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اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺤﻠﻴﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
ﻫﻞ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺠﻴﺶ
ﻟﻠﺪﻋﺎﻳـﺔ أم ﻫـﻮ ﺗﻤﻬﻴـﺪٌ ﻟﺮﻓـﻊ
اﻟﺪﻋـﻢ؟ وﺑﺎﳌﻐـﺮب ﻣﻮﻗﻊ واﺳﻊ
ﻳﺤﻮي ﻧﻘﻮﺷﺎً ﻣﻦ اﻷﻗﺪم ﻋﺎﳌﻴﺎً ﻋﻦ
ﺣﻴـﺎة اﻹﻧﺴـﺎن .و»ﻓﻜﺮة« :اﳌﺴﺮح
اﻟﻨﺮوﺟﻲ ﻳﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ؟
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ﺟﺮﻳﺪة ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
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ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ واﺳﺘﻤﺮار
اﻟــﺤــﺮب :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻄﻼب اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ .وﻓﻲ اﳌﻐﺮب،
ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ أم
ﻫﻨـﺪﺳـﺔ ﻗﺸـﺮﺗـﻪ؟ و»ﺑﻴﺘﻮﻧﺔ«:
ﺳﻴﺎدة اﻟﺘﻨﺎصّ ،أو ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺎﺋﻊ
ﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة.
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اﳌﺴﺮح ﻓﻲ ﺣﻠﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮّ ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﺤﺮب! و»ﺑﺄﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ« ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺐ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﳌﺒﺤِﺮ إﻟﻰ ﻏــﺰة .وﻣﻦ
اﳌﺪوّﻧﺎت :ﻏﺮق ﻣﺮﻛﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳـﻦ
اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ .وﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺪﺧﻠﻴﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ اﳌﺼﺮي
واﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ...
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ﻋُﻤﺎن :ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن؟
ﺗﺤﻈﻰ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻤﻴﺰة رﻏﻢ أﻧّﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺎ ﻟﺪى ﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺎت اﻷﻛﺒﺮ
واﻷﻏﻨﻰ .ﺗﺒﺪو اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻐﻄﻴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة
ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻻ ﺗﻌﻜﺮ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻬﺪد
وﺣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻞ وﺣﺘﻰ وﺟﻮدﻫﺎ .وﺣﺘﻰ ﺣﻴﻦ ﻫﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ رﻳﺎح
»اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺟﻮار ﻋُﻤﺎن ،ﻓﻲ ﻛﻞٍ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
واﻟﻴﻤﻦ ،ﻏَﻠَﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ إن اﳌﺤﺘﺠﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻢ
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا ﻛﻐﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم .وﺑﺎﻟﻎ
اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻨﻘﻞ أنّ اﳌﺤﺘﺠﻴﻦ ﻫﺘﻔﻮا ﺑﺤﻴﺎة اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻛﺘﻔﻮا ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺎت ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺸﺔ
وﻓﺴﺎد ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ.
ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻳﺒﺪو ﺳﻠﻄﺎن ﻋُﻤﺎن ﺣﺎﻛﻤﺎً ﻣﺘﻨﻮراً
وﺣﻜﻴﻤﺎً ﺗﺠﺪ دوﻻً ﻛﺒﺮى وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﻔﻪ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ،أو
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﻮﻓﻘﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﻴﻤﻨﻲ.
واﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳُﻌﺘﻘَﻞ أيٌ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻏﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ،
ﻗﺪم ﺑﻼده ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻼذاً ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻔﺮَج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺰﻻء ذﻟﻚ اﳌﻌﺘﻘﻞ.
وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ أﻃﺮافٍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﻓﺜﻤﺔ أﻃﺮاف
ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﳌﺘﻤﺎﻳﺰة ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺈﻳﺮان ،أو اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﻌﺪ ﺳﻮرﻳﺎ إﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
رﻓﻀﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﻴﻤﻦ .وﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﺛﻤﺔ أﻃﺮاف
ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﳌﺘﻤﺎﻳﺰة ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ وﻗﻮف ﺳﻠﻄﺎن ﻋُﻤﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي اﻷﺳﺒﻖ اﻟﺴﺎدات ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ
 .1979ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎرات اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ زﻳﺎرﺗﺎن ﻗﺎم ﺑﻬﻤﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﻴﺎن
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ إﻟﻰ ﻣﺴﻘﻂ.

ﻟﻠﻜﻼم .ﻫﻞ ﺳﻴﺠﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻤﻴﺘﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﻗﻮل ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ؟«.

ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮﻟﻪ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ

ﻓﻲ  23ﺗﻤﻮز  /ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،1970وﺑﻌﺪ أن اﻧﻘﻀﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ ﺑﻘﺎء ﻗﺎﺑﻮس ﺗﺤﺖ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ،ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إزاﺣﺔ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺮش
اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ .وﻟﻬﺬا ،ﺗﺤﺘﻔﻞ ﻋُﻤﺎن اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑـ »ﻳﻮم
اﻟﻨﻬﻀﺔ« .إﻻّ أنّ اﳌﺘﻮاﻓﺮ اﻵن ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻔﺮج
ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺗﺆﻛﺪ أنّ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﻄﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺿﺒﺎطٌ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ وﻗﺎﻣﻮا
ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﻨﺼﻴﺐ ﻗﺎﺑﻮس ﺳﻠﻄﺎﻧﺎً.
ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﺰل ﺣﺎﻛﻢٍ ﺧﻠﻴﺠﻲ وﻟﺘﻨﺼﻴﺐ آﺧﺮ .واﻟﺴﻮاﺑﻖ ﻓﻲ ﻋُﻤﺎن ﺗﻌﻮد إﻟﻰ
 1856و 1866و .1932ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إزاﺣﺔ ﻗﺎﺑﻮس ﻷﺑﻴﻪ أول
»اﻧﻘﻼب ﻗﺼﺮ« ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أزاح ﻓﻴﺼﻞ أﺧﺎه ﺳﻌﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
 .1964وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ أزاح ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ اﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ إﻣﺎرة
اﻟﺸﺎرﻗﺔ .وﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻧﻘﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﺧﻴﻪ ﺷﺨﺒﻮط ﻓﻲ .1966
وﻓﻲ ﻗﻄﺮ اﻧﻘﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1972ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ
اﻟﻌﺎم  ،1995ﺣﻴﻦ أزاﺣﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﺑﻨﻪ ﺣﻤﺪ.

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ إﻟﻰ إزاﺣﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻋُﻤﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1970ﻫﻮ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ أوﺿﺎع ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ
اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﻢ اﳌﻘﺮر ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .وﻛﺎن إﻧﻬﺎء اﻟﺜﻮرة اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ
ﺟﺒﺎل ﻇﻔﺎرﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻘﺮارات
اﳌﺼﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻼﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻫﻮ
اﻟﺘﻮﺟّﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﺎه اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻮات
اﻟﺜﻮرة .اﻧﺴﺠﻢ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺠﻴﻮ ـ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﺠﻌﻞ إﻳﺮان اﻟﺸﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻴﺔ ﺷﺮﻃﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ .ﻟﻢ ﻳﺘﺮدد اﻟﺸﺎه
ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻫﻮ اﻟﻄﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻊ إﻳﺮان اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ .وﻓﻮق ذﻟﻚ ،رأى اﻟﺸﺎه ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎل
اﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻋﺮة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐٍ ﻗﺘﺎﻟﻲ ﻵﻻف اﳌﻈﻠﻴﻴﻦ واﳌﺸﺎة
اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ .ﺻﻤﺪت ﻗﻮات اﻟﺜﻮرة ﺑﺒﺴﺎﻟﺔ أﻣﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺸﻴﺪات ،وﺧﺎﺿﺖ
ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻌﺎرك داﻣﻴﺔ .إﻻّ أﻧّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺻﻤﻮدﻫﺎ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺠﻮم ﺛﻼﺛﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
واﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ.

اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ

ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم  ،1975ﻛﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﻳﺤﺘﻔﻞ أوﻻً ﺑﺎﻧﺘﺼﺎره ﻋﻠﻰ ﻗﻮى

اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ :ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪاد

ﺑﻴﻦ وﻗﺖ وآﺧﺮ ﻳﺘﻔﺎﺟﺄ اﻹﻋﻼم ﺑﺄﺧﺒﺎر ﺗﻜﺸﻒ أن ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُﻤﺎن ﻻ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻴﺨﺎت اﻟﺨﻠﻴﺞ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ
اﻷﺧﻴﺮة ،إﺛﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات ﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ .أﺗﺖ اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﻴﺮة
اﺳﺘﻤﺮاراً ﻟﻠﻤﺴﺎر ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ اﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ
ﺣﺮاك ﺷﺒﺎط  /ﻓﺒﺮاﻳﺮ  .2011وﻓﻲ ﻫﺬا ،ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ أﻏﻠﺐ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤّﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺎت .ﻓﻬﻲ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﻣﺸﻴﺨﺎت اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﻘﻤﻊ ﺣﺮﻳﺎت اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
واﻟﺘﺠﻤﻊ .وﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﺌﺎت ﻋﺪﻳﺪة اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻳﻮﻣﻴّﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ
وﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻄﺒﻘﻲ واﻹﺛﻨﻲ واﳌﻨﺎﻃﻘﻲ .إﻻّ أنّ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺘﺪﺧﻞ
ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻋُﻤﺎن .وﻟﻌﻞ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺿﺤﺎﻳﺎ
ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻷﺧﻴﺮة اﻋﺘﻘﺎل ﻋﺪدٍ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﻤﻦ
ﻓﻴﻬﻢ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ »اﻟﺰﻣﻦ« اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻏﻼﻗﻬﺎ إﺛﺮ
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺴﺎد .ﻛﻤﺎ ازدادت ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻷﺟﻬﺰة
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ وﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻤﻘﺎﺿﺎﺗﻬﻢ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﺗﻬﻢٍ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻴﻞ »إﻋﺎﺑﺔ اﻟﺬات اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ« و »ﺑﺚ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ« و »اﻟﻨﻴﻞ
ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ« .وﺷﻤﻠﺖ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ
ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ »ﺣﻤﻮد اﻟﺸﻜﻴﻠﻲ« ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﺟﺮﻳﺪة
»اﻟﺰﻣﻦ« وﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻬﺎ .واﻟﺸﻜﻴﻠﻲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﺴﺎءل ﻓﻲ رواﻳﺘﻪ
»ﺻﺮﺧﺔ واﺣﺪة ﻻ ﺗﻜﻔﻲ« ﻋﻤّﺎ ﺳﻴﻘﻮﻟﻪ اﻟﻌُﻤﺎﻧﻲ »إذا ﻣﺎ ﻣُﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ

اﻟﺜﻮرة وإﺣﻜﺎم ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻋُﻤﺎن ،وﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺪﺧﻮل
ﺑﻼده ﻋﺼﺮ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .إﻻّ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
أﻣﺎﻣﻪ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻼده وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻹﻗﻄﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ .ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ ذﻟﻚ ،اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﻘﺘﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻻ
ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻪ وﻻ ﻣﻨﺎﻓﺲ.
اﻧﺘﻈﺮ ﻗﺎﺑﻮس أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻴﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 1996
ﻣﺮﺳﻮﻣﺎً ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺎً ﺑﺈﻋﻼن »اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋُﻤﺎن« .وﺣﺴﺐ
ذﻟﻚ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،أﺻﺒﺢ اﻟﺴﻠﻄﺎن رأس اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻟﻘﻲ ذﻟﻚ اﻹﻋﻼن ﺗﺮﺣﻴﺒﺎً ﺣﻤﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺘﻴﻦ اﻋﺘﺒﺮﺗﺎه ﺧﻄﻮة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻮاداً ﺗُﻤَﺄﺳِﺲ ﺑﻮﺿﻮح اﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺴﻠﻄﺎن.
واﺳﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ووزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي
ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷﻋﻠﻰ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﺿﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن »رؤﻳــﺔ ﻋُﻤﺎن  «2020ﺑﻬﺪف
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﺎم ﻫﻮ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪدٍ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف
اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑـ (1 :اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ» (2 ،اﻟﺘﻌﻤﻴﻦ«،
أي ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ وﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج (3 ،ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ،ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
إﻋﻼن ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ ،اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وﻟﻬﺬا ﺑﺪأ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادات ﻳﻌﻄﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﺮض اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ أﺧﺮى ﻹﻋﻼن »رؤﻳﺔ ﻋُﻤﺎن .«2040
ﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أوﺿﺎع اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻦ
وُﺿﻌﺖْ »رؤﻳﺔ  .» 2020ﻓﻤﺎ زال اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  78ﻓﻲ اﳌﺌﺔ و 80ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ .وازداد اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2015أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  44ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻋُﻤﺎن.
وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻀﻔﺘﻴﻪ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻋُﻤﺎن ﺟﺮاء اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ أﺻﻼً  ،اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم .وﻗﺪ ﺳﺠﻞ
اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﻮاﻟﻲ  3.3ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ) 8.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(
أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  38ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات .ﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع ) 3.7ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل(
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ  28ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن؟

ﻣﻨﺬ أن أﻃﺎﺣﺖ ﻫﺒّﺎت »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك وﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ،
ﺻﺎر ﻗﺎﺑﻮس اﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪي أﻗﺪم اﻟﺤﻜﺎم ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .إﻻّ أﻧّﻪ ﺑﻌﺪ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  46ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮش ﻋُﻤﺎن ،ﻟﻢ ﻳﺒﻦِ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ وﻋﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس .واﺗﻀﺤﺖ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي أﺳﺴﻪ ﻗﺎﺑﻮس ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻏﻴﺎﺑﻪ اﳌﺘﻜﺮر ﻋﻦ اﻟﺒﻼد ﻟﺘﻠﻘﻲ
اﻟﻌﻼج ،وداﻣﺖ آﺧﺮﻫﺎ ﻓﺘﺮة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﻗﻀﺎﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻓﻲ
أﳌﺎﻧﻴﺎ .ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﺟﺎﺗﻬﻢ إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ .وﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺰداد ﺗﻌﻘﻴﺪاً ﻓﻲ ﻏﻴﺎب
اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻻ ﻳﺠﺮؤ ﻣﺴﺆول ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار أو ﻣﺒﺎدرة .ﻟﻘﺪ ﺑﻨﻰ ﻗﺎﺑﻮس
ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻣﺤﻮره ﻗﺎﺑﻮس ﻧﻔﺴﻪ ،وﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ وﻻ ورﻳﺚ .وﻟﻬﺬا ﺗﺒﻘﻰ
ﻋُﻤﺎن ﺑﻤﻨﺎﻃﻘﻬﺎ وﻗﺒﺎﺋﻠﻬﺎ وﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﻹﺛﻨﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻧﺘﻈﺎر اﳌﺠﻬﻮل اﻟﺬي ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪه.

ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﺧﻠﻒ
أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻮﻧﺪ ـ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺣﺴﻦ اﳌﻴﺮ  -ﻋُﻤﺎن

اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﺼﺮ :اﻟﻘﻤﺢ ﻧﻤﻮذﺟﺎً
اﺣﺘﻠﺖ اﻷﺧﺒﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﺣﻴّﺰاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮاً
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺗﻬﺪر اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺗﻮرﻳﺪات اﻟﻘﻤﺢ .وﻗﺪ ﺷﻜّﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼّﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وأﺣﺎل اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻣّﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ إﻫﺪار ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺎل وزﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ،اﳌَﻌﻨﻲ
اﻷول ﺑﺎﻷﻣﺮ ،وﻋﻴّﻦ آﺧﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.

اﻟﻘﻤﺢ واﻟﻔﺴﺎد :أرﻗﺎم وﺣﻘﺎﺋﻖ

ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺼﺮ أزﻣﺔ اﻛﺘﻔﺎء ذاﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻘﻮم
ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ،وﻫﻮ ﺣﻮاﻟﻲ  17ـ  20ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ
ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  8ـ  9ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ .وﻳﺴﺘﻬﻠﻚ دﻋﻢ
رﻏﻴﻒ اﻟﺨﺒﺰ ﺣﻮاﻟﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎً ،أي أنّ إﻧﺘﺎج ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎد
ﻳﻜﻔﻲ اﻟﺮﻏﻴﻒ اﳌﺪﻋﻢ .وﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺎت أنّ ﻫﺬا اﻟﻜﻢّ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
اﻟﻘﻤﺢ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﻜﺮوﻧﺔ واﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺒﺰ اﳌﺪﻋﻢ.
وﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ دﻋﻢ ﻗﺪره ) (1300ﺟﻨﻴﻪ
ﻟﻠﻔﺪان .وﻟﻜﻦّ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﺘُﺠَّﺎر ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎت
وﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﳌﻨﺰرﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪر
ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮرﻳﺪ ﺷﺤﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ اﳌﺴﺘﻮرد إﻟﻰ
اﻟﺼﻮاﻣﻊ )ﻣﻜﺎن ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻘﻤﺢ( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﻤﺤﺎً ﻣﺤﻠّﻴﺎً ،وﻫﻮ ﻗﻤﺢ أﻗﻞ ﺟﻮدة،
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﻤﺢ اﳌﺴﺘﻮرد ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺷﺮاﺋﻪ

ﺑﺤﻮاﻟﻲ  1500ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻄﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج وﻳﺒﻴﻌﻮﻧﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره إﻧﺘﺎﺟﺎً
ﻣﺼﺮﻳﺎً ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  2700ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻄﻦ ،أي ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ذاك ﻣُﻀﺎﻓﺔ
إﻟﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼّﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ

ﻗﺮّر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺣﺰﻳﺮان  2016ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺎﻓﻴﺎ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﺗﻮرﻳﺪات اﻟﻘﻤﺢ
وإﻫﺪار اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﻮردي اﻟﻘﻤﺢ ،وذﻟﻚ إﻋﻤﺎﻻً ﻟﻨﺺ اﳌﺎدة )(135
ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺّ ﻋﻠﻰ أنّ »ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن ﻳُﺸﻜّﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺑﺘﻘﺼّﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎم« ،وأن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺳﻤﺎع
أﻗﻮال ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘّﺴﻖ ﻣﻊ اﳌﺎدة ) (240ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
وﻗﺪ ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ  85اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮال اﳌﺨﺘﺼﻴﻦ واﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ
واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺴﻊ زﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﺗﻮﺻّﻠﺖ إﻟﻰ أن
ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﳌﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻤﺢ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻮرﻳﺪه أو إدارة ﻣﺨﺰوﻧﻪ أو ﻃﺤﻨﻪ أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ
إﻧﺘﺎج رﻏﻴﻒ اﻟﺨﺒﺰ.
ﻛﺬﻟﻚ رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ،وﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ )وزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ـ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ـ وزارة

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ـ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﻮاﻣﻊ ـ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮرﻳﺪ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎت
وزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ(.
وﻗﺪ ﺣﺮّرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻀﺮاً ﺑﻮاﺳﻄﺔ رؤﺳﺎء ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﳌﺮاﻓﻘﻴﻦ
ﻟﻠﺰﻳﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﺗﻢّ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻴﻪ .واﺷﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ إﺛﺒﺎت ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد أو اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ وﺟﻮد ﻓﺴﺎد ﻛﺒﻴﺮ ،وﻟﺬا ﻓﻘﺪ ﻗﺮّر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮ
ﺑﺮﻣّﺘﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌﻨﻘﻌﺪة أواﺧﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ
اﳌﺎﺿﻲ .وﺗﺒﻊ ذﻟﻚ إﺻﺪار اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎً رﺳﻤﻴﺎً أﻛّﺪت ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﺗﻜﺸﻒ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻮاﻣﻊ واﻟﺸﻮن ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ
اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻢ اﻷﻗﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺎت اﻷﻗﻤﺎح اﳌﺤﻠﻴﺔ،
ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺗﻮرﻳﺪ ﻛﻤﻴﺎت ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ أزﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎً ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻤﺎح اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى أﻗﻞ
ﺟﻮدة وﺳﻌﺮاً ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻓﻮارق اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ
ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي.

ﻋﺴﻜﺮة وزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ..ﻫﻞ ﻫﻮ اﻟﺤﻞ؟

ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻓﺴﺎد ﻗُﺪّر ﺑﻤﺌﺎت اﳌﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻳﺪ
اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺬي ﺗﺘﻠﻘﺎه اﻟﺼﻮاﻣﻊ ﻣﻦ اﳌﺰارﻋﻴﻦ وﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر .وﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ذﻟﻚ
ﺑﻬﺠﻮم إﻋﻼﻣﻲ ﺷﺮس ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﻨﺎدق اﻟﻘﺎﻫﺮة

اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻨﻔﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﺷﻜﻮﻛﺎً ﺣﻮل وﺟﻮد ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎد
ﺗﻄﺎﻟﻪ.
وﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺴﻜﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﺆﺧﺮاً ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﺼﻐّﺮة ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ،ﺷﻤﻠﺖ ﺳﺘﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻛﺎن ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﻟﻮاءات ﺟﻴﺶ ،ﺗﻢّ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻮاء ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ وزﻳﺮاً ﺟﺪﻳﺪاً ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ،وﻫﻮ
ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮﻟّﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ إﻣﺪاد وﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺗﺒﻌﺎت أزﻣﺔ ﻓﺴﺎد اﻟﻘﻤﺢ ،ﻗﺎم اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺼﻮاﻣﻊ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺋﻴﺲ
ﺟﻬﺎز ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .وﻻ ﺗﺰال اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﻮاﻟﻲ 40
ﻣﺴﺆوﻻً ﺗﻮرّﻃﻮا ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد اﻟﻘﻤﺢ ،ﺣﺒﺲ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
وﻣُﻨﻌﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻬﻢ أو اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج .وﻗﺪ ﻋَﺮض ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ وﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑﺤﻮاﻟﻲ  150ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ
ﻣﺼﺮي ،وﻟﻢ ﻳُﺒَﺖّ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وﻓﺴﺎد اﻟﻘﻤﺢ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد ﻣﻠﻒ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد ﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﻣﻊ
وﺟﻮد ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺗﻨﻬﺐ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮرُّط وﺗﻮاﻃﺆ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ .ﻳﺒﺪو أن اﻷزﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﺼﺮ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ .وﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﻌﺘﺎد ،ﻓﺴﻴﻈﻞ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺼﺮي اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻫﻮ ﻣَﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ!

أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﻢ

ﻛﺎﺗﺐ وﺑﺎﺣﺚ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻰ ﻏﺰة
ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻴﻦ ،ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺐ »اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ« ﻳﻨﻄﻠﻖ إﻟﻰ ﻏﺰة ﻣﻐﺎدراً ﻣﻴﻨﺎء ﻣﻴﺴﻴﻨﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ،
ﻣﺤﻤَّﻼً ﺑﺤﺮارة اﺳﺘﻘﺒﺎل أﻫﺎﻟﻴﻬﺎ وﻋﻤﺪﺗﻬﺎ ﻟﻪ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ آﺧﺮ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻪ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ زار ﻣﻮاﻧﺊ
ﻋﺪة ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﻄﻠﻖ ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﻛﻮرﺳﻴﻜﺎ وأﺧﻴﺮاً ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ .اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻷﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺐ »أﺳﻄﻮل اﻟﺤﺮﻳﺔ« ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﺎﻗﻢ ﺑﺤﺎرﺗﻪ .وﻫﻲ
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻫﻮﻳﺎت اﳌﺸﺎرِﻛﺎت ،ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻨﺬ  ،2009ﺣﻴﻦ ﺑﺪأ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻮق أﻣﻮاج اﳌﺘﻮﺳﻂ إﻋﻼﻧﺎً ﻋﻦ إداﻧﺔ اﳌﺒﺎدِرﻳﻦ إﻟﻴﻪ ـ وﻫﻮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻋﺎﳌﻲ ﻋﺮﻳﺾ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﺣﺮﻛﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ـ ﻟﻠﺤﺼﺎر اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻪ.
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرات ﺑﻔﻀﻞ ﺣﻤﻠﺔ واﺳﻌﺔ وﻣﺪﻳﺪة ،إﻋﻼﻣﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ )ﻣﻤﻮَّﻟﺔ
ذاﺗﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت( ،ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻫﻲ ﺑﺬاﺗﻬﺎ اﻟﻐﺮض :ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﺎول أوﺿﺎع ﺳﻜﺎن
ذﻟﻚ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻘﺘﻠﻮن ﺑﻐﺎرات ﻣﺮﻋﺒﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻋَﻦَّ ﻋﻠﻰ ﺑﺎل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ذﻟﻚ،

وﺑﺎﻟﺤﺼﺎر اﻟﺘﺎم اﻟﺬي ﺗﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻊ ﻣﺼﺮ )ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻣﻴﺮﻫﻤﺎ اﻷﻧﻔﺎق،
وﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ اﻟﺠﺪران اﻟﺦ ،(...ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ .واﻷﻛﺜﺮ
ﺑﺸﺎﻋﺔ ،أن ﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻳﺠﺮي وﺳﻂ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻪ وﺗﺮﻛﻪ ﻳﻘﻊ :ﺑﻬﻴﺌﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
وﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻪ وﺣﺘﻰ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ اﻟﻌﺎم .ﻓﻠﻮ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن ﺣﻞّ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺒﺮى ﻣﺴﺘﻌﺺٍ وﻣﻌﻘّﺪ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﺎﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ )اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻞ اﳌﻼﻳﻴﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم
وﻳﻬﺠِّﺮ ﻣﻼﻳﻴﻦ أﺧﺮى ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ( أو اﻟﺤﺮوب )واﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎً(،
ﻓﺈن ﻓﺮض رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻦ ﻏﺰة ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ .وﺣﻴﻦ ﺗُﺘﺮك إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻌﺮﺑﺪ ﻫﻜﺬا ،ﻓﻬﻮ
ﺗﻮاﻃﺆ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻮﺣﺶ اﳌﻬﻴﻤﻦ وﺑﻤﻘﺪار ﻧﻔﺎق اﳌﺘﺒﺎﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻈﺎﻋﺎت أﺧﺮى
رﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﺪﻫﻢ ﺣﻠّﻬﺎ .وأﻣﺎ ﺣﺠﺔ أن ﺣﻤﺎس )اﻟﺘﻲ ﻓﺎزت ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﺤﻜﻢ اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﻨﺬ » (2007إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﻓﺴﺨﻴﻔﺔ .اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﻴﺪ اﻵﻻف وﺗﺪﻣّﺮ اﻟﺤﻴﺎة

وﺳﻂ ﻋﺪم اﻻﻛﺘﺮاث ،وأﻧﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹرﺿﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﺪاري
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻬﺎ ،ﻓﺘﻘﺘﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﺪس،
وﺗﺤﺘﺠﺰ ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ اﻟﺸﻬﺪاء وﺗﺪﻣﺮ ﺑﻴﻮت أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ...ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑـ »اﻟﺠﻤﻠﺔ« ﻣﻊ
اﻟﻘﻄﺎع.
أﺟﻤﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺐ اﻟﻨﺴﺎء »زﻳﺘﻮﻧﺔ« )ﻋﺴﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺮﻛﺐ »أﻣﻞ  «2ﻣﻦ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﻪ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﻄﻞ اﳌﺮﻛﺐ »أﻣﻞ« اﻷول ﺗﻘﻨﻴﺎً( ،ﻫﻮ إﻋﻼن اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﺗﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎت اﻟﺼﺎﻣﺪات ﺑﺼﺒﺮ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻘﻮد اﻵن ،واﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻟﻮﻻﻫﻦ ﻻﻧﻬﺎر
ﻛﻞ ﺷﻲء...

ﻧﻬﻠﺔ اﻟﺸﻬّﺎل

2

اﻟـﺨﻤــﻴــــــﺲ
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ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ أن رﺿﻊ اﻟﺼﻐﺎر ﺣﻠﻴﺐ »ﺗﺤﻴﺎ ﻣﺼﺮ«!
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ﻣﻦ أﻳﻦ ﺑﺪأت اﻟﻘﺼﺔ؟

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺮاد
ﺗﻠﻚ اﻷﻟﺒﺎن ﻃﻮال  30ﻋﺎﻣﺎً أﻛﺪت ﻣﺮاراً أن اﻷﻟﺒﺎن
ﻣﺘﻮﻓﺮة ،وأﻧّﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد وﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌﻄﻠﻮب.
وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻌﻠﺒﺔ ﺑﺴﻌﺮ 25
ﺟﻨﻴﻬﺎً وﺗﻮردﻫﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺴﻌﺮ
 26ﺟﻨﻴﻬﺎً ،ﻓﺘﻌﻴﺪ اﻷﺧﻴﺮة ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  3و 17ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺣﺴﺐ
ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻞ .ﻓﺄﻳﻦ ذﻫﺒﺖ؟ ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﺮف! أﻣّﺎ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ إﻧّﻬﺎ اﺿﻄﺮّت ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﺻﺮف
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﺧﺘﻔﺎء اﻷﻟﺒﺎن وﺗﺴﺮﻳﺒﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق
اﻟﺴﻮداء ﻋﺒﺮ ﻣﺎﻓﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺷﻜﺎوى اﻷﻫﺎﻟﻲ
ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻸزﻣﺔ.
وﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرة
ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،وﻟﻜﻨﻪ ذﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪاً ﻓﻮﺻﻒ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺪة ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﺘﻮأﻣﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﺠﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺠﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻗﺎل »ﻣﻨﺪﺳﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻹﺛﺎرة اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ«.
اﺳﺘﻤﺮت اﻷزﻣﺔ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﻓﺠﺄة ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻬﺎ وﻣﻦ دون
ﻣﻘﺪﻣﺎت »اﻟﺠﻴﺶ اﳌﺼﺮي« ،وﻳﺨﺮج ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﻦ
ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻟﺒﺎن ﺑﺴﻌﺮ  30ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻌﻠﺒﺔ وذﻟﻚ
ﻋﺒﺮ ﺣﺎﻓﻼت ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻌﺎر »ﺗﺤﻴﺎ
ﻣﺼﺮ«.

اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﺻﻌﺔ

دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ..وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺳﻤﻴﺔ

ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪث اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ أوﻟﻰ ﺷﺤﻨﺎت أﻟﺒﺎن
اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺎﻗﺪ

ﺳﺎرة ﺷﻤّﺎ  -ﺳﻮرﻳﺎ
ﺟﻬﺎز ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻳﺪ ﺷﺤﻨﺔ اﻷﻟﺒﺎن ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إﺣﺪى أﻛﺒﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،اﺳﺘﻌﺪاداً ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق
اﳌﺤﻠّﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت وﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪة
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﺗّﺨﺎذ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﺳﺘﻼم
وﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻷوﻟﻰ وﺗﺤﻀﻴﺮ أﺳﻄﻮل ﻣﻦ ﻋﺮﺑﺎت
اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺠﻬّﺰة ﻟﺤﻔﻆ وﺗﺪاول اﻟﻌﺒﻮات ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺳﻴﺘﻢ وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت
وﻟﻮﺣﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺒﻮات ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎر »ﺗﺤﻴﺎ ﻣﺼﺮ«!
أﻣﺎ »اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻸدوﻳﺔ« ـ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷودﻳﺔ ـ ﻓﻘﺪ
ﺻﻤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻮﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪث واﻛﺘﻔﻮا ﺑﺒﻴﺎن
أﻋﻠﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷﻟﺒﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ.
وﺑﻘﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﻢ ﺗﺴﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاغ
وﺗﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷزﻣﺔ :ﻣَﻦ اﻓﺘﻌﻠﻬﺎ وأﻳﻦ
ذﻫﺐ ﻣﺨﺰون اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻷﻟﺒﺎن.

ﻓﻘﺒﻞ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻧﺪﻻع اﳌﻈﺎﻫﺮات ،ﻗﺎل اﻟﻌﻀﻮ
اﳌﻨﺘﺪب ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﻧّﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻄﺮح ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 3400
ﻋﺒﻮة ﻟﺒﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ
اﳌﻮاﻃﻨﻮن وﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﻜﺎوى
وﺻﻴﺪﻟﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وإﻧّﻪ ﻻ ﺧﻮف
ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻦ ﺣﺪوث أزﻣﺔ أﻟﺒﺎن ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺨﺰون ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻘﺒﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺒّﻂ واﻟﻐﻤﻮض ﺗﺤﺮّﻛﺖ دﻋﺎوى
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪم
اﺳﺘﻐﻼل اﻷزﻣﺔ )ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أم ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ( ﻟﺮﻓﻊ
اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻟﺒﻦ اﻷﻃﻔﺎل.
وﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺣﺮّﻛﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ )ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺒﻼد( أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﺤﺪّد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ
ﻟﺒﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺪﻋﻮم وﻳﺘﻢّ اﺳﺘﻴﺮاده ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
 2015 – 2014ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺤﻮاﻟﻲ
 24ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻠﺒﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺪﻋﻮى وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻓﻜـــﺮة

اﻋﺘﺬار ،ﻻ اﻋﺘﺬار؟

ﺗﺤﻤﻞ ﻃﻔﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮأم ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻫﻤﺎ اﻟﺴﺎدس
وﺗﺴﺘﻌﺪّ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎج.
ﺗﺘﺰاﺣﻢ أﻓﻜﺎر اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻬﺠﻢ ﻗﻮات
اﻷﻣﻦ ،وﻗﺪ ﺗﻠﻬﺐ رؤوﺳﻬﻢ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ..ﻟﻜﻦّ
اﻟﺨﻮف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﺒﻘﻰ أن ﺗﻨﻔﺪ ﻋﻠﺒﺔ اﻟﻠﺒﻦ ﻏﻴﺮ
اﳌﺪﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ 60 :ﺟﻨﻴﻬﺎً.
ﺑﺎﻷﺧﻴﺮ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﻨﻀﻢ ﻷﺧﺮﻳﺎت ﺗﻬﺘﻔﻦ ﺿﺪ اﺧﺘﻔﺎء
اﻷﻟﺒﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﺨﺎص ،واﺿﻌﺎً  162أﻟﻒ أﺳﺮة ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻋﺎﺻﻔﺔ ،وﻫﻮ
ﻋﺪد اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻃﻔﺎل رﺿﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﻮن اﻷﻟﺒﺎن
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺪﻋﻤﺔ ،وﻳﻤﺜﻠﻮن  6ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻟﻴﺪ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎً.

ﻻ أﺣﺪ ﻳﻔﻬﻢ .ﻫﻜﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮه
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ »وﺣﺪات
اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ« ..وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻀﺮب
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺒﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻦ وزﻳﺎدة ﺳﻌﺮﻫﺎ.
ﺣﺬّرت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺒّﻂ اﻟﺬي
ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺛﻤﻨﻪ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ.
ﻟﻢ ﺗﻬﺘﻢّ واﻟﺪة »أﺣﻤﺪ وﺣﺴﻴﻦ« ﻛﺜﻴﺮاً ،ﻓﻌﻠﺒﺔ اﻟﻠﺒﻦ
ﻓﺌﺔ اﻟـ  60ﺟﻨﻴﻬﺎً أوﺷﻜﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎد .ذﻫﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻘﺐ اﳌﻈﺎﻫﺮة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ إﻟﻰ وﺣﺪة اﻷﻣﻮﻣﺔ
واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﻟﺼﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬا
اﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ أﻟﺒﺎن اﻷﻃﻔﺎل ،ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻬﺎ إﻧّﻬﺎ اﳌﺮة اﻷﺧﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺪﻋّﻢ ،وﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ
اﳌﻘﺒﻞ ﻓﺴﻮف ﺗﻌﻮد ﻟﺼﺮﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت ،وﻟﻜﻦ
ﺑﺴﻌﺮ ﺟﺪﻳﺪ وﻫﻮ  30ﺟﻨﻴﻬﺎً.
ﳌﺎذا اﺧﺘﻔﺖ اﻷﻟﺒﺎن ﺛﻢ ﻇﻬﺮت ﻓﺠﺄة؟ وﻫﻞ اﻟﻌﻴﺐ
ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻵﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﻠﻚ
اﻷم وﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،أم ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣَﻦ اﺗّﺨﺬ
ﻗﺮاراً ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه وﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺮور اﻷﻳﺎم ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎل ﻻ
ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﺴﺪّ رﻣﻘﻬﻢ؟ ﺛﻢ ﻛﺎن اﻟﺴﺆال اﻷﻫﻢ :إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮزﻋﻪ أو اﻟﺠﻴﺶ أو أي
ﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ؟ وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻌﺮ  30ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؟

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺳﺖّ ﻣﻠَﻜﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻓﻲ  ،٢٠١٦واﻟﺴﺒﺐ اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ .وﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺣﺼﺔ
اﻷﺳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ٨٤ :ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أو  ٥٥ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻪ )أرﻗﺎم ﻧُﺸﺮت ﻓﻲ
»ﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺻﺪرت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ(.

اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺒﻴﻊ ﻋﻠﺒﺔ ﻟﺒﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺑـ  30ﺟﻨﻴﻬﺎً.

ﺣﻴﻦ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻜﺒﺎر

ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎك ﺳﻄﻮر أﺧﺮى ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ .إﻻّ أنّ اﻟﻌﻨﻮان اﻷوﺿﺢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻫﻮ
أنّ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻜﺒﺎر ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺖ أﺟﺴﺎد اﻟﺼﻐﺎر ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻮل ﻓﺴﺎد ﻳﺸﻮب ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻟﺒﺎن
اﳌﺪﻋﻤﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ دوﻟﺔ ﺗﺸﻐﻞ
ﻣﺮﻛﺰاً ﻋﺎﳌﻴﺎً ﻣﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ،وﺑﻴﻦ
ﺷﺒﻬﺎت أﺧﺮى ﺣﻮل ﺗﻮﺟّﻪ ﻋﺎم وﻓﻖ إﻣﻼءات ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﳌﻨﺢ ﻗﺮوض ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﺑﻬﺪف اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟّﻪ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻣﻨﻰ ﺳﻠﻴﻢ

»ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2014ﺣﺼﻞ ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﳌﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﺮوﺟﻲ وﺑﻴﻦ
ﻫﺎﺑﻴﻤﺎ )اﳌﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ( ،ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺑﻌﻨﻮان إرﻫﺎﺑﺎت،
ﻧﻈّﻤﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮح .ﻫﺎﺑﻴﻤﺎ ﻳﻜﺴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻨﻈﻢ ﻋﺮوﺿﺎً ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﳌﺤﺘﻠّﺔ«.
ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﺎ ﻣﺒﻨﻰ اﳌﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻨﺮوﺟﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺪأ ﻣﻮﻧﻮﻟﻮج ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  6دﻗﺎﺋﻖ وﻧﺼﻒ ،ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
»اﻻﻋﺘﺬار اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﺮوﺟﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﺎﺑﻴﻤﺎ«،
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان.
ﻏﻴﺮﺗﺮود ﺟﻴﻨﻎ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻗﺪﻳﺮة وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺮوج ،ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ
»اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﺮوﺟﻲ« ،ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻘﻮل» :ﺳﻴﺪاﺗﻲ
وﺳﺎدﺗﻲ ،ﻫﺬا ﻳﻮم ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﺮوﺟﻲ .إﻧﻪ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي
ﻧﻌﺘﺬر ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻨﺎً ﻟﺘﻌﺎوﻧﻨﺎ اﳌﺸﻴﻦ ﻣﻊ ﻫﺎﺑﻴﻤﺎ ،اﳌﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ واﻓﻖ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺮﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻟﻢ
ﻧﻜﻦ ﻧﻌﻲ اﻟﺪور اﻟﺨﻄﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻫﺎﺑﻴﻤﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻨﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
أﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﻌﺮف أن اﻟﻔﻦ واﳌﺴﺮح
ﻫﻤﺎ أدوات ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺒﻨﺎء ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻛﺄﻣّﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ
ﻛﺪوﻟﺔ ﻓﺼﻞ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ..ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﻌﺮف ،ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
ﻟﻢ ﻧﻜﻠّﻒ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻨﺎء اﻟﺘﻘﺼّﻲ«.
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﺻﺎدر ﻋﻦ اﳌﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻧُﺸﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻣﻮرﻏﻨﺒﻼدﻳﺖ«
اﻟﻨﺮوﺟﻴﺔ ﻛﻨﺺّ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻋﺘﺬاراً رﺳﻤﻴﺎً إﻧﻤﺎ
ﻋﺮض ﻓﻨﻲ.
اﻟﻌﺎر اﻟﻨﺮوﺟﻲ
ﻫﺬا اﻟﻐﻤﻮض واﻻﻟﺘﺒﺎس ﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮداً ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ
اﻟﻌﺮض .اﻟﻔﻨﺎﻧﺎن ﺻﺎﺣِﺒﺎ اﻟﻌﺮض ﺑﻴﺎ ﻣﺎرﻳﺎ رول وﻣﺎرﻳﻮس ﻓﻮن دﻳﺮ ﻓﻴﺮ،
أرادا ﻣﻦ وراﺋﻪ إﺛﺎرة اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻓﻜﺮة اﻟﻔﻦ »اﳌﺘﻮاﻃﺊ« ﻣﻊ اﻟﻘﻤﻊ ،ﺧﻼﻓﺎً
ﻟﻠﻔﻜﺮة اﳌﺒﺘﺬﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄنّ ﻛﻞ ﻓﻨﺎن
ﻫﻮ ﻣﻌﺎرِض وﻣﻨﺎﺿﻞ ﻟﻠﺤﺮّﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة .اﻟﻔﻨﺎﻧﺎن ﻧﺎﺷﻄﺎن ﻋﺎرﺿﺎ ﺑﺸﺪة
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻨﺮوﺟﻲ ﻣﻊ اﳌﺴﺮح اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﺰّة
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2014واﻋﺘﺒﺮاه ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺗﻜﻤﻞ »اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ« ﻟﺘﻘﻮل» :ﻛﻴﻒ إذاً ،ﺳﻴﺪاﺗﻲ وﺳﺎدﺗﻲ،
ﺑﺤﻖّ إﺑﺴﻦ وﺳﻮﻓﻮﻛﻠﻴﺲ ،ﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎء؟ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺎ
ﻧﺘﻌﺎون ،ﻛﺎﻧﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﻘﺼﻒ ﻣﺮوّع ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة 500 .ﻃﻔﻞ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﺴﺮوا ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺎﺑﻴﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮﻻً ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﻮد
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ 370 .أﻟﻒ ﻃﻔﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ،ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ
ﺻﺪﻣﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﺮاء اﻟﻘﺼﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﻦ
ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺤﻮار اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ..ﺣﻮار ﺛﻘﺎﻓﻲ؟ وﻛﺄنّ اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﻴﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﺎن ﻓﻘﻂ إﻟﻰ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺤﻮار ﻟﺘﺨﺘﻔﻲ اﻷﺣﻘﺎد! إن
ﻫﺬا ﻋﺪوان اﺳﺘﻌﻤﺎري ،وﻟﻴﺲ ﺿﻐﻴﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ اﳌﻮﻧﺘﻐﻴﻮ واﻟﻜﺎﺑﻴﻮﻟﺖ
)ﻛﻤﺎ ﻓﻲ روﻣﻴﻮ وﺟﻮﻟﻴﻴﺖ ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ( ،ﻳﺤﺘﺎج ﳌﺠﺮد اﻟﺠﻠﻮس واﻟﺘﺤﺎدث
ﻟﻴﺴﻮد اﻟﺤﺐ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ .إﻧﻪ ﻧﺰاع اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻌﺮﻗﻲ،
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،اﻻﺣﺘﻼل ،واﻷﺑﺎرﺗﻬﺎﻳﺪ .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﻌﺮف ذﻟﻚ،
وﻟﻬﺬا ﻧﻌﺘﺬر وﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ.«..
إﺳﺮاﺋﻴﻞ» :ﻧﺎزﻳﻮن ﺟﺪد!«
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﺟﻦّ ﺟﻨﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،وﺳﺎرﻋﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﺮوﺟﻲ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪم
ﺗﺒﻨّﻴﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﺮض ،ﻗﺎﺋﻠﺔ إن اﻟﻌﺮض »اﻟﺬي ﻳﺪّﻋﻲ أﻧﻪ أﻧﺘﺞ ﺗﺤﺖ
ﻟﻮاء ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻫﻮ ﻋﺮض ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﺟﻬﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻤﺴﺮح« ،ﻣﻀﻴﻔﺔً اﳌﻌﺰوﻓﺔ اﳌﻌﺘﺎدة »إن ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﺬﻛّﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮوﺑﺎﻏﻨﺪا
اﻟﻨﺎزﻳﺔ ﻟﻠﺮاﻳﺦ اﻟﺜﺎﻟﺚ وأﻋﻤﺎل ﺟﻮزف ﻏﻮﺑﻠﺰ واﳌﺨﺮج اﻟﻨﺎزي ﻟﻴﻨﻲ
راﻳﻔﻨﺸﺘﺎل«! ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﻪ اﳌﺴﺮح اﻟﻨﺮوﺟﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻟﻜﻨﻪ أﺿﺎف ﻣﻮﺿﺤﺎً» :إنّ اﳌﻘﺎل واﻟﻌﺮض ﻏﻴﺮ اﳌﻮﻗّﻊ ﻫﻤﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﻓﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان »وﺣﻮش اﻟﻮاﻗﻊ« ،وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن إﺑﺴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ
 .2016اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ رأي اﳌﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﺮوﺟﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻦّ« .وﻓﻴﻤﺎ أﻛّﺪ اﳌﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﺮوﺟﻲ »إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ« ،ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻌﺮض وﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻨﺺ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻬﺎ.
إذاً ،اﳌﺴﺮح اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺬر .ﻟﻜﻦ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺮوج وأوروﺑﺎ ﻗﺎﻟﻮا
ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ )اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻛﺪون أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ رأي ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮر
اﳌﺴﺮح اﻷوروﺑﻲ( :ﻧﻌﻢ ﻟـ ،BDSوﺑﻌﺒﺎرﺗﻬﻢ» :إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ أن ﻧﺪﻳﺮ
ﻣﺴﺮح اﻟﺒﻼد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﺢ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ
أن ﻧﻜﻮن أدوات ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء ﻗﻮة اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺿﻄﻬﺎد اﻵﺧﺮﻳﻦ
وﺗﻠﻤﻴﻊ ﺻﻮرﺗﻬﺎ .وﻫﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎل ﻛﻞ ﻣﺴﺎرح أوروﺑﺎ ..ﻋﻠﻴﻨﺎ
أن ﻧﻔﻜّﻚ ﻫﻴﺮارﻛﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ،وأن ﻧﺤﺮر أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وأن ﻧﺄﺧﺬ ﻣﺠﺎزﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺒﺮى .ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺮح أن ﻳﻜﻮن ﻓﻨﺎً ﻣﻬﻤّﺎً«.

ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

ﺻﺒﺎح ﺟﻠّﻮل

اﻟﺘﺮاث اﳌﻨﻘﻮش ﺑﺎﳌﻐﺮب :ﺛﺮاء وﺧﻄﺮ اﻻﻧﺪﺛﺎر
ﻳﺰﺧﺮ إﻗﻠﻴﻢ ﻃﺎﻃﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﳌﻐﺮب ) 25925ﻛﻠﻢ
ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻣﺘﺤﻒ ﻟﻠﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻳﻤﺘﺪ
ﻋﻠﻰ ﻃﻮل وﻋﺮض اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﺮاوي اﻟﺸﺎﺳﻊ .ﻳﺮﺟﻊ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﺶ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻬﺬه اﻟﻜﻨﻮز إﻟﻰ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ،
ﺣﺴﺐ اﻷرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ اﳌﻐﺎرﺑﺔ واﻷﺟﺎﻧﺐ .وﻳﺤﻮي
اﳌﺘﺤﻒ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻨﻘﻮش ﺗﺼﻮّر ﺑﺸﺮاً وﺣﻴﻮاﻧﺎت
ورﻣﻮزاً وأدوات وأﺣﺮﻓﺎً أﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺎﺳﻢ
»ﺗﻴﻔﻨﺎغ« .ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮّر ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن إﺑﺎن
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺠﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ )10000 5000-ﺳﻨﺔ ق.
م ،(.ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً .وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻫﺬا اﻹرث
اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﻘﺪم ﻣﻦ ﻋﻮادي اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺒﺸﺮ.

اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﻋﺮق ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﺮان اﻟﺒﺸﺮي

ﺗﺰﺧﺮ اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺼﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻃﺎﻃﺎ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ
اﻷدوات اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻬﺎ إﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺼﺎل ،واﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ
أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ وأﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﳌﺘﻨﻮّﻋﺔ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺣﺠﺎر
ﻣﺼﻘﻮﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻛﺎﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ ،أو ﻟﻠﺼﻴﺪ
ﻛــﺮؤوس اﻟﺮﻣﺎح واﻟﺴﻬﺎم ،ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻛﺄدوات ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺟﻠﻮد اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻟﻠﺤﻔﺮ واﻟﻨﻘﺶ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺮ .وأﻛﺪت اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﻊ اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ
اﳌﺴﺘﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺠﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺬي ﻳﺼﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻪ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد.
وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻊ
ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل وادي درﻋﺔ أن إﻗﻠﻴﻢ ﻃﺎﻃﺎ ﻟﻢ
ﻳﻌﺮف اﺳﺘﻘﺮاراً ﺑﺸﺮﻳﺎً ﻣﺬاك ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻋﺮف ﺗﻮاﺟﺪاً
ﻣﻜﺜﻔﺎً ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق .واﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﻬﺬا

ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﺮق ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﺮان اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﳌﻐﺮب وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮه ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة.
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪه اﻷرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺗﻖ.
وﻳﻘﻮل إﻧﻪ »ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺎﺛﻠﺔ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم وﺗﻤﺜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ وﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻛﺎﻟﻔﻴﻠﺔ واﻟﺰراﻓﺎت واﻟﻜﺮﻛﺪن واﻟﻨﻌﺎم واﻟﻈﺒﺎء واﻷﺑﻘﺎر
اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ،ﻳُﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ أن اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ آﻫﻠﺔ ﺑﺄﻧﺎس
ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺪ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ رﻃﺒﺔ
ﻣﻜﺴﻮّة ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم«.
وأﺷﺎر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺘﺎب »واﺣﺎت ﺑﺎﻧﻲ ،اﻟﻌﻤﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
وﻣﺆﻫﻼت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« )أﻋﻤﺎل ﻧﺪوة ﻃﺎﻃﺎ أﻳﺎم  15ـ  16و
 17آذار /ﻣﺎرس  (1995إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺒﺪو أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻴﻘﻴﻦ
أن اﻟﺴﻮد أول ﻣَﻦ ﻋﻤّﺮ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﺴﺘﺸﻬﺪاً ﺑﻨﻘﻮش
ﺗﺎﺳﻴﻠﻲ ،ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد .وأردف »وﻣﻦ
اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺮَّاﻃﻮن ﺟﻨﺴﺎً ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬاﺗﻪ .وﻳﺘﺠﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﻣﺢ اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )أﻗﻮاس اﻟﺤﻮاﺟﺐ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﺟﻨﺎت ﻧﺎﺗﺌﺔ وﻋﻴﻮن ﻣﻐﻮﻟﻴﺔ( وﺑﻌﺾ اﻟﺴﻤﺎت
اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﻄﺒﺎع اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺠﺪﻳﺔ ،إﺗﻘﺎن
أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺴﺘﻨﺔ واﻟﺴﻘﻲ ،اﻟﻘﺪرة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ(..
ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﻢ اﻷﺛﻴﻮﺑﻴﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺒﻮل واﻟﺒﻴﺾ .وﻋﻠﻰ أن
إﺣﺪى اﻟﺤﻘﺐ اﳌﺤﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻫﻲ
وﺟﻮد ﻋﺮﺑﺎت اﻟﺨﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء وﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﳌﻐﺮﺑﻲ.
ﻫﻞ ﻫﻲ ﻫﺠﺮات اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ )»اﻟﻜﺎرﻣﺎﻧﺖ« اﻟﺸﻬﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻴﺮودوت( أو اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﻋﺒﺮ ﻛﺮﻳﺖ وﻃﺮاﺑﻠﺲ 1200 ،ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد؟«.
واﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻟﺴﻮد واﳌﻠﻮﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻗﺪﻣﺎء ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ،
وﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻣﺘﺪاداً ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻔﻨﺪ اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺮﻗﻲ ﻗﺒﻠﻲ وﻋﻨﺼﺮي،

ﻣﺘﻌﺎلٍ ،ﺗﺰﻋﻢ أن اﻟﺴﻮد واﳌﻠﻮﻧﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﺮوا اﳌﻨﻄﻘﺔ إﻻ ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ اﳌﻨﺼﻮر اﻟﺬﻫﺒﻲ.
وﻳﺰﻛﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻫﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻷﺳﺮ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻮداء اﻟﺒﺸﺮة واﳌﻠﻮّﻧﺔ ﻋﻠﻰ
وﺛﺎﺋﻖ أﻋﺮق ﻣﻦ ﻋﻬﺪ اﳌﻨﺼﻮر اﻟﺬﻫﺒﻲ ،وﻳﻘﻄﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻗﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮد واﳌﻠﻮﻧﻴﻦ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺳﺤﻴﻖ ،وإن ﻛﺎن
ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺟﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻮد ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻬﺮت ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
اﳌﻨﺼﻮر اﻟﺬﻫﺒﻲ وﻣﻦ ﺑﻌﺪه ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻋﺘُﻘِﺪ
ﻓﻴﻪ ﺑﺄنّ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮة
اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻼد اﻟﺴّﻮدان واﻟﺼﺤﺮاء،
وﻓﺮﺿﻬﻢ اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرة اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻌﺒﻴﺪ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ.

أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ

ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻃﺎﻃﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢّ إﺣﺼﺎؤﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺌﺔ ﻣﻮﻗﻊ ،وﻫﻨﺎك ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى
ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﺮد ﻧﻈﺮاً ﻷﻧّﻬﺎ وﻋﺮة ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ،
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﺗّﺴﺎع اﻹﻗﻠﻴﻢ .وﺗﻮﺟﺪ أﻏﻠﺐ ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ
ﻃﻮل اﻷودﻳﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻧﺤﻮ
وادي درﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق وﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ،أو ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
وﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤّﻬﺎ
اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ـ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻷﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب.
ـ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﻒ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤّﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاث
ﺣﻀﺎري ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺣﻴﺔ.

ـ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺎت وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺗﻨﻮّع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻘﺶ واﻷﺷﻜﺎل اﳌﻨﻘﻮﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺨﻮرﻫﺎ.
ـ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ واﺳﻌﺔ وﻛﺜﻴﻔﺔ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ أزﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ آﻻف ﺳﻨﺔ.
ـ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮاﻋﺔ إﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﺶ وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر
اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺨﻮر
اﳌﻨﻘﻮﺷﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﻴﺎه
واﻷﻋﺸﺎب ﻟﻠﻌﻴﺶ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﺑﻜﺜﺮة اﳌﺘﺴﺎﻗﻄﺎت ووﻓﺮة اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ
ﻃﻮل اﻷﻧﻬﺎر داﺋﻤﺔ اﻟﺠﺮﻳﺎن.

اﻷﺧﻄﺎر اﳌﺤﺪﻗﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﳌﻤﻜﻦ

ﺗﻬﺪّد ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻷرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ
أﺗﻖ أﺧﻄﺎرٌ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ:
ـ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻠﻊ اﻷﺣﺠﺎر ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻨﺎء.
ـ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺼﺨﻮر ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﺠﺎر وﺳﻴﺎح وﻫﻮاة ﺟﻤﻊ
اﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷﺛﺮﻳﺔ.
ـ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻋﺎة واﻟﺮﺣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺴﻴﺮﻫﻢ أو
ﺗﺸﻮﻳﻬﻬﻢ ﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻨﻘﻮﺷﺔ.
ـ ﻇﺮوف اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺴﻮة اﳌﻨﺎخ
اﻟﻘﺎري اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻔﻮارق اﻟﺤﺮارﻳﺔ
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر واﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي
إﻟﻰ ﺗﻜﺴﻴﺮ اﻟﺼﺨﻮر اﳌﻨﻘﻮﺷﺔ.
وﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ
ﻃﺎﻃﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﳌﻮروث اﻟﺤﻀﺎري اﳌﻐﺮﺑﻲ اﻟﺬي
ﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ 341.80.1

ﺑﺘﺎرﻳﺦ  17ﺻﻔﺮ  1401اﳌﻮاﻓﻖ  25ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﻳﺴﻤﺒﺮ
 1980اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤّﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 80.22
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﳌﻨﺎﻇﺮ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت
اﳌﻨﻘﻮﺷﺔ واﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺎت ،ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺗﻖ أﻧﻪ
ﻳﺠﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ـ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ
إﻧﺠﺎز دراﺳﺎت وﺑﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ.
ـ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻗﺼﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻗﻊ.
ـ ﺗﺤﺴﻴﺲ ﺳﺎﻛﻨﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮروﺛﻬﻢ وﺣﺜّﻬﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي
إﻟﻰ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﳌﻮاﻗﻊ.
ـ دﻋﻮة اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻤﻌﻲ ـ اﻟﺒﺼﺮي واﳌﻜﺘﻮب إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺑﻬﺬه اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ودقّ ﻧﺎﻗﻮس
اﻟﺨﻄﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺪﺛﺎرﻫﺎ.
ـ إدﻣﺎج اﳌﻮاﻗﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗﺼﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ـ ﻋﺪم إﺧﺮاج اﻷدوات واﳌﻨﻘﻮﻻت اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ وﻣﻨﻊ
ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ واﳌﺘﺎﺟﺮة ﻓﻴﻬﺎ.
ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أنّ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﺘﺤﻒ ﻟﻠﻨﻘﻮش اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻪ إﻗﻠﻴﻢ ﻃﺎﻃﺎ ﺿﺮوري ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻮﻏﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺪم ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮاﻗﻊ أﺛﺮﻳﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﻮش واﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ ،ﺗﻀﻢ ﻗﻄﻌﺎً ﺧﺰﻓﻴﺔ وأدوات ﺣﺠﺮﻳﺔ ﺻﻨﻌﻬﺎ
إﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.

ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﻟﻬﻮري

ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺣﺮّ وﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب
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ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻳﺘﻨﺸﻘﻮن ﻫﻮاءً ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻮّﺛﻪ اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﺘﻪ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﺻﺪر ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻴﻦ .وﻗﺎل »اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ« إن اﻟﺘﻠﻮث ﻳﻜﻠﻒ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﺳﻨﻮﻳﺎً ،وأن  ٥٫٥ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺷﺨﺺ ﻳﻤﻮﺗﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ ﺟﺮاءه ﻛﻞ ﻋﺎم ،أي  ١٠/١ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ.

اﻟﺤﺮب ،وﺛﻼث ﻣﺪارس ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ؟
ﻳﺰﺣﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﺑﻴﻮت اﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ زﺣﻒ ﺳﺎﺑﻘﻪ.
ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ رواﻗﻬﺎ اﻟﺨﻠﻔﻲّ ﺛﻘﻴﻼً  ،ﻣﺘﺨﻠّﺼﺎً ﻣﻦ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،وﻣﻦ
ﻋَﺠَﻠﺔِ ﺷﻬﺮ اﳌﺆوﻧﺔ )ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( .ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺨﺰاﺋﻦ
واﻷدراج ،وﻳﻨﻘّﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤّﺎ ﺗﺒّﻘﻰ ﻣﻦ أوراقٍ ﻧﻘﺪﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﳌﺠّﺎن ،ﺛﻤّﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﻳﺤﺴﺒﻬﺎ ﻣﺤﺪودو اﻟﺪﺧﻞ ﻛﺎﻟﻠّﻄﻤﺔ،
ﺗُﻮﺟِﻊ ،وﺗﺘﺮك أﺛﺮﻫﺎ واﺿﺤﺎً ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ اﳌﻘﻨّﻦ .ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌُﺪ
اﻟﻄﻼب اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻳﺘﻌﻠّﻤﻮن ﻣﻨﻬﺠﺎً دراﺳﻴّﺎً
واﺣﺪاً ،ﺛﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
وﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻄﺤﺒﻬﺎ
اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ دراﺳﺘﻬﻢ ،ﻓﻠﻌﻞَّ ﺿﺤﺎﻟﺔ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ وﻋﻘﻤﻬﺎ
اﳌﻌﻠَﻦ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺒّﺪُ ﺑﻬﻢ .إذ ﻳﺤﺎﺻﺮﻫﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺗﻪ اﳌﻠﺘﺒﺴﺔ،
ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ،ﻳﺮدّد ﻛﻞّ ﺻﺒﺎح ﺷﻌﺎراتٍ ﺗﻤﺠّﺪ
اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺤﺰب اﻟﻘﺎﺋﺪ ،وآﺧﺮون ﺗﻨﺎوﺷﻬﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺮﺗﺠَﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت
اﻟﻨﺰوح واﻹﻳــﻮاء ،وﻓﺌﺔٌ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺻﺎرت ﺗﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔّ«
اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺮﻋﺘﻬﺎ داﻋﺶ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﺑﺎﳌﻘﻮﻻت
»اﻟﺠﻬﺎدﻳّﺔ«.

ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣﺪرﺳﻴّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻷول وﺣﺘﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻨﻮي وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻓﺘﺘﺎح ﺻﻔﻮفٍ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼب اﳌﻨﻘﻄﻌﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺪارﺳﺔ
ﺟﺮّاء ﻇﺮوف اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠّﺢ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤّﻰ ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ )»اﻟﻔﺌﺔ ب«( أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻈﺎم دﻣﺞ ﻋﺎﻣﻴﻦ دراﺳﻴﻴﻦ ﺑﻌﺎمٍ
دراﺳﻲٍّ واﺣﺪ .وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ،وﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ أو ﺳﺠّﻠﻮا ﺗﺴﺮّﺑﺎً
دراﺳﻴّﺎً ﻟﻌﺎمٍ واﺣﺪ.
ﻏﻴﺮ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﺮج اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً .ﻓﺘﻠﻚ ﺗﻀﻴﻊُ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﻬﺘﻴﻦ،
وﻳﻀﻴﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .ﻟﺬا ﺗﻨﺎور وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮلٍ
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴّﺔ ﻛﺄن ﺗﻮزّع ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠّﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﳌﺤﺎﺻَﺮﻳﻦ ،أو ﻋﻠﻰ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﺳﻜﻨﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺘﺎل ﻓﻼ ﻳﺠﺪون ﻣﺪارس ﻣﺆﻫﻠﺔ

ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ .ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ إﻋﺎدة أوﻟﺌﻚ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ أﺣﻀﺎن
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻮﺟّﻬﻬﻢ اﳌﺒﻜﺮ إﻟﻰ ﻣﺰاوﻟﺔِ أﻋﻤﺎلٍ ﻣﺮﺗﺠﻠﺔ ﻹﻋﺎﻟﺔ
أﺳﺮﻫﻢ اﳌﻨﻜﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ وﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ،أو ﳌﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮة
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻛﻞّ اﻟﺒﻼد .ﺗﺤﺎول وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎ إﻳﺠﺎد ﺻﻴﻎ ﺗﻌﺎونٍ ﻣﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺎتٍ أﻫﻠﻴﺔ ﺷﺒﻪ رﺳﻤﻴّﺔ ﻛﺎﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺴﻮري ،ﺗُﻌِﻴﻨُﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﻌﺾٍ ﻣﻦ رؤاﻫﺎ ،وﻋﻠّﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﺗﻀﻔﻲ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ.
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت
اﻟﻮاﻗﻌﻴّﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺮّﺣﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺗﻤّﺖ ﺗﺄﻫﻴﻞ  400ﻣﺪرﺳﺔ
ﻣﺘﻀﺮرة ،ووزّﻋﺖ  20أﻟﻒ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﺪرﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻮرﻳّﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .وﺗﻌﺘﺰم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴّﺔ ﺗﻮزﻳﻊ وﺟﺒﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼّب ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ أﻧﺠﺰت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔً ﻣﻦ دورات اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ واﳌﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﺛﻢ أردﻓﺘﻬﺎ ﺑﺪوراتٍ أﺧﺮى

اﻟﻐﻼء ﻫﺎﺟﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻈﺎم

ﻳﻬﺠﺲُ اﻟﻘﺎﻃﻨﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖَ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﻐﻼء وﻛﺄﻧﻪ رأس اﳌﺸﻜﻠﺔ،
ﻳﻤﻀﻮن ﻣﺜﻘﻠﻴﻦ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻠﻔﺔ
ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت »ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ« ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ورﻳﻔﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ
أﺳﻌﺎر اﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴّﺔ واﻟﻠﺒﺎس اﳌﺪرﺳﻲ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ،ﺛﻢ ﻳُﻀﺎف إﻟﻴﻬﻤﺎ
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاﺻﻼت .ﻟﻜﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﺑﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺌﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺪلّ
أرﻗﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺂﻟﺔ اﻟﺤﺮب ..إﻻ
أنَّ اﻟﺮﺑﺤﻴّﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻢ ﺗﺘﺄذَّ ﻛﺜﻴﺮاً ،إذ واﻇﺒﺖ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ أﻗﺴﺎﻃﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳّﺔ .وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ إﻟﻰ ﺗﻮاﺟﺪ
 1666ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ  276ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ،
و 484ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ رﻳﻒ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ
اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺰّة ﺑﺪﻣﺸﻖ إﻟﻰ  150أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﺪأ
أﻗﺴﺎط ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﺘﺤﻀﻴﺮي ﺑﻨﺤﻮ  50أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ
روﺿﺔ »ﻣﻮﻧﺘﻴﺴﻮري اﻟﺪوﻟﻴﺔ« إﻟﻰ  145أﻟﻒ ﻟﻴﺮة.
ﻟﻢ ﺗﻐﻴّﺮ اﻟﺤﺮب ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻠﻴّﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺜﺮوة ،ﺑﻞ ﺣﺪث اﻟﻌﻜﺲ ،إذ
ازداد ﻣﻌﻬﺎ ﺛﺮاء اﻷﻏﻨﻴﺎء ،وازداد ﺑﺆس اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮى ﻫﻀﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻛﻠّﻴﺎً ،ﻓﺼﺎرت اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﻮاﻧﺎً ﻳﻘﺼﺪه اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻷﻏﻨﻴﺎء
دون ﺳﻮاﻫﻢ ،وﺑﻘﻴﺖ ﻣﺪارس اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺄوي اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮاء وﻫﻢ اﻟﺴﻮاد
اﻷﻋﻈﻢ .وﻳﺮوي اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺎً ﺑﻴﻦ أﻳﺎدي
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ أﺣﺪث أﺟﻬﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺬﻛﻴّﺔ،
وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺼﻖ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔٍ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻼزﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲّ
اﳌﺎﺿﻲ ،ﺑﻴﻦ ﺛﻴﺎبٍ ﻣﺪرﺳﻴّﺔ ﺑﺄﻟﻮان ﻃﺎزﺟﺔ ،وأﺧﺮى ﺗﺨﻠّﺼﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﻮن ﺑﻌﺪ
إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺴﺎد.

ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻄﻼب اﳌﺤﺎﺻَﺮﻳﻦ واﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ

ﻳﺘﻘﻠّﺺ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺆون ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻛﻠّﻤﺎ اﺑﺘﻌﺪوا
ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔٍ ﺟﺪﻟﻴّﺔٍ واﺿﺤﺔ .ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﺗﺤﺎول اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟـ »ﻳﻮﻧﻴﺴﻴﻒ« ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻠﻴﻮن

ﻫﺪﻓﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺤﺮب اﳌﺘﻔﺠّﺮة ،ودورات إﺿﺎﻓﻴّﺔ ﺗﺨﺼﺼﺖ
ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻨﺸﻂ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ  15أﻟﻒ ﻣﺪرّس.
ﻏﻴﺮ أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﻫﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮراً ﻣﻦ
ﺳﻮاﻫﻢ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﻢ ﺟﻼﻓﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻃﻴﻠﺔ اﻷﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺗﻬﺰُل
ﺣﻈﻮﻇﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠّﻘﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢٍ ﻻﺋﻖ وﻫﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺗﺤﺖ أﻗﻤﺸﺔ اﻟﺨﻴﺎم ﻃﻴﻠﺔ
اﻟﺴﻨﺔ .وﻣﻦ اﳌﺮﺟّﺢ أن ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ  2.5ﻣﻠﻴﻮن
ﻃﻔﻞ وﻓﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻫﺬا
ﻳﺘﻄﻠّﺐ  750ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ اﻷردن
وﻟﺒﻨﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل  1600ﻣﺪرﺳﺔ.

»داﻋﺶ« ﺗﺼﻴﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ دراﺳﻴّﺔ

ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺄ »داﻋﺶ« وﺗﺘﻮﺳّﻊ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻛﻤﺼﺎدﻓﺔ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ اﻧﺤﺮاف
ﻣﺴﺎر اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺣﻮل إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ .إذ ﻛَﺒُﺮَ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ دوﻟﻴّﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ ،وﺻﺎر ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﻗﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻠّﺖ ﺑﺪﻳﻼً ﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ »اﻟﻜﺎﻓﺮة« .وﻫﺬا ﻳﺤﺚُّ ﻣﺰﻳﺪاً
ﻣﻦ إﻧﺒﺎت »اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴّﺔ« اﻟﺪﻳﻨﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ .وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﻤﻠﺔ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪرﺟﺖ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »اﻟﺮﻗﺔ ﺗُﺬﺑﺢ ﺑﺼﻤﺖ« ،ﻓﺈن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﳌﺘﻄﺮّف ﻗﺎم ﺑﺈﻏﻼق اﳌﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ ،وﺣﺮق أوراق ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ أﻟﻐﻰ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء
واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴّﺔ ،وأﻋﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺮرات اﻟﺘﺮﺑﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴّﺎت واﻟﻔﻨﻮن واﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ .وﺗﺤﺪّﺛﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞٍ
دراﺳﻴّﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﺻﺪرﻫﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،وأﻟﺰم ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ،ﻣﻮﻟِﻴﺎً أﻫﻤﻴﺔً ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻤﻘﺮريّ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴّﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﺰام اﻟﻄﻼب
ﺑﺴﺎﻋﺎتٍ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ ،وأﺧﺮى ﻟﻠﺘﺪرّب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ
اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ .وﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻒ ﺣﻤﻠﺔ »اﻟﺮﻗﺔ ﺗُﺬﺑﺢ ﺑﺼﻤﺖ« ،ﻓﺈن ﻣﺪارس
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺤﻮّﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮاتٍ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ .ﺣﺘﻰ أن
اﳌﺪرّﺳﻴﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺔ ﺧﻀﻌﻮا ﻟﺪورات ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲّ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﻠﻘﻴﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺗﻠﻴﻬﺎ دورة »اﺳﺘﺘﺎﺑﺔ« ﻳﺘﺒﺮّأ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﺪرّس ﻣﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري .ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود
دﺣﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ،ﺑﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪَّ إﻏﻼق اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﳌﻨﻜﻮﺑﺔ ،وأﻟﻐﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ،
ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻤﺢ ﻓﻲ ﻛﻠﻴّﺘﻴﻦ ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻄﺐ واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻧﻈﺮاً ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺘﺨﺮّﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ
إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ.
ﻳﻔﻜّﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﺑﺼﻮرةٍ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻴّﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ .ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳّﺔ وﻟﺪﻳﻪ ﻛﻞ
ﻣﻘﻮّﻣﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮة ﻧﻤﻮّه وﺗﺠّﺬره ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻋﺎم،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴّﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺈرﺳﺎل
 21ﻣﻠﻴﻮن رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴّﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ
»اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﳌﺪرﺳﺔ« ،وﻛﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮدة ﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻠﺔ.
ﻻ أﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺣﻴﺚُ ﻻ
ﻳﺠﻮز اﺧﺘﺰال ﻃﻼب ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺄوﻟﺌﻚ اﳌﺴﺠّﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ ،رﺑﻤﺎ ﻷن اﻹﻗﺮار ﺑﺘﺸﺘﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت
اﳌﻮﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﳌّﺖ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺟﺰءاً ﻣﻦ أﻃﻔﺎل ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻫﻮ ﻛﺎرﺛﺔ ﻳﺼﻌﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ،أو ﺣﺘﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ.

أﻳﻤﻦ اﻟﺸﻮﻓﻲ

ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف اﻟﻌﺠﻮري  -ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

ﺗﺒﻌﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ أﺳﻠﻤﺔ اﻟﻨﺸﻄﺎء إﻟﻰ أﺳﻠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﺸﺮة اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ
ـ ﻫﻞ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ﺣﻼل أم ﺣﺮام؟
ـ ﺣﺮام.
ـ ﻓﻌﻼً  ،ﻷﻧﻪ ﺣﺮام أن ﻳﺘﻌﺮى اﻹﻧﺴﺎن وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺮأة.
ـ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى ﺣﺮام ﻷن اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﻔﻮزون ﻓﻴﻬﺎ.
ﻫﺬان ﺗﻔﺴﻴﺮان ،اﻷوّل ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
واﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠَﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء وﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻷول ،ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﻴﺮول اﻟﺴﻴﺊ ﻓﻲ اﻟﺪم ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﳌﺠﺎدﻻت.
ﻳﺠﺮي ﻫﺬا اﻟﺠﺪل ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ أرﺿﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ .ﻳﺼﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟِّﻬﺎً
أﺧﻼﻗﻴﺎً ﺷﺎﻣﻼً  .ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄدﺑﻴﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻇﻞّ
ﺗﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب:
وﻗﻒ ﺑﻴﻊ اﻟﺨﻤﺮ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻛﺒﺮى .ﻓﺼﻞ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻔﻨﺪق ﻋﻦ اﻟﺒﺎر :ﺻﺎر
ﻟﻠﻔﻨﺪق ﺑﺎﺑﺎن .ﻫﺎﺗﻒ ﻳﺮنّ ﺑﺎﻵذان ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ وﻗﻒ
اﻟﺮﻧﻴﻦ ،ﻷﻧﻪ ﺣﺮام ﻗﻄﻊ اﻵذان .رﺟﺎل ﻻ ﻳﻀﻌﻮن أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك .ﻓﻮز
اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ودﺧﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا :ﺗﺴﺎءل ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ »ﻣﺎذا
ﺳﻴﻘﻮل ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﺮﺑّﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﻴﻦ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻘﺪّم ﺣﺠّﺔ ودﻟﻴﻼً
ﻋﻠﻰ رﻣْﻴﻪ ﻓﻼن وﻓﻼﻧﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ؟« .أﺟﺒﺘﻪ» :ﻣﺎذا ﺳﻴﻘﻮل ﻟﺮﺑّﻪ؟ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﻫﻨﺎ واﻵن .ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ
ﻟﻠﺤﺴﺎب ﻣﻊ ﻣﻨﻜﺮ وﻧﻜﻴﺮ«.
ﻫﺬا ﻗﻮل ﻣﺮﻓﻮض .ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺮﻓﺾ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺳﻠﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻠﻢ
اﻟﻨﺸﻄﺎء .ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺄﺳﻠﻢ؟ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ أداء اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻫﺎ،
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺗﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻜﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﺪﻳﻦ ﻧﺸﻂ...
ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ  1967ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺻﻌﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺑﺮوز
ﻧﺸﻄﺎﺋﻬﺎ ﻳﺘﺸﻔّﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻛﺎن ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻣﻮﺿﺔ وﺗﻤﻴّﺰاً.
ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎن اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﺪّ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﻓﻲ أي درب أو ﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات

ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة وﺗﺮاﻗﺒﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﺪة ،وﻛﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻷن اﻟﺤﺰب )ﻛﻤﺎ
ﻗﺎل ﻣﺎﻛﺲ ﻓﻴﺒﺮ( ﺑﺈﺷﻌﺎﻋﻪ ﻻ ﺑﻌﺪد أﻓﺮاده .ﻓﻲ  2016ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﺣﺼﺎء
اﻟﻨﺸﻄﺎء ،ﺗﻜﺎﺛﺮوا ﺑﺸﺪة ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن أﺛﻤﺮت اﻟﺪﻋﻮة ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻛﺮاﺳﻲ
ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻔﻀﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻜﺜّﻔﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺜﺎرة اﻟﺘﺪﻳّﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻓﻈﻬﺮت ﻣﻮﺟﺎت .اﳌﻮﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ أﺛﻤﺮت اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻗﺎدﺗﻬﺎ وﻟﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻋﺎلٍ وﻧﺰﻋﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻸوﻃﺎن ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ »اﻷﻣﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،واﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﻫﻲ أﺷﺪّ ،أﺛﻤﺮت داﻋﺶ وﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺗﻮﺟﻪ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻮﺿﻰ
اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻳﻬﺎﺟﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺠﺎﻫﺪون
واﳌﺠﺎﻫﺪات ﻟﺘﻘﻮﻳﺘﻬﺎ .ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺪرك ﻗﺎدة اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ
ﻓﻴﻜﻴّﻔﻮن أﺣﻼﻣﻬﻢ ﻣﻌﻪ.
ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ »اﺿﺮب واﻫﺮب« ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ داﻋﺶ اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .ﻛﺎن اﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ داﻋﺶ ﻳﺘﻮﻟّﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ .وﻗﺪ
ﺗﻤﻜﻦ داﻋﺶ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم وﻫﻲ ﺑﻘﻌﺔ ﻃﺎﻫﺮة ﺣﺴﺐ اﻷدﺑﻴﺎت
اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ .وﺑﺬﻟﻚ أوﺻﻞ داﻋﺶ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺳﻘﻒ ﺗﺤﻘّﻖ اﳌﻄﻠﻖ.
اﻹﺷﻜﺎل :ﻣﺎ ﺳﻤﺎت اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺗﺪﻳُّﻦ
اﻟﻨﺸﻄﺎء إﻟﻰ ﺗﺪﻳُّﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺸﻄﺎء أنّ ﻣﺤﻮرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺸﻂ واﳌﺴﻴّﺲ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ أﻣﺮٌ
ﻣُﺸﺮّف وﺻﺤﻮة ﻟﻸﻣﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﻜﻼً  .وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺠﺎوز دور ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻧﻔﻮذﻫﻢ ،دور اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ .اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻻﺗﺠﺎه
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻮﻇﻴﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﳌﺠﺎل .ﻻ ﻳﺒﺪو أن أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﻴﻦ
ووزارة اﻷوﻗﺎف ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﺎس دﻳﻨﻴﺎً .ﺻﻠﺔ اﳌﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺨﻄﺐ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺻﻠﺘﻬﻢ ﺑﺨﻄﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ .ﺻﺎر ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺤﻤﺪﻟﺔ واﻟﺤﻮﻗﻠﺔ وإﻇﻬﺎر
اﻟﺘﻘﻮى ﻟﻠﻌﻠﻦ..
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﻮق ،ﺻﺎرت ﻫﻨﺎك أﺳﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ

ﺣﺎﺳﻮب وﻫﺎﺗﻒ .ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺤﺎﺻﺮة ﺗﺪﻳّﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء اﳌﻌﻠَﻦ ،أﻣﺎ
وﻗﺪ ﺳﺎد ﺗﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎر ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺰاج اﳌﺮﺣﻠﺔ ،وﺻﺎرت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺮﻏﻤﺔ
أن ﺗﺸﺮب ﻣﻦ ﻧﻬﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺬي ﺣﺬّره ﻣﺴﺘﺸﺎروه
ﻣﻦ ﺷﺮب ﻣﺎء اﳌﻄﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺠﻦ ،ﻓﺨﺰن ﻣﺎء ﻗﺪﻳﻤﺎً ﻟﻴﺸﺮب ﻣﻨﻪ ﻫﻮ
وﻣﺴﺘﺸﺎروه .ﻓﻠﻤّﺎ ﺷﺮب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴّﺮوا وﻗﺮروا أن اﳌﻠﻚ
ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻦّ .وﻣﺎذا ﻳﺤﺼﻞ ﳌﻦ ﻳﺼﺮّ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻠﻌﺐ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ؟
ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺻﻌﺐ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻧﺠﺢ أﻣﺲ ﻟﻢ ﻳﻌُﺪ ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻴﻮم .ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻨﺮد..
ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻐﻴّﺮ؟
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻠﻤﺔ ﻣﻮﺿﺔ ،أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪر رﻋﺐ .ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻫﺰم ﺗﺪﻳُّﻦ
اﻟﻨﺸﻄﺎء ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺎً واﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎً .ﺻﺎر ذﻟﻚ ﺻﻌﺒﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻟﻸﻫﺪاف .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.
ﻛﻴﻒ وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ؟
ﺑﻌﺪ أن ﺷﺪدت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ،وﺻﺎرت ﺗﻔﺘﺢ وﺗﻐﻠﻖ ﻓﻲ أوﻗﺎت
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أﺋﻤﺔ رﺳﻤﻴﻮن ،اﻧﺘﻘﻞ اﳌﺘﺸﺪدون إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻛﺒﺪﻳﻞ
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ وﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻔﺘﺎوي واﻟﺨﻄﺐ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺮاص
ﻣﺪﻣﺠﺔ .اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ ،ﻷﻧﻪ  1-ﻳﺠﻌﻞ ﻋﺪداً ﻛﺒﻴﺮاً ﺟﺪاً
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺨﻼف اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ أﻋﺪاداً ﻣﺤﺪودة،
ﻣﻨﻬﻢ ﻣَﻦ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﺬاﺋﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ - 2 .ﻳﻮﻓّﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻲ اﳌﺴﺠﺪ ،ﺧﻄﺐ وﻓﺘﺎوى وﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺘﻔﺠﺮات - 3 .ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ،ﻛﺎن
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ إرﺳﺎل ﻣﺨﺒﺮ ﻟﻠﺼﻼة ﻓﻲ اﳌﺴﺠﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺟﻮه ،اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺷﺨﺎص ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪاً.
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً :ﺧﺒﺖ أﺧﺒﺎر اﻟﺪﻋﺎة  -ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاوي ﺣﺘﻰ ﻋﻤﺮو ﺧﺎﻟﺪ  -ﻷن
اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻮﻓّﺮ ﻛﻞ اﻷﺟﻮﺑﺔ .ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻓﺎﻳﺴﺒﻮﻛﻴﺎً ،وﻋﻠﻰ ﺟﺪار ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك ﻻ ﺗﻄﻔﻮ إﻻ ﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻷﺷﺪ واﻷﻏﺮب.

ﻓﻲ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻳﺘﺤﺪّث اﳌﺤﺎﺿﺮ أﻣﺎم اﻷﺧﻮة اﻟﻔﻀﻼء
واﻷﺧﻮات اﻟﻔﺎﺿﻼت ،ﻛﻞ ﻓﻲ ﺻﻒّ ،ﻋﻦ إﺻﻼح اﻟﻨﻔﺲ ﻓﺘﺼﻴﺮ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ﻓﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻬﺪام اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺴﻠﻢ ،ﻛﺈﻧﺴﺎن
ﺗﻮّاب ،ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺧﻄﺎءه وﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺠﻮﻫﺮ دﻳﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻂ اﻟﻜﻠﻤﺎت
واﻷﺷﻴﺎء وﻳﻘﻮم ﺑﺤﻔﺮﻳﺎت ﻓﻲ روﺣﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ..
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ؟ ﻣَﻦ ﻳﺴﻤﻊ اﳌﺤﺎﺿﺮ ﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﻃﻮّر ﺷﻴﺌﺎً.
ﻛﻴﻒ وﺻﻞ اﳌﺤﺎﺿﺮ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﺬﻟﻚ؟ ﺑﺈﻗﺤﺎم ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺸﻴﻞ
ﻓﻮﻛﻮ ﻓﻲ ﻧﺺّ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴّﺔ ﻟﻴﺼﻴﺮ ﻟﻠﺘﺸﺪد وﺟﻪ ﺣﺪاﺛﻲ ﻳﻮﻫِﻢ اﳌﺘﻠﻘﻴﻦ أﻧﻪ آﻧﻲ
وﻣﻌﺎﺻﺮ وﻣﺘﻌﺪّد ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺠﺪد ﻗﺸﺮﺗﻪ ﻻ ﻟﺒّﻪ.
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺪّدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ،أي أنّ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﺨﻄﺄ
واردان ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ .ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺸﻄﺎء اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺒﻮل ﻫﺬا.
ﻃﻴﺐ وﻣﺎذا ﻋﻨﺪﻧﺎ؟
أﺳﻠﻤﺔ ذﻫﻨﻴﺔ وﺗﺪﻳّﻦ ﻟﻔﻈﻲ وﺗﻤﺜّﻞ ﻗﺪري ﻟﻠﻜﻮن .اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻵن ﻋﻨﺪﻧﺎ
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪٌ ﻣﻨﺘﺞٌ :ﻳﻘﻮل ﻓﻴﺒﺮ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﻞ أوﻟﺌﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺒّﻘﻮن ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺪرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻈﻢ«.
ﻃﻴﺐ ﻣﺎ ﺳﻤﺎت ﺗﺪَﻳُّﻦ اﳌﻐﺎرﺑﺔ :ﻫﻮ ﻋﺠﻴﺐ ،ﻳﻐﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
وﻟﻴﺲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻘﻮى.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎدﻻت ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﺘﻴﺮول :اﺣﺘﻔﺎﻻً ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻫﺪف ﺿﺪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺟﺮى اﻟﻼﻋﺐ ﻛﺮاﺳﻜﻮ إﻟﻰ اﳌﺪرّﺟﺎت وﻗﺒﻞ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ
أﻣﺎم اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات وﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﻔﺮّج ،ﻓﻌﻠّﻖ ﺟﺎري ﻓﻲ اﳌﻘﻬﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻄﺔ اﻟﻘُﺒﻠﺔ :ﻫﺬا
ﻣُﻨﻜَﺮ .أﺟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ :ﻗﻢْ أﻃﻔﺊ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
وﺳﻴﻜﺴﺮ اﳌﺘﻔﺮّﺟﻮن ﻋﻈﺎﻣﻚ دﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ اﻟﻘُﺒﻠﺔ )ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺎف ﻻ ﺑﻜﺴﺮﻫﺎ!(.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻌﺰﻳﺰ

ﻛﺎﺗﺐ وﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب

ﺗﻨﺎصّ
ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻛﻞ ﻳﻮم ،ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻟﻴﺘﻤﻀﻤﺾ وﻳﻐﻔﻮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻗﻔﺎً
ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﻟﺤﻤﺎم ،وﻟﺪﻳﻪ ﺳﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻢ وﻻ ﻳﻜﻮي ﻣﻼﺑﺴﻪ وﻻ ﻳﻔﻄﺮ ،ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أن
ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،وﻫﺬه واﺣﺪة ﻣﻦ أﻧﺪر اﳌﻮاﻫﺐ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ »ﺳﻤﻴﺮ ﻫﻴﻜﻞ« ،وﻫﻮ اﺳﻤﻪ ﺑﻴﻦ
زﺑﺎﺋﻨﻪ اﳌﻮاﻇﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻀﻊ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺴﻤﻴﺮ ﻫﻮ أﻧﺸﻂ ﻣﻦ ﻳﺒﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ.
ﻳﺪﻓﻊ ﻋﺮﺑﺘﻪ وﻳﻌﺒﺮ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻣﺜﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻏﻔﻮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻮق ﻧﻬﺮ اﻟﻌﺸّﺎر ،وﻣﺜﻠﻪ
أﻳﻀًﺎ :اﻟﻌﺸّﺎر ﻻ ﻳﻐﺴﻞ وﺟﻬﻪ ،ﻟﻢ ﻳﻐﺴﻠﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ،آﺳﻦ وﻣﻈﻠﻢ وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺠﻤﺎً ﻟﻠﺬﻛﺮﻳﺎت،
أﺗﻠﻒ اﻟﺒﻌﻮض واﻟﻄﺤﺎﻟﺐ واﻷزﺑﺎل ﻛﻞ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺳﻤﻴﺮ.
»ﻛﻨﺖ أرﻣﻲ اﻟﻔﻠﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺮ وأراه ﻳﺘﻸﻷ ﻓﻲ اﻟﻘﺎع .اﻟﻌﺸّﺎر ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻔﺮع ﻣﻦ ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﺑﻞ
ﻳﺘﻐﻮط ﻓﻴﻪ« ،ﻳﺮدد ﺳﻤﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً.
وﺻﻞ اﻟﺒﺎرﺣﺔ إﻟﻰ رﻛﻨﻪ داﺧﻞ زﻗﺎق ﻓﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻋﺘﺎد أن ﻳﻀﻊ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ اﻟﻜﺘﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪه ،ﺗﺒﺪو
وﺟﻮه اﻟﻜﺘّﺎب واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ وﻛﺘّﺎب اﳌﺬﻛﺮات ﻓﻲ أﻏﻠﻔﺔ ﻛﺘﺒﻪ ﺗﺤﺪّق ﻓﻴﻪ ،ﺷﻌﺮ ﺑﺄن ﺗﺸﺮﺷﻞ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻤﻄﺮ ،ﳌْﻠﻤﻨﺎ وﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﻃﺒﻴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ :ﺻﺤﺘﻚ أﻫﻢ ﺷﻲء ﻋﻨﺪﻧﺎ ،ارﺟﻊ

وﻧﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺼﺎب ﺑﺎﻟﻨﻘﺮس! ﻳﺼﺮخ ﻓﻴﻬﻤﺎ »ﻛﻨﺖ ﺧﻴﺎط اﻟﺒﻼط« ،اﻟﻨﻘﺮس
ﻫﻮ داء اﳌﻠﻮك.
ﺑﺪأ اﻟﺴﻮق ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺎدﻳﻪ ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺼﺪّق اﻟﻜﺘﺐ ،ﻳﺴﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻜﺮ رﻓﻘﺔ
أﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﺎﺋﻊ اﻷﻛﺎذﻳﺐ .ﻳﺒﻴﻊ اﻷﻛﺎذﻳﺐ وﻻ ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ .ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺮع ﻛﺄﺳﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮﻳﺘﻪ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ» :ﺗﻨﺎص ،ﺗﻨﺎص ،وﺣﻘﻜﻢ ﻛﻠﻪ ﺗﻨﺎص ،ﺗﻌﺮﻓﻮن ﺷﻨﻮ اﻟﺘﻨﺎص؟ ﻳﻌﻨﻲ أن أﺑﺼﻖ
ﻓﻲ ﻓﻤﻚ وأﻧﺖ ﺗﺒﺼﻖ ﻓﻲ ﻓﻢ ﺻﺎﺣﺒﻚ ،وﺻﺎﺣﺒﻚ ﻳﺒﺼﻖ ﻓﻲ ﻓﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،وﻫﻜﺬا ﻧﺘﺸﺎرك ﻛﻠﻨﺎ ﺑﺼﻘﺔ
واﺣﺪة .ﻛﺬاﺑﻮن وﺣﻘﻜﻢ ﻛﺬاﺑﻮن ،ﺷﻨﻮ ﻫﻮه اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺨﻴﻄﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌُﺮام،
ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎس ،ﻧﺸﺘﺮي ﺧﻮﻓﻚ وﻧﻌﻄﻴﻚ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺒﺎن وﻏﺒﻲ وﻋﻨﺼﺮي وﻣﻨﺤﻂ وﺟﺎﻫﻞ،
ﻛﺬاﺑﻮن ،ﻛﺬاﺑﻮن« .ﻳﻘﻮل ﻛﺬاﺑﻮن ﺑﺎﻟﻜﺎف ﻻ ﺑﺎﻟﺠﻴﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺪﻣﺎﺋﻪ ﺑﺄن اﻟﻌﺮق
ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ ﻋﻈﺎﻣﻪ وﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻘﺬﻓﻮه ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻮراً.
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ،أﻣﻄﺮت ﻓﻌﻼً ﺣﺴﺐ ﻧﺒﻮءة ﺗﺸﺮﺷﻞ ،وﺗﺒﻠﻠﺖ ﻛﺘﺒﻪ واﺧﺘﻠﻄﺖ وﺟﻮه اﻟﻜﺘّﺎب ﺑﺎﻟﺴﺎﺳﺔ
ﺑﺎﳌﺆرﺧﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،وﺻﺎر اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ وﺟﻬﺎً واﺣﺪاً
ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار
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نـوافــذ

يا مال الشام...

استأصلوا الخوف الذي استوطن داخلهم ،بقدومهم
املثقل بالصعاب إلى هذا املكان في حي»الجميلية» من
حلب ،حيث موقع الصالة التي تقدم على منصتها
املسرحية .وصلوا من جهات املدينة الثالث ،غير مبالين
بمخاطر املكان الذي سقطت على مقربة منه قذائف
«جهنم» عدة في استهاللية الزمن املنسوب إلى هدنة
عيد األضحى ..وغير مبالين بمخاطر الطرقات املوصلة
إليه ،حيث تهاوت كذلك العديد من القذائف والصواريخ
لتسخر ال من قيمة هذه الهدنة االفتراضية ،وال من
الهدنات التي سبقتها ،بل من قيمة الحياة برمتها التي
أمسى البقاء على قيدها رهين مصادفات متعددة ،ويمكن
إدراج ضحاياها وضحايا ما شابهها من صراعات حربية
(الحرب األهلية في لبنان/الحرب العراقية  -اإليرانية)
كفرق حساب في صراعات خرجت مع توالي الزمن عن
مسارها ،ومسار أهلها وآمالهم.
بقناعة أو من دونها ،أمسوا في ديار حرب .إنْ قبل أهل
البالد من القادرين على حمل السالح بشروطها ،فهم
مدعوون إلى جبهاتها ،وإن لم يقبلوا ..سيحل مكانهم،
من غير أهل البالد ،من حملوا هذه القناعة .وبمرور متأن
على املتحاربين ،يمكن التعرف دون عناء على عشرات
الجنسيات التي وصل أصحابها إلى ديار مَن غادروها أو
دُفنوا تحت ترابها.
ال تترك العروض املسرحية في ظل غياب الحريات
العمومية ،أي فرصة للتخيل والتنبؤ .كافٍ استعراض
أسماء املؤلف واملمثلين إلرشاد املتفرجين إلى املسار
املحتمل للعرض .والقادمون إلى العرض املسرحي
مهيئون بشكل مسبق الستقبال الهزل (لن يقبل أحد
الذهاب طواعية إلى عرض مسرحي مأساوي) برغبة
إلزاحة موقتة للوقت املهدور بانتظارات طويلة لعودة
املياه والكهرباء واالتصاالت والوقود ،وترقب انخفاض
أسعار السلع واالحتياجات اليومية ،واستفسارات
طويلة عن مصائر األقرباء واألصدقاء والجيران الذين
توزعوا على ثبوتيات ومخيمات النازحين ومراكز اإلقامة
املوقتة للمهاجرين.
أخذ املسرح ،منذ عهد بعيد في املدينة وغيرها ،إلى
حتمية الترفيه ،متفلتاً من جميع املهام التي وضعها
املنظرون املسرحيون على عاتقه من تنوير يتهيأ لوثبة
التثوير ،بالتالزم مع حتمية إيهام املشاهد – الشعب
بأنه من الكفاية اإلشارة العابرة ألي مشكلة سياسية ،أو
ملشاكل الحياة اليومية ،أو االقتراب منها ليتأسس بديل
لحل ،أو لرفع األعباء األخالقية والنفسية عن وجدان
طارحيه ...ليتأكد يوماً بعد يوم ،وعقداً بعد عقد ،أنه

حـلـــــم..

ال مسرح يقارب الوقائع دون حريات عمومية وقوانين
لحمايتها.
وإضافة للمواضيع التي باتت تقليدية ،كالرشى
والفساد اإلداري ،وتحكم األجهزة األمنية في الحياة
العامة ...هناك مواضيع جديدة دخلت في ميتافيزيقا
املقاربة املسرحية ،التي لم تأت على أي من النتائج التي
عملت على مقاربتها درامياً ،من حين قررت طرحها وفق
هذا املنهج بفرق مسرحية متعددة ،كـ «مسرح الشوك»
و «دبابيس» و «املضحك املبكي» ...وفرق أخرى تتبدل
أسماؤها دون أن تتبدل حدود مقارباتها وسردياتها،
حتى أضحت مشكالت املجتمع والدولة والسلطة أشبه
باألقدار التي تتحكم بحياة الشعب وتقرر مصيره،
وليس له عنها فكاكاً ،كقوة اآللهة التي رسمت مصائر
أبطال املسرح اإلغريقي وتحكمت بها.
انطلقت إستراتيجية الهزل ،وفائض السخرية من
األحــوال العمومية ،ال بغاية االستعداد لتغييرها ،بل
لتوطين التعايش معها وتفهم أسبابها! لم يصعد
الشعب إلى املنصة ،وما انفكت الرغبة املضمرة ،عند
من صعدوا بالنيابة عنه ،ولم ينزلوا قط ،هي العمل على
إيهامه بأنهم ممثلوه ،أي أنهم عينة مخصوصة من
الشعب الجالس على مقاعده في العتمة ،يتابع الكالم
الذي يتبادله بالنيابة عنه املشخصاتية ،وينسبونه
إليه.
&&&
ليس غريباً أن تُشغَل كل مقاعد الصالة ،في مدينة طاملا
أحب أهلها السعي إلى األعياد والبهجة واملرح ...وليس
غريباً كذلك أن يتصاعد التصفيق عند نطق املمثلين
واملمثالت لعبارات تؤكد على أهمية «املصالحة بين األبناء
واألخوة» ،وضرورة اإلنهاء الفوري للحرب ،ألنهم يريدون
مخرجاً من هذا النفق الدموي ،ويصفقون عند ذكر اسم
بالدهم ،كأنهم يبعثونه حياً من بين األنقاض ،مبددين
خوفهم عليه من مخاطر تحاصره لتمزيقه وإتالفه.
ويصمتون عند ذكر املخططات املسماة مشبوهة،
والقوى التي ترسمها وتعدها وتنفذها ،وفق ما يحدده
املشخصاتية ويؤكدونه بتكرار تعليمي :املاسونية
والصهيونية العاملية والدوائر الشيطانية ،فضالً عن
حزمة من الدول تبدأ من الواليات املتحدة وتنتهي بدول
من الخليج العربي ...كأنهم يرتجلون بخيال أعجف
مشكلة سهلة ،ويعملون بسهولة أكبر على حلها.
ويبقى من يتساءل بصوت خافت :ترى ملاذا يتآمر هؤالء

 ..بــألــف كـلــمـة

قتيل على األقل (بانتظار مصير املفقودين) ،حصيلة مأساة غرق مركب
الهجرة غير الشرعية عند شاطئ رشيد في مصر .وبهذا يكون قد فاق عدد
ضحايا الغرق بمراكب الهجرة غير الشرعية لعام 2016في البحر املتوسط
 3500ضحية حتى اآلن ،بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

علينا ،وال يتآمرون على غيرنا ،أم أنها حصتنا من فائض
تآمرهم...؟ وملاذا ال نرد لهم صاع التآمر صاعين بأن نبدأ
بالتآمر عليهم؟
انتقل «الشعب» في املسرحية إلى مركز لجوء في
أملانيا ،وأمسى تحت إشراف جهات متعالية ومتعجرفة
وذات مالمح وسلوك بوليسي ،أخذت على عاتقها مهام
املراقبة والدعم النفسي ،ومتابعة االندماج بتعلم اللغة
الجديدة والقوانين الناظمة للمجتمع ،التي تتوزع بين
حقوق وواجبات املهاجر ،وإعداده ليصبح مواطناً.
من حيثيات الحياة في املركز ،تجري مقاربة أحوال
الذين لم يهاجروا .وتجري االلتفافة إلى املتحكمين
باملولدات التي تبيع الكهرباء ،وتجار املواد الغذائية التي
ال تصلح لالستخدام البشري ،إلى باعة رخص األكشاك،
إلى املوظفين املرتشين ،النازحين ،مراكز توزيع املعونات
الغذائية واإلشراف الصحي والطبي .ليصل العرض إلى
الزواج بين ولدّي مهاجرين واحد معارض وآخر مؤيد...
وإنجابهم طفالً .
لم يقتنع املشاهدون الذين يتابعون العرض املسرحي،
وال فريق املتابعة األملاني ،بقرار املمثلين وهم بمثابة
«شعب متخيل» قرر الرحيل جماعياً إلى أملانيا ،لذلك
من غير املجدي التحري عن أسباب قرارهم الجماعي في
نهاية العرض ،بعد قرار إحدى شخصيات املسرحية خلع
غطاء رأسها إرادياً ،لتحفيز زوجها الذي لم يعد يهتم
بها على العودة إلى «حضن الوطن» ،كناية عن الوطن
بعد إضافة حضن لــه ...في الوقت الذي تقدم آالف
الطلبات مسندة باألوراق الثبوتية في املراكز الرسمية
للهيئات التابعة لألمم املتحدة ،ملغادرة الوطن والتفلت
من حضنه ...فضالً عن املاليين الذين سبقوهم ،وتوزعوا
على أربعة أطراف الكوكب ،ولم يسعفهم الوقت لحمل
أوراق هجرة من املؤسسات الدولية ومكاتبها الرسمية.
تأخر العرض نصف ساعة ،وتوقف ألكثر منها بسبب
تعطل املولد ،ورزح الجميع في عتمة تامة ،ربما كي ال
ينسوا أنهم يعيشون في مدينة بال كهرباء .ويبقى الليل
البهيم يسدل على الطرقات رداء عتمته ،ال تبددها إال
اإلضاءات الخجولة من الشواحن الكهربائية الصغيرة
التي لم ينس أي من املشاهدين حملها في حقيبته ،لعلها
تضيء طريق عودتهم إلى بيوت تضيء بأصوات أهلها،
وبأنفاس لم تقطع حياتها بعد النصال املشحوذة.

عزيز تبسي
كاتب من سوريا

أمل وزيتونة ..إلى غزّة

عالية الفارسي  /عُمان

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»

ـ اليمن :خمسون عاماً بين تدخّلين إقليميَّين ـ ميساء شجاع الدين
ـ االقتصاد املوريتاني :املوت السريري ـ املختار ولد محمد
ـ املواطَنة واملسؤولية ـ فاطمة اللواتي

ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

 30إمرأة من مختلف الجنسيات أبحرن على متن مركبَي «أمل» و «زيتونة» في رحلة انطلقت مساء  14أيلول /سبتمبر  2016من برشلونة ،بهدف الوصول
إلى غزّة وكسر الحصار اإلسرائيلي املستمر منذ أكثر من  10أعوام على القطاع.
«سفينة النساء إلى غزة» جزء من «تحالف أسطول الحرية» املؤلف من سفن ناشطين يتوجهون بانتظام إلى غزة من مختلف أنحاء العالم كخطوة ـ وإن
رمزية ـ لكسر الحصار .ورغم عدم تمكّن تلك السفن من إنهائه فعلياً ،إال أنّ أساطيل الناشطين نجحت في لفت األنظار وإثارة االهتمام بأحوال غزة املأساوية،
مما يجعل الناشطين عرضة دائماً لالستهداف اإلسرائيلي (كما في عام  2010حين قتل كوماندوس إسرائيلي  10ناشطين أتراك في طريقهم إلى غزة!).
األسطول توقف في موانئ عدة في طريقه ،على أمل الوصول إلى غزة قبل بداية تشرين األول  /أكتوبر القادم.

عن صفحة Freedom Flotilla

تصوير :محمد هداية الله

مدونات

#ال_للمحاكمات_العسكرية_للمدنيين

غرق مركب مهاجرين من مصر :ترف؟

اليمن :قصف صادق وحرب كاذبة

محمد فوزي ..أصغر مني بـ 6سنين .امبارح ضابط بجرّة قلم صدّق على الحكم
عليه باإلعدام هو واللي معاه ..أنا ما عرفش محمد بشكل شخصي ،وما عرفش أي
حاجة عن أفكاره وأراؤه وال موقفه من الثورة أو غيرها .وال يعنيني ..بس أنا أعرف
إنه بيتحاكم عسكري وعارفة كويّس إن املحاكم العسكرية جوهرها الظلم ،وإنّهم
مش بيسعوا ملعرفة الحقيقة ( )...وأعرف إن الضابط اللي عامل نفسه قاضي اللي
حكم عليه ،حكمه مبني على محضر تحرّيات واحد وعلى بني آدم واحد وهمي ـ أو
حقيقي وماحدّش شافه ـ هو اللي رابط كل املتهمين ببعض في كالمه ،واعترافات
جاهزة أُجبروا عليها بعد فترات اختفاء وتعذيب ،وأن ما فيش جريمة تمّ التحقيق فيها
فعالَ ،لكن كلّ األحكام سواء إعدام أو حبس أساسها أن املحكمة العسكرية أكيد أدرى
بنوايا البني آدمين!!
كمان اللي أعرفه إنّ محمد اتحكم عليه بعقوبة لو اتنفّذت ما فيش رجوع عنها لو
جالنا فرصة سالم وأمان حقيقيين في املستقبل وفتحنا كل ملفات املعتقلين والسجون
والقضاء .كل دي أسباب كافية أن أي حدّ مهتم بعدالة حقيقية يرفض جريمة القتل
العمد اللي املحكمة العسكرية هترتكبها بـ»اسم الشعب» .الحياة ملحمد فوزي واللي
معاه ..العدل ملحمد فوزي واللي معاه ..والحقيقة لنا كلنا

()...
ثانياً :الـ  30ألف جنيه اللي مستكترهم جداً دول ،بيكونوا آخر فرصة في حياة الشخص ده ..باع دهب
مراته أو جاموسته أو نص قيراط األرض اللي ورثه ،أو أصالً واخدها ديون «بالفايدة» من تجار مُستغلين،
وماضي على نفسه وصوالت أمانة وشيكات على أنه هيسدد من هناك.
هل املبلغ ده كمصاريف ،كافي لحياة وتعليم وصحة أسرة ،ملدة أد إيه؟ هل املبلغ ده كرأس مال كافي
ألي مشروع صغير مضمون (في القطاع الرسمي)؟ واملشروع ده اللي راس ماله  30ألف هيجيبله دخل كام
شهرياً يغطي حياته وديونه؟
ولو راهن بكل ما يملك ،وبحياته حرفياً ،على مشروع في القطاع غير الرسمي ،زي فرشة بضاعة في
الشارع مثالً  ،وخسرها في لحظة بسبب كبسة من البلدية أو بلطجية ،هيعمل إيه؟ هينتهي في السجن
أو عامل باليومية ،وبال أي فرصة حتى أنه يخاطر بحياته في البحر تاني.
ثالثاً :واشمعنى انتو تحلموا؟! اشمعنى الطبقة الوسطى والعليا في مصر بيهاجر منها كل يوم
أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات وأصحاب شركات ،ناس ظروفهم االقتصادية أكيد أحسن نسبياً
من الطبقات الدنيا ،لكنهم بيهاجروا عشان حلم الحياة األفضل ،يالقوا مستويات أمن وتعليم وصحة
ومستقبل أفضل .هل الحلم والطموح حالل لناس دون ناس؟
البعض بيقول مستنكراً «الواحد منهم عايز يسافر عشان يبني بيت في قريته ألهله» ..هل دي جريمة؟ ()...

التحالف العربي بقيادة السعودية لم يدّخر أي موقع تاريخي في اليمن إال وقصفه .طول الطريق من صنعاء إلى
عدن كانت قصوره وقالعه مسوّاة باألرض .وفي فجر  20أيلول  /سبتمبر ،وللمرة الثالثة ،قَصَف مدينة صنعاء
القديمة وقتل عدداً من سكّانها ...هذا «التحالف العربي بقيادة السعودية» ،ليس عربيا أوالً  ،وال يملك قيادة،
إذ ال بصيرة أو أخالق لديه وال حتى مهنية ،فجلّ ضرباته أخطاء .هذا التحالف أتى ليدمّر إرث اليمن التاريخي
من شماله إلى جنوبه من دون استثناء ،وما يعجزون عن تدميره مباشرة تكمل تدميره فصائلهم السلفية التي
يدعمونها كما فعلوا في تعز ،أو تكمله القاعدة التي تتمدد بفضل حربهم في اليمن وتحطم أهم املعالم كما
فعلوا باملكلّ .هم يريدون أن يمحوا خريطة اليمن التاريخية وشكلهم كلمة كهذه «اليمن» توجعهم ،لكن هذه
الكلمة ال توجعنا لألسف وال نكترث لها أصالً  .وحقيقة ،اللي ما توجعه بالده تقصفها له السعودية .واآلن بعد
قراءة هذا املنشور ،أصحابنا الحوثيون سيرددون الصرخة والزوامل ،واملؤتمريون أعادوا كلمتين وطنيتين
سمجتين في مديح الحرب! أقولكم ..اهجعوا ،هذا املنشور مشهو لكم ،مشهو للي ماتوجعوش اليمن ،ولكن
للذين يستطيعون صنع السالم ويستطيعون الحفاظ على أمن واستقرار وتاريخ هذا البلد ،للذين يستطيعون
بناءه مش للذين حكموا وتحالفوا عقوداً ولم يبنوا حتى ديمة ولم يبنوا سوى الخراب...
من صفحة وميض شاكر (فايسبوك)

من صفحة ( Mona Seifفايسبوك)

من صفحة «املوقف املصري» على فايسبوك

