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َ
«تعال معي إىل الصعيد» ،الجـــزء
الثالـــــث :حــــالة مــدارس
الــصــعــيــد ،وأوضـــــــــــاع األســاتــذة
والطــــالب فيها ،ومستوى التعليم
الــــــذي بلغ درك ـاً خــــــطريا ً،
وهــي مشــــــكالت يبدو أنــها
مشرتكة مع باقي املدارس يف األرايض
املرصية..
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اقتصاد القرب يف املغرب :تنتج
أرضحــة األولــيــاء عــوائــد ريعية
لها ثقافتها املمتدة من التس ّول
بالشارع إىل األحزاب والسياسيني
املتسولني للدولة .واسئلة حلب:
وتفقدت بيتك؟
هل انتهت الحرب
َ
ومــاذا عن النازحني والكهرباء
والوقود والسالل الغذائية..
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باب الج ّنة
املشّ اؤون األفارقة عالقون عىل ِ
املطل عىل البحر ،يف مواجهة
يجلس مامادو عىل سور «املعجازين» يف طنجةّ ،
حلمه األورويب الذي يقف قبالته ،وال يحول بينهام ّإل  14كيلومرتا ً ،هي املسافة
التي تفصل الضّ فة اإلفريقية التي قدم من أعامقها ،والضّ فة األوروبية التي يريد
الوصول إليها .يعرتف أنّه حني قرر ترك كل يشء واالرمتاء يف مجاهل الطّرق
الصعوبة
نحو شامل القارة األفريقية ،مل يكن يتوقّع أ ّن الرحلة ستكون بهذه ّ
وأن الطريق إىل الج ّنة ستكون مفروشة بالجحيم.
استمرت رحلته قرابة أسبوعني ،انطالقاً من بلده مايل ،مرورا ً بالجزائر ،وصوالً
إىل املغرب عىل األقدام .كانت رحلة جامعيّة مع عرشات غريه من الحاملني .بعد
وصوله إىل املغرب ،آخر نقطة من القا ّرة التي يريد مغادرتها ،اكتشف مامادو
حياة ممكنة بعد طول انتظار للعبور ،تتكلّل بالحصول عىل بطاقة إقامة .وإالّ
فيمكنه رهن األيام لالنتظار مهام طال ،حتى تتاح الفرصة للهجرة ولو بعد حني.
شيئ آخر غري الوقت ،فغالباً ستمنحه بسخاء.
فحني ال يكون لديك ٌ

محاولة االندماج وصعوبة التوافق
الساعني للعبور إىل أوروبا من املغرب تساؤالت
تثري وضعية املهاجرين األفارقة ّ
عديدة حول مستقبل الذين مل يوفقوا يف العبور ،وهم أغلبية قابلة للتزايد.
كيف سيندمجون يف املجتمع املغريب الذي مل يتع ّود عىل استقبال أجانب يف
وضعية صعبة؟ وكيف ستتعامل الدولة املغربية مبؤسساتها االجتامعية واإلدارية
واألمنية معهم؟ وهؤالء املهاجرون يقطعون مسافات طويلة ،واملحظوظون
منهم يأخذون حافالت ،فيام اآلخرون ميتطون الطّريق بأقدام مص ّممة عىل
امليش ،مهام كانت وعورة هذه الطريق أو مخاطرها ،أو نهايتها املجهولة .ثم
الشق ،باتجاه شامل املغرب من
بعد الوصول ،يقطعون مسافات أخرى من ّ
حيث يأملون بالعبور .وحني يصلون إىل تلك النقطة ،يتشتتّون يف الغابات
بعيدا ً عن أعني الرشطة ،يف ظروف قاسية ،أو يتوجهون مبارشة إىل املدن الكربى
والساحلية التي تقربهم من مكان ذلك العبور.
ّ
ينزلون عادة يف شقق صغرية استأجرها أصدقا ٌء لهم عندهم إقامة قانونية ،يف
جامعات تتك ّوم يف أمتار قليلة ،يف غياب رشوط مقبولة .أو يقيمون يف العراء،
خارج املدينة ،حيث يتدبرون أمورهم بالكاد ،فيصنعون خياماً من قصب
وكرتون وأكياس بالستيكية .أو ينامون يف أنفاق مجاري مل يتم استعاملها ،أو
يفرتشون األرض العراء إن تعذرت الوسائل األخرى .يأكلون بعض ما يجمعونه
من حاويات ال ّنفايات ،أو ما مينحه لهم املحسنون ..أو ،وكام يفعل مامادو،
يأخذون بعض الخضار من البائعني ،لقاء مساعدتهم يف حمل الصناديق
وتنظيف البسطات.
يف طنجة ،التي يعتقدون أنها بوابة ذلك العبور ،يوجد مهاجرون من كافّة
األعامر ،معظمهم شباب ،لك ّن بعضهم تجاوز األربعني .أكرثيتهم من الرجال
مع تزايد مستمر يف أعداد النساء اللّوايت ت ُرثن العجب ألنهن تنجنب وتتحملن
مسؤولية أطفال يف وضعهن الصعب .لكن وكام يقال ،فإذا ُعرِف السبب بَطل
السيات اللوايت يُنجنب يف املغرب الحصول عىل
العجب ،إذ ميكن للمهاجرات ّ
بطاقة إقامة بشكل أسهل وأضمن ،كام أن الرشطة ال تضايقهن إجامالً وهن
يحملن أطفالهن ..الذين هم أيضاً وسيلة للحصول عىل رزق من التّسول.

«العدالة االنتقالية» يف تونس:
جلســــــــات اســتــاع علنية
لضحايا الديكتاتورية .و»بالف
كلمة» صور من مســـــابقة شوكان
الفـــوتوغرافية ،ومــــزيد عىل
املـــوقع :املقاومة الشــــــــعبية
للبلطجة يف مرص ،وغريها..
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وإذا كان املهاجرون األفارقة ال يجدون ما يقتاتون به ،فهم بال شك يعيشون
السيّني من صعوبة العيش
من دون رعاية صح ّية .لذا يشتيك معظم املهاجرين ّ
الشطة تطاردهم
يف املغرب ،فال مأوى وال عمل وال أكل وال معاملة جيّدةّ .
والسكان ال يتقبلونهم جيدا ً،
وتدفعهم إىل الحدود ،مكدّسني يف شاحناتّ .
ويرمقونهم بتو ّجس ،فاطيامتا من غينيا بيساو تقول «حتى األطفال يضايقوننا».
فعىل الرغم من انفتاح املجتمع املغريبّ ،إل أ ّن األجانب الذين استقبلهم يف
عرب أثرياء ..باستثناء الالجئني
العقود األخرية هم أوروبيون ميسورو الحال ،أو ٌ
السوريني الذين ،عىل الرغم من صعوبة وضعهم ،إال أنّهم ال يواجهون نظرات
ال ّريبة ألنهم آتون من مكان يشبهه إجامالً .فيام يصعب عليه تق ّبل املهاجرين
األفارقة السود الذين بالكاد يعرف عنهم شيئاً ،ويراهم غرباء يشكّلون تهديدا ً
ألمنه ومصدر رزقه ،مع أنّهم يف نهاية املطاف جريانه يف الجغرافيا ..وهو يرى
هؤالء األفارقة الذين ال ميلكون شيئاً عبئاً إضافياً عليه ،خاصة أنّه يدرك ،وهو
املتوسط،
الخبري يف شؤون الهجرة ،أ ّن معظمهم سيعلق هنا ولن ينجح يف عبور ّ
ولن ميكنه العودة إىل بالده كذلك .وهذا أم ٌر ال يستطيع تق ّبله بينام هو غارق
يف مشاكل اجتامعية واقتصادية ال حرص لها .كام أنّه ،وعىل الرغم من التّعايش
الذي يتميز به املجتمع املغريب ،إال أن هناك فئات عريضة من العنرصيني
داخله.
هناك «فئة محظوظة» من األفارقة السود استطاعوا إيجاد عملٍ بسيط
يكفيهم للحاجات األولية ،وهو يرتاوح غالباً بني بيع املجوهرات املز ّورة
بالتقسيط ،وأعــال يدوية إذا وجــدوا من يقبل تشغيلهم .وهناك بعض
أصحاب الشهادات ،أو املهاجرون بشكلٍ قانوين ،استطاعوا إيجاد عملٍ
حقيقي
ّ
يف املدن الكربى حيث املجتمع أكرث استعدادا ً لتقبّلهم .وعالوة عىل شبكات
يختصون بها ،فهناك استرياد املالبس اإلفريقية
بيع املجوهرات املزيّفة التي
ّ
املتن ّوعة ،وخاصة مع ات ّساع عدد املقيمني منهم يف املغرب بشكل قانو ّين ،مبا الجئون أفارقة عالقون عىل الرشيط الفاصل بني مستعمريت سبتة ومليلة وسائر املغرب ()AFP
فيهم الطّلبة الذين يستفيدون من منح دراسية تقدّمها لهم الدولة املغربيّة يف
السلطات اإلسبانية املحتلة
يف طنجة ،كانت البداية من حي بوخالف املجاور لكلية الحقوق ،مستفيدين لهؤالء املهاجرين ً
حل ال خيار فيه ،أمام تشديد ّ
إطار رشاكات مع دولهم.
من بُ ِ
عده عن وسط املدينة ،ووجود طلبة أفارقة مقيمون هناك .ومع الزمن ،للمدينتني املغربيتني سبتة ومليلية ،اللتان يحاول املهاجرون جاهدين الوصول
ازداد العدد فأصبحوا نصف ساكنة هذا الحي ،بشكل قانوين باإليجار ،أو غري إليهام ،ولك ّن املحاوالت تلك عادة ما تفشل ،ألن التّحصينات الحدودية ،منذ
التك ّتل كوسيلة لتعويض االندماج
قانوين من خالل اقتحام شقق خالية تركها أصحابها لسبب ما ،وحني يعودون تع ّرضها مع بداية القرن الحايل لتدفّق كثيف ومنظم ،باتت مؤ ّمنة بثالثة
يجدونها مكتظّة بأكوامٍ برشية من املهاجرين ،ما يؤدي إىل صدامات عنيفة صفوف من األسالك الشّ ائكة الخطرة للغاية ،التي يتع ّرض بسببها املهاجرون
والنعدام فرص االندماج يف غياب إقامة قانونية ،وعمل قار يتيح لهم
أحياناً .وحالياً ،يعترب هذا الحي من أكرب تج ّمعات املهاجرين األفارقة يف املغرب إلصابات بليغة .وهم الذين يتنقلون يف جامعات تض ّم مئات منهم نحوها .فإذا
متحضين وقادرين عىل توفري حياة كرمية،
فرص إثبات وجودهم كأفراد
ّ
السكان استطاعوا ال ّنفاذ من الرشطة املغربية ،تواجههم هذه األسالك كنهايات قاتلة
يتكتل املهاجرون األفارقة يف انتظار الحلم األورويب يف جامعات ،وينتقلون يف وأشهرها خاصة بعد وقوع أحداث عنف ومواجهات بينهم وبعض ّ
املحليني.
للحلم العزيز .وأل ّن اجتياز هذه الحدود الخارجية لالتحاد األورويب بات اآلن
جامعات ...باستثناء من جاؤوا املغرب للدراسة والعمل ،الذين يتمكنون من
ومن الحلول التي وجدها املهاجرون األفارقة ،اللّجوء إىل الكنيسة خاصة أمرا ً مستحيالً ،يحاول املهاجرون الوصول بسفن بدائية وبقوارب مطاطية أو
االندماج بشكل أفضل ،ويتقبّلهم املغاربة أكرث .وهؤالء أيضا يفتحون أبوابهم
للمهاجرين السيني من بلدانهم ،ويسمحون لهم باإلقامة معهم مستفيدين يف اآلحاد ،حيث مل تعد الكنائس خاوية بفضل وجودهم .فيلتقون هناك حتى سباح ًة إىل املدينتني ،أو التّسلل يف شاحنات بضائع من ميناء طنجة .قليل
ّ
من وضعهم املستقر ،لكن يف أحياء هامشية معينة حيث يتساهل أصحاب ويتو ّحدون ويتشاركون التّجارب والنصائح .وهناك أيضاً يتلقى املهاجرون منهم من ينجح ،فيام يعيش الباقون عىل إيقاع انتظار طويل لتحقّق حلم قد
ٍ
رسيون
معونات غذائية ومالبس من رع ّية الكنيسة ،حيث ت ّ
ُخصص أيام اإلثنني يؤدّون حيواتهم مثناً.
الشقق فيها معهم .أما يف وسط املدينة ،فذلك غري ممكن أبدا ً ،بل يصل ال ّ
األمر ببعض أصحاب الشّ قق إىل منع مستأجريهم األفارقة من استقبال زوار ،والخميس الستقبالهم ومنحهم بعض املساعدات العينية .كام استطاعوا تأسيس
تفادياً لتحول الضّ يوف إىل مقيمني خلسة عندهم .لذا يجد املهاجرون األفارقة نا ٍد ثقايف ،ويقيمون مهرجاناً موسيقياً أسبوعياً يف فندق «فيال فرنسا» الذي
عائشة بلحاج
ّ
(القانونيون والرسيون) يف التّجمع يف أحياء معينة وسيلة لخلق حياة ممكنة ،شهرته لوحة ماتيس «النافذة» املرسومة فيه.
صحافية وباحثة يف حقوق اإلنسان ،من املغرب
كل الطّرق املؤدّية إىل الهجرة ،يبقى خيار االستقرار يف املغرب
ومع قطع ّ
وتعويض صعوبة االندماج بخلق مجتمع أفريقي مصغر.

دولة الواتسآب ..حينام يدردش الزعامء والقادة العراقيون

يبدو الزعيم السيايس مشغوالً بهاتفه الذيك كثريا ً ،ال تنقطع اإلشعارات عن
الوصول له وال يستطيع هو اآلخر تجاهلها .يتحدث هذا السيايس مبلل عن
املجموعات الخاصة للدردشة يف تطبيق املراسلة الشهري «واتسآب» .تجعله
هذه النقاشات املكثفة قريباً من هموم الناس عىل حد زعمه .يشري من ناحية
أخرى إىل أنها تجعله متاحاً للجميع ،وهو أمر مقلق بالنسبة له .يقول هذا
الزعيم أن السياسة أكلت نصف عمره وأن مجموعات الدردشة النخبوية
ستأيت عىل ما تبقى .يف الحقيقة ،الشخصيات الكربى يف السياسة العراقية ال
تتحدث كثريا ً يف نقاشات الواتسآب إذا كانت تضم خليطاً من صغار السياسيني
والصحافيني .ويقال أنهم يتحدثون كثريا ً يف مجموعات أقل تنوعا وأكرث رسية.
آنذاك تتحول املجموعات إىل مكان لألوامر والتوجيهات.

مجموعات دردشة أم مؤسسات
بدأت مجموعات الدردشة عالية املستوى هذه بالظهور قبيل االنتخابات
النيابية األخرية  ،2014وقتها بدأ شبّان مقربون من أحزاب سياسية كربى أو
ينتمون إليها بتكوينها وإدارة النقاش فيها .تأيت الشخصيات السياسية رفيعة
املستوى بأرقام هواتفها لتمنح هذه املجموعة أو تلك أهميتها املنشودة .وهم،
عىل الرغم من أنهم ال يشاركون كثريا يف الحوار ،إال أنهم يراقبون ويتابعون
ويتدخلون عند الحاجة« .مركز الرافدين» و»واجهة األخبار» و»غدا ً» هي
أسامء ملجموعات دردشة تحولت خالل عامني اىل مؤسسات تتوزع فيها املهام.
بعض هذه املجموعات قام بتنظيم لقاءات واقعية بناء عىل نقاشات الكرتونية،

 ..بفضل االحتضان الذي تلقاه «السفري العريب» من السفري األم .وسيتجدد
نرش النصوص يومياً ،ونرسل يف نهاية كل أسبوع «نرشة بريدية الكرتونية» تعيد
تقديم تلك النصوص للقراء وتطلب منهم متابعتها ،قراء ًة وتعميامً حني تروق
لهم أو تهمهم .لدينا نص جديد كل يوم ،وهذا عىل مدار األسبوع ،عالوة عىل
سائر الزوايا.
قررنا فريقاً وكتّاباً وفنانني االستمرار يف هذه املغامرة ،لرضورتها  :من دون أي
زهو ،وبكل تواضع أمام املهمة الكبرية التي يتصدون لها أو يرغبون .واعتربنا
جميعاً أن االستمرار هذا امتحان لتلك الرضورة ،فإن القى تضامناً وحامساً من
قرائنا ،نكون قد حققنا ولو منجزا ً صغريا ً :أن يلتقي كل يوم عىل املوقع املئات
من كتابنا وكاتباتنا املنتمني إىل املنطقة بطولها وعرضها ،وأن يقدموا ما لديهم
للناس ،عىس نستمر .إذ ،وكام قال الكاتب العاملي أنطونيو مشّ ادو فـ«الطريق

ومل تخرج هذه اللقاءات عن الطابع السيايس أبدا ً.
وهناك مجموعات دردشة عىل الواتسآب تؤدي مهاماً تنسيقية بني موظفني
كبار بحضور مرؤوسيهم .رئيس مجلس الوزراء عضو يف مجموعات كثرية ،منها
ما هو خاص بالوزراء ومنها ما هو خاص بالقيادات العسكرية .ومن املرويات
من داخل هذه الحلقات الضيقة والرسية أن األحاديث ليست مبستوى عال
من التهذيب والكياسة ،فهي يف النهاية ليست رسمية وال ميكن االحتجاج
بها حينام تسوء األمور .ورمبا غادر وزير ُمقال أو قائد عسكري متت تنحيته
مجموعات الدردشة هذه عند خروجه من منصبه .أما املفتشون العامون يف
كل العراق فلهم مجموعتهم الخاصة ،وكذلك غالبية الدوائر املدنية يف الدولة
التي أصبح حضور مسؤوليها يف هذه املجموعات أكرث وضوحاً منه يف املؤسسة
التي يديرونها.

 ..وحصة يف معركة املوصل
مع بدء معركة املوصل ،تشكلت مجموعتا دردشة كتحالفني إعالميني من
تجمع قنوات فضائية ومؤسسات إعالمية تزعمت إحداها «شبكة اإلعالم
العراقية» املمولة من املال العام وأسمت تحالفها بالوطني ،فيام تحالفت
قنوات إسالمية شيعية وأسمت ما يجمعها باإلسالمي ..ومل تكن هذه التحالفات
يف بدايتها سوى مجموعات دردشة يف الواتسآب .
يف العارش من كانون األول  /ديسمرب املايض وقعت قناة الدولة الرسمية
(«العراقية») يف مطب خطري إثر نرشها لخرب اغتيال نائب سني يف طريقه اىل

محافظة البرصة ،هو النائب عبد العظيم العجامن .املعلومات الالحقة أثبتت
أن موت النائب حصل بسبب حادث مروري ،وانه ال شبهة جنائية فيه ،مام
اوقع القناة يف حرج .الحقاً تبني أن محافظ دياىل السابق كان هو من أدىل
مبعلومة االغتيال املزيفة ..يف مجموعة خاصة عىل الواتسآب!
خلية اإلعالم الحريب ،وهي اللجنة املصغرة املعنية بإصدار البيانات الرسمية
بخصوص املعارك ،ال يخلو عملها من مجموعات دردشة ضاجة بالحيوية.
تطبيق املراسلة األخرض ميتلئ يوميا بتحركات عسكرية وأخبار عن التقدم أو
الرتاجع يف الجبهات ،ويشارك يف ذلك مراسلون وصحافيون ومحللون مع قادة
عسكريني يكتبون من الخطوط األمامية ومن خلف السواتر.

ليل نهار!
الدردشة هذه مستمرة غالبية األوقات .املواضيع الرائجة هي املواضيع التي
تتصدر املشهد السيايس ،من التسوية التاريخية اىل رصاعات الكتل الداخلية.
وهناك حديث عن قوانني وترشيعات أو حمالت سياسية أو اجتامعية لتحريك
الراكد يف موضوعات النازحني أو ضحايا الحروب .من أشهر هذه املجموعات
«مركز الرافدين» التي أسسها ناشط سيايس شاب يدعى زيد الطالقاين ،تلك
املجموعة تضم إىل جانب املاليك ،رافع العيساوي وصالح املطلك واسامة
النجيفي ،يتناقشون أحيانا أو يعقِّبون عىل بعضهم البعض بحساسية مفرطة،
باإلضافة اىل قادة من الصف األول يراقبون فحسب ،ورمبا ال يعلَن عن وجودهم.
أما يف ما يخص األح ـزاب والجامعات السياسية ،فلكل حزب أو جامعة

مستمرون..

يُشَ ق ويرتسم أثناء السري فيه».

تفاصيل!
ها نحن يف األسبوع الذي يبدأ يوم الخميس  17-01-5ويختتم يف ،17-01-11
وهو يخص العدد  .224وتستمر «السفري العريب» يف االعتناء مبا تنرش ،كتابة
تحليلية نقدية رصينة لشؤون وشجون منطقتنا ،تقصد أن تكون يف متناول كل
القراء وليس «املختصني» أو األكادمييني فحسب ،وتنحاز بوضوح والتزام وا ٍع إىل
الفكرة  /الشعار الذي تبناه «امللحق» منذ اللحظة األوىل ،وكان سبب وجوده،
وهو البحث يف كل املجاالت عام ليس خراباً يف واقعنا وتقدميه والتمسك به،
باعتباره واحدا ً من بوابات تجاوز ذلك الخراب .وقد بيّنا مقاومات الناس

اليومية لالضطهاد واإلذالل الذي يوقعه املتسلطون عليهم ،وكان آخر ما نرشناه
يف الصدد هو تجربة واحة جمنة ،حيث تالقى الفالحون معاً لـ»استعادة»
أراضيهم وتسيري إنتاجهم وتسويقه ..وهي تجربة مستمرة .كام قدمنا تجربة
مرسح «بيص» يف مرص ،الذي يروي علناً ،ومن قبل الضحايا أنفسهم ،قصص
اضطهاد وتحرش وإساءات متنوعة ..وقدمنا من اليمن تجربة «قمرة» التعاونية
إلنتاج أفالم وثائقية ،وفعلنا اليشء نفسه يف العراق والسودان ..وهو ه ٌم مل
مينع «السفري العريب» من إصدار نصوص تحليلية بالغة األهمية ومنها تلك التي
كتبها رفيقنا إسامعيل االسكندراين ،املعتقل يف مرص منذ عام ونيف ،وكذلك
رفيقنا محمد العبيس الذي تحوم شكوك جدية حول ظروف وفاته قبل أيام يف
صنعاء بينام كان منهمكاً يف عمل استقصايئ عن مواضيع تخص الفساد ..طبعاً!
وغريها آالف النصوص الفريدة من عموم املنطقة وقد ترجم بعضها تطوعاً يف

مجموعات دردشته الخاصة التي تفتقد للتنوع ومتتاز بالرسية ،وتحتوي،
باإلضافة للسياسيني واإلعالميني ،زعامات دينية وقبائلية ورجال أعامل ومسئولني
حكوميني سابقني.

وللمعارضني كذلك مجموعاتهم
الناشطون املعارضون لألداء الحكومي والنيايب والقضايئ لهم مجموعات
للدردشة هم أيضاً ،وهم يخططون لتظاهراتهم هناك أوالً .تضم هذه
املجموعات القوة الناعمة من صحافيني وكتّاب وفنانني ونشطاء سالم ،ويكون
معهم ساسة متعاطفون أو زعامات تؤيد االحتجاجات وتدعمها .هكذا يبدو
مشهد النقاش يف السياسة والحياة العامة خارج األطر الرسمية يف العراق .وعىل
الرغم من أن التنوع يف شخوص الدردشة يكسبها قيمة وطنية ،إال أنها يف الوقت
نفسه ترشع الباب للمناكفات والشتائم والتجريح ،وكذلك فهي تقلل من فرصة
إرسال سيايس لسيايس آخر رسالة مشفرة عرب ترصيح أو بيان ..فام الداعي لذلك
بوجود الواتسآب يف خضم حوارات عامة .
ال يبدو بعض ما يطرح يف هذه املجموعات عادياً يف توقيته عىل األقل ومدى
عالقته باألمن واملعارك مثالً ،أو بأزمات االقتصاد وتأثرياتها املستقبلية .وليس
مستبعدا ً أن تكون هذه املجموعات مخرتقة بشكل ما ،وهو أمر خطري ومربك.
ورمبا تكون مصدرا ً معلوماتياً لإلرهابيني يف بعض الحاالت .

زاهر موىس

شاعر وإعالمي عراقي

مواقع عاملية ،وأعدنا نرشها عىل املوقع نفسه يف قسمني مخصصني لإلنجليزية
(وهي اليوم  279نصاً) والفرنسية ( .)50وعالوة عىل «دفاتر السفري العريب»
وهي اليوم  17دفرتا ً ،وكل واحد مخصص ملوضوع محدد يتشارك فيه أكرث من
بلد ومكان ،ولزاوية «التعليم_ قضية» ( 120نصاً) وزاوية «مدونات» التي
تنقل هموماً يريد أصحابها إيصالها ،وزاوية «مخترصات» التي تقول بالرقم
«غرابة» الوضع القائم ..فهناك الصور واللوحات التي نعترب تقدميها لقرائنا
جزءا ً أصيالً من مقاربتنا ،وليست تزيينية فحسب ،فهي تظهر مبلغ القدرات
اإلبداعية التي تختزنها منطقتنا وناسها ،وهي ترافق كل نص ،وتختار كذلك
أسبوعياً موضوعاً لها نربزه يف «بألف كلمة» ،وكان آخر واحد تحية لعيد امليالد
من بيت لحم بعنوان «فلسطني ،ميالدها مجيد».

نهلة الش ّهال
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ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻣﴫ ﻋﲆ ﴍاء أﺳﻠﺤﺔ ﺑني ﻋﺎﻣﻲ
و ،2015وﻫــﻲ 6 :ﻏ ّﻮاﺻﺎت ﻫﺠﻮﻣﻴﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ ،و 4ﺳﻔﻦ ﻣﺤﺎرﺑﺔ
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣــﻦ ﻃـــﺮاز »ﻛــﻮرﻓــﻴــﺖ« ،وﻓــﺮﻗــﺎﻃــﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣــﻦ ﻧﻮع
»ﻓــﺮﻳــﻢ« ،وﺣﺎﻣﻠﺘﺎ ﻃــﺎﺋ ـﺮات ﻓﺮﻧﺴﻴﺘﺎن ﻣــﻦ ﻃــﺮاز »ﻣﻴﺴﱰال«.
2011

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺼﻌﻴﺪ :ﻣﺸﻜﻼت »منﻮذﺟﻴﺔ« ﰲ ﻃﻮل ﻣﴫ )(3
ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻛﺜريا ً ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﺗﻬﺎ ﻫﻨﺎ
ﻃﺮﻳﻖ ُ
)ﺑﺨﻼف ﻃﺒﻌﺎً اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﳌﻠﺘﺼﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
اﳌﴫي ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ،ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻘﺮرات واﳌﻌﻠﻢ وﻃﺮق
ﺗﺨﺺ ﻣﺪارس اﻟﺼﻌﻴﺪ .ﻟﻜﻦ اﺗﻀﺢ أﻧﻬﺎ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ( ّ
ﻣﻮﺟﻮدة أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺪارس اﳌﺪن اﻟﻜﱪى ،وﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻴﺴﺖ
ﺷﻌﺒﻴﺔ أو ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ أو ﻧﺎﺋﻴﺔ )ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﲆ ﺣﻖ
أﻃﻔﺎل ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻻﺋﻖ( .ﻳﺒﺪو أن
ﻋﺠﻠﺔ »اﻟﺘﺪﻫﻮر« ﺗﺴري ﺑﻮﺗرية أﴎع ﻛﺜريا ً ﻣام ﻧﺘﺼﻮر ،وأﻧﻪ ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ إﺻﻼح اﳌﻌﻄﻮب ﻓﺈن اﻟﻌﻄﺐ ميﺘﺪ وﻳﻨﺘﴩ ﻟﻴﻄﺎل اﳌﺰﻳﺪ
واﳌﺰﻳﺪ ،أﻣﺎ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ وﺟﻮد إﻻ ﻋﲆ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺠﺮاﺋﺪ
وأﻟﺴﻨﺔ اﳌﺴﺆوﻟني.
اﳌﺪرﺳﺔ
ﺗﻀﻢ اﻟﻘﺮﻳﺔ  4ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ )إﺣﺪاﻫﺎ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ
أﺧﺮى وﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻓﱰة ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻬﺪﱡم ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ،وأﺧﺮى ﺻﻐرية ﻻ
ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ  165ﺗﻠﻤﻴﺬا ً ﺑﻮاﻗﻊ ﻓﺼﻞ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ
دراﺳﻴﺔ( ،وﻣﺪرﺳﺔ إﻋﺪادﻳﺔ واﺣﺪة ،ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ »ﻋﺎدﻳﺔ«
(ﻫﻨﺎك ﻣﺪارس ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ »ﻣﻤﻴﺰة« )اﺳامً( مبﴫوﻓﺎت أﻋﲆ،
وﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ( ،وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ .وﻫﻨﺎك
ﻣﻌﻬﺪ أزﻫﺮي.
إﺣﺪى اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ )ﻛﻨﻤﻮذج( ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺒﻨﻴني،
أﺣﺪﻫام ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺮﻣﻴﻢ واﻵﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺑُ ِﻨ َﻲ مبﻨﺤﺔ
أﳌﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴ ّﻤﻰ »اﳌﺒﻨﻰ اﻷﳌﺎين« .وﺑﻴﻨام ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﰲ اﳌﺒﻨﻰ اﻷول ﻗﺪميﺔ ﻣﺜﻠﻪ ،وﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻨﻰ
»اﻷﳌﺎين« ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺠﻠﻮس ﻃﻔﻠني ﻓﻘﻂ .وﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻛﺜﺎﻓﺔ
اﻟﻔﺼﻮل ،واﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ )ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ال 40وميﻜﻦ أن ﻳﻘﱰب ﻣﻦ  ،(60ﻳﻀﻄﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻋﲆ اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪي ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﳌﻘﻌﺪ.
ﺗﻔﺘﻘﺪ اﳌﺪرﺳﺔ )اﻟﺘﻲ ﻳﻌ ّﺪ ﻣﺪرﺳﻮﻫﺎ ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى
»اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ« ،وﻳﺆﻛﺪون أن ﻫﻨﺎك ﻣﺪراس ﰲ ﻗﺮى أﺧﺮى ﺣﺎﻟﻬﺎ
أﺳﻮء ﺑﻜﺜري( ﻛﺜريا ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ،إذ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺜﻼ ﺣﺠﺮات
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳني .ﺻﺎرت ﺣﺠﺮة اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻘﺮا ً ﳌﺪرﺳني ﻣﻦ
ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ وﻟﺤﺼﺺ
اﻟﺮﺳﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻮل ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺪرﺳني ﻓﻴﺘﻨﺎﺛﺮون ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺑﺨﻼف
ﺣامم ﻳﻌﺎين ﻣﻦ ﻃﻔﺢ وآﺧﺮ ﻣﻐﻠﻖ ﻏري ﻣﻮﺻﻮل ﺑﺎﳌﻴﺎه ،ﻻ
ّ
ﺗﻮﺟﺪ ﺣامﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪ ّرﺳني .أﻣﺎ ﺣامﻣﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﺘﻌﺎين
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﴫف وﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ إﺻﻼح ،ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ
ﺟﺎءت وﻋﺎﻳﻨﺖ وﻗﺮرت أن »ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وأﻧﻬﺎ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺪارس أﺧﺮى«.
وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺠﺮات ﺧﺎﺻﺔ ﳌامرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ »اﳌﺘﺎﺣﺔ«
ﻛﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺰﱄ أو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،إذ ﺗﺠﺮى ﻣامرﺳﺘﻬﺎ ﰲ
اﻟﻄـُ ْﺮﻗﺔ )أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻮل( ﻣﺜﻼً أو ﰲ ﻓﻨﺎء اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺬي اﻗﺘﻄﻊ
ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ اﳌﺠﺎورة .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أدوات رﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻟﻨﺸﺎط اﻷﻟﻌﺎب »ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻛﻮرﺗني ،اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻳﺒﻬﻢ ﻋﲆ ﺣﺴﺎﺑﻪ
أﺧﺪﻫﻢ ﻣﻌﺎه ﳌﺎ ﻣﴚ« ،ﻳﺸري أﺣﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻮ أﻳﻀﺎً
ﻣﻦ ﴐب أﺳﺎﺗﺬة ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﺳ ّﺒﻬﻢ .أﻣﺎ ﻧﺸﺎط
اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻐري ﻣﺪ َرج أﺻﻼ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻓﻼ أدوات ،ﺳﻮى
ﻃﺒﻠﺔ و«ﻛﺴﻴﻠﻴﻔﻮن« ﻏري ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺻﻼ ﻣﺪ ﱢرس
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ .وإن أﻗﻴﻤﺖ ﺣﻔﻼت ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻜﻮن
مبﺒﺎدرات وﺟﻬﻮد ذاﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳني .أﻣﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﱄ
ﻓﻴﺠﺮي اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ »اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ« ﻓﻘﻂ ﻟﻼﺷﱰاك ﺑﻪ ﻟﻌﺪم
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﺟﻬﺰة ،إذ ﻳﺪ ّرب اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﲆ ﺟﻬﺎز واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﻞ
 3أﺟﻬﺰة ،أﺣﺪﻫﺎ ﻣﺨﺼﺺ ﳌﻠﻔﺎت اﳌﺪرﺳﺔ واﻵﺧﺮ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﺒرية واﻟﺠﻬﺎز اﳌﻠ َﺤﻖ ﺑﻬﺎ.
ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻔﱰﺗني ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣني ﺑﻌﺪ ﺿ ّﻢ
ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻔﱰة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻷن ﻫﺬه اﻷﺧرية ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ آﻳﻞ
ﻟﻠﺴﻘﻮط )وﻫﺬا وﺿﻊ ﻣﺘﻜ ّﺮر ﰲ ﻗﺮى أﺧﺮى( ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ
ﺿﻐﻂ وﻗﺖ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وأﺛﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻐﺎر
) 11 - 6ﻋﺎﻣﺎً( اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺎروا ﻣﻄﺎﻟﺒني ﺑﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻃﻮل
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ أﴎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﺳريا ً ﻋﲆ
اﻷﻗﺪام أو ﻋﲆ ﻋﺮﺑﺔ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻳﺠﺮﻫﺎ ﺣامر أو وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى
ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻳﺘﻜﺪس ﻓﻮﻗﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل» ..اﻟﻔﱰة اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒﻴﻞ
اﳌﻐﺮب وﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﺳﻂ ﺣﻘﻮل اﻟﻘﺼﺐ ﻣام
ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ً ﻋﻠﻴﻬﻢ« ﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﳌﺪرﺳني .وﺧﻼل ﻋﺎﻣني مل
ﻳﺤﺪث أي ﺗﻘﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳌﺒﻨﻰ اﳌﺘﻬﺎﻟﻚ ﻫﺬا،
وﻫﻨﺎك ﺧﻼف ﺑني ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﴎة ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ ﻫﻲ
اﳌﺎﻟﻚ اﻷﺻﲇ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﺣﻮل ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺣﺪوده..
وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺻﻼً ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺪد ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻋامل .دﻓﻊ
ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻓﻮن ﻋﲆ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق ،إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ مبﻘ ّﺮ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﳼ اﻟﺤﺎﱄ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ .ﻟﻜﻦ
اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ.

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻓﻮﴇ ّ
وﻣﻊ وﺟﻮد أﺳﺎﺗﺬة ﻣﺘﺨﺼﺼني ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺪ ّرﺳﻮﻧﻬﺎ أو

ﺣﺎﺻﻠني ﻋﲆ دﺑﻠﻮم ﻣﻌﻠّﻤني /ﻣﻌﻠامت ﻳﺪ ّرﺳﻮن ﻟﻠﺼﻔﻮف
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت .ﻻ
اﻷوﱃ ،ﻓﺈن ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً ﻗﺪرا ً ﻛﺒريا ً ﻣﻦ ﻓﻮﴇ
ّ
ﻳﻘﺘﴫ اﻷﻣﺮ ﻋﲆ اﻷﻧﺸﻄﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻃﺮق ﴏﻓﻬﺎ
اﳌﻌﻘّﺪة ﻣامرﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ( ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،ﺳريا ً ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ »اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺴﺪ
اﻟﻌﺠﺰ« اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻣﺆﺧﺮا ً.
ﻓﺄﺣﺪ ﻣﺪرﳼ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺨﺼﺼﻪ اﻷﺻﲇ دراﺳﺎت
اﺟﺘامﻋﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺗﺪ ّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺨﺮﺟﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم ،وﻫﻲ ﺗﺴ ّﺪ ﻋﺠﺰ ﻣﺪرس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻘﻞ إﺟﺒﺎرﻳﺎً
إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى )ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻘﺮار اﻟﻮزارة اﻷﺧري ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ
اﳌﻌﻠﻤني ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻧُﻔﱢﺬ
ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻞ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﳌﻨﻄﻖ،
وﻋﲆ إﺛﺮه ﻧﻘﻞ ﻣﻌﻠﻤﻮن )وﻣﻌﻠامت( ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﺪارس
ﺑﻌﻴﺪة ﺗﻘﻊ ﰲ ﻗﺮى ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮاﻛﺰ أﺧﺮى!(.
وﻟيك ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ )اﻟﺴﻮداء ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل( ،ﻓﺈن ﻫﺬه
اﳌﺪ ﱢرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ زﻣﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﴩح
ﻟﻬﺎ ﻛﻞ درس ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﴍﺣﻪ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ..ﺗﺪ ّرس
أﻳﻀﺎ اﻷﻟﻌﺎب )اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ(» :ﻋﻨﺪي اﻟﺤﺼﺔ اﻷوﱃ ﻋﺮيب
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻟﻌﺎب« وﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪرس اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ! أﻣﺎ
اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﺣﺠﺮة ﺿﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﺤﺎﺻﻞ
ﻋﲆ ﻣﺆﻫﻞ ﻏري ﺟﺎﻣﻌﻲ وﻫﻮ أﺻﻼً ﻻ ﻳﺤﴬ إﻻ ﻧﺎدرا ً ،ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ
اﳌﻜﺘﺒﺔ إﱃ ﻣﻜﺎن ﻟﺠﻠﻮس أﺣﺪ اﳌﺪرﺳني ﻟﻼﺳﱰاﺣﺔ ﺑني اﻟﺤﺼﺺ
ﻣﺜﻼ أو ﻟﺘﺤﻀري درس .ﻛام ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺆول ﻃﺒﻲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ.

ﺗﻠﻤﻴﺬ وأﺟري
وﺑﻴﻨام ﺗﺮﺗﺪي اﻟﺒﻨﺎت ﻣﺮﻳﻠﺔ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻠﻮن ،ﻓﺈن اﻷوﻻد ﻻ
ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺰي ﻣﻮﺣﺪ »ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻮزارة ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺰي،
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ اﻷﻣــﺮ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓري اﻟﺰي اﳌﻄﻠﻮب ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،وإذا
ﺿﻐﻄﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻷﻣﺮ إﱃ ﺗﻮﻗﻔﻬﻢ ﻋﻦ إرﺳﺎل أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ« ﺗﻘﻮل اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ .وﰲ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺼﺎد
اﻟﻘﺼﺐ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ أﴎ
ﻓﻘرية ﻻﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﰲ أﻋامل اﻟﺤﺼﺎد ﻛﺄﺟﺮاء ،ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﻮرا ً
زﻫﻴﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﺒﺎر .ﻛام ﺗﺪﻓﻊ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ
اﻟﺒﻌﺾ ،ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،إﱃ ﻋﺪم إﻛامل ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ
إذ ﻳﺘﺠﻬﻮن إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ أم ﺳﻮاﻫﺎ وﻛﻠﻬﺎ دﻧﻴﺎ
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل.

اﻟﻐﺶ وأﺷﻴﺎء أﺧﺮى
ﺗﻨﺘﴩ اﻟﺪروس اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﻛام ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻻت ﻏﺶ ﺗﺠﺮي
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺼﻮر ﻓﺠﺔ )وﻫﺬا ﻳﻔﴪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ وﺻﻞ
إﱃ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ وﻫﻮ ﻏري
ﻗﺎدر ﻋﲆ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻤﻪ!( .وﺗﺘﺪﺧﻞ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺮاﺑﺔ
واﳌﻌﺮﻓﺔ .وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣــﱪ ّرة .وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )اﳌﻨﺨﻔﺾ(
اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ّ
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ.
أﻣﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻷزﻫﺮي ﻓﻴﺸﻤﻞ اﳌﺮاﺣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻹﻋﺪادﻳﺔ
ﻗﻞ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒرية،
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )ﻟﻠﺠﻨﺴني( .وﻗﺪ ّ
ﻓﻌﺪد ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ
ﻋﺪدﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات .ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات،
ﻓﺎﳌﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﻼ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ .وﻳﻨﺘﴩ اﻟﻐﺶ
أﻳﻀﺎ )»ﻟﻮ ﻣﺎ ﻏﺸﻮش ﻣﺶ ﻫﺎ ﻳﻨﺠﺤﻮا« ﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ
اﳌﻌﻬﺪ( .وﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﺑﻴﻨام ﺗﺘﺴﻊ ﺣﺠﺮة
ﻧﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﺰﱄ )ﻟﻠﺒﻨﺎت( ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻦ مبامرﺳﺔ
ﻧﺸﺎط اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ )ﻓﻘﺪ ﻛﱪن!(
وذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺗﺴﺎع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﻌﻬﺪ وﺗﻌﺪد ﻣﺒﺎﻧﻴﻪ.
وﻳﺘﺴﺎوى اﻟﺠﻤﻴﻊ ﰲ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ،واﳌﺴﺄﻟﺔ
ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﻊ واﺳﺘﺒﻌﺎد ،وﻫﻮ
أﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎً ﰲ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮل ﺳﻠﻔﻴﺔ.

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
أﻗﺮب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ »ﻗﻨﺎ« أو »ﺟﻨﻮب اﻟﻮادي«،
وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺟﺎﻣﻌﺘﺎ ﺳﻮﻫﺎج وأﺳﻴﻮط .وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻬﻨﺎك
 7ﺟﺎﻣﻌﺎت ﰲ اﻟﺼﻌﻴﺪ .وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﻴﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
ﺛﺎﻟﺚ أﻗﺪم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻣﴫ )ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ( ،ﻓﺈن
ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻇﻠﺖ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﺮوﻋﺎً ﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أﺧﺮى
)اﻟﻘﺎﻫﺮة وأﺳﻴﻮط( ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .ﻳﻘﻮل
أﺳﺘﺎذ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻴﺎ» :ﺟﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي ،وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ أﻓﻀﻞ
ﺣﺎﻻً ﻣﻨﺎ ﺑﻜﺜري .وﻳﺘﺴﻊ اﻟﻔﺎرق ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻧﺤﻦ
ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻴﺎ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻧﻌﺎين ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﳌﻜﺘﺒﺎت
وﻏﻴﺎب اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻧﻔﺘﻘﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت وﻏريﻫﺎ
ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إذ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻜﺘﺒﺘﺎن

ﺑﺎﻷرﻗﺎم:

• وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﻳﻒ اﳌﴫي
ﻟﻌﺎم  2015اﻟﺬي أﺟﺮاه »اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء«:
 95.3ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮى ﺑﻬﺎ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
 18.2ﰲ اﳌﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﺪارس ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
 82ﰲ اﳌﺌﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺪارس إﻋﺪادﻳﺔ
 85ﰲ اﳌﺌﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وإﻋﺪادﻳﺔ
• ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﲇ،
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪاد اﻷﺧري اﻟﺬي أﺟﺮي ﻋﺎم ،2006
 33ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﳌﴫﻳني .وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻮﺟﻪ
اﻟﻘﺒﲇ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻴﺰة ،ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ ،اﻟﻔﻴﻮم،
اﳌﻨﻴﺎ ،أﺳﻴﻮط ،ﺳﻮﻫﺎج ،ﻗﻨﺎ ،أﺳﻮان ،واﻷﻗﴫ.

ﺗﻠﻤﻴﺬات وﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ

ﺣﺴﺎم ّﺑﻼن  -ﺳﻮرﻳﺎ
ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻨﺎ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻗﴫ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﻛﺘﺒﻬﺎ
ﻋﺘﻴﻘﺔ ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ وﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ﻏري ﻣﺘﺨﺼﺼني .ﻛﻨﺖ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ
اﳌﺎﺟﺴﺘري واﻟﺪﻛﺘﻮراه أﺿﻄﺮ ﻟﻠﺴﻔﺮ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
وﻏريﻫام ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ أﺣﺘﺎﺟﻬﺎ.
اﻵن ﺳ ّﻬﻞ اﻹﻧﱰﻧﺖ اﻷﻣﻮر ﻟﻜﻦ ﺗﻈﻞ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻻ
ميﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ« .ﻛام ﻳﺸﻜﻮ ﻃﻼب وﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﻌﻴﻨني ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺼﻌﻴﺪ إﻟﻴﻬﻢ وﻣﻦ

ﻏﻴﺎب اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ.
وﻳﻀﻴﻒ اﻷﺳﺘﺎذ» :ﻳﻌﻜﺲ وﺿﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷوﺿﺎع
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﻈﻠﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎً وﺛﻘﺎﻓﻴﺎً وﺻﺤﻴﺎً
وإﻋﻼﻣﻴﺎً .وﻇﻠﻢ اﻟﺼﻌﻴﺪ درﺟﺎت .ﻓﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻈﻠﻮﻣﺔ ﺑﺪرﺟﺔ
واﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ ﺑﻜﺜري .اﳌﺸﻜﻠﺔ أن اﻟﺪوﻟﺔ دامئﺎً ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻹﻋﻼﻣﻲ ،وﺗﻠﺠﺄ ﻟﻠﺤﻠﻮل اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ
أو اﻟ ُﻌ ْﺮﻓﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺠﺬرﻳﺔ .اﻹﺻﻼح ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً
وميﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ وﻟﻮ ﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك إرادة

ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ .ﺣﺘﻰ أﺷﺪ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺗﻐﻠﻐﻼً وﻗﺴﻮة ﻣﺜﻞ اﻟﺜﺄر ميﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﻟﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ واﳌﺴﺘﻤﺮة ،وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻮرة
ﺻﺎرﻣﺔ وﴎﻳﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﻨﺎس ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ ،وﺑﻨﴩ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﺚ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ.

ﻋﻼم
ﻣﻨﻰ ّ

ﻛﺎﺗﺒﺔ وﺻﺤﺎﻓ ّﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﴫ
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ملـــف
اقتصـاد القبـر وامتـداداتـه يف حيـاة املغـاربـة

طفل يحمل صحناً فيه قطعة ثوب أخرض عليها بضع قطع نقديّة يحيط به
أقرانه مرتدين بذالت متشابهة ،ويجوبون الشوارع مردّدين «عاون الفريق».
إنّه التس ّول بال ّرياضة .يف الكورنيش طفلة تتبع سائحاً ليعطيها صدقة بينام أمها
تراقب املشهد عن بعد .يف مقاهي الدّار البيضاء ال متر دقيقة دون أن يقف
متسول أو متسولة عىل رأس الزبون .وهذا إيقاع يفرض عىل رب املقهى تشغيل
نادل قوي البنية يتوسل املتسولني لالبتعاد عن املكان قبل أن يهدد باستخدام
عضالته..
يدعو املتسول للزبون بالصحة وطول العمر ويختم «الله يفيض خمريتك».
يستعري تضاعف حجم الخمرية للرزق .بعضهم ينغّم دعواته من طول مامرسته
للمهنة ..يأيت بائع يعرض ما ال يحتاجه الزبون ،وحني يرفض الرشاء يطلب منه
«التعاون معه» ،أي منحه نقودا ً دون أن يشرتي.
يجري ذلك مبعدل عرشين متسول متنوع عىل هذا الشكل يف ساعة ،يبالغ
املتسول يف استعطاف استفزازي غالباً ما يأيت أكله أل ّن الزبون يريد التخلّص من
اإلزعاج .وهذه من ديناميات التس ّول ،وهي مدرة لدراهم باردة .وهي دينامية
مناقضة لدينامية الرأساملية التي تنتج سلعاً.
ال ّرجال املتسولون يف قلب الدار البيضاء أكرث من النساء حسب املالحظة
العيانية ..ويف بعض الحاالت ال يفرس الفقر اللجوء للتسول ..وليس صدفة أن
انتقلت ثقافة التسول إىل صفحات الفايسبوك وكرثت طلبات الاليك والدعوات
مثل «ّدعواتكم أصدقايئ ،مريض الخ.»..
وعند تفكيك ثقافة التس ّول بالعودة لجذورها ،نلحظ أن سلوكيات التسول
انتقلت من قرب الويل الصالح إىل املقاهي ومختلف نواحي الحياة االجتامعية.
وحدها املقاهي تزيد عن عدد قبور األولياء يف املغرب .يف محيط القرب امل ُد ّر
للدخل بفضل النذور والهبات ،يعيش املريدون مجاناً ..أيديهم ناعمة ووجوههم
الظل
بيضاء مرشبة بحمرة حتى يف جنوب املغرب الفقري والحار .يعيشون يف ّ
بفضل الريع ،ينظرون للعامل من ظل القرب ،يشتمون الحياة وميجدون الحياة
األبدية ..ميتدحون املوت ويستصغرون النفس إلظهار التواضع ،يتخذون من
الدروشة واملظلوم ّية سبيالً الستدرار العطف النقدي والعيني..

رضيحا وليني آخرين :سيدي املخفي وسيدي اليامين .وخلف مبنى هذا األخري
حفرة حولها ثالثة أحجار تس ّمى «دار الضامنة» .حجر «مقدس» تعقد حوله
القبائل اتفاقياتها وهو يضمنها.
يف هذا الرضيح ،كانت تضاء شمعة كل ليلة ..لقد نشأ السوسيولوجي البصاص
يف بادية فيها ثالثة أرضحة يف دائرة ال تتجاوز الكلمرتين .مير بها يومياً يف طريقه
للمدرسة .هنا تدخل الزائرات الرضيح حافيات ،يضنئ شمعة ويطلنب العافية
واألوالد والربكة .ال يطلنب الرزق من الرضيح بل من الله.
تقديم الشمع ليس أمرا ً هيناً يف عرص الظالم ،يصعب عىل من ولد يف عرص
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الكهرباء أن يفهم الشمع ،لكن مليارات البرش الذين عاشوا قبل الكهرباء
يعرفون فعالً ما معنى الظالم ،كام يعرفه اليوم طفل وحيد يف غرفة حني تنقطع
الكهرباء ليالً .الشمع غا ٍل يف عرص الظالم ،وهو هدية رمزية أيضاً.

مداخيل القرب
يف مناطق أخرى من املغرب ،حيث مقابر أكرث شهرة ونفوذا ً ،تُنظَّم مواسم
سنوية ضخمة .يحيك مؤرخ يف القرن السابع عرش أن عدد الحارضين يف موسم

أقدم املدن يف التاريخ مقابر .وقد يكون القرب رمزا ً لدولة مثل الرضيح املب ّجل
ملؤسس الدولة املغربية موالي ادريس زرهون ( 793ميالدية) الذي يزار حتى
لليوم .وللقرب مكانة كبرية يف الثقافة العربية اإلسالمية .فالقرب عتبة بني الدنيا
واآلخرة .وحاليا يحتل القرب ويوم القيامة مكانة كبرية يف الخطاب اليومي .ووعياً
بأهمية القرب ،صور املخرج اإلسباين أوليفري الكس فيلم «ميموزا» يف املغرب عن
شبان يتحملون عبئاً رهيباً لدفن جثة شيخ يف بلدته الجبلية .فيلم عبثي عن
وزن جثة الشيخ التي تقود مصرينا .وقد حصل الفيلم عىل الهرم الذهبي ألفضل
فيلم أجنبي يف مهرجان القاهرة.
األولياء هم نُخب البوادي ،وأن يكون الويل أ ّمياً ليس مشكلة بل هو امتياز
لتشبهه بالنبي .ويقال إ ّن مكان القرب كان خالء وال اسم له قبل أن يستوطنه
الويل ويعطيه اسمه .يف قرية خميس سيدي يحيى ( 70كيلومرت رشق الرباط)،
جاء االسم من دفني املكان ،الويل الصالح سيد يحيى .وعىل بعد كيلومرتين منه

قد ت ُه َجر املدينة ال لنقص يف عواطف أهلها ،وال لتقطع وشائج االنتامء للربيق
اآلرس يف عيون لياليها ،وال لهوادج الحياة التي تتنقل الهوينى يف نهاراتها ..بل
لغياب أسباب الحياة .وكأن املياه جفت بني املدينة وأهلها .مل يكرتثوا بحشد

زاوية بلغ اثني عرش ألفاً ذُبح لهم بني يوم وليلة  700من الغنم و  200من
البقر و 20من اإلبل .ترتافق الزيارة مع طقوس رقص وجذبة ،وتساهم طقوس
الرقص الجامعي الشبيهة بالرصع يف التطهري .ويف الفرتة نفسها حصل أمر مشابه
يف أوروبا .يتحدث املؤرخ إريك هوبزباوم يف كتابه «عرص الثورات» عن الحاجة
لتفريغ الطاقة البدنية لألتباع .وقد جرت مشاهد رقص وتفريغ مامثلة يف رضيح
الشيخ الكامل الهادي بنعيىس وسط املغرب يف .2015
عدد الذبائح التي تساعد عىل توالد الرأسامل الرمزي للويل هي االهم يف كل
قل أتباعه .ويغني
هذا .فللويل موارد اقتصادية ليطعم أتباعه .فإذا فرغت قدره ّ
الرأسامل الرمزي اقتصاد القرب .من أين تأيت موارد القرب؟ من حاجة املغاربة
للتصدق لصد رش العني ،لصد رش غامض .وكل من يخاف من الحسد يعترب
وضعه جيدا ً وهو ر ٍ
اض ال يثور .من زكاة القبائل ،من الوفاء للنذور ،من الكفارة
عن كل ميني حنثت ،يف لحظات األزمة يعلن الفرد النذر ،ويف محاولة التأثري عىل
من حوله يُقسم ..وحني متر األزمة أو يخلف القسم يجب أن يدفع الكفارة،
واملسئول عن القرب الرشيف يتسلمها بفرح .وحتى يف  2016يعطي املواطنون
ووزارة الداخلية والقرص املليك األموال لخدام الرضيح فيزيدون يف نفوذهم.

محمد بنعزيز

رضيح موالي ادريس يف املغرب

حلـب :مت ّهـل داخـل نفــق  16تشـريـن

يتناهى صخب فتيان من أعىل الجرس ،حيث تتوزع القاطرات وعربات النقل
بني الخطوط الحديدية املهملة ،وهم يلعبون الكرة يف املساحات الخالية من
محطة القطار التي توقفت قطاراتها عن العمل منذ سنوات خمس ..كام تتعاىل
أحاديث فتيان آخرين ،يودعون حقائبهم املدرسية فيام بينهم قبل انتخاب
املجازفني منهم ليتسلقوا سور املنزل ويقطفوا مثار أشجار الربتقال التي امتدت
أغصانها إىل فوق الرصيف .ال أحد يحذرهم من نتائج مخاطرة تسلق الحافة
الضيقة للسور ،بعدما غدا املوت واإلصابات الجسدية من متمامت الحياة
اليومية ،وال من ترقّب خروج مذعور ألصحاب البيت ملعاقبتهم بالكالم عىل
فعلتهم ..ألنهم يعلمون أن البيت مهجور ،وأصحابه غادروه منذ زمن.

مــهــاجــر مــن أفــريــقــيــا الـــســـوداء داهــمــهــم البوليس
الجزائري ليلة الثاين من كانون األول  /ديسمرب 2016
يف تجمعات إقامتهم واقــتــداهــم إىل معكرس بائس
يف ضــواحــي العاصمة ثــم إىل الــحــدود حيث طــردوا.

ال يحرث املريدون حتى عندما متلك زاوية الويل أر ٍ
اض فالحية ،بل تأيت
القبائل لتحرث جامعياً للويل ،ويسمى هذا «التوزية» ،أو يؤجر الويل وساللته
األرض لفالحي القبائل .ومن يأيت الزاوية يأكل .يحيك ابن الزيات صاحب كتاب
«التشوف» (1220م) أن ولياً جاع «فلفظ له البحر سمكة فأكلها نيئة» .فام
هي الخواص السيكولوجية لزوار الرضيح التي تنتقل لحياتهم وملجمل سلوك
املغريب؟
َ
«تعال نحلق رؤوسنا
تعلم السوسيولوجي البصاص يف االبتدايئ حكاية
باملجان» ،وهي ترسخ عادة الحصول عىل املجاين .وليس صدفة أن يطلب
التلميذ من األستاذ معاونته بالنقاط غري املستحقة من باب التسول .وبجانب
يرسخ التصوف صورة الحياة الدنيا يف الثقافة الشعبية :غدارة ،متقلبة،
املدرسةِّ ،
فاسدة ،قبيحة ..وبالتايل فهي ُمنفِّرة ،ومن ينجح اقتصادياً يوصف بأنه «يحمل
وسخ الدنيا» .هذه عقلية تشجع عىل الهروب من الحياة االقتصادية وت ُعطِّل
قوى اإلنتاج .يشتم ابن الجوزي املتصوفة ألنهم يفضلون التوكل عىل الكسب
ويرددون «ال بد من أن يصل إلينا رزقنا» .ورزقهم يصلهم وافرا ً .ومل يشتك أحد
من قلة اللحم يف حفالت األرضحة .فالقرب ليس مجرد حفرة ،إنه نواة تنظيم
اجتامعي يشد التامسك االجتامعي وينتج مشاعر توحيد أقوى من االسمنت.
غري أن هذه الفوائد ال تلغي النتيجة الفرعية:
لقد أورثنا اقتصاد الهبات ثقافة التسول اآلن .وحني يأيت أطفال يطلبون صدقة
فهذا يضمن مستقبل ثقافة التسول .وال يقترص التسول عىل الفقراء ،فاألغنياء
يتسولون الدولة ،ويسمى ذلك «الريع» ،وهو تسول الكبار .صحيح أن املغرب
يتبنى اقتصاد السوق .صحيح أن الريع عدو السوق ،لكن يوجد ريع يف بطن
السوق ،ريع هو عبارة عن تسول احرتايف .ففي دولة الريع العطوفة الكرمية
شعب ينتظر العطايا ،زعامء أحزاب خرسوا االنتخابات ويتسولون كرايس وزارية،
مثقفون متسولون ميارسون املدح والرثاء التكسبي ،مؤلِّفون متشبعون بثقافة
التسول يفتتحون كتبهم هكذا «كتبه عبيد الله املفتقر لعفوه وفضله ورحمته»
ويختمون بشكر ويل النعم.
تتسبب الصدقات يف تأبيد فقر من يتلقونها .يف نقد املجاين يردد املغاربة
«الفابور كيغرق البابور» (املجاين يغرق السفينة) .حاليا ال يشء يعادل اقتصاد
القرب إال فتاوي وكتب «عذاب القرب» .ما كان تجارة سيصري نارا ً ،لكن املتصوف
املغريب امللتصق بأرضه ولله الحمد قد هزم السلفي الجوال يف امليدان لحد اآلن.

املقربة هي أ ّول تج ّمع برشي مستقر يف حياة الرحل .يعترب القرب يف البوادي
املغربية رمزا ً للجد املؤسس الذي تستقر حوله القبيلة .القرب جذر ،مجال انتامء،
أقل عنادا ً من
مركز جينولوجيا القبيلة ،تنشأ حوله الحقول واملنازل ،وسكّانها ّ
الرحل وال يفهمون شعار «قل كلمتك ِ
وامش» ،بل يقدّسون االستقرار ..لذلك
ت ُظهِر القبائل الوفاء ألوليائها  /جذورها .وللوفاء بعد نقدي (من النقود ال من
النقد ،البناء أو الهدام).

***
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امتدادات ثقافة التسول

مكانة القرب

تلتصق األسئلة باآلذان كصمغ حي ،ال نجاة منه .هل انتهت الحرب؟ هل
تفقدتَ بيتك ،أستعود إليه؟ هل ستتوقف املعونات والسالل الغذائية؟
هل سيعود النازحون؟ هل ستعود الكهرباء وينتظم تدفق املياه؟ هل
ستعود الدولة إىل دعم الوقود وبعض املواد الغذائية؟ هل تعود الحياة
للمناطق الصناعية ..تبدو األسئلة سهلة ،لكن ال أحد يصل إىل إجابة عن
أسهلها.

العدد  11 - 5 | 224كانون الثاين  /يناير 2017

املدن الخالية ،أفاميا وتدمر وماري وبُرصى ..التي اسرتخت عىل مجاري األنهار
والواحات الرثية بالينابيع .حسبوا امتحان تقويض املدن قد أمىس نسياً منسياً
ألزمان لن تعود وال ميكن تكرارها .لكنها عادت ملدن كربت بأهلها وتعالت
بأحالمهم املتجددة.
***

أطلق عليه اسم «جرس  16ترشين» ،لكنه يف الحقيقة «نفق  16ترشين»،
نفق لعبور السيارات والحافالت والشاحنات ،ارتفع عىل طرفيه ممر للمشاة.
يشري اسمه إىل اليوم الذي حدثت فيه الحركة التصحيحية يف  1970من القرن
املايض .مىض الزمن ..ستة وأربعون عاماً ،تخللتها العديد من الوقائع التي تركت
آثارها يف التكوين االجتامعي -السيايس :حرب ترشين ،التدخل العسكري يف
لبنان ،الرصاع مع جامعة اإلخوان املسلمني و»طليعتهم املقاتلة» ،تصفية اليسار
الثوري ..ما من واقعة يف تاريخ السلطات خارج قدرات التفسري وإمكاناته.
ولكن الفكر ال يعجز عن فهم السلطة إال بعد تحويلها إىل ميتافيزيقيا.
شق النفق يف أواخر الثامنينات من القرن املايض ،تحت االمتداد الشاميل
ملحطة القطار املركزية املعروفة مبحطة بغداد ،بغاية اختصار املسافة االلتفافية
الطويلة املؤدية إىل حي الرسيان وحي األرشفية وما بعدهام .التقى بصعوده،
بعد مسافة تزيد عىل مئتي مرت ،بالطريق املزدوج الذي يدور حول محيط
املدينة املعروف ب»الدائري الشاميل» ،الذي يكتمل بطريق مزدوج آخر يحمل
اسم «الدائري الجنويب» ،وهام طريقان مزدوجان منتصفان بجزيرة نباتية،
جددا الطريق املفرد ،الذي شق وع ّبد يف عهد االنتداب الفرنيس ،وحمل اسم

«حول املدينة» .يقوم النفق بالوصل بني حيز التوسع املديني األول ،الذي انتظم
خالل عهد االنتداب الفرنيس خصوصاً ،والتوسع املديني الثاين الذي مل ينتظم
وفق تخطيط مديني إال يف بعض أحيائه ،بينام تخبط عشوائياً يف أطراف املدينة
األربعة ،وباألخص يف رشق املدينة وجنوبها.
مل يحتفظ املشهد بعنارصه التي ترسخت قبل خمس سنوات .أمست
املؤسسة االستهالكية التابعة لوزارة التموين تبيع بأسعار السوق ورمبا أعىل
قليالً ،واسرتدت الوزارة نفسها املركز التجاري الذي كانت قد أجرته لرشكة تركية
متخصصة بإنتاج وتسويق األثاث املنزيل .استبدل املركز املتخصص بتسويق
األقراص املدمجة بعد تقسيمه ،بورشات لصناعة األلبسة النسائية .واستبدل
مركز وكالة سيارات شيفروليه ،مبركز «حالل» للتسوق ..وغابت الفتيات الاليت
كن يتشمسن يف عهد خال عىل الرشفات ،وقد أسندن مرافقهن عىل الحواف
الحجرية .توسعت مستودعات الهيئة العامة للمطاحن لتستقبل قوافل
شاحنات اإلغاثة ،كام تحولت رحبة تصليح عربات القطارات إىل مركز معاينة
السيارات واآلليات.
حيي «محطة بغداد» و«الشيخ طه» اللذان يالصقان النفق من
ْ
وصلت إىل ّ
شامله وجنوبه ،مئات العائالت من النازحني ،استأجروا أو ُم ِنحوا بيوتاً من
أصدقاء وأقرباء ،وسكنوا أقبية العامرات املخصصة كمالجئ أو بيوت مؤونة،
والدكاكني وأسطحه العامرات .ال بيوت وال دكاكني وال أقبية خالية يف هذين
الحيني.
***
ال رضورة ملواعظ تبعث الفرائض الفلسفية من أجداثها «الحق والخري
والجامل» ،وتبحث لها عن مكان تقحمها فيه .بعد رؤية من أعايل النفق

كاتب وسيناميئ من املغرب

لشاحنات محملة بأثاث البيوت ،أترى أصحابها هم من قرروا نقلها إىل القسم
الغريب من املدينة ،بعد تيقنهم استحالة الحياة يف بيوتهم التي غادروها قبل
سنوات وعادوا ليتفقدوها اليوم؟ أم هم غري أصحابها ،وقد جازفوا بنقلها
لتفكيك املفخخات التي زرعها اإلرهابيون يف جوف الثالجات والغساالت
والطاوالت ..والسجادات!
برز يف الثقافة العسكرية التعبري العثامين «يغمه» ،بعد اكتامل اجتياح املدن
وتركيعها ،وال يزال يُستخدم للتعبري عن حالة التفلّت من الرقابة واملحاسبة.
وتعني الكلمة اإلباحة أو االستباحة .تعبري يحفز املحاربني إلنجاز مهمتهم يف
إسقاط املدن ،ويكافئ إخالصهم وتفانيهم بوعد من قادتهم أو قائدهم بأنها
ستكون «يغمه» لهم أليام محددة ،ثالثة أيام أو أسبوع ،لنهبها واغتصاب نسائها
وفتيانها .ال تخفي الكتب التاريخية أنه يف الـ«يغمه» ال يخضع املحارب ألي
محاسبة وعقاب عىل مخالفاته ألي من القوانني الوضعية أو الدينية.
أ ِم َن الجائز اليوم ،بعد عبور الشعوب األلفية الثالثة ،العودة لثقافة الـ«يغمه»
والغنيمة ذات األصول الحربية البدوية التي تعايش معها الدين الجديد يف
غزواته وفتوحاته ،ومل يعمل عىل تقويضها .كيف تعود هذه املدن املدمرة إىل
عهد الفعل والتجدد واألمل .ما نوع املعجزات التي نسيت شعوبها مع الزمن
أرسار اجرتاحها.

عزيز تبيس

كاتب من سوريا
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متابعـات

«العدالة االنتقالية» يف تونس ()2

جلسات استماع علنية لضحايا الديكتاتورية
انطلقت يف تونس يومي  17و 18ترشين الثاين /نوفمرب
الحلقة األوىل من جلسات االستامع العلنية لضحايا االنتهاكات
الجسيمة لحقوق اإلنسان ،وقد حرضها باإلضافة إىل الضحايا
وعائالتهم ،عدة سياسيني وناشطني حقوقيني تونسيني وأجانب.
وعقدت الحلقة الثانية يف  17كانون األول /ديسمرب (ذكرى اندالع
االنتفاضة الشعبية) ،وستعقد الحلقة الثالثة يف  14كانون الثاين /
يناير (ذكرى هروب بن عيل) .وحدهم الرؤساء الثالثة غابوا عن
املشهد .غياب /صمت موغل يف البالغة .وتعترب هذه الجلسات
انتصارا ً مهامً حتى وإن كان جزئياً ورمزياً .فهي أعطت الفرصة
لر ّد االعتبار لضحايا عقود من الظلم ،بانتظار أن يعرتف الجالدون
و يعتذروا .وتباينت ردود الفعل عىل مستوى «النخب» وعموم
املواطنني ،بحسب االنتامءات السياسية واإليديولوجية.

انتصار رمزي للضحايا و للذاكرة الجامعية
قد يعترب البعض أ ّن مجرد عقد جلسات تنقل يف التلفزيون
ال يعترب إنجازا ً عظيامً يف بلد شهد «ثــورة» وتح َّرر من نظام
ديكتاتوري ،وينعم حالياً بحرية التعبري .قد يكون ذلك صحيحاً
عندما يُعتقَد أ ّن األمور قد حسمت يف تونس ،كام ير ّوج لذلك
السواء .لك ّن األمر ليس بتلك
ّ
اإلعــام
املحل واألجنبي عىل ّ
البساطة ،فالرصاع ما زال مستمرا ً يف البالد ما بني الذين يريدون
فحسب تعديل صورة النظام وبني الذين ينشدون تغيريا ً حقيقياً
ويريدون أن يقطعوا فعلياً مع املايض وأن يحصنوا مستقبل البالد
من القمع واالستبداد .موازين القوى اليوم يف تونس هي يف صالح
األوائل .أغلب املناصب السياسية واإلدارية امله ّمة يسيطر عليها
«أزالم» النظام القديم  /الجديد .كام أ ّن حالة عدم االستقرار التي
مل يعتد عليها الناس جعلت جزءا ً منهم يحن إىل «أيّام» بن عيل
«اآلمنة» .ووسط هذا املناخ املعادي ،تربز جلسات االستامع العلني
لضحايا االستبداد كنقطة ضوء وكانتصار رمزي عىل كل الذين
حاولوا طمس الحقيقة وقطع الطريق أمام العدالة .الجلسات
لكل من نيس أو تناىس أ ّن تونس كانت
كانت مبثابة جرعة تذكري ّ
ترزح تحت نظام ق َمع كل املكونات السياسية املعارضة ،وعطّل
الحياة الثقافية والحريات ،وانفرد بالقرار ،وبدَّد ثروات البالد،
ورهن مصريها للمؤسسات املالية الدولية .مشاهدة ضحايا القمع
يتحدثون عن جروحهم وعن جالديهم يف قنوات التلفزيون أمام
ماليني البرش هو يشء مختلف متاماً عن زمن الخوف ،عندما كان
الناس يتحدثون همساً خوفاً من «آذان الجدران».
غياب الرؤساء الثالثة وكبار املسئولني عن افتتاح الجلسات كان
يف مكان ما اعرتاف بالهزمية .هذه الجلسات هي أيضاً انتصار
للذاكرة وتوثيق ملا كان يتناقله شفهياً املناضلون والضحايا .ميكن

اعتبارها خطوة أوىل ناجحة (رغم كل النقائص) نحو إعادة كتابة
تاريخ تونس.

تكلمت الضحية فهل يعرتف الجالد؟
جلسات االستامع العلني أتت بعد آالف جلسات االستامع
الرسية ،والشهادات التي نقلت مبارشة عرب القنوات التلفزيونية
هي عينة بسيطة من تاريخ القمع ذاك .اختيار الشهادات الحية
مل يكن اعتباطياً ،فخالل يومني استمع التونسيون والعامل اىل
شهادات من ضحايا (أو من أهلهم) ينتمون اىل مختلف التيارات
السياسية ،وهم تجرعوا عدة أنواع من القمع يف مراحل مختلفة
من تاريخ البالد املعارص .يف اليوم األول ،استمعنا يف البداية اىل
شهادات لثالث من أمهات شهداء انتفاضة  ،2011/2010اللوايت
ال زلن يطالنب بكشف هوية القتلة ،وينددن بأحكام القضاء
العسكري التي مل تنصفهن .ثم تلتها شهادتا كلٍ من أم وزوجة
مناضل اختطف وقتل ومل يكشف اىل اليوم مكان جثته .واختتمت
الجلسة بشهادة لسامي براهم (أكادميي إسالمي) و جيلبري النقاش
(كاتب يساري) عن تجربتهام مع االعتقال والتعذيب والسجن
خالل التسعينيات لالول والستينيات للثاين .وتضمنت جلسة اليوم
الثاين مثاين شهادات أخرى ،بعضها قدمها أقارب مناضلني شيوعيني
وإسالميني قتلوا تحت التعذيب ،وبعضها اآلخر ملساجني سياسيني
عروبيني ويساريني وإسالميني تحدثوا عن اإلنتهاكات الجسديّة
والنفسية الجسيمة التي تعرضوا لها خالل عهدي بورقيبة وبن
عيل.
االستامع بانتباه إىل الشهادات املتعاقبة يرقى إىل درجة
املازوشية ،لك ّنه كان رضورياً حتى ال ينىس التونسيون ما حدث يف
بالدهم ،وحتّى يعي أبناؤهم قيمة الحريّة النسبية التي يعيشونها
اليوم .جلسات االستامع كانت أيضا فرصة حتّى ال يقول أحد إنّه
«مل يكن يعلم» ،كام أنّها فقأت دمالً عمره أكرث من نصف قرن،
بكل الوسائل .تحدّث الضّ حايا
كانت آلة الدعاية تحول إخفاءه ّ
وأهلهم عن آالم ومعاناة استم ّرت لسنوات طويلة من أعامرهم
وما زالت آثارها بادية إىل اليوم .أغلبهم مل يطلب قصاصاً مبعنى
«العني بالعني» ولك ّنهم يريدون ر ّد االعتبار ،واعرتافاً من الجالد،
واعتذارا ً من الدولة.

ردود فعل متباينة
الجلسات كان لها وقع كبري عىل أغلب التونسيني ،وإن كانت
ردود الفعل تراوحت بحسب التموقع السيايس .عىل املستوى
الشعبي ،كان لشهادات الضحايا تأثري الصدمة .فعىل الرغم من أ ّن
أغلب التونسيني سمعوا عن قصص التعذيب وبشاعة املامرسات
التي تسلط عىل املساجني السياسيني ،فإن االستامع إىل شهادات
ح ّية من أشخاص يروون عذاباتهم بالتفصيل املؤمل كان له طعم

 ..بــألــف كـلــمـة

مدونات

الجزر مرصية وكذلك الشباب املعتقلون!

الصور البشعة دي للقبض عىل مجموعة من أجدع شباب مرص اليل نزلوا امبارح يعلنوا بسلمية وتحرض
موقفهم بإن تريان وصنافري مرصية ..أياً كان رأيك يف موقفهم ،دول ناس نزلوا لقضية وطنية بحتة ،بيقولو األرض
دي من بلدنا ،األرض دي جيشنا حارب عشانها ،ومات عساكر مرصيني كانوا بيحموها .هل دي جرمية تستوجب
القبض عليهم؟
وكامن نفس األسلوب القديم جدا ً ،أفراد رشطة مبالبس مدنية هام اليل يقبضوا بالرضب والسحل؟ عيب فعالً
نقول شكليات زي ان القانون بينص عىل املالبس الرسمية ،وعىل حسن معاملة املتهم ..عيب نقول كده اذا كان
القانون والدستور بيتْ ِ
مسح بيهم األرض كل يوم ،والقصة دي يف جوهرها عدم احرتام القضاء اليل قال بحكم
واضح ان األرض مرصية ،وبعدين الحكومة طعنت ،وموعد النطق بالحكم النهايئ عند املحكمة االدارية العليا
يوم  16يناير فاليل حصل هوا التهرب من القضاء بإحالة مفاجئة وعاجلة للربملان
وملا انتم واثقني جدا من موقفكم انها سعودية ،ليه منتظرتوش أسبوعني ،جايز الحكم النهايئ ينصفك ما دام
مش عاجبكم حكم أول درجة؟ هوا القضاء ده كامن من شباب الثورة اليل مش عاجبينكم؟ هوا القضاه دول
كامن هتقولو عليهم مم َولني؟ وإال خونة؟ وإال عيال مش فاهمني؟

من صفحة «املوقف املرصي» عىل فايسبوك

حـلـــــم..

ضحى الكاتب  /العراق

آخر .أغلب أحزاب املعارضة التاريخية واملنظامت الحقوقية
التي ناهضت النظام الديكتاتوري عربت عن رضاها ،وابتهاجها
بهذه الجلسات التي تكشف جز ًء من تاريخ تونس ،وتعيد نوعاً
ما االعتبار آلالف الضحايا الذين اضطهدوا وحورصوا يف قُوتهم
وأُبعدوا عن عائالتهم.

وبالطبع كان هناك من انتقد هذه الجلسات بشدة ،وحتى
هاجمها وحاول تشويهها .منتقدو الجلسات العلنية ينقسمون
إىل قسمني أساس ّيني :هناك الذين يعتربونها أدىن من املطلوب،
وآخرون يعتقدون أنّها تبالغ .القسم األول من املنتقدين يرون يف
هذه الجلسات امتصاصاً للغضب ،وخطوة نحو املصالحة مع نظام
القمع ،مام يُض ّيع حقوق الضحايا ومينح صكوك غفران للمسئولني
والجالدين .القسم الثاين يتألّف أساساً م ّمن عملوا مع النظام
الديكتاتوري ،سوا ًء يف أجهزته الخشنة (مراكز التحقيق والتعذيب،
والسجون) أو الناعمة (سياسيون ،وإعالميون ،وأكادمييون ،وفنانون
بكل
ومثقفون ،)..ويحاولون تشويه مسار العدالة اإلنتقالية ّ
الطرق ،ألن نجاحه يعني إدانتهم وفضحهم .هؤالء يعتمدون عدّة
حجج لتربير موقفهم ..فيتحدثون تارة عن أ ّن العودة إىل املايض
هي فتح لجروح قدمية تؤمل الضحايا وتوتر العالقة بني مكونات
املجتمع ،ويحاولون تارة أخرى «إغـراق السمكة» أو إضاعة
املوضوع عرب القول بأنه حتى املتورطون يف خدمة الديكتاتورية
هم يف آخر األمر ضحايا ،ألنّهم مل يكن لديهم خيار آخر يف ظل
نظام قمعي .وعندما ال تجد حججهم «العاطفية» قبوالً وصدى،
يلتجئون إىل حجج أخرى أكرث «عقالنية» :فالعدالة اإلنتقالية
ستتحول إىل انتقام مام سيخيف رجال األعامل الذين كانوا مقربني
من النظام ومام سيعطل االستثامر األجنبي ،كام أ ّن التعويضات
املاديّة التي سترصف للضحايا ستكلف البالد الكثري من األموال،
وهي بأمس الحاجة إليها يف ظل األزمة اإلقتصادية الخانقة التي
تعيشها .وعندما تنفد كل الحجج يعودون إىل أساليبهم القدمية:
التشويه .فتارة يتهمون رئيسة الهيئة بالفساد املايل ،وتارة يعتربون
أن اإلسالميني هم املتحكمون بالهيئة واملستفيدون منها.

ختاما..
تعترب العدالة اإلنتقالية «أضعف اإلميان» يف بلد شهد سقوط
نظام ديكتاتوري .لك ّن املشكلة األساسية يف تونس أن النظام مل
يسقط بالكامل ،واستطاع ترميم نفسه ،وارتدى حلّة جديدة
متناسبة مع التغريات التي وقعت .االنتكاسة التي حصلت يف
تونس جعلت مسار العدالة يتعطل لسنوات طويلة ،حتى كاد
ينىس متاماً لوال صمود املجتمع املدين وبعض األحزاب السياسية.
الرصاع ما زال مفتوحاً يف تونس ..رصاع إرادات ..رصاع املايض
واملستقبل.

شوكان :الكامريا  -الذاكرة

فاطمه اعتادت الوقوف يف بلكونتها كل يوم ( تصوير :أسامء جامل )
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يف املئة من النساء يف املــدن املغرب ّية ال يساهمن يف
النشاط االقــتــصــادي ،وكعالمة عــى وجــود أزمــة فقد
قــد انخفض مــع ـ ّدل النشاط االقــتــصــادي للنساء من
 25يف املئة عــام  2000إىل  22.6يف املئة عــام 2014

arabi.assafir.com

املزيد عىل موقع «السفري العريب»

 املقاومة الشعبية لـ»البلطجة» ..حدوتة مرصية تفتقد األمان – منى سليم االختفاء البطيء لسينام الواقعية املرصية – أحمد مدحت -معرض جديد يف تونس :القوانني الرائدة أه ّم من التحف – كوثر ربحي

محمد رامي عبد املوىل

باحث من تونس

تابعونا عىل «فايسبوك» :السفري العريب ـ Assafir Arabi
تواصلوا معنا عىل «تويرت»@ArabiAssafir :

«جائزة شوكان للتصوير» يف دورتها الثانية تسلط الضوء عىل قضية املصور الفوتوغرايف محمود شوكان
املعتقل منذ فض اعتصام رابعة يف آب  /أغسطس عام  .2013هنا  4من بني  40صورة وصلت إىل
القامئة القصرية للجائزة التي تنظّم بجهود فرديّة ،وقد وصل إليها  3500صورة

يف النوبه ( تصوير :السيد عبد القادر )

السييس يبيع املستشفيات الحكومية

األهرام« :السييس يطالب الصحة بطرح عدد من املستشفيات الحكومية التكاملية عىل املستثمرين لتوفري مثن
العالج لغري القادرين» .ماشاء الله عليه ،نبيه جدا ً!
إحنا نبيع املستشفيات ،الىل هي أصالً مش مستشفيات ،ويادوبك شوية كراكيب ..ليه بقى؟ عشان نجيب
فلوس نعالج بيها املواطن الغلبان ..نعالجه فني بعد ما بعنا املستشفيات؟ مش مشكلة ،دي شكليات ..طيب
وتغل األدوية،
يا ريس إنت أصالً بتقلل ميزانية الصحة ،وتروح تشرتي سالح محدّش فاهم هنعمل بيه إيهّ ،
واملستشفيات الكبرية ماشية بالتربعات ،مش ماشية أوي بس بتحاول ..مواطن غلبان مني اليل يهمك؟ ده إنت
كل يوم بتدهسه بجزمتك عشان الرشطة والجيش ينبسطوا ،ما هو لو املواطن الغلبان صعبان عليك كنت تز ّود
ميزانية الصحة ،تجيب أدوية ،توقّف الرسقة ،تحسن أوضاع املستشفيات والدكاترة ،تعمل أي حاجة غري إنك
تبيع ..أي حاجة هتبقى أحسن من التخلف ده !
ثم إحنا ضمن البيعة وال إيه موقفنا؟؟ يعنى أنا كدكتور ىف الوزارة هتباع أنا كامن وال إيه ،أنا ماخدش ىف
العملية ديه أقل من عرشين جنيه.

من صفحة  Ahmed Abdelmoneimعىل فايسبوك

اليمن :رشوط األمان والخري
الصورة باألبيض واألسود املعلقة عىل أحد جدران منزل عمي األستاذ محمد عبده نعامن
الحكيمي كانت تروي قصة .قصة نضال شابني هام عمي ورفيقه األستاذ أحمد قاسم دماج.
قصة كان يرويها يل أيب وأنا طفلة ومل أفهم منها حينذاك سوى أمرا واحدا :أننا بخري وأننا يف
أمان ما دام يف اليمن عمي ودماج.
رحل عمي ورحل رفيقه عمر الجاوي ورحل آخرون .رحل الكثري منهم تباعا ،وبقيت صورهم
معلقة عىل جدران املنزل .واليوم رحل األستاذ دماج ،وال أظن أحدا ً قد بقي بعده من الرفاق
يف الصورة لريحل.
قصنا جميعا يف التقاط أخرى شبيهة بها .ولصورهم
للرفاق من جيل سبتمرب وأكتوبر صورا ً ّ
قصة مل نستطع كتابة مثلها ،لكن علينا أن نفعل ذلك حتى يشعر أطفالنا باألمان وبأنهم بخري.

من صفحة وميض شاكر عىل فيسبوك

