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أﻣﻀﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺨﻤﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻓﻲ
ﺻﺮاع ﻣﺴﻠﺢ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ
وﺻﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ؟ وﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻐﻴﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪراﻣﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ:
ﻓﺼﺎم؟

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »اﻟــﻌــﻮام« ﻹدارة
اﻟﻌﺮاق :ﻃﻔﺢ ﻛﻴﻠﻬﻢ ﻓﻄﻮروا
ﺗﺼﻮرا ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ ..اﳌﺼﺎﺋﺐ راﻛَﻤﺖ
اﻟﻮﻋﻲ! وﻓﻲ »ﻓﻜﺮة« ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
وﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ :ﻣﺘﻘﺪم وﻟﻜﻨﻪ ﺣﻖ.
وﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻮﻧﺔ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﻜﻤﻨﺠﺔ«.
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ﺟﺮﻳﺪة ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
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اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻣﻐﻴﺒﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
اﻟﺤـﻞ .و»ﺑﺄﻟﻒ ﻛﻠﻤـﺔ« :ﻣﺸـﺎﻫﺪ
ﻷﻣﺎزﻳﻎ اﳌﻐﺮب .وﻓﻲ اﳌﺪوﻧﺎت ﻧﺪاء
ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻟﺠﻤﻊ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﻴﻦ،
وﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ ﺑﻮرﺗﺮﻳﻪ ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺎت
وﻣﺼﻮرات ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ،وﻃﻘﻮس
اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ..
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اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة

ﺻﻔﺎﻗﺲ »ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«؟
ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ اﳌﺆرﺧﻮن ﻋﻨﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺪوّﻧﻪ اﻟﺬاﻛﺮة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،وﻫﻲ »ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺿﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺆرﺧﻴﻦ« ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ،أي أﻧﻬﺎ
ذﻟﻚ »اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻲّ« اﳌﻠﻤﻮس واﳌﺘﻨﻮع ،اﳌﻨﺜﻮر ﺑﻴﻦ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﻐﺪو ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻀﺎء دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮّل داﺋﻢ ،وﻫﻲ
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﺗﺘﺠﺬّر ﻓﻴﻪ ذاﻛﺮة اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت واﻷﻓﺮاد وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.

ﻫﻮﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺠﺮوﺣﺔ

ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻫﻮ رﺑﻤﺎ ﻣﺎ ﻏﺎب ﻋﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﺗﻈﺎﻫﺮة »ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  «2016اﻟﺘﻲ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻣﺜﻠﺘﻬﻢ
وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﺳﺎدﺗﻬﺎ »اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺟﺰءاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﺻﻔﺎﻗﺲ ،ﻋﺎﺻﻤﺔ
»اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ« ،ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط وﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪا اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﺑﻼ روح ،ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳُﺒﺮِز ﺗﻨﻮّع اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺛﺮاءﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﺎﺿﻴﺎً وﺣﺎﺿﺮاً،
ﻣﻌﻤّﻘﺎً ﺑﺬﻟﻚ »ﻫﻮﻳﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺠﺮوﺣﺔ« .ﻓﺄﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮون أن ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ
ﻣﻨﺴﻴﺔ وﻣﻀﻄﻬﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ
اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮل اﻟﻘﺎﻋﺪة إﻧﻪ »ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻀﺐ ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻨﻈﺎم«،
ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺌﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ واﺳﻌﺔ ،وﻃﺒﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻃﻮﻳﻞ.
ﺣﺘﻰ أن ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺎم  1934اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﻗﺲ ،وﺳﺎﻧﺪ
ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻮن ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺿﺪ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﻴﻦ .وﻗﺪ ﻛﺎن دور اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻓﻲ
إﺳﻘﺎط ﻧﻈﺎم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ..
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻜﻤﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺗﻈﺎﻫﺮة »ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 «2016ﻛﺤﺪث ﺛﻘﺎﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ »اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ،ﻓﻲ
أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﺼﻔﺎﻗﺲ »روح اﳌﺪﻳﻨﺔ« ،وﻛﺄن ﻻ ﺷﻲء ﻳﺤﺪث .ﻓﺎﻟﺸﻮارع
اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ )ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺰور ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﺎر
اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت( ﻋﺎدت إﻟﻰ اﺗﺴﺎﺧﻬﺎ ،واﳌﺪاﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﺣﻲ ﻟﻠﺰاﺋﺮ
ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ »ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« .ﻓﻘﻂ أﻋﻼم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ أن ﺛﻤﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﺑﺼﺪد اﻟﺤﺪوث.

ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺳﻘﻄﺖ ﺣﻈﻮظ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻟﻌﺎب
اﳌﺘﻮﺳّﻄﻴﺔ ) 2021ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻫﺮان اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ( .ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي
ﺗﺤﺎول اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ إﺧﻔﺎءه وﺗﺠﻤﻴﻠﻪ ،ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺻﻔﺎﻗﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت ،ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ! ﻓﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻴﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺪّد أﻏﻠﺐ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻮﺟﻮدة
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ .وﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺮح
ﺑﻠﺪي ﺻﻐﻴﺮ ،وﻣﺴﺮح ﺻﻴﻔﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻗﻄﺒﺎً ﺟﺎﻣﻌﻴﺎً ﻛﺒﻴﺮاً .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻀﺎءات
اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺷﺒﺎﻧﻬﺎ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ واﻟﺤﻨَﻖ
اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ،ﻓﻴُﻀﻄﺮون ﳌﻐﺎدرﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺪن اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﳌﺠﺎوِرة ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ.
وﻳﺮى ﺳﻜﺎن ﺻﻔﺎﻗﺲ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺧﺘﺰال اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج ﻫﻮ أﻣﺮ
ﻣﺘﻌﻤَّﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ وﻓﻖ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﳌﺨْﺰﻧﻴﺔ
)اﳌﺨﺰن ﻫﻮ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺒﺮَّاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ،واﺳﺘُﻌﻤﻞ اﳌﺼﻄﻠﺢ
ﻛﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻌﺪﻳﻴﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس
ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،وﻣﻌﻨﺎه اﳌﺠﺎزي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ( اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟﻨﻲ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ .وأدّى ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﳌﺘﻌﻤَّﺪ إﻟﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎت ذات ﻧﺰﻋﺔ
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ واﻟﺮﻣﻮز اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ

ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﳌﻮاﻃَﻨﺔ وﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻔﻀﺎء ﻟﻠﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك .وﻻ ﺗﺰال ﺗﺴﻮد
ﻓﻲ ﺻﻔﺎﻗﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪّد اﻷﻓﺮاد وﻓﻖ اﻧﺘﻤﺎءاﺗﻬﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻰ اﻷوﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺤﺪِّدة ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮد وﻫﻲ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ .وﻟﻬﺬا
ﻓﻼ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻓﺮداﻧﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﻗﺲ ﺑـ»ﺷﻌﻮر اﻟﺤﺮﻳﺔ«
اﻟﺬي ﻳﻤﻴّﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ )وﻓﻖ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻫﻴﻐﻞ( ،ﻓﻴﻀﻄﺮون إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﺮي ..ﺻﻔﺎﻗﺲ ﺗﺒﺪو ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة« واﳌﺪﻳﻨﺔ ذات
»اﻟﻮﺟﻮه اﳌﺨﻔﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻨﻖ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ وﺗﺸﻌﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﻨَﻖ اﻟﺪاﺋﻢ.

ﺗﺸﻈّﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻹﻗﺼﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺻﻔﺎﻗﺲ »ﺑﻼد اﻟﺰواﻟﻲ« )ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻘﻴﺮ وﻟﻪ دﺧﻞ
ﻣﺤﺪود( أي ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺎزﺣﻮ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة .ﻓﻘﺪرﺗﻬﺎ اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة
أﺑﺮزﻫﺎ اﻧﺨﺮاط اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﻮﻟَﻢ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ
إﻏﻼق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻷﺣﺬﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻗﻄﺎع
»اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻼﻧﻈﺎﻣﻲ« اﻟﺬي أدّى إﻟﻰ إﻏﺮاق اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﳌﻬﺮّﺑﺔ
ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺨﺲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة .وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻓﺘﺤﻮّﻟﺖ ﺻﻔﺎﻗﺲ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺘﺸﻈﻴﺔ
ﻣﺠﺎﻟﻴﺎً ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاﻓﻬﺎ أﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ واﻟﻔﻮﺿﻮي اﻟﺬي

ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺧﻮاﻧﻴﺔ؟

ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،ﻋﺒﺮ
ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻧﺸﺎﻃﺎت ﻧﺨﺒﻬﺎ اﻟﻄﻠﻴﻌﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
ﺗﺄﺳﻴﺲ أﻫﻢ »ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻨﻮب« ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أدى
»ﺗﺮْﻳّﺚ« اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺗﻬﺎوي ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ،إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ
إﻟﻰ أﻫﻢ ﻣﻌﺎﻗﻞ ﺗﻴﺎر اﻻﺗﺠﺎه اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎً »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ«
وﺟﻞ أﺻﻮل ﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺣﻘﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻮزاً
ﻛﺎﺳﺤﺎً وﺻﻞ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻧﻮاب ﺧﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2012ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2014ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪر
إﺳﻼﻣﻴﻮ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻫُﺰﻣﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ووﺟﻮد ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻗﻮﻳﺔ .ﻓﺨﻄﺎب اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ
اﳌﺤﺎﻓﻆ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻫﻨﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا ،ﻻﻗﻰ
اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن دﻋﻤﺎً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﺎزار اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬي
ﻳﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺎر ﺻﻐﺎر وﻣﺘﻮﺳﻄﻮن ﻛﻮﻧﻮا ﺛﺮوﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﺧﺮج ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻴﺪوﻳﺔ
اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ .وﺻﻔﺎﻗﺲ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﻌﺾ اﳌﺪن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﺗﻌﺞ ﺑﻘﻴﺎدات إﺧﻮاﻧﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﺠﻮاﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺻﺎر ﻓﻴﻪ
»ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻴﺪي اﻟﻠﺨﻤﻲ« أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ 2015
ﺑﻴﻦ داﻋﻤﻲ إﻣﺎﻣﻪ اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ وﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻧﻲ ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻴﺴﺎري اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻴﻴﺪ اﳌﺴﺎﺟﺪ .ﻓﻔﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ »ﻋﺰل اﻹﻣﺎم« ،أﺿﺮب اﳌﺼﻠّﻮن ﻋﻦ »ﺻﻼة
اﻟﺠﻤﻌﺔ» وﺧﺮﺟﻮا ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺣﺎﺷﺪة ﻟﺪﻋﻤﻪ! وﻳﺴﺘﻐﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ رﺟﺎل
اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺤﻠﻴﻴﻦ ﻗﻮة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﻗﺲ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻳﻨﺘﻜﺲ اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺗﺘﻘﻠﺺ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻛﺸﺄن ﻣﻮاﻃِﻨﻲ وﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﻟِّﺪ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك
واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ..ﺻﻔﺎﻗﺲ ﺗﺤﺘﻔﻞ إذاً ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻮﺟﻮه وﺑﺨﻄﺎﺑﺎت وﺑﺄدوات ﻗﺪﻳﻤﺔ..
 ..ﻟﻬﺬا ﻛﻠﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺎت ﻓﺎﺷﻠﺔ.

ﺻﻔﺎﻗﺲ ..ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ؟

ﺗﺒﺪو ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻔﺎرِﻗﺔ وﻣﻠﺘﺒﺴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ »اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ«
وﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻼد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وذات ﺣﺠﻢ دﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ ﻳﻔﻮق اﳌﻠﻴﻮن ﺳﺎﻛﻦ
)ﻣﻦ أﺻﻞ  11ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً( ،وﺗﻤﺘﻠﻚ أﻃﻮل ﺷﺮﻳﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﺻﻨﺎﻋﻲ وﻓِﻼﺣﻲ ﻣﺘﻨﻮّع ،وﺗﺤﺘﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎً اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ
اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ..إﻻ أن زاﺋﺮﻫﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ
اﻟﺸﻌﻮر أﻧّﻪ ﻳﺪﺧﻞ »اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد« .ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﻄﺮﻗﺎت ﻣﻬﺘﺮﺋﺔ ورﺛﺔ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻨﺎق اﳌﺮوري اﻟﺪاﺋﻢ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﺘﺂﻛﻞ أﺳﻄﻮل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻤﺜَﻼ ﺑﺤﺎﻓﻼت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺮﺣﻼت ﻓﻴﻀﻄﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮة
اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ .وﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
اﳌﻬﺮّب ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﻗﺎت اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺟﻞ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﺑﻌﺾ ﺳﺎﺋﻘﻴﻪ ﺷﺮوﻃﻬﻢ أوﻗﺎت اﻟﺬروة.
وﺗﻐﻴﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻮاﺟﻪ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ
ﺑﻔﻌﻞ »اﳌﺠﻤﻊ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ« ،أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت اﻵﺗﻲ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺟﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻔﺼﺔ اﳌﺠﺎورة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻬﺮب أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺣﻮّل اﻟﺸﻮاﻃﺊ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﺗُﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ .وﺗﻐﻴﺐ ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻫﻨﺎ ،وآﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ وﺗﻌﻠﻖ ﺑﺤﺰام
ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ..ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ .وﺣﺘﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ،
وﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺠﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺣﺘﺎج إﺧﻤﺎد ﺣﺮﻳﻖ ﺷﺐّ ﻓﻲ أﺣﺪ
اﳌﺼﺎﻧﻊ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﺠﺎورة..

ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة .وأﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت ﻧﺎزﺣﺔ ﻣﻦ اﻷرﻳﺎف وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ
أن ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻘﻠّﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ووﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ
وﺿﻌﻴﺔ اﻟـ »ﺑﻴﻦ ـ ﺑﻴﻦ« .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﺗﺮﻳّﻒ و»ﺗﺮَﻳُّﺚ« )ﻣﻦ
رثّ( اﻟﻔﻀﺎء اﳌﺪﻳﻨﻲ ،وﻳﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺤﻀﺮي ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ اﳌﺘﻌﺪدة .ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ
ﻳﺘﺰاﻳﺪ ارﺗﻔﺎع اﳌﺒﺎﻧﻲ واﻟﻌﻤﺎرات اﻟﻔﺨﻤﺔ ﻓﻲ أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ دون
أي ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻋﻤﺮاﻧﻲ وﺗﻨﺎﺳﻖ ﺟﻤﺎﻟﻲ أو اﺣﺘﺮام ﻟﻠﻤﺜﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ .وﻳﻌﺒّﺮ ﻫﺬا
اﻟﺘﻤﺪد ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻦ وﺟﻮه ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻔﺬة ،ﻳﺸﻜﻞ
ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات أﺣﺪ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻟﺘﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال واﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،ﻓﺼﺎرت
ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺴﺮﻋﺘﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﺗﻴﻦ .ﻓﺒﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻤﺪّد ﻋﻤﺮاﻧﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل وﻳﻌﻄﻲ ﺳﻄﻮة ﻟﻸﺛﺮﻳﺎء اﻟﺠﺪد ،ﻳﺘﻤﺪّد
اﻟﺘﺤﻀﺮ اﻟﻬﺎﻣﺸﻲ وﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﺑﻌﺾ أﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﺗﺘﺤﻮّل
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻐﻴﺘﻮات اﻟﺤﻀَﺮﻳﺔ اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﺪس أﺑﻨﺎء
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻨﺎزﺣﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺑﻼ ﻋﻤﻞ وﺑﻼ أﻓﻖ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ »اﻟﺠﺪ واﻟﻌﻤﻞ« .اﻟﺘﺤﻮّل اﻟﺬي ﺣﻒّ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻫﻮ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﺤﻮّل ﻣﻦ ﺻﻴﺮورة اﻹدﻣﺎج إﻟﻰ ﺻﻴﺮورة اﻹﻗﺼﺎء ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ
ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻓﻀﺎء ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻴﻪ اﳌﺘﺴﺎﻛﻨﻮن وﻻ ﻳﻨﺼﻬﺮون .ﻓﺎﳌﺴﺎﻓﺔ
ﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻧﺎزﺣﻲ اﻷرﻳﺎف اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺪﻣﺠﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻀﺮي
ﻟﺼﻔﺎﻗﺲ ﺗﺘﺒﺎﻋﺪ وﺗﺘﺰاﻳﺪ وﺗﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺮﻣﺰي واﳌﺠﺎﻧﻲ.

ﻓﺆاد ﻏﺮﺑﺎﻟﻲ

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺨﻴﺎط ـ اﻟﻌﺮاق

ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ

ﻋﻦ ﻣﺨﻄﻮﻃﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲّ وﺗﻤﺎﺳﺎت اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮاث
ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﺨﻄﻮط اﻟﺘﺮاﺛﻲّ اﻟﻌﺮﺑﻲّ ،ﻛﺘﺎﺑﺔً أو رﺳﻤﺎً ،راﻫﻨﻴﺘﻪ ﻣﻦ وﺟﻮه
ﻋﺪﻳﺪة ،ﻟﻌﻞّ أﻫﻤّﻬﺎ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﻴﻞ إﻟﻰ ﺣﻘﺐ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺬواﺗﻨﺎ ﻛﺄﻓﺮاد أو ﺗُﻌﺮِّﻓﻨﺎ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ .واﻹﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻴﺰ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﺑﻞ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﻗﺪرٌ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ
اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻠِﺰم اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺّ /اﳌﺨﻄﻮط إﻟﻰ
اﻟﻮراء ،ﻻ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻻ ﻳﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﺼﻠﺔ ،ﺑﻞ ﻷن
اﻟﺘﻌﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﻲّ ﺑﺎﻟﻨﺺّ أو ﺑﺎﻷﺛﺮ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻖ ﺗﻤﻜﻴﻦٌ ﻟﻠﺮاﻫﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج داﺋﺮة
اﻻﻏﺘﺮاب .وﻫﻜﺬا إذاً ﻓﻀﻤﻮر اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺮاﺛﻲ ﻫﻮ ﺳﻘﻮط ﻓﻲ اﻻﻏﺘﺮاب.
ﻧﻌﺮف أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻷﻗﺪم واﻷﺛﻤﻦ ﻫﻲ اﻵن ﻣﺮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻫﺪ
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ) .اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا( .وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻜﺮار
ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻧﻘﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ »اﻟﻬﻮة اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ« ﻋﻄﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺮون ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ
وﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﺗﻴﺎرات اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎر .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﻓﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت واﻟﻨﺼﻮص ﺗﺠﻴّﺮﻫﺎ ،ﻋﻦ ﻗﺼﺪ أو ﻏﻴﺮ
ﻗﺼﺪ ،ﺗﺒﻌﺎً ﻷﻣﺰﺟﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ .وﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺠﻴﻴﺮ
ــ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ــ ﻓﺮض ﻣﺰاﺟﺎت ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺔ اﻹﻛﺮاه .ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻪ،
ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻔﺘﻴﺢ ﻣﻌﺮﻓﻲّ ﻟﻠﻨﺺ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ،ﻗﺪ ﻳﻄﻤﺲ أو
ﻳﻤﺎرس إﻛﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ »اﻵﺧﺮ« )اﻟﺬات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎ( ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﻘﺮ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﳌﻌﺮﻓﻲ اﻟﺮاﻫﻦ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻣﺜﺎل

آﺧﺮ ﻣﺎ ورد أن ﻣﺨﻄﻮﻃﺎً ﻗﺮآﻧﻴﺎً ﻗﺪ وﺟﺪ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﻮر ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،وأن ﺗﺤﻠﻴﻼً ﺑﺄﺷﻌﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل أن
ﻳﻜﻮن اﻷﻗﺪم ،وأن ﻛﺎﺗﺒﻪ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻷرﺟﺢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻨﺒﻲ .ﺑﻘﻲ اﻟﻨﺺّ اﻟﻘﺮآﻧﻲ،
ﻧﻈﺮا ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺴﻲ ،ﻧﺼّﺎً آﻣﻨﺎً ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻪ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
وﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ .ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴّﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻟﺘﻲ
اﺟﺘﻬﺪ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﻠﺒﻬﺎ ،دﺧﻠﺖ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺄوﻳﻼت اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻳﺔ .وﻫﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻮط أو ذاك ﻛﻤﺠﺎل ﻟﺒﻨﺎء اﻵﺧﺮ،
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺑﻊ اﳌﻬﻴﻤَﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﺣﺪدت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻋﺪاً ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻌﺮضٍ ﻳﺘﺎح ﻓﻴﻪ ﻣﺨﻄﻮط اﻟﻘﺮآن اﻷﻗﺪم اﳌﻜﺘﺸﻒ ﺣﺪﻳﺜﺎً .ﻳﺄﺧﺬ
ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﺮاﻏﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲّ إﻟﻰ اﳌﻌﺮض ﺑﻌﺪاً اﺳﺘﺒﻄﺎﻧﻴﺎً ،إذ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺰﻳﺎرة إﻻ
ﺷﻜﻼً ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻌﺪ اﳌﺤﺠﻮب ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ /اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﺬي
ﺧﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻘﺎدِﻣﺔ اﳌﺆﺳَﺴﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة ﻣﻨﺸِﺊ اﻟﻨﺺ رﺑﻤﺎ .ﻓﻲ
اﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ دارس اﳌﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﺑﻲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻨﺺ
أو ﻣﺠﻤﻞ ﻧﺼﻮص اﻟﺤﻀﺎرات اﳌﻘﺪﺳﺔ ،وإن ﻛﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲّ ﻣﺆﺳَّﺴﺎً
ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻻﻋﺘﻨﺎء اﻟﺸﻜﻼﻧﻲ اﻟﻔﻨّﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻛﺤﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﺣﻲ ،ﺑﻤﺴﺘﻮى
اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﳌﻀﺎﻣﻴﻦ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات.

ﺷﻌﻮرﻳﺎً وﺟّﻤﺎﻟﻴّﺎً

ﻳﻘﻴﻢ اﳌﺨﻄﻮطُ اﻟﻌﺮﺑﻲّ اﻟﻔﺮد اﳌﺘﻠﻘﻲّ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺷﻌﻮريّ ﺑﺪﻫﻲّ ﻣﻦ
اﻟﺤﻤﻴﻤﻴّﺔ .ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل اﻟﺸﻌﻮري ﻣﺴﺘﻮًى ﻣﻦ ﺟﺪاﻻت اﻟﻬﻮﻳﺔ.
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺮاﻫﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮاث ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ .ﺗﺸﺘﺒﻚ

اﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻘﺎدﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ« .وﻓﻲ
ﺳﻴﺎق ﻣﻮازٍ ،ﻳﺴﺘﺪرج اﺷﺘﻐﺎل اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺨﻄﻮط
وﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت ،ودراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ وﻋﻨﺎﻳﺔ وإﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻹﺣﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﻬﻮاﻣﺶ واﳌﺼﺎدر،
ﻳﺴﺘﺪرج وﻋﻴﺎً ﻓﻨﻴﺎً ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﻰ ﺣﻤﻴﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ..وﻋﻴﺎً ﺑﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺮﺳﻢ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺖ
ﻓﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ـ ﻓﻮق ﻛﻮﻧﻬﺎ إرﺛﺎً ﺣﻀﺎرﻳﺎً ـ أﺑﻌﺎداً ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺤﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺒﺎس اﻟﻔﺮدي اﻟﺸﻌﻮريّ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎدة ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع.
ﻫﻜﺬا ،ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﺨﻄﻮط ﻛﺘﺎب )ﻋﻠﻤﻲّ أو أدﺑﻲ أو ﻓﻠﺴﻔﻲّ (..ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﺟﻤﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ واﻗﻌﺔ وﺟﻮده اﻟﻔﻌﻠﻲّ أوﻻً  ،وﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺎدة اﻓﺘﺘﺎن وﻣﻮﺿﻮﻋﺔ
راﻫﻨﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﻔﻈﺎ وﺗﺄوﻳﻼ ،ﺗﺎﻟﻴﺎً .ﻳﻐﺪو اﳌﺨﻄﻮط ﺻﻔﺤﺔ ﺻﻔﺤﺔ ،ﺗﻔﺮﻳﻘﺎً
أو ﺟﻤﻌﺎً ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺣﺎت.
ﻳﺘﺠﻮﻫﺮ اﳌﺨﻄﻮط  ،ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .وﻫﺬا
ﺣﺎل اﳌﺨﻄﻮط اﳌﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺪارﺳﻴﻦ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻜﺪس اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،أي ﻣﻮاﻃﻨﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺑﻜﻢٍ ﻗﺪ ﻳﻔﻮق ﺗﻠﻚ
اﳌﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳌﻐﺰى اﻟﻌﺎم ﻟﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﺜﺎﻗﻔﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮ دارس ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ أو زاﺋﺮ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻫﺪ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
وﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻟﺸﺮق وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻬﻮد ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺷﺎﻗﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ

ﻣﻌﻬﺎ أو وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺼﺤﻴﺢ.
وﺟﻮد ﺷﻄﺮ وازن ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺷﻜﻠﺔ ﺳﺆال اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲّ .ﻫﺬه اﳌﺤﺎﻳﺜﺔ ﻟﻴﺴﺖ
وﺟﻮداً ﻣﺤﺎﻳﺪاً ﻓﻲ اﳌﻜﺎن  /اﻵﺧﺮ »اﳌﺘﻔﻮِّق« ،أدواﺗﺎً وﻗﺪرةً ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺎﻻت
رﻣﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺎ اﺳﺘﻼب ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻔﺘﻴﺢ ﻣﺠﻤﻞ اﻹﺷﻜﺎﻻت
اﻟﻬﻮﻳﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ..وﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﻐﺰى وﻃﺒﻘﺎت ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ اﻟﺘﺮاﺛﻲّ
اﻟﻌﺮﺑﻲّ.
ﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ ،ﻳﻨﺘﻤﻲ اﳌﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﺑﻲّ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﺣﻀﺎريّ ،وﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ،ﻟﻠﺘﺮاث اﻹﻧﺴﺎﻧﻲّ اﻟﻌﺎم .اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐٍ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺮب
)اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺨﻄﻮﻃﺎت( ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺤﺠﻮﺑﺔ ﺗﺴﺘﺪرج اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻟﻠﺮؤﻳﺔ إﻟﻰ اﳌﺎدة اﻟﺘﺮاﺛﻴّﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻻ ﻛﻘﻄﻌﺔ أﺛﺮﻳّﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﻣﺮﻛﻮﻧﺔ ،ﺑﻞ
ﻛﺤﺎﺟﺔ ﻫﻮﻳﺎﺗﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻦ وﺗﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺮﻛّﺐ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻﺳﺘﺤﻀﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺜﺮاء ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻨﺎ
اﻟﻀﺨﻢ.
ﻧﻌﺮض ﻟﻠﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ،ﻣﺜﺎﻻ ﻻ ﺣﺼّﺮا ،راﺑﻄًﺎً
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﺼﻔﺤﺎت ﻛﺘﺎب »ﻋﺠﺎﺋﺐ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت وﻏﺮاﺋﺐ
اﳌﻮﺟﻮدات« ﻷﺑﻲ زﻛﺮﻳّﺎ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﻣﺘﺎﺣﻒ وﺟﺎﻣﻌﺎت
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﻫﺎرﻓﺮد وﻛﺎﻣﺒﺮﻳﺪج ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.

ﺣﺴﻦ ﻧﺼّﻮر
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن

ﺑﻼد اﻓﺘﺢ ﻳﺎ ﺳﻤﺴﻢ!
وُﺻﻔﺖ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪاوﻟﺖ ﻋﻠﻨﺎً ﻓﻲ
ﺳﺮ ﺷﺎﺋﻊ وﻣﻜﺸﻮف :ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺴﺘﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .ﻛﻴﻒ ﻳُﺘﺮﺟَﻢ ﻣﺜﻼ رﻗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻴﻦ وﺛﻼﺛﻤﺌﺔ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ،وﻫﻲ »ﺻﻔﻘﺔ« واﺣﺪة ﺗﺨﺺ إﻃﻌﺎم اﻟﺠﻨﻮد ..وﻗﺲ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ.
اﻟﻘﺼﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﺗﻬﻢّ .ﻳُﺮوى أن رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن دﻓﻊ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺠﻮاب
ذاك ﺳﻌﻴﺎً ﻹﺣﺮاج اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻠﺐِ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮاب اﻣﺮأﺗﺎن ﻫﻤﺎ »ﻧﺠﻤﺘﺎن« ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻌﻨﻒ )ﺑﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﻧﺰاﻫﺔ وأﻧﻬﻦ رﺑﻤﺎ ﻛﻦ »اﻟﺤﻞ«(،
وﻫﻤﺎ »ﻣﺘﻮزﻋﺘﺎن« ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﻴﻦ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻨﻴﺔ.
اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ أن »ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ« ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت

اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻳﺮت ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻚ ،ﻟﻠﺸﻚ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ .ﻫﻞ ﻧُﺴﻲ
أن ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻮﻫﻤﻴﻴﻦ )ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﻢ ﻫﻨﺎ »اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﻴﻦ« ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻔﻴﺔ(
ﻛﺎﻧﻮا  300أﻟﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﻴﻦ ﺳﻘﻄﺖ اﳌﻮﺻﻞ ﺑﻴﺪ داﻋﺶ ) 500ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﺮﺗﺒﺎت
ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ( ،وأﻧّﻪ ﻳﺘﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﺠﻨﻮد اﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﻢ ﻟﻨﺼﻒ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ
ﻟﻠﻀﺒﺎط .وﻣﻦ ﻳﻨﺴﻰ أن ﺻﻔﻘﺎت ﺷﺮاء ﻣﻌﺪات اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺘﻔﺠﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺖ ﻋﺸﺮات
ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات ،اﺳﺘﻤﺮت ﺗُﺠﺪد ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺨﺘﺮﻋﻬﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ذﻫﺐ إﻟﻰ
اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل ،إﻟﻰ أن وﻗﻊ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﻜﺮادة اﻟﺮﻫﻴﺐ ﻓﻌﻠﺖْ اﻟﺼﺮﺧﺔ واﺗﺨﺬ ﻗﺮار
ﺑﺎﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ..ﻟﻌﻞ وﻋﺴﻰ ﻳﻨﻔﺬ .وأن ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺸﺮاء ﻃﺎﺋﺮات ﺗﺒﺨﺮت ﻫﻲ واﻟﻄﺎﺋﺮات
)وﻫﻮ ﺣﺎل ﺻﻔﻘﺎت أﺳﻠﺤﺔ أﺧﺮى( ،وﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎدات ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺒﺎنٍ وﺷﻖ ﻃﺮق ،وأﻧﻪ ﻻ

ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻨﻔﻂ ،وﻻ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ،وﺳﻮى ذﻟﻚ ..وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ ،أي
ﺛﻠﺚ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﻴﻮخ( ،وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ وﺟﻮد ﳌﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺳﻂ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ،ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻘﺸﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،إذ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  93ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وﻳﺼﻮِّب ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺠﺎﻧﻲ وﻫﻮ اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺬ  !1920وﻳﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻛﺎن دوﻣﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا وﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎً
ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﳌﺴﺮح وﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن ..وﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ اﻟﻘﻮم إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﺮام ،أو أﻧﻬﺎ ﺗﺮف.
ﻣﻦ ﻳﺨﺠﻞ؟

ﻧﻬﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎل
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آﻻف دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎش
ﻧﺎﺋﺐ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ أﺣﺪ ﻧﻮاب ﺣﺰب اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻈﺮا »ﻟﻌﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ« ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻞ
اﻟﻌﺮاق ﻓﻴﻪ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ٣٫٢ :ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً.

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

اﻟﺮﻣﺎل اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﻳﺒﺪو أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﺰم إﻳﺠﺎد
ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻻﻧﺘﺴﺎب
إﻟﻴﻬﺎ .وﻫﻲ ﺗﺮى أن ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻲ اﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻦ أﻣﻬﺎ اﻟﺴﻮدان ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻴﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪرﺟﺔ أّﻧﻬﺎ
أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻊ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان.
ﻋﻠﻰ أن وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺐ اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ
ﻳﺨﻄﻂ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻻﻧﺠﺎزﻫﺎ اﻟﺸﻬﺮ
اﳌﻘﺒﻞ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻘﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أن
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻛﺪوﻟﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة أﺻﺒﺢ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺎؤل.
ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺮة ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  30ﺷﻬﺮاً ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﻫﻲ ﺣﺮبٌ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻣﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗُﺤْﺪﺛﻪ ،أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪﻓﻊ
ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺒﻌﺪﻫﺎ اﻟﻘﺒﻠﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ.
وﺗﺘﺰاﻳﺪ اﳌﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوث
ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
»اﻹﻳﻘﺎد« اﻟﺘﻲ رﻋﺖ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم اﻟﻬﺶّ
ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎء ،واﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ،وﺣﺘﻰ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻌﺜﺘﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى .وﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺌﻴﺒﺔ
أﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻧﻘﺎﺷﺎً ﻋﻦ ﺿﺮورة وﺿﻊ
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻔﺎﺿﺢ ﻟﻠﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻓﺸﻠﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﺻﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﺣــﻮل ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﺤﻠﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة.

ذﻛﺮى وﺗﺸﺮذم

اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض
أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺟﻮﺑﺎ اﺣﺘﻔﺎﻻً ﺑﻤﺮور
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ .وﻟﻜﻨﻪ
ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻨﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت أﻟﻐﻴﺖ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد .وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﺑﻞ ﺣﺪث ﺗﺒﺎدل ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ وأﺧﺮى
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ اﻷول رﻳﺎك ﻣﺸﺎر ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻌﻘﺪان ﻓﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻢ ﻳُﻌﺮف ﻣﻦ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺑﺈﻃﻼق
اﻟﻨﺎر ،ﺛﻢ ﺑﺪأت ﺗﺘﺴﺮب ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺄن
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺑّﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻠﻔﺎ
ﻛﻴﺮ ﻻﻏﺘﻴﺎل ﻣﺸﺎر واﻟﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻦ ﻗﻮاﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺟﻮﺑﺎ .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺧﺘﻔﻰ ﻣﺸﺎر ﻋﻦ
اﻷﻧﻈﺎر ﻣﻌﻠﻨﺎً أﻧّﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺟﻮﺑﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
إﺧﻼء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻼح ودﺧﻮل ﻗﻮة ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ
اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ رﻓﻀﻪ ﻟﻬﺎ
ﻣﻨﺬراً ﻣﺸﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻪ
ﻓﺴﻮف ﺗﺘﻢ إﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.
وﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﻔﺘﺖ ،ﺗﻌﺮض ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﻣﺸﺎر إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻧﻘﺴﺎﻣﻴﺔ ﺗﺰﻋﻤﻬﺎ ﺗﻌﺒﺎن
دﻳﻨﻖ اﻟﺬي ﻛﺎن اﳌﻔﺎوض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺸﺎر ،وﺗﺮدد أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ راﺿﻴﺎً ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺐ
وزﻳﺮ اﳌﻌﺎدن اﻟﺬي أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
وﻳﺒﺪو أﻧّﻪ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ اﻟﺬي
وﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﻠﻴﻔﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﻠﺤﻠﻮل ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎر
ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ،ﻟﺜﻘﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻨﻮﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺤﺪر
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎر ..وﻟﻮ أنّ دﻳﻨﻖ ﺗﺤﻮط ﺑﺎﻟﻘﻮل أﻧّﻪ
ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎﳌﻨﺼﺐ ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ ،وﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮد
ﻣﺸﺎر إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻪ.
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻹﻳﻘﺎد« اﻧﺘﻘﺪﺗﺎ
اﻟﺨﻄﻮة ووﺻﻔﺘﺎﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻘّﺪ اﻷوﺿﺎع،

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﻠﺤﻲ ـ اﻟﺴﻮدان
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف ﻣﺸﺎر ﺑﻬﺎ وﻗﻴﺎﻣﻪ
ﺑﻔﺼﻞ دﻳﻨﻖ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺘﻪ .ﻟﻜﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺸﺎر
ﻳﺰداد ﺿﻌﻔﺎً ،ﻷن اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي
ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم
اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأنّ أﺣﺪ أﻫﻢ
ﻗﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺘﺮ ﻗﺎدﻳﺖ ،ﻻ ﻳﺨﻔﻲ
أﺟﻨﺪﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
»اﻹﻳﻘﺎد« ،ﺑﺪﻋﻢ إﻗﻠﻴﻤﻲ ودوﻟﻲ ،رﻛّﺰت ﻋﻠﻰ
ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ وﻣﺸﺎر .ﻟﻜﻦ
اﻓﺘﻘﺎد اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ وﺗﺪﻫﻮر
اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪاً ﻗﺒﻠﻴﺎً ،ﺧﺎﺻﺔ أنّ
اﻷول ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﺪﻳﻨﻜﺎ وﻫﻲ اﻷﻛﺒﺮ
ﻋﺪداً ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
إﻟﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻨﻮﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ آب/
أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻢ
ﻳﺒﺪأ إﻻ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻫﺎ ﻫﻲ ﺗﺘﻌﺜﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى.

اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺧــﺮج اﻗــﺘــﺮاح وﺿــﻊ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺟﻮاء.
اﻻﻗﺘﺮاح ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠﺮد ﻋﺼﻒ أﻛﺎدﻳﻤﻲ،
وإنْ ﻛﺎن ﺻﺪر ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻛﺘﺒﻪ ﺑﺮﻧﺴﺘﻮن

ﻟﻴﻤﺎن ،اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺴﻮدان
وﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻛﻴﺖ
اﳌﻜﻴﺴﺖ ﻧﻮﺑﻒ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮة
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .ﻟﻴﻤﺎن
اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎراً ﳌﻌﻬﺪ اﻟﺴﻼم اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
وﻧﻮﺑﻒ ﻣﺪﻳﺮة ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،واﳌﺆﺳﺴﺘﺎن ﺗﻌﻤﻼن ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن ﺧﻄﻮات ﻣﺤﺪدة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ وﺑﻌﺠﺰ اﻟﻘﻴﺎدات ﻋﻦ
إﺣﻼل اﻟﺴﻼم ،وأنّ ﻓﻜﺮة ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﻋﺘﻬﺎ
»اﻹﻳﻘﺎد« ،ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺪﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن أﻧّﻪ
ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﺗﻴﻤﻮر اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
وﻛﻮﺳﻮﻓﻮ .وﻳﻀﻴﻔﺎن أﻧّﻪ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺣﻠﻮل
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺈنّ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد
ﻳﺼﺒﺢ ﻫــﺪراً .وأﺷــﺎرا ﳌﺎ أﻧﻔﻘﺘﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ  ،2005وﺑﻠﻎ
ﻧﺤﻮ  11ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺑﻼ أﺛﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻷرض
اﻵن ،ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن ﺗﺒﺪأ
ﺑﺈﺑﻌﺎد ﻛﻞٍّ ﻣﻦ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ وﻣﺸﺎر ﻋﻦ اﳌﺸﻬﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻗﺪرﺗﻬﻤﺎ وأﺗﺒﺎﻋﻬﻤﺎ ﻋﻦ
ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام

أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺠﺰرة واﻟﻌﺼﺎ واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  10إﻟﻰ
 15ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺗﺤﺖ
إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
واﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أوْﻟــﺖ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﻨﺮوﻳﺞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة.
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻹدارة ﻣﻮارد اﻟﺒﻼد ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ ،ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﺸﺬﻳﺐ
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻘﺒﻠﻲ.
أﺣﺪ اﳌﺘﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
ﻫﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻧﻈﺮﺗﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧّﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ إﻋﺎدة
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﺧﺮق ﻟﺴﻴﺎدة ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان.
وﻫﻨﺎ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن أن ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ
ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﻌﻤّﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أن ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻮﻗﻒ ﺣﻤﺎم
اﻟﺪم اﻟﺠﺎري ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم
ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دول اﻟﺠﻮار اﻟﻘﻮﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺴﻮدان وﻳﻮﻏﻨﺪا وأﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،واﺣﺘﻤﺎل أن
ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﳌﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﻳﻤﻀﻲ اﻟﻜﺎﺗﺒﺎن ﻗﺪﻣﺎً وﻳﻘﺘﺮﺣﺎن إﺻﺪار

ﻗــﺮارات ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺤﻈﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺴﻼح إﻟــﻰ ﺟﻨﻮب اﻟــﺴــﻮدان واﻹﺷــﺎرة
أنّ ﻗــﺮارات ﺣﻈﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
وﻋﻘﻮﺑﺎت أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺪر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻜﺎب
ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﳌﺪﻧﻴﻴﻦ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻗﻮة ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻷﻣﻤﻴﺔ.
ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ رﻓﺾ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻜﺮة ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻗﻮة ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻗﺎﺋﻼ إﻧّﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮا ﺑﺠﻨﺪي
واﺣﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈنّ
ﻓﻜﺮة ﻓﺮض اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺟﻬﺪ أﻛﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان .ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ أنّ ﻗﺮاراً ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﺤﺘﺎج
إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﻓﺈﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻊ
ﻗﻴﺎم إدارة أوﺑﺎﻣﺎ وﻫﻲ ﻓﻲ ﺧﻮاﺗﻴﻢ أﻳﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻐﺎﻣﺮة ،وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﳌﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺘﺒﻌﺎت
ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﺳﻴﺪﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴّﻮدان وإﻟﻰ
أيّ ﻣﺪىً ﻳﻨﺠﺢ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﺒﻬﺔ
اﳌﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﺧﺼﻤﻪ اﻟﻠﺪود ﻣﺸﺎر
وأن دﻳﻨﻖ اﻟﺬي ﻛﺴﺒﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﺸﺎر وﻳﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﺛﻢّ

ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﺛﻢ ﻫﻨﺎك اﻟــﺪّور اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻌﺒﻪ
اﻟﺠﻴﺮان ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻮدان
وأﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻳﻮﻏﻨﺪا ،وﻳﻼﺣﻆ أنّ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻴﻮﻏﻨﺪﻳﺔ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪاء
اﳌﺘﺒﺎدل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺑﺪﻟﻴﻞ زﻳﺎرة
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻳﻮﻏﻨﺪا ﻟﺤﻀﻮر
ﺣﻔﻞ ﺗﻨﺼﻴﺐ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻳﻮري ﻣﻮﺳﻔﻴﻨﻲ اﻟﺬي
ﻟﻢ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ
اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻢ اﻟﺒﺸﻴﺮ
ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﻲ دارﻓــﻮر وأﺻــﺪرت أﻣﺮ
ﻗﺒﺾ ﺑﺤﻘﻪ ،ﻟﻜﻦّ ﻳﻮﻏﻨﺪا اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎق
اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ اﻷﻣﺮ.
ﻣﻮﺳﻔﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻫﻢ ﺣﻠﻔﺎء ﺳﻠﻔﺎ
ﻛﻴﺮ ﳌﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻧﺼﺢ اﻷﺧﻴﺮ أﻻّ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﺎب ﻣﻮارﺑﺎً أﻣﺎم
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻣﺪى اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻴﻮﻏﻨﺪي وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﺴﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ وﺣﻠﻴﻔﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻨﻮﻳﺮ
ﺗﻌﺒﺎن دﻳﻨﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

اﻟﺴﺮ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان،
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻂ

ﺣﻴﻦ ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ
اﺣﺘﺸﺪت اﳌﺴﻠﺴﻼت اﻟﺴﻮرﻳّﺔ داﺧﻞ وﻟﻴﻤﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ اﻟﺘﻲ
أﻋﺪّﺗﻬﺎ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻼﻗﺎة ﺷﻬﺮ اﻟﺼﻴﺎم ،واﺟﺘﻬﺪ اﻟﻨﺎس أﻳﻀﺎً
ﻃﻴﻠﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻮر ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻴّﺔ داﺧﻞ
ﻧﺴﻖ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﻴّﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ .اﳌﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﺤﺪث ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ،ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔً ﻏﺎﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪراﻣﻲ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻓﻲ
أﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﺻﻄﻴﺎد اﻧﺘﺒﺎه اﳌﺘﻔﺮﺟﻴﻦ ،واﻗﺘﻨﺎص أﻣﻮال اﳌﻌﻠﻨﻴﻦ اﳌﺮﺻﻮدة
ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ .ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺪﻳّﺔ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺴﻠّﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ إﻟﻰ ﻓﻀﺎءات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ ذات اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠّﻲ،
ﻟﻴﺲ ﻷن اﻟﻮاﻗﻊ أﻛﺜﺮ رﺣﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﻗﻔﺎصٍ ﺗﺴﺠﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪراﻣﻴﺔ
داﺧﻞ اﻟﻮرق ﻣﺆﺗﻤﺮةً ﺑﻨﻮاﻫﻲ اﻟﺮﻗﻴﺐ ،وﻣﺘﻘﺮّﺑﺔً ﻣﻦ رؤى اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﳌﺴﺎر اﻷﺣﺪاث داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ،ﺑﻞ ﻷن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺪوّن ﻧﻔﺴﻪ داﺧﻞ اﻟﺬاﻛﺮة
اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ ،وﻫﺬه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺰوﻳﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻷﻳﺎم ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﺨﻄّﻴﻬﺎ دراﻣﻴّﺎً
ﻳﻄﻌﻦ ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴّﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺪراﻣﻴّﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ.

ﻧﺤﻮٍ ﻏﻴﺮ ﺻﺎدم .وﻫﻨﺎ ﺗﻔﺘﺮض اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أن وﻓﺮةً ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻼتٍ ﻻ
ﺗُﻘﺮّع أﺳﺎس اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪّة ورﻃﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
إﻧﺘﺎجَ واﻗﻊٍ ﻣﺄزوم ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات .ﻳﻜﻔﻲ اﻹﻃﻼل ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴّﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪراﻣﻲ
داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﺬي ﺟﺮى ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻟﺘﺒﻴﺎن
ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻬﻮاﺟﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،أو اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ
اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻬﺎ ﻛﺼﻴﻐﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔٍ أﺧﺮى .ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺸﺮ ﺗﻠﻚ
اﳌﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺑﻨﻰ ﺗﻬﻮﻳﻤﻴّﺔ رﺛّﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﻪ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺪراﻣﺎ ﻣﺤﻠﻴّﺔ ﺗﺠﻲء
إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ،ﺑﻞ ﻳﺸﺒﻪ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ اﻻﻓﺘﺮاء ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاﻗﻊ .وﻫﺬا ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﺳﺮدت ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻣﺎ ﺣﻴﺎةً ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﺄزوﻣﺔ
ﻟﺸﺨﻮﺻﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻧﺒﺘﺪي ﻣﻨﻴﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ« ،أو أﺣﺎﻟﺘﻨﺎ إﻟﻰ ﺣﺒﻜﺔ
ﻋﻨﻒ وﻣﻄﺎردة وإﺛﺎرة ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ »دوﻣﻴﻨﻮ« ،أو إﻟﻰ ﻧﻤﻂٍ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ
اﻟﺴﺎذﺟﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﺳﻠﻴﻤﻮ وﺣﺮﻳﻤﻮ«.

اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪراﻣﺎ

دراﻣﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻘﺴﻮة ﻣُﺨﺮٍﺟﺎً

ﻳﺘﻨﺎوب اﻟﺒﺆس واﻟﻘﻬﺮ ﻣﻨﺬ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻳﻮﻣﻴّﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة
داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﺸﺒﻪ إﻟﻰ ﺣﺪٍّ ﻛﺒﻴﺮ ﺳﺮد اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺄﺳﺎة .وﻫﺬا ﻳﺠﺎﻓﻲ أيّ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺒﻠﻮغ ذاﻛﺮة اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺠﻨّﺐ اﻻﻧﺰﻻق
ﻣﺮّة أﺧﺮى إﻟﻰ ﻓﺪاﺣﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ ﺗﺮاﺟﻴﺪﻳّﺎً ﻛﺤﺘﻤﻴّﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺰﺣﺰح
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺧﻤﺲِ ﺳﻨﻮات .وﻫﻲ أﺧﻔﻘﺖ ﻓﻲ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻣﺮدوداً
ﻣﻌﺮﻓﻴّﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳّﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻫﺬا ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻤﻜّﻦ اﻷدوات اﻟﻘﻤﻌﻴّﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺗﺎرةً ،وﺑﻔﻌﻞٍ ﻣﻴﺮاثٍ ﻃﻮﻳﻞٍ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف ﺗﺎرةً أﺧﺮى.
وﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ أنَّ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ذات اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠّﻲ ﺗﺨﻔّﻔﺖ ﻣﻦ أﺣﻤﺎل
اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺼﻮغ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻮام اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻪ ،ﻏﻀّﺖ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﻣُﻌْﺘﻠّﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ،ﻓﺘﻘﺸّﻔﺖ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺮد
اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻠّﺺ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت دراﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗُﺠﺎري
ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ اﳌﺆﳌﺔ ،ﻳﻌﻮد ﻓﻲ اﻷﺻﻞ إﻟﻰ ﺳﻘﻮفٍ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪّد ﻧﻮع
اﻟﺤﺒﻜﺎت اﳌﺴﺘﺤﺒّﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻈﻬﻴﺮﻫﺎ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎً ﻋﻠﻰ

ﺗﺒﺪّﻟﺖ ﺧﻴﻮط ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وأﻟﻮاﻧﻪ ﺑﺼﻮرةٍ ﻻﻓﺘﺔ
ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ .ﻟﻢ ﻳﺒﻖَ اﳌﻨﺎﺻﺮون ﻟﻠﻨﻈﺎم أﺳﺮى اﻧﻘﻴﺎدٍ
اﻋﺘﺒﺎﻃﻲٍّ أﻋﻤﻰ ﺻﺎروا ﻳﺤﺴﺒﻮن أﻧّﻪ ﻗﺪ ﻳﻮﺻﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرف اﻹﻟﻐﺎء
اﻟﻘﺴّﺮي ،وﻫﻢ ﻳﺘﻠﻤّﺴﻮن اﻟﺘﺂﻛﻞ اﳌﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﺻﺎب ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.
ﺛﻢ أنّ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺗﺒﺪّﻟﺖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺬف اﻟﻔﺮز اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻷﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪّر ﺑﻨﺤﻮ دوﻻرﻳﻦ ﻟﻠﻔﺮد
اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻮﻣﻴﺎً ،واﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﻠّﻮا أﻳﻀﺎً ﻣﻦ دﻳﺒﺎﺟﺎتٍ ﻣﻤﺠﻮﺟﺔ ﺗُﺴﻮّق
ﻟﺤﺮبٍ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺒﺪو ﻋﺼﻴّﺔً ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ،ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﻮا ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻣﺎﻃﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎط ﻣﺮادﻓﺎتٍ واﻗﻌﻴﺔ ﳌﻌﻨﻰ اﻟﻮﺟﻮد داﺧﻞ
ﺳﺮادﻳﺐ ﺑﻠﺪٍ ﻣﻨﻜﻮب ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم.
ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺛﻤﺔ ﻣَﻦ اﻧﺘﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻠﻮرت أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻟﺠّﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﺄﺻﺎﺑﺖ ﺛﺮاءً ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺣﺘﺮاﻓﻬﺎ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﳌﻨﻈّﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻄﺎفٍ وﺗﻬﺮﻳﺐ وﺗﺠﺎرة
ﺑﺎﳌﺘﻌﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳّﺔ وﺑﺼﻨﻮف اﳌﺨﺪرات أﻳﻀﺎً ،ﺗﺤﺖ رداءٍ ﻣﻦ ﺻﻤﺖ

اﻟﺴﻠﻄﺔ ..إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .وﻫﺬه ﻛﻠّﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺴﻜﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻨﻴﺔً دراﻣﻴﺔ أﻋﻤﻖ ﺗﻜﺸﻒ ﺟﺬورﻫﺎ وﺗﻌﻴﺪ ﻟﻨﺎ
ﺳﺮدﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﺪّ اﻷوراق اﳌﺘﺴﺎﻗﻄﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ أﺳﺎس
اﻟﻜﺎرﺛﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﻌﺎً .اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻇﻬﻮراً ﺧﺎﻃﻔﺎً ﺿﻤﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺎتِ اﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﺴﻮري اﻟﺴﺎﺧﺮ »ﺑﻘﻌﺔ ﺿﻮء«،
اﻷزﻣﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗَﺤﺘﻤﻞ ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ،وﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺨﺘﺰَل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻨﺤﻮ ،إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻼﻓﺔ اﻟﻌﻄﺐ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻛﺤﺼﻴﻠﺔ
ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺤﺮب اﻟﺸﻘﻴّﺔ .ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻨﺎ أن ﻳﺴﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﺟﻌﻴّﺔ دراﻣﻴّﺔ ﺗُﺤْﺴِﻦ إﻋﺎدة ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ.

دراﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺨﻔّﺔ

إذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ إﺟﺮاء ﺟﺮاﺣﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﺑﻐﺮض
ﻓﺼﻞ ﻣﻜﻮّﻧﺎﺗﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ،ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢُ ﻟﻨﺎ ﻓﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲّ،
ﻓﺈن إزاﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺴﺮد اﻟﺪراﻣﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﻄّﻞ أدوات اﻟﻔﻬﻢ ﻛﻠﻴّﺎً ﻟﺪى
اﳌﺘﻠﻘﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺮاه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﺠﺮّد ﻛﺎﺋﻦٍ ﻣﺴﻠﻮب اﻹرادة
واﻟﻔﻜﺮ ،ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺟﺒﺎتٍ دﺳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻘﻴﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻄﺎﻟﺘﻪ
اﻟﻮﺟﻮدﻳّﺔ .اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻌﺪّى اﳌﺰاج اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺴﻮرﻳﺔ،
اﳌﺸﺘﻖ أﺻﻼً ﻣﻦ ﻣﺰاج اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻋﺎم ،وﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﻤﻴﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﳌﻌﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠّﺔ اﻟﺘﺒﺎس اﻟﻈﺮف اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ،وﺑﺤﺠّﺔ
ﻓﻘﺪان اﻟﺤﺮﻳّﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﻨﺺ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺬي ﺗﺆﺳﺴﻪ اﻟﺪراﻣﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴّﺔ ﺑﻤﻘﺪوره ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﻨﺺ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﺪّﻣﻪ
اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ
اﻟﺒﻼد ﻣﺠﺮّد ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻘﺘﺮح دراﻣﻴّﺎً .ذﻟﻚ أن
اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺪراﻣﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﻮّة ﺣﻀﻮر داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻛﺄداة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻹﻋﺎدة إدراك ذﻟﻚ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وأﺧﺬ ﻣﻮﻗﻒٍ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲّ ﻣﻨﺎﺳﺐٍ ﻣﻨﻪ .واﻟﺨﻄﻮرة أنّ ﻳﺠﺮي
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﳌﺸﻬﺪ اﻟﺪراﻣﻲّ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞٍ ،وﺑﻼ إدراكٍ ﻛﺎفٍ ﻣﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ.

ﺗُﻌَﺪّ ﻋﻠﻰ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻮاﺣﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ ذات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻮري
اﻟﺘﻲ ﻓُﺘﺤﺖ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻣﺴﺎﻣﺎً ﺗﺘﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﻟﻮ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮٍ ﻣﻘﺘﻀَﺐ .واﻷﻫﻢ أنّ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨﺤﻰ ﺑﻴﺎﻧﻴّﺎً ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
ﺗﺮاﺟﻊٍ ﺳﻨﻮيّ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮّة اﳌﺤﺘﻮى ،ودرﺟﺔ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ .ﻫﻨﺎ
ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺬﻛﺎر ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻗﻠﻢ ﺣِﻤﺮة« ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻳﻢ ﻣﺸﻬﺪي
وإﺧﺮاج ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺬي ﻋُﺮض ﻓﻲ رﻣﻀﺎن  ،2014وﻫﻮ ﺳﻴﺮة ذاﺗﻴّﺔ
ﺗﻔﻀﺢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ آﻟﻴﺎت ﻗﻤﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،واﻟﺤﻴﺎة داﺧﻞ اﳌﻌﺘﻘﻼت.
ﺛﻢ ﺟﺎء ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﻏﺪاً ﻧﻠﺘﻘﻲ« وﻫﻮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﳌﻤﺜﻠﻴﻦ إﻳﺎد
أﺑﻮ اﻟﺸﺎﻣﺎت وراﻣﻲ ﺣﻨّﺎ ،وأﺧﺮﺟﻪ أﻳﻀﺎً راﻣﻲ ﺣﻨﺎ ،وﻋُﺮِض ﺧﻼل رﻣﻀﺎن
 ،2015وﺣﻤﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪراﻣﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪِ ﻟﺠﻠﺒﺔ ﺣﻴﺎة
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ داﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺿﻤﻦ ﻛﻞ اﻻﻧﻌﻄﺎﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
اﳌﻤﻜﻨﺔ داﺧﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﺒﻜﺔ ..ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﻳّﺔ ﺣﺎل دراﻣﺎ ﺻﺎدﻣﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ،وإن ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ درب اﻟﺘﺴﻄﻴﺢ اﳌﺄﻟﻮف ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎل ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴّﺔ .ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﻤﻞ ﻣﺴﻠﺴﻞ »اﻟﻨﺪم« اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ ﺣﺴﻦ
ﺳﺎﻣﻲ ﻳﻮﺳﻒ وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﻠﻴﺚ ﺣﺠﻮ ،اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮٍ
ﻃﻔﻴﻒ ﺗﻜﺎد اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺒﻄﻠﻪ أن ﺗﺰﻳﻠﻪ ﻛﻠﻴّﺎً .ﻧﻠﻤﺢ ﻓﻘﻂ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
اﺳﺘﺬﻛﺎر ﺳﻄﻮة اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲّ اﻟﺘﻲ
ﻋﺮّﺟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻌﺪودة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺴﺮد اﻟﺪراﻣﻲ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ .ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻌﻄﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ اﳌﻨﻐﻤﺴﺔ
ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺠﻮع واﻟﻐﻼء واﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺳﻮى ﺑﻌﺒﻮر ﻃﺎفٍ ﻓﻮق
ﺳﻄﺢ اﻟﺴﺮد ﻓﻘﻂ.
ﺗﻐﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﻣﺎ إذاً ،وﻛﺄﻧﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ أﺑﺪاً.
ﻳﺠﺮي ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺮورةً ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﺳﺮدٍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ أﻳﻀﺎً ﺗﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ﺳﺒﻖ،
أو ﺗﺼﻨﻴﻔﺎً ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﻣﻲ .ﻫﻲ رؤﻳﺔ ﻣﺘﺄﻧّﻴﺔ ﺗﻘﻲ اﻟﺴﺮدﻳﺎت
اﻟﺪراﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎم.
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مريض كلى في اليمن حياتهم
مهددة بالخطر نظراً الفتقاد
مراكز غسل الكلى الـ 28التي ال تزال تعمل
في البلد للمستلزمات الضرورية للعالج.

قـضـيــــة

استراتيجية «العوام» إلدارة العراق

فكـــرة

هل تنتصر
تونس للمرأة؟

إياد القاضي ـ العراق
تحمل مفردة «عيب» في القاموس العراقي املحكي
معنىً يتجاوز مجرّد النهي عن فعل سيئ إلى التدليل
على ارتكاب فعل شنيع ومخزٍ ،فيُقال هذا كالم أو
فِعلٌ عيب في حال كان الفعل فظيعا لدرجة ال يُمكن
تصديقها .لذلك كله لم يجد العراقيّ في اآلونة
األخيرة أبلغ من الـ «عيب» في وصفه للواقع السياسي
الذي يعيشه بلده ،ليس في إشارة للفساد الذي يقود
سكّان البالد إلى املَقاتل فحسب ــ والفساد هو عنوانٌ
عريضٌ لألمراض السياسية املتشعبة في العراق ــ بل
أيضاً في استنكاره لتبعية بلده إلى الخارج ،وهو الذي
هدّمه االحتالل وإرثه املوبوء .فهم السياسة بعمقها
وبقشرتها ،واإلحاطة بأمورها ،هو أحد لوازم يوميات
العراقيّ في بلده اليوم ،وإن يكن رأيه بعيداً عن صنع
القرار فذلك ال يعني عدم تشكيله لرؤية قد تكون مُنقذاً
لبلد يغرق في فوضاه.

القرار املفروض

هكذا ال يستوطن الوهم لدى أيّ عراقي منذ 2011
بأن العراق بات سيد ذاته بعدما انسحبت منه قوات
االحتالل ،فيؤشِّر املجتمع العراقي اليوم ،دون أيِّ ارتباك،
إلى خريطة تبعيّة األحزاب إلى هذه الدولة اإلقليمية أو
تلك القوّة العاملية ،وبإمكانه أيضاً أن يشرَح خطوط
العالقة التي تربط الطرفين ،وما الذي فعلته دولة ما
لصالح حزب ما ،وكيف مدّت بعض األحزاب دوالً باملال
من خالل صفقات مع املؤسسات الرسمية الحكوميّة،
وكيف رُدّ املال إليها سالحاً ،أو كيف حصل العكس،
بمدّ دولة لتيّار سياسي باملال لخوض انتخابات أو
لتمرير قانون .لدى العراقي وعيٌ كاملٌ بكلِّ ما يجري
ويُحاك ،ويبدو أن هذا األمر رفع الحرج عن نوري
املالكي ،رئيس الوزراء السابق ،في اإلجهار بأنها لم تكن
قوّة سياسيّة محليّة تلك التي حالت دون بلوغه الوالية
الثالثة في املنصب الذي اشتهاه ألربع سنوات أخرى
بعد أن سيطر عليه لثمانٍ سابقة ،وإنما رفضٌ إقليمي
ودولي.
هكذا لم يبدُ على املالكي الخجل أبداً في اللقاء الذي بُث
على شاشة محليّة واستمرّ لساعة يتحدّث عن الوطنية
والحرص على البالد وضرورة الديمقراطية والحفاظ

على العملية السياسيّة ،فضالً عن االستقالل الذي
انتزعه من الواليات املتحدة األميركية .لم يبدُ خجالً من
إعالن أن قوى خارجيّة هي التي أبعدته عن منصبه ،ولم
يشتكِ أبداً من هذا التدخّل بقدر شكواه من أن أطرافاً
عراقيّة تحاول «عرقلة» العمليّة السياسيّة .وإذا ما كان
املالكي املعروف بعنجهيّته قد قال هذا األمر متأخراً ،فإن
ساسة آخرين مثل إياد عالوي أو أحمد الجلبي وغيرهم
كانوا قد أعلنوا مراراً ،ومبكراً ،عن تعاونهم مع مخابرات
دوليّة ،إضافة إلى شكاواهم من ترك اإلدارة االميركية
لهم عراة من الدعم بعد أن وجدوا جهات أخرى في
البالد أقرب إلى تنفيذ أجنداتها منهم ،وهو الذي أدّى،
بطبيعة الحال ،إلى عدم حصولهم على مناصب عليا في
الحكومات املتعاقبة على حكم البالد.

إقصاء التنوّع

كانت محاولة نظام صدّام حسين تعريب القوميّات
العديدة في العراق على أساس أنّه قومي عربي وحزبه
يفرض إرساء هذا املفهوم والهوية ،بالقوّة على القوميّات
األخرى ،واحدا من األساليب املدمّرة التي أعملت في
صلب املجتمع العراقي املتنوع ودمرت صبغته الثرية
هذه .إلّ أن املالكي ،وآخرين ،الذين اعتبروا أنفسهم
مغايرين للنظام البائد ،أعلنوا أن العراق في صراع مع
املحور العربي السّني .ألغى املالكي ،والحال هذه ،أديانا
وطوائف كما ألغى صدّام قوميات .فاملَحاور التي تقوم
على طائفةٍ أو دين ،ال يُمكن لها أبداً أن تكون محاور
عادلة لبلدٍ متعدّد ،وال يمكن لها أن تؤسس إال لنزاعات
تقود إلى الخراب .ولم يستمرّ األمر طويالً بعد الحديث
عن املحاور ذات الصبغة الطائفيّة ،ليعلن املالكي مجدداً
أن «املحاصصة الطائفية» دمّرت البالد ،وأن األوان قد آن
لتشكّل كتلة سياسيّة عابرة للطوائف!
وفي الواقع ،ال يبدو املالكي شاذّاً أبداً عن قاعدة العمل
السياسي املتّبعة في العراق ،بكلّ تناقضاتها وكذبها.
إذ أنّ أطرافاً سياسيّة أخرى ال تجد غضاضة من
إعالن دفاعها ووقوفها إلى جانب املحور اآلخر :العربي
السّني .هكذا ،تتعارك املحاور اإلقليمية في بطن العمليّة
السياسية .كل طرفٍ يحاول جرَّ البالد إلى املحور
الذي يمنحه صكّ البقاء منافِساً في العمل السياسي.

واألحزاب والتيارات السياسيّة العراقيّة ،في غالبها،
تستقوي بهذه املحاور ،وهناك قلة قليلة ناجية من هذا
العراك .وإزاء هذا األمر ،ال يمكن رسم سياسة واضحة
لتحرّك العراق الرسمي .وقد توضح نظرة إلى سنوات
قليلة ماضية فكرة التبعيّة لقرار الخارج ،السيما عندما
كان بطال هذه الحكاية يمسكان بالسلطات العليا
في البالد :البرملان برئاسة أسامة النجيفي املقرّب من
السعودية وتركيا وقطر ،واملالكي املقرّب من إيران
ومحور دولها.
آنذاك ،في األيّام التي كانت تتلو االنتخابات البرملانيّة،
وإبان تشكّل الحكومة العراقية ،تبدأ الكتل السياسية
بترتيب طوابير طرْق أبواب السفارات والسفر إلى
الدول املجاورة ،فيما تظل هواتفها على خطٍّ مباشر مع
مستشاري البيت األبيض .والكارثة في هذا أنّ الجميع
في العراق يعلم بتحرّكاتهم ،فالساسة يستقوون
بالخارج ،حتّى أخذ بعض الكتبة بتتفيه القرار املحلي
وربط البالد بالقرار الخارجي ،مروّجين على أنَّ هذا هو
الحل األمثل للحصول على دعم دولي مستمر للنظام
السياسي .بل إنّ بعض الكتبة يطالب جهاراً بقواعد
عسكرية أجنبية في البالد لتحافظ على األمن والنظام
وترتيب البيت الداخلي من ..التدخّالت الخارجية!

تراكم التبعيّات ..والوعي

صحيح أنّ العراق لم يكن يمتلك قراره السياسي
في تاريخه الحديث إلّ بقدر ضئيل ،مثلما حصل في
ثورة  14تمّوز  /يوليو عام  1958حين أسس عبد
الكريم قاسم الجمهورية األولى بانقالبه على امللكيّة
املفروضة بإرادة بريطانية ،وصحيح أنّ من انقلب على
قاسم من رفاق األمس حاولوا انتزاع شرعيّة بقائهم
من األنظمة اإلقليمية ،ليأتي بعدها صدّام حسين
ويظلّ يشتري بقاءه متربّعاً على عرش البالد بالحروب
وصفقات األسلحة حتّى أواخر التسعينات قبل أن
يصاب بالجنون تماماً ويُعزل من قبل واشنطن التي
كانت حليفته في حربه ضدّ إيران ..صحيح أن كلَّ هذا
يحمل تاريخاً متنوع األشكال من التبعيّة إلى الخارج،
وهو ما لم ينظر إليه ساسة البالد الجدّد بتفحّص ،إلّ
أنّ تراكم هذا املسار ،واألنظمة املفروضة من األعلى

على املجتمع العراقي ،أخذت تنتج في عراق اليوم وعيّاً
مختلفاً في الشّارع الذي يحتج كل أسبوع .وهو ما
يدفع الكثير من العراقيين إلى إعالن استراتيجيات
تنجّي البالد من مهالك الرضوخ لآلخر« :إحنا واملحاور..
خلينا نسد باب بيتنا على روحنا ونسوي تبادل تجاري
وعالقات دبلوماسية مع دول الجوار والعالم ،ونحفظ
هيبتنا بدون ال تبعية لهم وال رضوخ ألحّد» ،هكذا يشرِّع
الناس البسطاء أجندة عمل سياسي لقيام عراقٍ معافى،
بعد أن ملَّوا من صراع املحاور وأخذوا يعرفون تماماً ما
جناه على البالد .وهذا الخطاب أيضاً يمكن أن يتلمّسه
املرء لدى عراقيين آخرين يطالبون بالركون إلى
سياسةٍ محلية واعية تتصرف وفق مقتضى مصلحة
العراقيين ،بعيداً عن الصراع مع دول الجوار أو التبعيّة
إلى القوى العامليّة ،والسيما الواليات املتّحدة األمريكية.
سياسة تقوم على احترام القرار الداخلي.
في ظل كل هذا تبدو حلول «العوام» (على ما يحب
بعض الساسة واملثقفين تسمية الناس البسطاء) ،أكثر
نجاعة من كلّ أفعال األحزاب والكتل السياسيّة ،خاصّة
وأن العراق تجاوره بلدان تطمع بريعه وسوقه ،فضالً
عن أرضه التي كانت محتلّة من قبل امبراطوريتين
هما الفارسيّة والعثمانية ،عالوة على السعودية التي
غزت مراقده املقدّسة في وقت من األوقات .وجميع هذه
الدول ال تخفي طمعها بمعاودة كرة أفعالها لو أتيحت
لها الفرصة مجدداً ،لكن أي درك من «العيب» بلغه
العراق ليصبح سكّانه خائفين إلى هذه الدرجة من
اقتطاع أرضهم ،أو تمرير تصدير مشكالت دول الجوار
إليه؟ وأيّ «عيب» ترتكبه األحزاب السياسية العراقية
حتّى وصلت مرحلة صمّ اآلذان حين تنادي تظاهراتٌ
بكفِّ يد دول الجوار والقوى الكبرى عن التدخّل في
شؤونهم بينما تركض هي لالعتذار؟ لـ «العوام» أيضاً
وجهة نظرهم ،وهي وجهة نظر منطقية وسليمة حتّى
وإن كان ليس فيها الكثير من أالعيب السياسة :إعادة
العراق ألصحابه ..هؤالء الذين يعرفون مصلحة البالد
أكثر من الساسة الذين يحقّرونهم.

كاتب صحافي من العراق

شيخنا والكمنجة
ذات ليلة قرر شيخ عشيرتنا أن يتعلّم عزف الكمنجة.
أزالمه تطبخ أعداء العشيرة في مشارف القرية ،وهو يدندل رجليه من أعالي البيوت
ويدوْزن الكمنجة ويقبّلها.
لم يتجرأ على إصدار نغمة واحدة .لم يضع القوس على األوتار .نسمعه يقلبها أحياناً
ويستعمل ظهرها ليطبل عليه .ظل يطبل على قفا الكمنجة ألسابيع ،يطبل واملعركة
تقترب منه ورجاله ينقصون وينقصون وينقصون.
لكن القرية لم تخلُ من الرجـال .املعركــة عنــدنا ال تأخــذ الرجــال ،إنها تســوق
النســاء وتأســرهنّ كـ «فصليـــات» (جـزء من التســويــة) فــي مقايضــات
العشــائر.
ظلّ يجرب إخفاء أصوات الرصاص بالتطبيل على كمنجته ،ويشتكي بأنه محتاج إلى
معلمة فرنساوية لتعلمه ،بينما صفير الرصاص يلعلع ويجد مستقره في جذوع النخل.
أصبح شيخنا مع موسيقاه املزعجة أكبر شيء يؤذي مسامعنا ويجعلنا نضطرب من
الضوضاء.

نص ورسم مرتضى كزار

عمر الجفّال

حينما انقضت الحرب استمر هو في العزف ،أو التطبيل كالعزف .قلنا له لم تعد هناك
رصاصات تصفّر لتخفي صوتها .لكنه أنكر علينا ذلك وتذمّر من اتهامنا له باإلزعاج ،وظل
مواظباً على التطبيل ألنه يسمع صفير الرصاص وحده ،كما لو كانت الحرب مازالت
متّقدة من أجله فقط وتمنحه عرضاً خصوصياً .حاولنا بال فائدة إقناعه بأن هذا ليس
صفيراً إنما نحيب الجدات والخاالت والعمات على ذويهن ،فاألمهات يصدرن صوتاً غير
ذلك.
بعد شهور تأكدنا أنّ شيخ عشيرتنا خرّف وأكلت عقله الجنية .ثم ملّا مات قرأنا في
وصيته بأن أول شيء نفعله هو دفن كمنجته معه ،وعلينا أن نجد حالً لجذوع النخيل
املثقوبة ونكتب في سيرته العظيمة عن مآثره وكرمه وشجاعته وضخامته وهيبته
وألحانه املرهفة الطروبة التي يؤلفها!
وحاملا دفناه ونثرنا التراب على الكمنجة املبسوطة على صدره ،وجدنا أنفسنا في حالة
وجدٍ وطرب .إنّها ذرّات التراب إذا سقطت على األوتار تُصدر نغمة عذبة ،بل هي أعذب ما
عزفه شيخنا على اإلطالق.

في شهر أيار /مايو الفائت ،سببت زاوية في جريدة
تونسية ،تحت عنوان «زقزقة» ،لإلعالمي هادي السنوسي
ضجة في البالد .جاء في الزاوية:
«تحرّش ــ قال خبر صحفي 90 :في املئة من نسائنا
ضحايا تحرش في املترو والكار.
قالت العصفورة :قراءة عصفورية تقول أن  90في املئة
من املتحرَّش بهنّ هنّ املسببات في ذلك الفعل املشين من
خالل اإلغراءات املختلفة وتذبيل العين ..وأن  90في املئة
من املتحرشين هم ضحايا الجذب اللعين .معناها :التحرش
بالتحرّش والبادئ بالفعل ..أحرش».
أثار هذا الكالم اعتراضاً واسعاً لجهة أنه يُحمّل ضحية
التحرش مسؤولية التحرش ،ويحوّل املعتدي باملقابل إلى
ضحية «تذبيل العيون»! وهو كالم مبتذل ،اعتبرته راضية
الجربي ،رئيسة االتحاد الوطني للمرأة التونسية ،كالماً ال
يستأهل التعليق والردّ ،وهو مهين للرجل التونسي كما
هو مهين للمرأة.
بموازاة ذلك ،كانت الجمعيات النسوية في تونس تعمل
في مكان آخر ،وتدفع باتجاه مشروع قانون حماية املرأة
من العنف ،وهو قانون يُعمل عليه من خبراء في مجال
حقوق املرأة منذ سنوات ،وقد وجد طريقه أخيراً للمصادقة
من قبل الحكومة التونسية في  13تموز /يوليو ،بانتظار
التصويت عليه في البرملان.
املشروع (الواقع في  43فصالً ) يُجرّم جميع أشكال العنف
ضد املرأة :االقتصادي واملعنوي والنفسي والجنسي ،ويهدف
للقضاء على أنواع التمييز القائم على النوع االجتماعي.
ويقترح املشروع العقاب وغرامة مالية تقدر بألفي دينار
(ألف دوالر أميركي) لكل من يتعمد التمييز في األجر عن
عمل متساوي القيمة على أساس الجنس .وينصّ على
إجراء تنقيح لعدد من فصول املجلة الجزائية وتعويضها
بفصول جديدة تتماشى مع املشروع املعروض ،ومنها
اقتراح العقاب بالسجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 5
آالف دينار تونسي ( 2500دوالر أميركي) ملرتكب التحرش
الجنسي.
كما يجرّم مشروع القانون العنف الواقع من أحد أصول
الضحية أو أحد الزوجين أو أحد املفارقين أو أحد الخطيبين،
واملعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية ،وذلك لضمان
حماية املرأة في أي وسط تواجدت فيه ،إن كان في العمل أو
البيت الزوجي أو بين أفراد عائلتها..
وكما جرت العادة ،انقسم رواد مواقع التواصل االجتماعي
بين مؤيد ومعارض .من اإلسالميين من اعترض على
«التضييق على الرجل» ومحاسبته بالقانون على «تأديب
زوجته» مثالً  ،وهو أمر يناقض باعتقادهم ما تسمح به
الشريعة .منهم من وجد في القانون مادة للتندر ،فامتألت
الصفحات بالنكات املستهزئة التي تسطّح املوضوع وتفرغه
من مغزاه الحقيقي ،من قبيل (سمعنا أن «بسسست» تعادل
 3أشهر في السجن ،و «محالها صورة بروفايلك» تؤدي
إلى األشغال الشاقة .ماذا لو سألتُ فتاة «مــاذا تلبسين
اآلن» ،هل أُعدم أم عليَّ الزواج من املتضرِّرة وإيداع أوراقي
لدى املفتي؟) ..فيما تساءل آخر عن «األولويّات» املتعلقة
بمحاسبة املرتشين والفاسدين ،قبل املتحرّشين واملعنّفين،
كأن املوضوع ليس طارئاً ويحتمل التأجيل ..في بلد تُظهِر
فيه الدراسات أن  8من  10من نسائه يتعرضن لنوع من
أنواع العنف في مكان عام (وسائل النقل العمومية ،الشارع،
املقهى.)..
لكن ترحيباً واسعاً أحاط بالخبر من جهة ثانية ،وأعيدت
إلى التداول مقولة أن تونس هي «االستثناء العربي» في
مجاالت حقوق املرأة ،والتذكير بريادتها في هذا املجال،
التي ضمنت للنساء كثيراً من حقوقهن املتعلقة بالزواج
والسفر والتعلم منذ عهد الحبيب بورقيبة .االحتفال
التونسي انتقل لصفحات باقي الناشطين في الدول العربية
الذين شاركوا الخبر بفرح وحسرة على حال املرأة في
بلدانهم (مصر مثاالً ) .صارت تونس النموذج الذي ينبغي أن
يُحتذى .والقانون الذي يأخذ طريقه إلى النفاذ ،رغم كونه
خطوة كبيرة إيجابية في تحسين وضع املرأة التونسية ،إال
أنه أقل ما يجب أن يكون إلرساء الحقوق األساسية :تحقيق
املساواة واحترام الكرامة اإلنسانية.
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مليون هندي يعيشون في السعودية سُرّح عشرات اآلالف منهم من أعمالهم نتيجة
األزمات التي تمر بها الشركات جراء انخفاض أسعار النفط ،من دون أن يُعطوا متأخرات
معاشاتهم ،وال تذاكر عودة لبلدهم ،وال حتى ما يشترون به الطعام ،ما دفع الحكومة الهندية إلى
إرسال مساعدات غذائية إليهم ،ومناشدة سائر أفراد الجالية الهندية هناك بمد يد العون لهم.

نـوافــذ

عن العدالة االجتماعية املُغيّبة
من رائعة الروائي العراقي الراحل الحاضر غائب طعمة
فرمان «آالم السيد معروف» يحضر هذا الحوار الدالّ:

÷ معروف (بطل الرواية)
ـ أنا أرض جدباء ..صحراء.
ـ الصحراء اآلن أثمن من األرض الخصبة.
ـ أنا الربع الخالي.
÷ ضحكوا .قال السيد عبد اللطيف:
ـ ومن قال لك ال يوجد نفط في الربع الخالي؟ جزيرتنا
العربية سفينة عائمة على نفط.
ـ حسناً .أنا حقل نفط ناضب ..جاف».
ماذا يعني أن يُؤبد اإلنسان في ذاته وعبر ثقافته العامة
انعدام الجدوى واألمل من أي رخاء؟ ما الذي يدعو اإلنسان
في منطقتنا إلى الشعور بعدم الثقة في دوام حال االستقرار
والتنعّم بثروات األرض؟ إعادة إنتاج اإلحباط قبل بلوغ
مراحل اليأس والفقر ،مَن املسؤول عنه؟ التسابق في
استدامة قهر اإلنسان وهدر طاقاته وِزر مَن؟ اإلصرار على
الوسائل البائسة نفسها والحلول الضارّة نفسها والفاقدة
للخيال ،مَن يتحمل مسؤوليته؟ كل ذلك ال يستوجب
علينا معاودة طرح سؤال العدالة االجتماعية فحسب ،بل
واالستمرار في البحث فيها وسبر معوّقاتها ،ألن بسط
عدالة اجتماعية كافلة لحد الئق ومعقول من الحياة في
منطقتنا ،هو الضامن األبرز لكرامة اإلنسان واستقرار
األوطان.
ما التعريف؟
ليس من السهولة تقديم تعريف محدد وجامع ملفهوم
العدالة االجتماعية .فهي كغيرها من القيم اإلنسانية
الجذّابة واملغدورة وقعت في أسر الساسة املتعطشين
للسلطة ،وتناهشتها أبــواق أصحاب رؤوس األمــوال
املسكونين بإدامة أرصدتهم وضمان هيمنتهم ونهبهم
للثروات .والوطن العربي لم يكن استثناء من السياق العاملي
لحركة رأس املال ،ورحلته الظافرة للسيطرة والتحكم
بمصائر األفراد والدول .وألن املفهوم إشكالي وملتبس
نظرياً وعملياً ،فإن أغلب التيارات واألحزاب توظفه ملصلحة
بقائها وتوسيع شبكات منافعها ،متناسية أن محور العدالة
االجتماعية هو كرامة اإلنسان ،وأن نشدان هذه الكرامة
يستوجب بالضرورة ضمان منابعها واستدامتها ملدد
طويلة وراسخة.
الليبرالي على سبيل املثال لم يتجاوز النظر للعدالة
االجتماعية في أكثر من كونها وسيلة لتحسين معيشة
الفقراء ،داخل النظام الرأسمالي وداخل فكرة ديمومة
هذا النظام واالطمئنان له .فهمٌ كهذا ،ترجمته ممارسات
التيارات القومية ،وحتى االشتراكية العربية في مرحلة ما
بعد االستقالل في خمسينيات وستينيات القرن املنصرم.

وهي لم تبذل جهداً هيكلياً كما ينبغي لدحر الفكرة األخطر
للمستعمر الخارجي ،االستعباد االقتصادي ،القائمة على
نهب الثروات وهيمنة الطبقات املالكة لرأس املال؛ على
العكس تماماً ،قامت بمهمة الوكيل املؤتمن والجندي
املخلص للسادة املستعمرين وهم في مكاتبهم ومصانعهم
في عواصمهم األوروبية واألميركية .وهنا بإمكاننا التدليل
على ذلك بما حدث وال يزال لزراعة القطن والقمح والزيتون
في مصر والسودان والجزائر وسوريا ،وبالثروة السمكية في
املغرب ،وبشكل أكثر وضوحاً للنفط والغاز في دول الخليج.
اإلسالميون لم يكونوا استثناءً من هذا املسار أيضاً،
فهم لم يفعلوا أكثر من اإلبقاء على التكوين القائم،
واألخطر من ذلك أنهم سعوا إلى شراكته وضمان ثماره
لتعزيز سيطرتهم السياسية واالجتماعية ،رأينا ذلك في
وعود حكومة «الحرية والعدالة» القصيرة بعد ثورة يناير
 ،2011في مصر ،وبشكل أوضح في ممارسات وعالقات
وشــراكــات «النهضة» في تونس وقبلهما السلطة
«االسالمعسكريتارية» في السودان.
ويبدو من كل هذه األمثلة أن العدالة االجتماعية ال تزال
من أبرز ضحايا االستقطاب العربي املُعْضل والقائم على
انشغال العرب وتطاحنهم األيديولوجي والعسكري بين
دولة مدنية ال تحترم التمدن وال تشتغل على إقامته وحماية
حقوقه وواجباته ،وبين دولة دينية تعيش على أوهام خالفة
خلت ،وأمجاد دول مضت ..دون االكتراث لواقع اإلنسان
البسيط ،املطحون بسياسات اقتصادية تابعة آللة
رأسمالية عمالقة ،عابرة للحدود ،ال ترى في هذا اإلنسان
أكثر من أداة يُعاد تدويرها وامتصاص مواردها املحدودة.
بينما ال يطمح هذا اإلنسان ،من كل ذلك في أكثر من عمل
كريم يكفل له الخبز ويدرأ عنه الخوف.
ما يحدث اليوم من تخبط تقوده السلطات املركزية
املحتكرة لصناعة القرار في بلداننا لن يخرجها من املأزق إال
لتوريطها في مآزق أخطر ومزالق أعمق .فالطريق إلى العدالة
االجتماعية والحياة اآلمنة املستقرة ال يمر عبر بوابة منظمة
التجارة الدولية وال عن طريق اتباع وصفات الصندوق
والبنك الدوليين .على العكس تماماً ،فهذه املؤسسات ما
هي إال الوجه الجديد لالستعمار القديم الذي خرج من الباب
ودخل من النوافذ .املُنقذ ،في املقابل ،ليس مستحيالً  ،لكنه
صعب .صعوبته أيضاً ليست مكلفة مقارنة بعواقب إهماله
أو اإلبطاء به وتسويف بلوغه .بكلمة بسيطة ،املنقذ هو
تمكين الشعوب من قرارها ومصائرها.
وبما أن حال السيطرة واالحتكار والتحكم بمصائر وأرزاق
الناس قد أوصلنا إلى هذه املرحلة ،مرحلة األفق املسدود،
وباألثمان الباهظة ،فلِمَ ال «نجرب» الحل اآلخر الذي لطاملا
هربنا منه ،إما خوفاً من السيف أو طمعاً في الذهب .نجرّبه
بمعنى ننحاز إليه بداية ،ونقتنع به .ملاذا ال زلنا نُصّر على
حماية الفساد ،ونبخل على بناء شبكة أمان اجتماعي؟ ملاذا

 ..بــألــف كـلــمـة

حـلـــــم..

نتمنن على الناس في اإلنفاق على تجويد الخدمات العامة
كالتعليم والصحة ،وهما الحد األدنى من الحقوق؟ ملاذا ال
نضبط النظام الضريبي ونتتبع تسريباته واستثناءاته؟
ملاذا ال نؤطر كل ذلك في مفهوم حق املواطَنة املمارَس على
شكل رقابة ومحاسبة برملانية وشعبية؟
ال يمكن أن تقبل السلطات القائمة كل ذلك ،وتراه
جارحاً لكبريائها ومنافساً لسطوتها .فلننتظر إذاً
الحلول الجاهزة لصندوق النقد والبنك الدوليين ،والتي
أخبرتنا التجربة بأنها لم تُفضِ إال إلى نتائج كارثية في
مصر وتونس واليمن في مرحلة ما قبل الربيع العربي.
هذه الحلول التي ال تعرف إال جيوب البسطاء والفقراء
واملعدمين ،وتضرب صفْحاً عن الطبقات املالكة لرأس املال،
بل وتعزز مكانتها وهيمنتها .وتتنصل من أي مسؤولية
أمام الثورات الغاضبة واالحتجاجات الساحقة (كما حدث
في دول أوروبا الشرقية بعد انهيار االتحاد السوفياتي).
هذه الحلول ال تصيب الدول إال باملزيد من العجز وتوسع
االقتراض الخارجي واالرتهان للقوى الكبرى (كما عانت منه
وتعاني جُلّ دول أميركا الجنوبية) .وهي ال ترى أبعد من
فرض قوانين التقشف وامتصاص ما تبقى من ثرى من فم
العطشان ،وتُقلّص الدعم على التعليم والصحة والوقود،
لنستمر نحن ،كدول «متأخرة» في إعادة إنتاج الجهل
واملرض وتقييد حركة التنقل وتبادل األفكار والبضائع.
هذه الحلول ال توصي بأبعد من توسيع أسعار الفائدة ،وال
همّ لها إال توحيد سعر الصرف لضمان وجود آمن للعمالت
األجنبية واقتصادياتها الضخمة ..ومهمومة منذ القدم
بإزالة القيود التجارية ،وتقليل التعرفة الجمركية ،وفتح
البلدان لالستثمار األجنبي املباشر وغير املشروط ،وإتاحة
املجال للمضاربات املالية العابرة للحدود ،للسماح باملزيد
من التبعية .وهي ال ترى أبعد من خصخصة القطاع العام
دون االكتراث للصوت الشعبي الداخلي الحريص على
تطوير ممكنات الرقابة واملحاسبة والضبط الصائن للمال
العام ولألمل.
هنا بالتحديد تبرز أهم مالمح العدالة املنشودة في حدها
األدنى الذي يتطلب وجود دولة مستقلة القرار ،مؤمنة
باإلنسان ،مُمكِّنة له ومستثمرة فيه ،تبني اقتصاداً قائماً
على اإلنتاج ،وتضمن فرص العمل والتشغيل بشكل خلّق،
وتربط مقادير األجور والرواتب بحركة األسعار لتجنيب
مواطنيها الوقوع بين فكي التضخم أو الكساد ،وتشتغل
على ضمان مجانية وفاعلية وكفاءة أنظمة التعليم والصحة
والسكن والضمان االجتماعي ،كاستثمار في املستقبل.
عندها لن يكون اإلنسان حقالً بائراً وال ناضباً ،وبالتأكيد
لن تكون املنطقة رِبْعاً خالياً.

سعيد سلطان الهاشمي
باحث من عُمان

جواد سليم  /العراق

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ بورتريه لصحافيات ومصوّرات من مصر ( )2ـ منى سليم
ـ طقوس الزواج بالجزائر ـ محمد مرواني
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

جبال أطلس في املغرب

أزرو ،جنوب مدينة فاس ،قرية أمازيغية أسفل تلّ من غابة أرز ،بقي سكانها  -رغم الظروف البيئية القاسية  -أوفياء ملكان سكنهم ،ولعاداتهم وتقاليدهم.

			
نساء أمازيغيات يغسلن الثياب على ضفة ينابيع «أم الربيع» في بلدة خنيفرة

(تصوير :مصعب الشامي ـ مصر)AP /

مدونات

هل يخسرون؟!

نداء لجمع دليل للمساجين في مصر

النائب يريد إلغاء مجانية التعليم!

في الفترة القصيرة األخيرة ،مرّت أحداث عديدة في اليمن تنوّعت بين أخبار جبهات القتال ،تشكيل
املجالس العليا لألمن والسياسة في عدن وصنعاء بالترتيب ،خطابات القادة السياسيين كصالح
والحوثي ،وغير ذلك .لكن املالحَظ أن ال اهتمام شعبي كبير قد استقبل ذلك النوع من األخبار
واألحداث .على األقل ،لم يكن كبر االهتمام باألخبار السياسية كما كان من قبل ،ويمكننا القول إن
اهتمام الناس قد قلّ ،قل فعالً .

محتاج مساعدتكم .بجمع دلوقتي دليل للنصائح العملية اللي ممكن يستفيد منها أي حد هيدخل
السجن في مصر للمرة األولى ..ده مش تقرير عن شهادات السجناء السابقين عن التعذيب أو سوء
املعاملة ..وفي نفس الوقت مش مطلوب كتابات مؤثرة عن الحرية والظلم والثورة والسياسة الخ.
املطلوب إن الناس اللي دخلت السجن تنقل خبرتها للي لسه هيدخل لو كانت اتعلمتْ حاجات معينة
أو طلعت بخبرات أو مرّت بمواقف لو كانت تعرفها قبل ما تدخل السجن كانت هتسهّل عليها
التجربة ( )...دي بعض األمثلة التوضيحية لألسئلة:

الطالب العراقي وحسب زعم النائب علي األديب يكلّف الدولة  13مليون دينار ،وهذا
هدر ألموال الدولة حسب رأيه .ونسي األديب أنه يكلّف ميزانية العراق  386مليون
دينار سنوياً ،وحمايته تكلّف الدولة  285مليون دينار سنوياً ..أليس هذا هدراً ألموال
البلد سيدي النائب الحالي والوزير السابق؟
أال تعلم سيدي ،أم أنت تعلم وتغضّ النظر عن بلدي الذي غزته عصابة وسرقت
كل أمواله وهرّبتها إلى الخارج باسم السياسة وتحت ذريعتها؟
وكلّ هذا النهب لم يقف بعينك إال مجانية التعليم؟ أصبحتْ حسب رأيك سبب
العجز املالي في ميزانية البلد!! اتقّ الله..
من صفحة عبد العالي حسين اللهيبي (عن فايسبوك)

أظنّ أن الناس لم يعودوا آبهين بأخبار ال تخصّهم ،بأخبار النخبة السياسية وصراعها بالتحديد.
وأظنّ أن الناس قد أصبحوا غير مستعدّين لسماع أيّة أخبار ال تنقل إليهم التقدم نحو اتفاقية السالم
ووقف الحرب مثالً  .أصبح الناس أكثر اهتماماً بما يمسّ عيشهم وأمنهم ،لذا تجدون أن الخبر األبرز
في عدن هو وصول مولّدات الكهرباء ،والخبر األكثر انتشاراً في تعز هو تفجير املساجد التاريخية.
أصبح الناس أكثر وعياً بضراوة االنتهاكات التي يتلقّونها يوماً بعد اآلخر نتيجة صراع النخب
السياسية وحربها.
أتمنى أن تكون مالحظتي صحيحة ،وأن تكون مؤشراً يُنبئ بخسران السياسيين مكاسبهم الهشة،
تلك التي حصدوها جراء حربهم على اليمن.
من صفحة وميض شاكر (عن فايسبوك)

 ..تجربتك مع الزيارات ومواعيدها ،التعامل مع امللل وسبل تمضية الوقت ..األلعاب املتاحة أو
املرتجلة أو املمنوعة .التريض ..في حالة أتيح لك التدريب املهني أو العمل بأجر كجزء من برامج
التأهيل في بعض السجون احكي لنا عنها .كان عندك سرير وإال مرتبة وإال بطانية وإال عالبالط.
التعامل مع الحر الشديد والبرد الشديد ..تجربتك مع املرض داخل السجن ..الخ
ترسل اإلجابات على عنواني  hossambahgat1@gmail.comفي أقرب فرصة ممكنة ومرة تانية
أعد بااللتزام بحماية خصوصية املرسلين وسرية هوياتهم ( )...شكراً جزيال وربنا ما يكتبها على
حد.
من صفحة ( Hossam Bahgatعن فايسبوك)

