العاملين املدنيين و2.601
من العاملين املحليين و 159من املتطوعين األمميين .وأسهمت
 37دولة في توفير العناصر املطلوبة ،ومع أن غالبيتها من
أفريقيا ودول العالم الثالث ،إال أن هناك مشاركات الفتة للنظر
من الصين واملانيا الى جانب بعض القوى األقليمية مثل مصر
وأثيوبيا وجنوب أفريقيا.
عملية حفظ السالم هذه التي يُفترض فيها توفير الحماية
للمدنيين ،تكلف في العام ما يتجاوز املليار دوالر تنفق في
الغالب على استحقاقات العاملين من رواتب وترتيبات إدارية
ولوجستية ،بدون إنفاق يذكر على تحسين البيئة التي يعيش
فيها أهل دارفور .بل املفارقة أن هذه القوات التي يفترض أن
تحمي السكان تحتاج هي نفسها إلى الحماية التي توفرها لها
الحكومة ،وحصلت حوادث عديدة خسرت فيها قوات حفظ
السالم حياة بعض العاملين فيها وآلياتهم ،خاصة سيارات
الدفع الرباعي.

الرؤية الحكومية

الحكومة تتبنى منطقاً يقول إنها حققت درجة ال بأس بها من
إعادة االستقرار إلى معظم واليات دارفور ،خاصة بعد الضربات

التي تمكنت من توجيهها إلى الحركات املتمردة وتحديداً
«العدل واملساواة» العام املاضي في معركة خور دنقو ،وكذلك
معارك جبل مرّة هذا العام التي تلقت فيها حركة عبد الواحد
محمد نور ضربات أبعدتها عن املناطق التي كانت تسيطر
عليها في الجبل.
هذا الى جانب شكواها املستمرة من أن وجود هذه القوات
أصبح عبئاً ،ألن الحكومة مطالبة بتوفير الحماية لها ،وأن املبالغ
التي تصرف عليها ربما كان من األفضل إنفاقها على تحسين
الوضع في دارفور من ناحيتي الخدمات واملشروعات التنموية،
ألن املشكلة هناك في جوهرها قضية فقر تنموي ومتغيرات
بيئية بسبب تتالي موجات من الجفاف والتصحّر مما أثر على
التوازن البيئي ودفع أصحاب املواشي الى التعدي على املزارع،
مما تسبب في تأجيج احتكاكات اتخذت بعدا قبليا وأثنياً ،إذ
املزارعون املستقرون هم في الغالب من قبائل «الفور» الذين
يغلب عليهم الطابع اإلفريقي غير العربي ،بينما الرعاة من أبّالة
وبقّارة ،هم من قبائل عربية .وهو ما أدى الى تبسيط الصراع
على أساس عرقي ،فيقال إنّه بين «الزَرقة» والعرب.
لكن مثل هذه القضايا ال تكسب باملنطق وإنما من خالل
التحالفات الدولية .كما أن اللجنة املشتركة بين السودان
واألمم املتحدة واالتحاد األفريقي لها سقف محدد ،إذ يمكنها
التوصية بخروج قوات حفظ السالم هذه ،لكن القرار النهائي
سيكون في نيويورك ،حيث املساومات التي تتطلب حلفاء لهم
ثقلهم ،خاصة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس األمن
وتمتلك حق الفيتو .سجّل تعامل السودان في تلك الساحة
يبدو متواضعاً للغاية بدليل أنه لم يهبّ أحد لنجدته عندما
تم تحويل قضية دارفور الى محكمة الجنايات الدولية ،بل
شهد سجل التجديد لقوات حفظ السالم في املرة األخيرة
العام املاضي إجازة القرار بأربعة عشر صوتا عبرت عن تأييدها
مقابل صوت واحد امتنع عن التصويت.
تُرى هل تغير شيء فيما يتعلق بوضع دارفور مما يمكن أن
يؤدي الى قرار مختلف يستجيب لرغبة الخرطوم في إخراج
قوات حفظ السالم؟ اإلجابة حتى اآلن تبدو سلبية ،خاصة
إذا وضع في االعتبار العالقة املتوترة مع األمم املتحدة مؤخراً،
حيث رفضت الخرطوم التمديد إلقامة املسؤول األممي األرفع
في السودان ،وهو ما اعتبرته نيويورك ومعها الدول الغربية
إجراء يرقى إلى درجة الطرد ،وهو رابع مسؤول أممي تتم
معاملته بهذه الطريقة.
وتتعلق آمال الخرطوم في القيام بنشاط ديبلوماسي مكثف
مع بكين وموسكو حتى يمكن استقطابهما لصالحها وربما
حتى التلويح باستخدام الفيتو .ومن ناحية أخرى ،يمكن أن
يساعد في تخفيف حدة املعارضة الغربية لخروج قوات حفظ
السالم املتغيرات اإلقليمية والدولية ،ومنها تصاعد االهتمام
بمكافحة اإلرهاب وقضايا الهجرة وإعادة التركيز على وضعية
السودان الجيوستراتيجية كونه يحتل موقعاً مفصلياً بين
العاملين العربي واإلفريقي ومجاورته حدودياً لدول عدة.

 ..بــألــف كـلــمـة

مصر ( تصوير :عمرو عبدالله دلش)

مدونات
عن احتجاز نقيب الصحافيين
في مصر
استدراج نقيب الصحافيين يحيى قالش والسكرتير العام جمال عبد الرحيم والوكيل خالد
البلشي إلى النيابة لإلدالء بشهادتهم في حادث اقتحام نقابة الصحافة ،ثم مفاجأتهم بأنهم
أصبحوا متهمين بنشر أخبار كاذبة عن اقتحام النقابة وإيواء صحافيين مطلوبين للنيابة،
جعلهم يرفضون التحقيق ألنهم اختصموا النيابة عندما أصدرت بياناً تنحاز فيه القتحام
الشرطة للنقابة بمخالفة للقانون ،وبالتالي يجب على وزير العدل انتداب قاضي تحقيق في
االتهامات التي تنسبها النيابة للنقيب والسكرتير العام والوكيل ،وهو ما لم يحدث وقررت
إطالق سراحهم بكفالة ،فرفضوا انسجاماً مع موقفهم املطالب بقاضي تحقيق ..هذا هو ما جرى
في واقعة احتجاز نقيب الصحافيين والسكرتير العام والوكيل ،ألول مرة منذ إنشاء النقابة قبل
 75عاماً.
عن صفحة ( Moustafa El Saeedعن فايسبوك)

حـلـــــم..

فيصل لعيبي  /العراق

تبعات أخرى

على أن للخروج تبعاته األخــرى ،خاصة في الجانب
االقتصادي .فالوجود الضخم لقوات حفظ السالم هذا
صحبته تغييرات كبيرة في التركيبة االجتماعية واالقتصادية
للمدن الرئيسية في إقليم دارفور ،التي بدأت تعيد تكييف
أوضاعها لالستجابة إلى هذه املتغيرات من خالل توفير السكن
والخدمات للقادمين الجدد .وتعتبر مدينة نياال عاصمة إقليم
جنوب دارفور من النماذج الحية على عملية التغيير الجارية،
إذ تضاعف عدد سكان املدينة مرات عدة لتصبح من ضمن
أكبر املدن السودانية ازدحاماً بعد الخرطوم وأم درمان.
وبسبب اعتبارها مركزا لحركة قوات حفظ السالم ،حيث
تهبط وتقلع الطائرات وتتحرك سيارات البعثة في مختلف
أنحاء اإلقليم ،فإن العديد من خدمات الفندقية واملطاعم برزت
إلى الوجود عاكسة في الوقت نفسه تركيبة القادمين الجدد.
فهناك مطاعم مصرية ولبنانية وإيطالية تحمل أسماء مثل
«مطعم كامب ديفيد الصغير» أو «كافيه البيتلز» ،هذا إلى
جانب الخدمات املرتبطة بالهاتف الجوال من صيانة وتشغيل
وتوفير لقطع الغيار .وأسهم هذا الوجود األجنبي الكبير في
ارتفاع أسعار األراضي واإليجارات بصورة خرافية ،مما دفع
بالكثيرين إلى تحويل حيازاتهم العقارية في وسط املدينة إلى
مصدر دخل جديد ،وتأجيرها للقوات الدولية الستخدامها في
أغراض السكن واإلدارة ،والرحيل إلى أطراف املدينة أو حتى
الى املعسكرات التي أقيمت الستيعاب النازحين ،واإلقامة فيها،
مثل «معسكر كلمة» .وهكذا يبدو ان هناك مصالح محلية ال
تزال مرتبطة ببقاء هذه القوات ،وهي تجد تعبيراً سياسيا لها
من خالل تبنّي الحركات املتمردة الدعوة الى بقاء قوات حفظ
السالم على أساس أن الوضع لم يستقر بعد ،وبالتالي لم
يتحقق هدف إحضار هذه القوات.
وهذا ما يعيد تركيز الضوء على الجانب السياسي الداخلي.
فرغم التقدم الذي حققته القوات املسلحة في التصدي
للحركات املتمردة في إقليم دارفور مؤخراً ،إال أنه ما لم تحوّل
التطورات العسكرية الى مكاسب سياسية فأن الوضع مرشح
للتدهور مرة أخرى .كما أنّ تشابك القضايا بين ما يجري في
دارفور وفي السودان بمجمله يفرض معالجة أسباب االحتقان
السياسي واالقتصادي التي تُظلِّل مجمل الوضع ،وتتطلب
عملية تنازالت مقنعة تحتاج الخرطوم الى تقديمها ملعارضيها
داخل وخارج السودان ،من حملة السالح وغيرهم ،وإعطاء
زخم للوساطة التي يقودها زعيم جنوب أفريقيا السابق ثابو
أمبيكي نيابة عن االتحاد األفريقي ،وتحظى بقبول من جانبي
الحكم واملعارضة ،لكنها تعاني من فجوات في الثقة واملصداقية
فيما بين مختلف األطراف.

السر سيد أحمد

كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ السيارة سيدة الحداثة ـ محمد بنعزيز
ـ قصة إنسانية تكشف أزمات التعليم الحكومي في مصر ـ إيمان رسالن
ـ مسرح الشعب في حلب ـ موسى بيطار
ـ املسارح في سوريا :سالمٌ ،برد ونار ـ أمل شهاب
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
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كل عام وأنتم بخير

األردن (تصوير :خليل مزرعاوي)

فلسطين (تصوير :عمّار عوض)

عمر محمد :،حكم مؤبد بالغلط!
مرام محمد (عن قضية عمر محمد)« :مش عايزة أتخيل أن موضوع عمر هيقف عند عياطنا
واكتئابنا وكام بوست على فايسبوك ..عمر اتحكم عليه بمؤبد ،مؤبد يا ناس! ( )...كل ده عشان
راح في يوم يتعشى مع واحد صاحبه اللي لسه متعرّف عليه من شهرين وطلع متراقب وهما ما
يعرفوش ،وجم يقبضوا عليه أخدوا عمر في سكّتهم كده باملرّة كأنه استخسار..
يعني الواد مكبّر دماغه من أي حاجة ليها عالقة بالبلد ومالهوش أي عالقة بالسياسة وال بيفكر
وال بيتكلم فيها ،خصوصاً من بعد ما والده اتوفى ،إلنه من ساعتها وهو مقرر يمشي جوا الحيط،
إلنه الولد الوحيد وراجل البيت دلوقتي ،وما ينفعش يجازف بأي حاجة عشان خاطر مامته واخواته
الصغيرين اللي مالهومش غيرُه ،واللّي معتمدين على وجوده نفسياً أكتر من أي حاجة ()...
أسبوعين مختفي وبيتعذب وبيطلع ميتين أهله ،وملا لقيناه واتحوّل تحقيق ،وكيل النيابة قاله:
هتطلع ،انت مش عليك حاجة وعارفين إنك جاي غلط ()...
وفي البلد دي أنا عارفة ..املوضوع هيعدّي ،هيبقى واحد في وسط ناس كتير مظلومين ،وخالص.
حسبي الله ونعم الوكيل..
عن صفحة ( Khaled Fahmyعن فايسبوك)

تأميم جسد الست
في مصر!
مصر ما اتعرتش يا جماعة ،اللي اتعرت ست مسيحية وليها اسم واسمها سعاد واللي
اتعرى جسمها مش جسم مصر ،اللي عرّوها أصال شايفين انهم كده بيعاقبوا الرجالة
املسيحيين ومش بيعاقبوا الست نفسها ﻷن جسم الست دي بالضرورة ملك الطايفة اللي
هي تابعة ليها ،فبالش ملا تيجوا تدافعوا عن حق الست دي تحرموها انتم كمان من ملكية
جسمها وتأمموه لصالح مصر.
..ومش عارفة ليه الناس مستغربة من تقاعس املسؤولين وتواطئهم في موضوع سعاد
ثابت الست املسيحية اللي من املنيا ..يعني فيما عدا الست ضحية االعتداءات الجماعية
أثناء احتفاالت تنصيب السيسي واللي السيسي زارها واتحاكم اللي اعتدوا عليها ،كل
ضحايا االعتداءات الجنسية الجماعية الباقين تقريباً ما وصلوش ألي نوع من العدالة،
سواء محاكمة الجناة أو التعويض أو حتى اعتذار من الدولة أو من أي مسؤول عن اللي
مروا بيه.
من صفحة ( Dalia Abd Elhameedعن فايسبوك)

