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حرفيّو موريتانيا
ميراث اجتماعي من العبودية المعنوية

نواكشوط ـ محمد فال الشيخ

يــعــانــي الــصــنــاع الــتــقــلــيــديــون في 
اجتماعي  مــوروث  من  موريتانيا 
إليهم  ويــنــظــر  الــحــرفــيــن،  يحتقر 
باعتبارهم ينتمون إلى أدنى درجات الهرم 
االجـــتـــمـــاعـــي وفــــق تــراتــبــيــة طــبــقــيــة كــانــت 
ســـائـــدة فـــي املــجــتــمــع املـــوريـــتـــانـــي الــقــديــم، 
ويــؤكــد نــشــطــاء أنــهــا مــا زالـــت قــائــمــة حتى 
ــاوالت املــتــواصــلــة إلنــهــاء  ــحــ ــم املــ ــيـــوم رغــ الـ

التمييز الطبقي.
التقليدين،  الصناع  املجتمع مع  ويتعامل 
الذين يعرفون شعبيا في موريتانيا باسم 
»ملعلمن«، وفق ثقافة قديمة رائجة أساسها 
التي  الــثــقــافــة  وهـــي  االجــتــمــاعــي،  التحقير 
يصفها نشطاء املجتمع املدني وحقوقيون 
بأنها نــوع مــن »االحــتــقــار املــعــنــوي«، ويتم 
الــســخــريــة مــنــهــم وإطــــاق الــنــكــات حــولــهــم، 
ضمن مــوروث طبقي يصنف املجتمع إلى 

فئات وطبقات.
وتــعــتــبــر مـــعـــانـــاة »ملــعــلــمــن« أقــــل مــقــارنــة 
بـــشـــريـــحـــة األرقـــــــــاء الـــســـابـــقـــن، غـــيـــر أنــهــم 
يـــصـــفـــون طـــريـــقـــة الـــتـــعـــاطـــي مــعــهــم بــأنــهــا 
نـــوع مــن »الــعــبــوديــة املــعــنــويــة«، فالتمييز 
الـــتـــزاوج معهم،  االجــتــمــاعــي ضــدهــم يمنع 
ويــجــعــلــهــم وفــــق كــثــيــر مـــن فــئــات املجتمع 

تظاهرة سابقة في نواكشوط ضد التمييز الطبقي )فرانس برس(

C

املوريتاني غير مؤهلن للقيادة أو الترقي 
أو تــولــي املــســؤولــيــات، حتى فــي املناصب 

الدينية.
ونــشــطــت مــجــمــوعــات شــبــابــيــة وحــقــوقــيــة 
تدافع عن شريحة »ملعلمن« خال السنوات 
إلى  املوريتانية  الحكومة  املاضية، وتدعو 
إنصافهم، ومحاربة مظاهر التمييز ضدهم 
ــرار الـــحـــراك الـــذيـــن يـــقـــوده نــشــطــاء  ــ عــلــى غـ
السابقن »لحراطن« ضد  ــاء 

ّ
األرق شريحة 

العبودية ومخلفاتها.
أبرزها  مهنًا،  »ملعلمن«  غالبية  ويــتــوارث 
ــــرف الـــيـــدويـــة  ــحـ ــ الــــــحــــــدادة وصــــنــــاعــــات الـ
التقليدية، وهم جزء من شريحة »البظان« 
الـــتـــي تــمــثــل غــالــبــيــة ســـكـــان مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
والـــتـــي تــتــكــون مـــن عــــدة فـــئـــات اجــتــمــاعــيــة 
ــا »لـــــــحـــــــراطـــــــن« وهــــــــــم األرقــــــــــــاء  ــ ــرهــ ــ ــهــ ــ أشــ
ــاون« وهــم املتخصصون  ــ الــســابــقــون، و»إكـ
في املشغوالت والحرف التقليدية، وغيرها. 
ويـــقـــول مــحــمــد يــحــيــى ولــــد عــبــد الــرحــمــن، 
ــراك »ملـــعـــلـــمـــن« إن واقــــع  ــ ــ الـــنـــاشـــط فــــي حـ
مؤكدا  مؤلم،  إليها  ينتمي  التي  الشريحة 
ــة  ــريـــحـ »الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، أنــــهــــم »شـ لـــــ
اجــتــمــاعــيــة تـــمـــارس مــهــنــة الــــحــــدادة حتى 
أصــبــحــنــا نــنــســب إلــيــهــا، وألـــصـــق البعض 
بنا أوصافا مذمومة، وأننا ال نقبل الصاة 
خلف أفــراد الشرائح األخــرى، وكل ذلك من 

في  ننافس  ال  حتى  اجتماعيا  عزلنا  أجــل 
الترقي املجتمعي في بادنا، وهذه النظرة 
انــســحــبــت عــلــى الــتــعــاطــي مــعــنــا سياسيا 
تــم طمس تاريخنا  أنــه  واجــتــمــاعــيــا. حتى 
املهني والنضالي رغــم أنــه جــزء من تاريخ 

املجتمع املوريتاني«.

ازدراء وتهميش
ــمـــن« عــلــى  ــلـ ــعـ ويــــرتــــكــــز الـــتـــمـــيـــيـــز ضــــد »ملـ
ترويج النظرة الدونية ، وصوال إلى تزوير 
نصوص دينية لوصمهم باالزدراء، إضافة 
ــة مــعــهــم بــاعــتــبــارهــم  ــ ــــدولـ إلـــــى تـــعـــاطـــي الـ
ال يــصــلــحــون لـــلـــقـــيـــادة، والــتــنــكــر ألدائـــهـــم 
االقـــتـــصـــادي كــمــجــمــوعــة حــرفــيــة ســاهــمــت 
الوطني، وتهميش  االقتصاد  تــزال في  وال 
ــة ألعــــضــــائــــهــــا مــن  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ األحــــــــــــــزاب الــ
»ملـــعـــلـــمـــن«. ويــضــيــف ولــــد عــبــد الــرحــمــن: 
كرمهم  كبشر  ملعلمن  ضــد  تمييز  »هــنــاك 
الله، حيث ينظر إليهم على أنهم مواطنون 
أقـــل مــن بــقــيــة املــواطــنــن، وال يــعــتــرف بهم 
الــدولــة  بــنــاء  فــي  ساهمت  اجتماعية  كفئة 

وفي محاربة االستعمار«.
ــقــــول الــــنــــاشــــط املــــدنــــي:  ــن مـــطـــالـــبـــهـــم يــ ــ وعــ
»نطلب اإلنصاف، ووقف العنصرية ضدنا، 
خصوصا من الدولة، ألن هنالك من يؤسس 
لذلك دينيا، نريد إنصاف كوادرنا ومنحنا 

ــيـــاة، وفــــي اإلعـــــام،  فـــرصـــا عـــادلـــة فـــي الـــحـ
ومكانا في مهام تسيير الشأن العام. نطلب 

املساواة والعدالة االجتماعية«. 

أساطير متوارثة
ويقول خليهن ولــد محمد األمــن، الباحث 
بــاملــركــز املــوريــتــانــي لــلــدراســات والــبــحــوث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  االســتــراتــيــجــيــة لــــ
ــفـــوضـــى االجــتــمــاعــيــة الــتــي  »الــــحــــروب والـ
ــرات مـــتـــعـــددة،  ــتـ ــفـ شــهــدتــهــا مـــوريـــتـــانـــيـــا لـ
كــنــت ســبــبــا فـــي إفـــــراز كــثــيــر مـــن الــظــواهــر 
السلبية، منها احتقار ملعلمن، والتي كانت 
القوية  املجموعات  استضعاف  عن  ناتجة 
لــلــمــجــمــوعــات الــضــعــيــفــة، وتــوظــيــفــهــا في 
ثقافة  ترسخت  الــتــراكــمــات  ومــع  خدمتها، 
وتنسج  املستضعفة  املــجــمــوعــات  تحتقر 

حولها أساطير لتبرير ذلك«.
ــد مــحــمــد األمـــــــن، أن »احـــتـــقـــار  ــ ويــــؤكــــد ولـ
بــعــض املـــجـــمـــوعـــات االجــتــمــاعــيــة ال تـــزال 
موجودة بشكل كبير في موريتانيا، ألنها 
قائمة على ثقافة مجتمعية، وبالتالي فمن 
الصعب محوها«، ويقترح »تحرير الثقافة 
الــتــي تسيء  املصطلحات  مــن  املــوريــتــانــيــة 
ــن، ونـــشـــر الــثــقــافــة اإلســامــيــة  ــريــ إلــــى اآلخــ
ــد مــيــزة  ــ الـــصـــحـــيـــحـــة الــــتــــي ال تـــعـــطـــي ألحــ
الــتــقــوى والعمل  على أحــد إال على أســـاس 

الصالح«.
وانتقد املقرر األممي الخاص بالفقر املدقع 
ــان، فــيــلــيــب آلــيــســتــون، في  ــقـــوق اإلنــــســ وحـ
مايو/ فــي  موريتانيا  زيــارتــه  عقب  تقرير 
أيار 2016، وجود »غياب منهجي للحراطن 
واملوريتانين األفارقة من جميع املناصب، 
وإقصاء مستمر تجاههم في جوانب عدة 
الحياة االقتصادية واالجتماعية، رغم  من 

أنهم يشكان ثلثي السكان«.

يرتكز التمييز ضد 
»ملعلمني«على ترويج 

النظرة الدونية، إضافة 
إلى تعاطي الدولة معهم 
باعتبارهم ال يصلحون 

للقيادة في املجتمع.

■ ■ ■
تعتبر معاناة »ملعلمني« 
أقل مقارنة بشريحة 
األرقاء السابقني، غير 
أنهم يصفون طريقة 
التعاطي معهم بأنها 

»عبودية معنوية«.

■ ■ ■
يوجد غياب للحراطني 
واألفارقة من جميع 
املناصب، وإقصاء 

مستمر تجاههم في 
جوانب عدة رغم أنهم 
يشكالن ثلثي السكان.

باختصار

يعاني الصنّاع التقليديون في موريتانيا من موروث اجتماعي يحتقر الحرفيين، وينظر إليهم باعتبارهم ينتمون إلى أدنى درجات 
الهرم االجتماعي وفق تراتبية طبقية كانت سائدة في المجتمع الموريتاني

هوامش

رشا عمران

أعلنت وكــالــة الــفــضــاء األمــيــركــيــة )نــاســا(، قبل أيــام، 
بديلة عن  لسبعة كواكب  اكتشاٍف مذهٍل ومثيٍر  عن 
كــمــا كوكب  وتــــدور،  عليها،  الــعــيــش  ويــمــكــن  األرض، 
األرض، حـــول نــجــم بـــارد جـــدا، بــمــســافــة قــريــبــة، بما 
الــالزمــة للعيش. تبعد  املــيــاه والــحــرارة  لــوجــود  يكفي 
ــذه املــجــمــوعــة الــشــمــســيــة الـــجـــديـــدة املــكــتــشــفــة عن  هــ
أي ما  أربعني سنة ضوئية،  كوكبنا األرضــي حوالي 
الحظ،  يعادل 378.4 تريليون كيلومتر، وهو، لحسن 
للعيش   

ً
الكواكب صالحة هــذه  تبقى  زمــن عظيم، كي 

لــأجــيــال الــبــشــريــة والــكــائــنــات الــحــيــة األخـــــرى الــتــي  
سيكتب لــهــا الــنــجــاة بــعــد مــئــاٍت مــن الــســنــني، إذ، في 
ضوء ما يحدث على كوكبنا األرضي، سيصبح هذا 
الكوكب في حالة دمار شامل خالل مدة قصيرة، وإن 
لم يفن النوع البشري عن بكرة أبيه، سيضطر الباقون 
»ناسا«  هــي  وهــا  للعيش،  أمكنٍة صالحة  عــن  للبحث 
البشر،  مواجهة  في  األمكنة، وتضعها  هذه  تكتشف 
في تحدٍّ معلن وصريح لكل سرديات الخلق، والنزول 
وإلــى ما هنالك  إلــى األرض بسبب تفاحة،  الجنة  من 
من سردياٍت ومروياٍت وأساطير، تقّدم الكون بوصفه 
األرض  وبــوصــف  خالقه.  إال  يعرفه  ال  مجهوال  عاملا 
التي ستنتهي مع يوم  الوحيد الصالح للحياة،  املكان 

الــقــيــامــة.  ولــعــل الـــرابـــط الــوحــيــد بــني هـــذه الــســرديــات 
والكواكب املكتشفة هو قصة سفينة نوح، إذ يمكننا 
نــوح  إال سفينة  مــا هــي  الــكــواكــب  هـــذه  أن  نتخّيل  أن 
الذي  الطوفان  الحية من  الكائنات  التي ستنقذ بعض 
الــحــروب واألسلحة  تاريخ طويل من  ليس هو ســوى 
القوة  التنافس على  بفعل  الحاصل  والخراب  املدمرة، 
البشري ضد  التنّمر  والــســيــطــرة، وتــاريــخ طــويــل مــن 
ــرى، وتـــاريـــخ  طــويــل من  ــ الــطــبــيــعــة واملــخــلــوقــات األخــ
ماذا  ولكن،  والتطّرف!  والعنصرية  واالستعالء  الظلم 
لو أن بعد هذه الكواكب عن األرض كان أربعني سنة 
أرضية ال ضوئية؟ هل يمكنكم تخّيل ما قد يحدث؟ 
الحالي،  البشرية  بناء على وضــع  ذلــك  نتخيل  دعونا 
والــــذي يــبــدو أنـــه سيستمر وقــتــا طــويــال عــلــى مــا هو 
فمثال،  بكثير،  عاما  األربعني  يتجاوز  قد  وقــت  عليه، 
ترامب، باعتباره يسير على خطى الزعماء العرب في 
األبدية، سوف يحاول شراء هذه الكواكب، وضمها إلى 
وسيتنافس  األميركية،  ووالياته  املالية  إمبراطوريته 
مع الشركات األخــرى الحاكمة للعالم في السعي إلى 

السيطرة عليها.
الــــــدول املــصــنــعــة لــأســلــحــة ســــوف تــجــعــل مـــن هــذه 
من  املستحدث  لتجريب  جــديــدة  مختبراٍت  الــكــواكــب 
كل أنواع األسلحة، ومكبات لنفايات تجاربها. الحكام 
العرب سوف يتسابقون إلرسال مواطنيهم الشرفاء 

الذين سوف يتنافسون حول من يحمل منهم الصورة 
يعقدان  ســوف  والفاتيكان  األزهــر  لزعيمه،  األضخم 
كــرت 

ُ
اجــتــمــاعــاٍت، إلثــبــات أن الــكــواكــب املكتشفة قــد ذ

ــد زعــمــاء 
ّ
فــي الــكــتــب الــســمــاويــة املــقــّدســة. ســـوف يــؤك

الطوائف اإلسالمية على وجود مراقد ألئمتهم هناك، 
لحماية  املتطوعني  الشبان  يرسلون  سوف  وبالتالي، 
أن أرض  الحركة الصهيونية  املراقد. ستكتشف  هذه 
اليهود  استنفار  وبالتالي، سيتم  امليعاد كانت هناك، 
حول العالم الحتالل األرض املوعودة. األحزاب اإللهية، 
ومـــن خــلــفــهــا دول املــمــانــعــة، ســـوف تـــقـــاوم املــشــروع 
االستيطاني، وستفتك في طريقها نحو القدس التي 
هناك بكل من يعترض على وجودها، »داعش« وأخوته 

املــفــخــخــني لتفجير  يــرســلــون االنــغــمــاســيــني  ســــوف 
هــــذه الـــكـــواكـــب، بــعــد جــلــســات مـــتـــواصـــلـــة، يــصــفــون 
هناك.  والحوريات  النساء  فيها النغماسييهم حسن 
السينمائية  سوف تنشئ هوليوود وشركات اإلنتاج 
اســتــديــوهــات طــبــيــعــيــة هـــنـــاك، وســتــحــقــق مـــزيـــدًا من 
االستوديوهات  بناء  عن  استغنائها  بسبب  األربـــاح، 
املتخيلة. الشعراء الذين ال تتم دعوتهم إلى املهرجانات 
الشعرية على األرض سوف يعّوضون ذلك على منابر 
عن  املقصيون  والروائيون  األخــرى.  السبعة  الكواكب 
الجوائز سوف يحصلون على فرصهم هناك. كل من 

يحلم بشيء سيسعى إلى تحقيق حلمه هناك. 
أربعني  أحـــٌد بعد  إْن بقي منهم  الــســوريــون،  وحــدهــم 
عاما، سوف يتأملون ما يحدث حولهم، وهم صامتون، 
فــي وجــوهــهــم،  أبــوابــهــا  السبعة  الــكــواكــب  إذ ستغلق 
الخاصة  طرقهم  وجـــدوا  ربما  أو  تماما،  األرض  كما 
ــول، واكــتــشــاف مــا يــحــدث قــي تلك  للتهريب والـــوصـ
يشعرون،  لكنهم ســوف  الــكــون،  من  الجديدة  املنطقة 
بحروب  مشغوال  العالم  إذ سيكون  بالحرية،  أخــيــرا، 
السيطرة على الكواكب املكتشفة تلك، ولن يكترث أحٌد 
إن دخل سوريٌّ ما إلى بلٍد على كوكب األرض الحالي، 
فلن ينتبه أحــد إلــيــه، ستكون أجــهــزة األمـــن فــي هذه 
السبعة  الكواكب  إلى  الداخلني  الــدول مشغولة برصد 

وتجهيز امللفات األمنية عنهم.

»ناسا« وسفينة نوح

وأخيرًا

وحدهم السوريون، 
ستغلق الكواكب السبعة 

أبوابها في وجوههم، 
كما األرض تمامًا
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