
مصعب قاسم عزاوي

ــل املــســلــمــن فـــي بــريــطــانــيــا  تـــكـــاد عـــقـــول كـ
إجابات  عن  بحثًا  من جماجمهما،  تخرج 
لتساؤل ملح وضاغط مــفــاده: كيف كــان لـ 
ــزوة« لــنــدن اآلثــمــة أن تــحــدث فــي عصر  »غــ
تــتــفــاخــر فــيــه الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــأن 
ــم املــعــمــورة  الــعــاصــمــة لـــنـــدن أكـــثـــر عـــواصـ
ــيــــرات املــــراقــــبــــة املــــــــزودة  ــامــ ــكــ اكـــتـــظـــاظـــًا بــ
شخصيات  على  التعّرف  تقنيات  بأحدث 
الــوجــهــيــة، وأســلــوب  ــارة مــن بصماتهم  املــ
مــشــيــتــهــم، وبـــعـــدد مـــن الــكــامــيــرات تــجــاوز 
الـــســـتـــة مـــايـــن كـــامـــيـــرا مـــراقـــبـــة، بــحــســب 
مــركــز أبــحــاث األخــبــار األمــنــيــة فــي اململكة 
ــّســــس فــيــه  ــتــــجــ املـــــتـــــحـــــدة؛ وفــــــــي عــــصــــر تــ
مواطنيها  كــل  على  البريطانية  الحكومة 
فيه  وتسجل  وسكناتهم،  همساتهم  وكــل 
ــل اتـــصـــاالتـــهـــم بـــكـــل أقــنــيــتــهــا الــســلــكــيــة  كــ
على  تــجــري  الــتــي  متضمنة   والاسلكية، 
شـــبـــكـــة اإلنــــتــــرنــــت، وتـــربـــطـــهـــا بــالــبــصــمــة 
الـــصـــوتـــيـــة ألطـــــــراف املـــكـــاملـــة، بــحــيــث يــتــم 
تجميع كل ما يتحدث به صاحب البصمة 
في أرشيف واحــد، بغض النظر عن القناة 
املــــجــــراة مـــن خـــالـــهـــا، بــحــســب تــســريــبــاٍت 
أخيرا،  غودمان،  آمي  الصحافية،  نشرتها 
 عــــن شــبــكــة ويــكــيــلــيــكــس قـــبـــل أيـــــام، 

ً
نـــقـــا

بتقنية  حاسوبيًا  محتواها  تحليل  ليتم 
مشابهة للتي تستخدمها شركة كامبردج 
التي كشفت أسرارها الصحفية  آتانتيكا 
ــايــــور فــــي صــحــيــفــة الـــنـــيـــويـــوركـــر،  جــــن مــ
الشركة  تلك  تمكنت  كيف  وضحت  والــتــي 

محمد الصادق

ليس غريبًا أبـــدًا رمــي الئــمــة الــركــود الــذي 
ــتــــصــــاد الـــــــــدول الـــريـــعـــيـــة عــلــى  يــــضــــرب اقــ
املــواطــنــن الــبــســطــاء، وســــوء إنــتــاجــيــتــهــم، 
واتــهــام الــقــطــاع الــخــاص بــاالتــكــالــيــة، وأنــه 
ال يتنفس إال عبر أنابيب النفط، فسياسة 
الناس  إقــنــاع  إلــى  تهدف  املتبعة  التهويل 
ــكــــوت عــن  ــســ ــقـــشـــف، والــ ــتـ ــة الـ ــبـــول خـــطـ ــقـ بـ
»اإلصـــــــاحـــــــات« املـــنـــتـــظـــرة، مـــهـــمـــا كــانــت 
مجحفة وقاسية من دون تبّرم، فالكل هنا 
املــســؤول  باستثناء  االتــهــام،  طائلة  تحت 

عن الوضع الراهن. 
املستفزة  التصريحات  مــن  مجموعٍة  بعد 
الـــتـــي تــفــضــل بــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــــــوزراء 
ــعـــوديـــون، تـــوقـــف الـــنـــاس عـــن دراســــة  الـــسـ
ــة الـــحـــالـــيـــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــــاب األزمـــــــــة االقــ ــبـ ــ أسـ
وكيف لنا، دولة ومجتمعا، نمر من طفرة 
نــتــعــلــم  أن  مــــن دون  أخــــــــرى،  إلـــــى  نــفــطــيــة 
أو كيف نستفيد من  الركود،  إدارة مرحلة 
االســتــفــادة  والــبــشــريــة  الطبيعية  مـــواردنـــا 
كــل طفرة،  بعد  مــن سقوطنا،  الــتــي تجعل 
ــًا، بــحــيــث يـــدفـــع الــجــمــيــع  ــتـــوازنـ ســقــوطــًا مـ
الــثــمــن، بحسب وزن اســتــفــادتــه مــن الــريــع، 
املـــضـــافـــة  الـــقـــيـــمـــة  ــة  ــبـ ــفــــرض ضـــريـ تــ أن  ال 
يتأثر  فــا  نفسه،  باملستوى  الجميع  على 
إلى  بــاإلضــافــة  الصغير.  ى 

ّ
ويــتــأذ الكبير، 

أن الــدعــايــة الــتــي ُبــثــت ركـــزت على إســراف 
ــن وتــــبــــذيــــره، وضــــعــــف إنــتــاجــيــتــه  ــ ــواطـ ــ املـ
ــأن املـــواطـــن الــســعــودي في  ــر بـ )صــــرح وزيــ
اليوم فقط(  العام يعمل ساعة في  القطاع 
من دون مساءلة الحكومة عن مصاريفها 
وســيــاســتــهــا الــتــنــمــويــة الــســابــقــة. انحصر 
املــواطــن السعودي  الــنــقــاش، فيما إذا كــان 
ــًا« عـــلـــى الـــعـــمـــل فــي  ــيـ ــيـــزيـــولـــوجـ قــــــــادرا »فـ
وظـــائـــف مــهــنــيــة مــتــدنــيــة. بــكــلــمــة أخــــرى، 
تــــم حـــصـــر الـــنـــقـــاش الــــعــــام فــــي »إنــتــاجــيــة 
الخاص  القطاع  استجابة  وفــي  املــوظــف«، 
القطاع  هــذا  واستقالية  السعودة  لخطط 
عــن الـــدولـــة. فــي الــبــدايــة، البـــد مــن تسليط 
الضوء على حقائق تاريخية تدحض هذه 

عائشة بلحاج

ــل فــيــهــا آدم  ــــى الـــتـــي أكــ ــحــظــة األولــ
ّ
مــنــذ الــل

ــــن شـــجـــرة  ــــفــــاحــــة املـــقـــطـــوفـــة مـ
ّ
ــت وحـــــــــواء الــ

املــعــرفــة، والــجــنــُس الــبــشــري مــحــكــوٌم عليه 
بأن يناضل، على نحٍو ال نهائي، في سبيل 
امتاك الحقيقة. في بادئ األمر، كما نعلم، 
اكــتــشــفــا أنــهــمــا عـــاريـــان، فــشــعــرا بالخجل، 
ــابــع مــن الــفــهــم. بــعــدئــذ، ابــتــداء 

ّ
الــخــجــل الــن

الخارجي(،  العراء  )لحظة  اللحظة  تلك  من 
ـــوجـــه نــحــو طـــريـــق املــعــرفــة، 

ّ
ــا فـــي الـــت ــَرعـ شـ

 املــفــعــمــة 
ُ
مــعــرفــة أحــدهــمــا لـــآخـــر، املـــعـــرفـــة

بــبــهــجــة االســـتـــكـــشـــاف، تـــلـــك كـــانـــت بـــدايـــة 
الّرحلة التي ال نهاية لها. وفــي وســع املرء 
حظة بالنسبة 

ّ
أن يدرك مدى درامية تلك الل

لــكــائــنــن انــبــثــقــا لــلــتــوِّ مـــن حــالــة الــجــهــالــة، 
ليجدا نفَسيهما منفين في أرض شاسعة، 
ٌر تــفــســيــرهــا. ثــم حـــدث أن 

ّ
عــدائــيــة، وُمـــتـــعـــذ

هما دخــا عالم 
ّ
ــدم، ألن

ّ
والــن عب 

ّ
بالت شــعــرا 

ــا عــن مــســؤول عن 
َ
ــقــاء الــبــشــري، وبــحــث

ّ
الــش

 آدم أقوى 
ّ
الخروج القسري من الجنة، وألن

ــيــة إلــقــاء 
ّ
بــدنــًيــا، حـــاز عــلــى الــّســلــطــة، وأحــق

نب، 
ّ
ــوم، فجعل حــواء تغرق في وحــِل الذ

ّ
الــل

ة، وألصق بها ذنب 
ّ
ها أخرجته من الجن

ّ
ألن

ــفــاحــة. وفـــي كــل مــكــان فــي األرض، كــان 
ّ
الــت

 أو 
ّ

الذنب يورث في الجينات الذكورية، يقل
يحضر بقوة حسب املجتمعات والثقافات، 
مــا. ويتكّرس  بقعٍة  بالكاد ينعدم في  ه 

ّ
لكن

واملسلم،  الــعــربــي  الــرجــل  لــدى  كبير  بشكل 
ــه ليس هناك نــص واحــد 

ّ
على الــرغــم مــن أن

فاحة 
ّ
ــهــا مــن نــاولــه الت

ّ
فــي اإلســـام يقول إن

ــّمـــل الــــقــــرآن  املــــشــــؤومــــة. بــــل بـــالـــعـــكـــس يـــحـ
 ،
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وم، بطريقٍة أو أخرى، في 
ّ
كل«. فتسّرب الل

َ
أ

َ
ف

جينات أبنائه، وحّملوها مسؤولية اإلغراء 
 مــزمــنــة، إذ هــي املــســؤولــة 

ً
الـــذي بــقــي تــهــمــة

عــن إغــوائــه لــافــتــتــان بــهــا، وهـــي مــن يجب 
« في 

ً
أن ينتبه ويحرص على بقائه »عاقا

أّي عاقة بينهما، ثّم حاولوا جعلها تدفع 
هما 

ّ
الثمن، إلى آخر حفيدة. على الرغم من أن

أكا مًعا من الشجرة، وبالتالي، يتحّمان 
ة بشكل متساٍو، 

ّ
مسؤولية الخروج من الجن

ومسؤولية أي فعل يقومان به مًعا.
كوري بشكٍل 

ّ
وتأّبد الصراع، أو االستقواء الذ

نحتاج معه إلــى نــزوٍل آخــر لينتهي. نزول 
مساواة، 

ّ
املــّرة، جحيم الا من الجحيم هذه 

بمحبة  املـــرأة  تستقبل  منصفة،  أرض  إلــى 
جرة. نزول من هذه األرض التي كيفما 

ّ
الش

 
ً
 فيه منزلة

ّ
كانت ثقافة املجتمع، فاملرأة أقل

قة، 
ّ
من الــّرجــل. كيفما كانت املــســاواة متحق

الــذكــوري يختبئ فــي شقوق  الــتــفــّوق   
ّ

فظل
ته الخلفية. هكذا نتحّدث كل 

ّ
املجتمع، وأزق

املـــرأة،  سنة فــي مـــارس/ آذار، عــن وضعية 
وآخــر،  مـــارس  بــن  كبيًرا  ا 

ً
وال نجد تحّسن

مــقــارنــة مــع تــطــّور الــعــالــم، وتــســارع إيــقــاع 
وعي اإلنسان املعاصر الذي يتطّور في كل 
شيء، إال في نظرته إلى املرأة، فهي تزحف 
خلفه، وبالكاد يبذل جهًدا ليفهمها، جهٌد 
ـــه يعيش 

ّ
مــفــبــرك فـــي مــعــظــم األحــــيــــان، كـــأن

وفق كتاب »الرجال من املريخ والنساء من 
ساء من األمواج، 

ّ
الزهرة«، الذي يقول إن الن

املطاطية، وعليهما  األحــزمــة  مــن  والــرجــال 

أنور الجمعاوي

املركز  الــذي ينجزه  العربي  املــؤشــر  صــدر 
الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــة الــســيــاســات 
لــلــعــام الــخــامــس، وهـــو اســتــطــاع ســنــوي 
يــــــــــروم رصــــــــد اتـــــجـــــاهـــــات الــــــــــــرأي الــــعــــام 
الــــعــــربــــي، نـــحـــو مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــقــضــايــا 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. 
وشــمــل اســتــطــاع سنة 2016 مــن 12 بلدا 
معهم  جــريــت 

ُ
أ مستجوبا،   18310 عــربــيــا 

مــقــابــات شــخــصــيــة وجــاهــيــة، شــــارك في 
تــأمــيــنــهــا 840 بـــاحـــثـــا. وهـــــو مــــا يــجــعــل 
مــنــه أضــخــم مـــشـــروع مــســحــي فـــي الــعــالــم 
ــّم  ــ ــــن أهـ ــــن بـ ــــت الـــــثـــــورة مـ ــانـ ــ الــــعــــربــــي. وكـ
املوضوعات التي استجلى املؤشر مواقف 
لــهــا على  الــعــرب مــنــهــا، ورصـــد تقويمهم 
في  رأيهم  بتبّن  صل 

ّ
مت األّول  مستوين: 

ــق 
ّ
حــــدث الــربــيــع الـــعـــربـــي، والـــثـــانـــي مــتــعــل

بــالــوعــي بــوجــهــات نــظــرهــم تـــجـــاه مـــآالت 
الــــثــــورات الــعــربــيــة. فــفــي املــســتــوى األّول، 
املستطلعة  الــعــرب  املواطنن  معظم  أخبر 
 حـــركـــات االحـــتـــجـــاج الــشــعــبــي 

ّ
آراؤهــــــم أن

التي شهدتها املنطقة سنة2011 إيجابية 
)51 %( فيما عّدها )41 %( سلبية. وذهب 
مــؤّيــدو انــــدالع حـــدث الــثــورة إلـــى أنــهــا لم 
تــكــن ظـــاهـــرة اعــتــبــاطــيــة، أو فــعــا عــفــويــا 
عــمــا تغييريا وسلوكا  كــانــت  بــل  عــابــرا، 
احتجاجّيا واعيا ومعّبرا، دااّل على ضيق 
عهم إلى غد أفضل، 

ّ
الناس بواقعهم وتطل

هم ثاروا سنة2011 ضّد 
ّ
فقد أفاد 42% بأن

االستبداد والظلم، ومن أجل الديمقراطية 
ـــهـــم ثـــــاروا ضــّد 

ّ
واملــــســــاواة، وقــــال 25% إن

 الثورة لم تكن مجّرد 
ّ
الفساد، ما يعني أن

انفجار فوضوي  أو مجّرد  عــابــرة،  هوجة 
مــحــدود، بــل كــانــت تــحــّوال إدراكــيــا نوعّيا 
املحيط  الــواقــع  العربية  الــجــمــوع  فــي فهم 
بـــهـــا، ووعـــيـــهـــا بـــخـــطـــورة الــقــمــع وفـــداحـــة 
الــدكــتــاتــوريــة ومــســاوئ اســتــشــراء الفساد 
واملـــحـــابـــاة واملــحــســوبــيــة، مـــا دفــعــهــا إلــى 
االحتجاج على األنظمة القائمة واملطالبة 
نتيجة  الــثــورة  كــانــت  وبــذلــك،  بتغييرها. 
حراك داخلي، ووليدة تراكم أخطاء الدولة 
ــم تــكــن  ــ ــاه مـــواطـــنـــيـــهـــا، ولـ ــجـ الــشــمــولــيــة تـ
ــيـــارا مــســقــطــا مـــن الـــخـــارج،  مـــؤامـــرة أو خـ
كما تدعيه بعض وسائل اإلعام واألقام 
املــّيــالــة إلــى الــقــدح فــي الــثــورة، والتشكيك 
فــي الــتــأيــيــد الــشــعــبــي الـــعـــارم الــــذي واكــب 

اندالعها.
أّما املستوى الثاني من استحضار الثورة 
ــق بــاســتــجــاء 

ّ
فـــي املـــؤشـــر الـــعـــربـــي فــتــعــل

مـــواقـــف املــســتــجــيــبــن مـــن واقـــــع  الـــثـــورات 
العاّم  الـــرأي  انقسم  إذ  ومــآالتــهــا،  العربية 
فــي هــذا الــشــأن مــا بــن متفائل ومتشائم؛ 

بــنــاء أرشــيــف مفصل عــن 200 مليون  مــن 
الــكــونــي، يتضمن،  املــســتــوى  شخص على 
باإلضافة إلى كل ما سبق، تصنيفًا نفسيًا 
لكل أولئك املوجودين في األرشيف، يشمل 
والدينية،  والسياسية،  الفكرية،  ميولهم 
ــــخ، وفـــي  والـــجـــنـــســـيـــة، و الـــتـــســـويـــقـــيـــة... إلــ
باتفاقية  املتحدة  اململكة  فيه  ترتبط  عهد 
ــع الــــواليــــات  ــة مــ ــيـ ــنـ ــيـــون الـــخـــمـــس األمـ ــعـ الـ
املــتــحــدة وكـــنـــدا وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا، 
والــــتــــي تـــتـــيـــح لــلــمــمــلــكــة املـــتـــحـــدة تـــبـــادل 
عليها  التي تستحصل  األمنية  املعلومات 
كــل تلك الـــدول مــن دون قــيــود، وخصوصا 
ــن الــوطــنــي األمــيــركــيــة التي  مــن وكــالــة األمـ
ــل االتــــصــــاالت الــســلــكــيــة  تــتــجــســس عــلــى كـ
والــاســلــكــيــة والــحــاســوبــيــة فـــي كـــل الــكــرة 
أخيرًا،  وثــائــق نشرتها،  األرضــيــة، بحسب 

صحيفة الغارديان.
وعـــمـــاد الـــغـــزوة املــفــجــعــة هـــو قــيــام املــدعــو 
خالد مسعود، واسمه الحقيقي آدريان ابن 
إلــم، بفعل إرهــابــي،  فيليب آجــاو وجانيت 
مــــدان بــكــل املــقــايــيــس، فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 
لـــنـــدن، والــــــذي لـــم تـــتـــرك وســيــلــة إعــامــيــة 
بــريــطــانــيــة، إال وغــطــتــه مــن دون أي حــدث 
آخـــر ســــواه، ومـــن دون اإلشــــارة فــي معظم 
وســـائـــل اإلعــــــام الـــكـــبـــرى، املــســيــطــرة إلــى 
لــلــجــانــي وديــنــه  االســــم الحقيقي األصــلــي 
ــه املــســيــحــي الــــذي نــشــأ عليه  ــديـ وديــــن والـ
واعـــتـــنـــقـــه حـــتـــى الـــعـــقـــد الــــرابــــع مــــن عــمــره 
التهمة  الــتــصــقــت  إلــــى أن  بــالــحــد األدنــــــى، 
باملسلمن، ولم تعد التفاصيل التالية بعد 
َوار الحادثة مهمة، فالعقل الجمعي 

ُ
فتور أ

ــم لــصــقــهــا بــظــهــر  ــتــ ــاء، ويــ ــ ــريــ ــ مــــدنــــيــــون أبــ
اإلدارات  ق 

ّ
تحق مبالغة،  أو  حقًا  املسلمن 

الــغــربــيــة فــيــهــا كــســبــًا اســتــثــنــائــيــًا بـــالـــزام 
املــســلــمــن مـــن مـــواطـــنـــي تــلــك املــجــتــمــعــات 
بالتراجع عن حقوقهم، مواطنن مكتملي 
الحقوق والواجبات، إلى إرغامهم بالعمل 
ــلــــى إثـــــبـــــات وطـــنـــيـــتـــهـــم بـــاملـــبـــالـــغـــة فــي  عــ
حساب  على  ملجتمعاتهم،  والئــهــم  إظــهــار 
والدينية،  واملعرفية  الفكرية  مرجعياتهم 
 أو كثيرًا من مطالبة 

ً
وبشكل يقترب قليا

الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، وقبله 
املرشح الجمهوري، تيد كروز، بتحويل كل 
املسلمن إلى مخبرين على بعضهم، إلثبات 
وقبولهم  املتطّرف،  التفكير  عن  ابتعادهم 
بـــرقـــابـــة مـــســـاجـــدهـــم، وإغــــــاق مـــدارســـهـــم، 

ال  بــيــروقــراطــي،  تلفيقي  معظمها  بحجج 
الليبرالية  الديمقراطية  روح  مــع  ينسجم 

بالشكل الذي يتفاخر به الغرب.
 وهي جريمة آدريــان ابن فيليب التي أتت 
ــام قــلــيــلــة من  فـــي تــوقــيــٍت حـــّســـاس، قــبــل أيــ
تاريخ 29 مارس/ آذار 2017، والذي سوف 
تعلن به رسميًا رئيسة الوزراء البريطانية 
اململكة  بــن  الــبــائــن  الــطــاق  بــدايــة عملية 
املــتــحــدة واالتــحــاد األوروبــــي، وهــو الخبر 
 بــه فــي معمعة 

ً
الـــذي لــم يعد أحــد منشغا

ــذرات جريمة  ــ الــتــغــطــيــة اإلعــامــيــة لــكــل شـ
آدريـــــــــان ابـــــن فـــيـــلـــيـــب، بـــاســـمـــه اإلســـامـــي 
به،  لــم نعرف متى تكنى  الــذي  املستحدث 
ومن هو القاضي الذي شرعن رسميًا ذلك 
التغيير في هوية الجاني؛ وهو الذي تشي 
الهامشية  الصحافية  الزوايا  في  األخبار، 
املغمورة، أنه ظل سكيرًا منغمسًا في عنف 
العام  البريطانية حتى  الخّمارات  وجرائم 

2000 على األقل.
ــعـــام  الـ ــــي  قـــبـــل أحـــــــــداث »11 ســـبـــتـــمـــبـــر« فـ
الــرئــيــس األمــيــركــي فــي حينه،  2001، ذكـــر 
جـــورج بـــوش، بــأنــه ال مــخــرج مــن التراجع 
ــار  ــفـــجـ االقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي تــــرتــــب عـــــن انـ
فــقــاعــة دوت كـــوم االقــتــصــاديــة والــتــراجــع 
الــواليــات املتحدة  االقــتــصــادي العميم فــي 
في مطلع العام 2001، سوى حدوث موقعة  
بيرل هاربر جديدة، في إشــارة إلى قصف 
في  األميركي  األســطــول  الياباني  الطيران 
بــيــرل هـــاربـــر فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 
الــعــام 1941، والــــذي كـــان مــن نتيجته  مــن 
ـــدة فـــــي الــــحــــرب  ــحـ ــتــ ــات املــ ــ ــ ــواليـ ــ ــ دخــــــــول الـ

الحرب(  )اقتصاد  الثانية، وتمكن  العاملية 
التراجع  املتحدة من  الــواليــات  انتشال  من 
االقتصادي العميم الذي كانت غارقة فيه، 
 عــقــب كــارثــة تفجير 

ً
وهـــو مــا تــحــقــق فــعــا

بــرجــي الــتــجــارة الــعــاملــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
الدفاع  وزيــر  إعــان  تغطية غبارهما على 
األميركي في حينه، دونالد رامسفيلد، قبل 
أيام قليلة من ذلك الحدث الجلل »بضياع 
ثاثة آالف مليار دوالر من ميزانية الدفاع 
ال يـــعـــرف أيــــن ذهـــبـــت وأيـــــن صـــرفـــت، ولــم 

يسأل عنها قط بعد ذلك«.
وقد يحتاج القارئ إلى مراجعة كتاب »قتل 
األمــــل« لــلــمــؤرخ ويــلــيــام بــلــوم، لــيــرى كيف 
عــمــلــت وكـــــاالت االســـتـــخـــبـــارات األمــيــركــيــة 
وشــريــكــاتــهــا الــغــربــيــة عــلــى مــنــح عمائها 
حــيــاة جــديــدة بـــجـــوازات ســفــر جــديــدة في 
عوالم هادئة على شواطئ الجزر السياحية 
ــا، بـــعـــد قــيــامــهــم  ــرهــ ــيــ ــبــــي، وغــ ــكــــاريــ فــــي الــ
وألنـــنـــا، نحن  مــنــهــم.  املــطــلــوبــة  بمهماتهم 
إثم«،  الظن  العرب، نؤمن حقًا بأن »بعض 
فــا بــد لنا مــن انتظار الكشف عــن حقائق 
أكثر من الحكومة البريطانية، وعدم تركها 
الزمن، كما حــدث في  للضياع في غياهب 
حــقــائــق »11 ســبــتــمــبــر« وغــيــرهــا مـــن تلك 
وإلى  واملسلمن.  بالعرب  لصقها  تم  التي 
حن حدوث ذلك، ال بد أن يعذرنا كل عذول 
من ضــرورة االرتكان إلى محظور التفكير 
املنطقي الذي لخصه حكيم حكماء العرب، 
أكثم بن صيفي، حن قال: البعرة تدل على 

البعير وأثر األقدام على املسير«.
)كاتب وطبيب سوري مقيم في لندن(

ــاءات، ومنها إن املــواطــن الــســعــودي،  ــ االدعـ
عندما عمل في القطاع الخاص، بدأ بمهنة 
»عامل عادي«، في شركة أرامكو السعودية، 
ولم يعترض على طبيعة املهنة، إنما كان 
اعتراضه على ظروف العمل، والتمييزين، 
الــطــبــقــي والـــوظـــيـــفـــي، لــصــالــح الــجــنــســيــة 
أغلب قطاعات  تدير  كانت  التي  األميركية 
الــشــركــة، وتــســتــمــتــع بــامــتــيــازاٍت ال حصر 
لــهــا، فـــي حـــن يــعــيــش املـــوظـــف الــســعــودي 
فــــي ظــــــروف ســـيـــئـــة، وقـــــد خـــــاض الــعــامــل 
الــســعــودي فــي حينها نــضــالــه الــحــقــوقــي، 
من خال »اللجنة العمالية« التي ترأسها 
عبد الرحمن السنيد ورفاقه، في منتصف 
العمل  ظــروف  كانت  حينما  الخمسينات، 
عسيرة صدقًا، لكن اإلضرابات العمالية في 
شركة أرامكو قــادت إلــى أســوأ قــرار حصل 
عن  فعوضًا  السعودي،  السوق  تاريخ  في 
تــطــويــر بيئة الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
ــرعــت 

ُ
وجــعــلــهــا أكــثــر مــاءمــة لــلــمــواطــن، ش

بهذا  األجنبية.  للعمالة  االســتــقــدام  أبـــواب 
الــســوق تخسر قــوة العمل  بــدأت تدريجيًا 
املحلية لصالح األجانب، وقد سعد القطاع 
الــــخــــاص بــالــتــكــلــفــة املـــنـــخـــفـــضـــة لــلــعــامــل 
الاإنسانية  بــالــظــروف  األجــنــبــي، وقــبــولــه 
التي يوضع فيها، حيث راكم الرأسماليون 
مزيدًا من األرباح، في حن راحت الحكومة 
وتكدس  البيرقراطي،  جهازها  مــن  توسع 
الباحثن عن وظائف، نوعًا من  املواطنن 
آلــيــات تــوزيــع الــريــع، فأصبح مــن الصعب 
ــتــــاجــــر( تــقــبــل  ــن والــ ــ ــواطـ ــ ــنــــن )املـ عـــلـــى اإلثــ

العودة إلى نقطة البداية. 
ــر، لــكــن لــيــس بــعــيــدًا، ياحظ  فــي مــكــان آخــ
ــــون كـــــثـــــر درســــــــــــــوا االقـــــتـــــصـــــاد  ــتـــــصـ ــ ــــخـ مـ
إلى  يحتاج  الخاص  القطاع  أن  السعودي 
إصـــــاح، فــلــيــس لـــه مـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود 
ارتباطه  بسبب  التقشف،  وجــه  في   

ً
طويا

املباشر بميزانية الدولة. ال يمكن أخذ هذا 
القطاع  تقسيم  يمكن  مسلمة.  التوصيف 
مــا قبل  إلــى مرحلتن،  الــخــاص السعودي 
الفريق  ومــا بعدها. يشمل  األولــى  الطفرة 
قبل  كانت  التي  التجارية  الــعــائــات  األول 

فلن   
ّ

وإال ليتفاهما،  أالعيب معقدة  خــوض 
أبــًدا، فالّرجل  يكون بينهما »عيش وملح« 
مثل املــطــاط ســيــرتــّد بــعــيــًدا، واملــــرأة موجة 

مزاجية، تتراوح بن املّد والجزر.
هذا الكتاب الذي لم يشّبه النساء بكونهن 
ــبــــدًعــــا فــي  ــــل كــــــان مــ ــا، بـ ــ

ً
ــث ــبــ ــــن الـــــزهـــــرة عــ مـ

نافر، 
ّ
والت باع، 

ّ
الط في  التباعد  هذا  تفسير 

ا، على الرغم من أنه 
ً

ولتكريس الصراع أيض
أسطع جرٍم  هــرة، 

ُّ
فــالــز تقديم حلول.  يّدعي 

فــي الــســمــاء بــعــد الــشــمــس والــقــمــر. وُيظهر 
أطــــــواًرا كالقمر   - مـــن األرض  َيـــبـــدو  كــمــا   -
 مــداره 

ّ
في أثناء دورانـــه حــول الشمس. ألن

ـــه على عكس 
ّ
َيــقــع داخـــل مـــدار األرض، وألن

جميع الكواكب األخــرى، َيــدور حــول نفسه 
مس عليه 

ّ
رق إلى الغرب، أي أن الش

ّ
من الش

 من 
ٌ
 سميكة

ٌ
تشرق من الغرب. وهناك طبقة

الــّســحــب فـــي جـــــّوه، تــســبــب ظـــاهـــرة الــبــيــت 
ــا َيــجــعــلــه أســـخـــن الـــكـــواكـــب  الــــزجــــاجــــي، مــ
ــام الـــشـــمـــســـي، أســـخـــن حـــتـــى مــن  ــنـــظـ فــــي الـ
عطارد الــذي َيقع أقــرب إلــى الشمس، بهذا 
ــرأة فــي الــجــمــال،  يــكــون شبيًها بــصــفــات املــ

والحساسية، واالنفعال العاطفي. 
لدراسة عاملِن  ا 

ً
املريخ، وفق فيما قد يكون 

ا لم يستطع أن ُيتم 
ً
أميركين، كوكًبا جنين

نموه، بعد أن نجا من االصطدامات الكثيرة 
ظام 

ّ
بن األجرام السماوية التي شهدها الن

الــشــمــســي فـــي بـــدايـــة تــكــويــنــه، والـــتـــي أدت 
م أغلب الــكــواكــب األخـــرى. وهــذا 

ّ
إلــى تضخ

املريخ، مقارنة باألرض  يفّسر صغر حجم 
ــا، 

ً
هـــرة. وهـــو كــوكــب صــخــري أيــض

ُّ
أو بـــالـــز

ــف كــتــاب »الــرجــال مــن املريخ 
ّ
مــا جعل مــؤل

والنساء من الزهرة«، يختاره كوكبًا مائمًا 
ألمزجة الّرجال، في حفاظهم على عنادهم 
ــفــولــي، وصـــابـــة الــجــســد واملــــــزاج. لكن 

ّ
الــط

هـــذه املــقــارنــات )الــشــائــعــة( عــلــى الــرغــم من 
تــغــرق في  املنطق، فهي  مــن  قـــدرًا  امتاكها 
فاهم بن املرأة والرجل، 

ّ
الت إظهار صعوبة 

عــلــى خــلــفــيــة طـــبـــاع مــتــنــافــرة، تــجــعــل ثقل 
ــفــاهــم صــعــب االحـــتـــمـــال، ويــضــعــه على 

ّ
الــت

ظــهــر املــــرأة الــتــي يــجــب أن تــراعــي رجــلــهــا، 
وتــحــافــظ عــلــيــه أو تــبــقــى وحـــيـــدة. بــمــا أن 
املجتمع يسمح للرجل أن يعيش مغامراته 
فيما  »الــهــرمــونــيــة«،  لــدواعــيــه  كبير  بتفّهم 
 

ّ
ــبـــات، وإال ــثـ يــفــتــرض فـــي املــــــرأة الــعــقــل والـ

فتهمة اإلغواء حاضرة باملرصاد.
تبقى املــــرأة الــعــربــيــة، بصفة عــامــة، األكــثــر 
كورية للمجتمعات. 

ّ
الذ العقلية  تضرًرا من 

ــــت تـــخـــوض فــــي مــســتــنــقــع واقــــع  إذ مــــا زالــ
ظالم، ومجحٍف في حقها، بجميع األشكال، 
عامل 

ُ
ــواحــي. إذ مــا زالـــت ت

ّ
الــن ومـــن جميع 

أنـــثـــى، وجـــســـدًا، أكــثــر مــنــهــا كــائــنــًا بــشــريــًا، 
لـــه حـــقـــوق وواجــــبــــات ســامــيــة عـــن جنسه 
أو  عـــن تعليمها  الــنــظــر   

ّ
وبـــغـــض ـــه. 

ّ
أو ســـن

ثــقــافــتــهــا، تــبــقــى املــــــرأة، فـــي نــظــر املــجــتــمــع 
ـــرقـــي، ذاك الــكــائــن األنـــثـــوي، 

ّ
كــــوري الـــش

ّ
الــــذ

ها تمّر بمرحلة 
ّ
بأن فأفاد ما نسبته %45 

ها ستحقق أهدافها في نهاية 
ّ
 أن

ّ
ر، إال

ّ
تعث

املــطــاف، فــي مــقــابــل 39% اعــتــبــروا الربيع 
ــة الــقــديــمــة  ــمـ ــظـ الـــعـــربـــي قــــد انـــتـــهـــى، واألنـ
عــادت إلــى الحكم. وُيــعــّد هــذا تحّوال الفتا 
كان  إذ  2014؛  باستطاع  مــقــارنــة  للنظر، 
ــي الــــرأي الــعــاّم الــعــربــي متفائا 

َ
نــحــو ثــلــث

والــواقــع  أهــدافــه.  العربي  الربيع  بتحقيق 
التفاؤل مقابل  التراجع في درجــة   هــذا 

ّ
أن

ارتفاع منسوب اإلحباط يفهم من منظور 
ــــرورة  ــيـ ــ ــكــــاس صـ ــعــ ــانــ أنــــثــــروبــــولــــوجــــي بــ
الــــثــــورات عــلــى مـــواقـــف املـــواطـــنـــن مــنــهــا، 
 الربيع 

ّ
ون أن

ّ
 العرب كانوا يظن

ّ
فالثابت أن

سيمتّد في الزمان واملكان، وسيحدث نقلة 
جديدة في حياتهم نحو الحّرية والعدالة 
 
ّ
والــكــرامــة والــنــزاهــة واألمـــان والــرفــاه، لكن
ألفق  مستجيبا  يكن  لــم  عمليا  حصل  مــا 
، فعلى  آمالهم  انتظارهم، بل جاء مخّيبا 
ــار،  ــ ــعـ ــ ــفــــعــــت األسـ الـــصـــعـــيـــد املـــعـــيـــشـــي ارتــ
ية، وانتشرت 

ّ
وانحدر مستوى العملة املحل

ــــورت املــــقــــدرة الــشــرائــيــة  ــدهـ ــ الـــبـــطـــالـــة، وتـ
ــتـــفـــحـــل الـــفـــســـاد بـــــدل أن  لـــلـــمـــواطـــن، واسـ
االنتقالية،  العدالة  مسار  ر 

ّ
وتعث يتراجع، 

ــــت مــعــظــم  ــلـ ــ ــلــــومــــن، وأفـ ــاء حــــــال املــــظــ ــســ فــ
تبرئتهم  تـــّمـــت  أو  الـــعـــقـــاب،  مـــن  الــظــاملــن 
ــقـــاب على   االنـ

ً
الحـــقـــا. وزاد األمــــر قــتــامــة

الثورة في مصر بقّوة العسكر، وتحويلها 
إلــى صــراع دمــوي على السلطة في اليمن 
وليبيا، والعمل على تصفيتها في سورية 
عــبــر االحــتــكــام إلـــى الــبــنــادق واالســتــقــواء 
باألجنبي. فيما مازالت الثورة التونسية، 
ــــن مـــنـــجـــزات  ــا حـــقـــقـــتـــه مـ ــمـ ــــم مـ ــــرغـ ــى الـ ــلـ عـ
أجل  من  تكابد  مهّمة  سياسية  حقوقية/ 
الــخــروج مــن الــضــائــقــة االقــتــصــاديــة. ومــن 
ثّمة، بعثت هذه السيرورة املرتبكة للربيع 
ــي الـــنـــفـــوس إحـــســـاســـا بــشــيء  الـــعـــربـــي فــ
 ذلــك ال يمنع 

ّ
مــن اإلحــبــاط ال محالة . لكن

الــحــراك االحتجاجي   
ّ
إلـــى أن مــن اإلشــــارة 

ـــق مــكــاســب، أهــّمــهــا ســـقـــوط جـــدار 
ّ
قـــد حـــق

الــخــوف، ونهاية أســطــورة الحاكم األبــدي 
املعصوم، واتساع مجال الحّريات، وعودة 
املــواطــن إلــى الفعل فــي الــشــأن الــعــاّم. وفي 
ــة الـــقـــامـــعـــة الــتــي  ــ ــــدولـ  عـــــدم تـــقـــديـــم الـ

ّ
ظـــــل

استولت على الثورة بدائل ناجعة تحّسن 
وتضمن حقوقهم،  وأمنهم  الناس  معاش 
يبقى من غير املستبعد أن تستعيد الثورة 
عنفوانها، وتستفيد من عثراتها السابقة. 
ومن املهّم، هنا، أن تمارس القوى الثورية 
الــحــّيــة تــجــربــة الــنــقــد الـــذاتـــي املــوضــوعــي، 
ــال واالنــفــعــالــيــة إلــى  وتــنــتــقــل مـــن االرتــــجــ
ــة والـــعـــقـــانـــيـــة فــــي فــهــم  ــيـ ــعـ ــواقـ تـــوخـــي الـ

الراهن واستشراف املستقبل.
)كاتب تونسي(

يقوم على التبسيط والتعميم، كما تعرف 
ذلك جيدًا صناعة الرأي العام واإلعام في 

اململكة املتحدة.
وما يزيد حّدة إلحاحية التساؤل الخانق 
أعـــاه هــو الحقيقة الــتــي لــم تــتــطــّرق إليها 
وسائل اإلعــام الكبرى إال ملامًا، واملتعلقة 
بـــأن مــن قــتــل آدريـــــان، وهـــو يــجــري هــاربــًا، 
لــيــس مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، 
لوزير  الشخصية  الحماية  عنصر  وإنــمــا 
األمن، بن واالس، في الحكومة البريطانية، 
لــيــخــّر بــعــدهــا الــجــانــي آدريــــان ابـــن فيليب 
صريعًا، ويظهر علينا إعاميًا في صورة 
جــانــبــيــة واحــــــدة، مــضــمــدًا عــلــى جــــرح في 
البطن، ال يستخدم إال للجروح السطحية 
الحشوية، غير ملون ســوى بلطخة  وغير 
صـــغـــيـــرة مــــن الـــــدمـــــاء، وبـــوضـــعـــيـــة يــديــن 
مــشــنــجــتــن، ال تــتــفــق مــــع حـــدثـــيـــة الـــوفـــاة 
الــحــديــثــة، وإنــمــا مــع حــالــة الــصــمــل الــرمــي 

الذي يحدث بعد ساعات من الوفاة.
ولكي تكتمل الحبكة الدرامية، فإن أدريان 
الـــوزراء  آجـــاو، بحسب رئيسة  فيليب  ابــن 
من  متابعًا  كــان  مــاي،  تيريزا  البريطانية، 
لصلته   البريطانية  االســتــخــبــارات  أجــهــزة 
بأنشطة مرتبطة باإلسام املتطرف«، وهو 
الــطــرح الـــذي يــقــود منطقيًا إلـــى اســتــعــادة 
ما رد به خطيب املسجد الذي كان يرتاده 
على  بيرمنغهام  مدينة  فــي  نفسه  ــان  آدريـ
إلى  الــســؤال  بتحويل  البريطاني،  اإلعـــام 
الــبــريــطــانــيــة: »إذا كنتم  األجـــهـــزة األمــنــيــة 
ــاذا تــوقــفــتــم عن  ــ ــه مـــتـــطـــّرف، ملـ تـــعـــرفـــون أنــ
مــراقــبــتــه«. فــي كــل كــارثــٍة يــذهــب ضحيتها 

ــال  ــمـ ــفـــط، واســـتـــمـــرت فــــي مــــزاولــــة األعـ ــنـ الـ
ــك بــعــض الـــعـــوائـــل الــتــي  ــذلـ الـــتـــجـــاريـــة، وكـ
دخــلــت الحــقــًا وبــنــت نفسها بنفسها، ولم 
تــكــن مــتــرابــطــة ارتــبــاطــًا عــضــويــًا بــعــائــدات 
ــفـــادت الحـــقـــًا، وســبــق  ــتـ الـــنـــفـــط، لــكــنــهــا اسـ
لأكاديمي البريطاني، تم نبلوك، أن الحظ، 
في كتاٍب له أن القطاع الخاص السعودي 
النفطية.  الطفرة  قبل  استقالية  أكثر  كان 
الـــذي يعتمد كليًا على  الــفــريــق اآلخـــر هــو 
املباشرة. وقد  الدولة ومناقصاتها  مــوارد 
تشكل هذا الفريق في األساس بعد الطفرة، 
مــن خـــال الــعــاقــات مــع بــعــض املتنفذين، 
الخاصة  شــراكــاتــهــم  كثيرين  فلمسؤولن 
ــا بـــالـــنـــيـــابـــة عــنــهــم آخــــــرون،  ــديـــرهـ الـــتـــي يـ
وهــــؤالء أكــثــر مــن يــتــضــّرر بــإغــاق حنفية 
أكثر،  بتفصيل  تــنــاولــه  كما  الــبــتــرودوالر، 
النخبة  عــن  بحثه  فــي  هــيــريــتــوغ،  ستيفن 

االقتصادية في اململكة. 
تحث الــرؤيــة االقــتــصــاديــة املــطــروحــة على 
الــعــام، وتوسيع  الــقــطــاع  ــرورة تقليص  ضـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. لــــذا بـــاشـــرت الــحــكــومــة 
فــي خــفــض بـــدالت الــقــطــاع الــعــام، وأوقــفــت 
الـــتـــعـــيـــن فـــيـــه، وراحــــــــت تـــشـــرع الـــقـــوانـــن 
للتخلص  الــخــاص  الــقــطــاع  عــلــى  للضغط 
من العمالة األجنبية التي تشكل ما مقداره 

85% من العاملن.
)كاتب سعودي(

للتزاوج،   شــيء، 
ّ

كــل ، وقبل 
ً

أوال لق 
ُ

الــذي خ
الّرجل وإرثه،  وإنجاب ورثــٍة يحملون اسم 
ثم بعد ذلك، في أحسن األحــوال، يمكن لها 
أن تــمــارس األعـــمـــال الــتــي ال تــتــعــارض مع 
ناسل 

ّ
هذين الواجبن املقّدسن، واجبي الت

وإمتاع الرجل. وفي عمق هذا املجتمعات، 
قــريــًبــا، فحتى  قــادمــة  أّي تغييرات  ال تبدو 
عشعش عقليات »سي 

ُ
فة ت

ّ
في األوساط املثق

املثقفن من  بأريحّيٍة معلنة، فبن  السيد« 
ه يخفي زوجته »جوهرته« عن 

ّ
بأن يفتخر 

األعــــن الــفــضــولــيــة لــبــنــي جــنــســه، ليحافظ 
ال  اإلغــــاق، حتى  ُمحكمة  فــي علب  عليها، 
هكذا،  ويلة. 

ّ
الط صوص 

ّ
الل أيــدي  تطاولها 

الذي  التكريم  ا، بكل 
ً
 من كونها إنسان

ً
بــدال

ــا، تــصــبــح املــــرأة  ــ ــًي لــإنــســان عــقــلــًيــا، وروحــ
ا جــامــًدا ُيشترى ويــبــاع، 

ً
جــوهــرة. أي شيئ

ويحفظ في الخزائن في أماكن معتمة. 
 من أن تكون إنسانة حّرة عاقلة، تعيش 

ً
بدال

 كــامــلــة األهــلــيــة والــحــقــوق، تختار 
ً
مــواطــنــة

ترتكب  حياتها.  بها  تعيش  التي  ريقة 
ّ
الط

ــا، 
ً
األخــــطــــاء، تــقــوم بـــأمـــور جــنــونــيــة أحــيــان

ــان، لــتــتــعــلــم  ــ ــيــ ــ وتــــخــــطــــئ، فــــي مـــعـــظـــم األحــ
التي  الخطأ. تمارس حّريتها  الّصواب من 
رائع 

ّ
ال يكفلها لها القانون الوضعي، أو الش

الـــســـمـــاويـــة، بـــل تــكــفــلــهــا إنــســانــيــتــهــا الــتــي 
 ليعيد 

ّ
خــلــقــت بــهــا، ولــــم يــــأت ذلــــك كــلــه إال

ــا غــيــر مــوجــود في 
ً
الــحــقــوق، ال ليمنح حــق

الطبيعة. أولئك الذين يتحّدثون عن »منح« 
الدين أو القانون للمرأة مكانة ما، يضّرون 
ينكرون على  بهذا  فُهم  ينفعون.  أكثر مما 
بها،  لقت 

ُ
خ التي  اإلنسانية  كرامتها  املــرأة 

الوجود  على  إلى عوامل الحقة  ويرّدونها 
 من الرجل، 

ّ
لقت أقل

ُ
 املــرأة خ

ّ
اإلنساني. كأن

رائع السماوية واألرضية 
ّ

ثم منحت لها الش
أنها  الحقيقة  لكن  منها.  قريبة  مــا  مكانة 
الــذي  الــوضــع  مــن  ا 

ً
انطاق أنصفتها،  ربما 

أنها  الــواقــع، غير  كانت تعيشه على أرض 
ا 

ً
لم تفعل ذلك بشكل مطلق، أو أوجدت حق

لم يكن موجوًدا في الطبيعة، بل أّكدت عليه 
فقط.

الّسنن من الوجود  مع ذلــك، وبعد ماين 
املــــرأة بنظر  عــلــى األرض، تصبح  الــبــشــري 
بعقد  أحـــدهـــم  يمتلكها   

ً
ــرة جـــوهـ بــعــضــهــم 

زواج، هــــذا الــعــقــد الــــذي يــتــحــّول إلــــى عقد 
ملكية. لقد غفلوا عن تعليمنا هذا الجزء في 
ني غفوت فيه، ولم أنتبه 

ّ
ية الحقوق، ولعل

ّ
كل

متلك فيها 
ُ
إلى أننا نعيش في مجتمعاٍت ت

 الرجل حن يرتبط 
ّ
ساء، بعقود زواج. وأن

ّ
الن

بــامــرأٍة، فإنه يمضي على عقد شرائها من 
واج إال تحفيظ لهذه 

ّ
الـــــز أهــلــهــا. ومـــا عــقــد 

ــرأة  امِلــلــكــيــة الــثــمــيــنــة، وبــمــوجــبــه تــمــنــح املــ
»وأولياء أمرها من ذكور العائلة«، إرادتها 
وج الــحــكــيــم، الـــقـــائـــد الــفــذ، 

ّ
ــز ــلــ وقـــيـــادتـــهـــا لــ

عيم األوحد للمملكة التي يوشكان على 
ّ
والز

تدشينها بأولياء العهد، وجواهر صغيرة 
ستصبح ملك أحدهم يوًما ما.هذا اإلخفاء 
الــذي يرتدي ثوًبا أبيض وخاتم ذهــب، في 
الواقع ليس سوى سجٍن مؤّبد، توضع فيه 
ساء. منهن من توافق، في البداية، 

ّ
بعض الن

ــّدمـــاغ.  بــتــأثــيــر الـــحـــب، أو نــتــيــجــة غــســيــل الـ
ليكتشفن، مع السنن، حقيقة هذا الّسجن، 
ـــا نــفــســيــة مــزمــنــة. 

ً
ــتــيــجــة أمـــراض

ّ
فــتــكــون الــن

فــقــط الــلــواتــي امــتــلــكــن شــجــاعــة االخــتــاف، 
أو شجاعة الهروب من القالب الذي توضع 
فيه املرأة حاملا تخرج إلى الحياة، ورفضن 
نــوع »إيــجــابــي أو سلبي«،  مييز مــن أي 

ّ
الت

ولـــســـان حــالــهــن يـــقـــول: يـــا رجــــل، اعــتــبــرنــي 
حجرة أو حصاة، وارفع يدك عني »أتكركب« 

في الّدنيا، با جوهرة وال بطيخ. 
)كاتبة مغربية(

مفارقات »غزوة« لندن

القطاع الخاص ما له وما عليه

ذنب التّفاحة التي لم نقِطف

الثورة في المؤّشر العربي

لندن أكثر عواصم 
المعمورة اكتظاظًا 

بكاميرات المراقبة 
المزودة بأحدث 

التقنيات

تحث الرؤية 
االقتصادية على 

ضرورة توسيع 
القطاع الخاص

تبقى المرأة 
العربية، بصفة عامة، 

األكثر تضررًا من 
العقلية الّذكورية 

للمجتمعات

آراء

صالح الدين الجورشي

خبر عادي جدا أن تحتفل حركة النهضة بذكرى استقالل تونس. لكن عندما توضع 
املركزي،  مقرها  جــدران  أحــد  على  املناسبة  بهذه  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  صــورة 
فــهــذا يشكل حــدثــا استثنائيا يحصل ألول مــرة فــي تــاريــخ حــزب إســالمــي، تربى 
التأسيس على إدانــة هذا الرجل، والتشكيك في مساره  قادته وأنصاره، منذ لحظة 
التونسية  اإلسالمية  والحركة  ال،  وإنجازاته. كيف  وأهدافه  ومسيرته، وفي خلفيته 
بّررت وجودها، باعتبارها الحاملة ملشروع مجتمعي مناقض للمشروع البورقيبي 

الذي طاملا وصفه اإلسالميون باملشروع التغريبي، واملعادي للهوية اإلسالمية.
وحدها،  املشهد  تتصّدر  لم  االستقالل  لدولة  املؤسس  الرئيس  صــورة  أن  صحيٌح 
كما يحصل عادة في مثل هذه املناسبة، وإنما سمح املسؤولون في حركة النهضة 
بوضعها مع صور لشخصيات أخرى، لعبت أدورا متعّددة في تاريخ تونس الحديث، 
مثل عبد العزيز الثعالبي وصالح بن يوسف وبشيرة بن مراد وغيرهم، لكن العبرة 
الــذي مارسه اإلسالميون  الذهني  الحظر  إنهاء  ليست في تنويع املشهد، وإنما في 
فترة ال تقل عن 45 عاما من القطيعة، وسحب الشرعية من هذا الرجل الذي كان، وال 
يزال، يمأل الدنيا ويشغل الناس. ولم ينس التونسيون رفض رئيس حركة النهضة 
بعد الثورة مباشرة الترحم على روح الزعيم بورقيبة، وهو املوقف الذي دانه عموم 

املواطنني، ولم يجدوا له مبررا واحدا مقنعا.  
تغيرت اليوم مياه كثيرة، وتحول املواقف بشكل جذري، على الرغم من أن املصالحة 
النهضة  لحركة  السياسية  الــقــيــادة  راجــعــت  لقد  كــامــل.  بشكل  تتحقق  لــم  العميقة 
مواقف سابقة عديدة لها، حيث اعترفت بشرعية وثيقة استقالل البالد، بعد أن كانت 
تشكك فيها، مثلما كان يفعل املوالون لصالح بن يوسف وعموم القوميني. ثم أقّرت 
الحركة بالدور التاريخي للدولة الوطنية، وبضرورة الدفاع عنها بكل قوة، ثم أضفت 
قه بورقيبة، والذي تمثل في مجلة األحوال الشخصية، 

ّ
الشرعية على أهم إنجاز حق

والتي تبنتها الحركة بالكامل، ولم تجرؤ على التشكيك في أيٍّ من بنودها، بما في 
ذلك مسألة شرعية تبني األطفال الذين يولدون بدون معرفة هوية الوالدين.

 لم يكتف الغنوشي بالتأكيد على ضرورة طي صفحة املاضي، بحجة أن الثورة جّبت 
ما قبلها، بل ذهب إلى أكثر من ذلك، عندما دعا إلى جمع شمل العائلتني الدستورية 
الشيخ  بــاعــتــبــاره ذلــك  الثعالبي،  الــعــزيــز  واإلســالمــيــة مــن خــالل املصالحة بــني عبد 
الزيتوني ذي البعد اإلصالحي واملؤسس للحزب الدستوري، والحبيب بورقيبة الذي 
قاد أهم انقسام حصل في تاريخ الحركة الدستورية. ال يزال في تونس من يفّسر 
البورقيبي بكونه وليد  التراث  النهضة من  الجذري في مواقف حركة  االنقالب  هذا 
اإلكراهات السياسية التي فرضها املنهج البراغماتي الذي اعتمدته الحركة، لضمان 
االعتراف الداخلي والدولي بها. لكن، مع ذلك، فإن استدعاء بورقيبة ورفع صورته في 
مقرها الرسمي يعتبر، في ذاته، خطوة رمزية، يهدف أصحابها من ذلك إلى استكمال 
النهضة  فقيادة حركة  الحديثة،  تونس  مكونات  أبــرز  مع  السياسي  التطبيع  مسار 
تريد أن تؤكد للجميع أن خالفها األيديولوجي مع بورقيبة والبورقيبية أصبح جزءًا 
من املاضي، وأن ما يهمها اليوم أن تقلل من الخصوم، وأن توسع من األنصار، أو على 
األقل تتجنب تأجيج املشاعر املضادة لها، وأن تخفف من حدة املعارك األيديولوجية 
مع أعداء األمس.  قد تكون حركة النهضة، وهي تقدم على هذه الخطوة، تقتدي بحزب 
أتاتورك، حتى ال يقع في املحظور،  الــذي يتجنب نقد كمال  التركي  العدالة والتنمية 
وتوجه له تهمة املس بأهم ثوابت تركيا العلمانية، لكن حركة النهضة، وهي تفعل ذلك، 
الــدواء املر، وتخضع كوادرها ملمارسة تمرين  تفرض على قواعدها شرب نوع من 
مرهق، من نتائجه مسح جزء من الذاكرة التي تربوا عليها، عساهم بذلك يؤّسسون 
لذاكرة جديدة، تجعلهم مستعدين لتقمص شخصيٍة حركيٍة مغايرة لشخصيتهم 
السابقة. لكن، إلى أي مدًى يمكن لهذا التمرين الصعب أال يخلف مضاعفات سلبيٍة، 

من شأنها أن تهّدد وحدة الحركة، ولو بعد حني.

باسل طلوزي

في ســرادق بعيد عن »زقــاق املــدق«، تعنّي على محمد أبــو تريكة أن يقف وحيًدا، 
ليتقبل العزاء برحيل والده.

أن يقيم  العربية واألفريقية  الكرة  أملع نجوم  »الجنرال« على واحــٍد من  هكذا كتب 
مأتم أبيه في املنفى، ال لشيء سوى ألنه من رافضي االنقالب، ومن يرفض يخسر 
العربي، منذ لحظة  للحاكم   شخصية 

ٌ
الوطن كله ملكية تــراب وطنه، ألن  حقه في 

اغتصابه السلطة. 
واآلن صار في وسع أبو تريكة أن يكون »يتيًما«، ال بفقد والده، بل بفقد »وطنه«، 

ا. وشتان ما بني فقد وفقد، حني يكون الوطن أًبا وأّمً
يقف اآلن أبــو تريكة الـــذي لــم يخطئ طــريــق املــرمــى، ولــو مــرة واحــــدة، فــي حياته، 
بل  حتتنا«،  »أوالد  عــن  بعيًدا  امللعب،  خــارج  »الحكم«  ليقذفه  أخطأ  أيــن   

ً
متسائال

وخارج املدرجات كلها، ألنه تلقى البطاقة الحمراء التي ال عودة بعدها، ثم طارده 
الحكم نفسه، في الشوارع واألزقة، مرة بتهمة »الخيانة«، ومرة بتهمة »االنتماء إلى 

جماعة محظورة«.
الرياضية، خالل إحدى  أتــراه أخطأ، أول مــرة، يوم تضامن مع غــزة، برفع بلوزته 
« في القلب، تدمي كل جسد عربي، ما يزال 

ً
 »غــّزة

ُ
مبارياته الدولية؟ أَوليست غزة

يؤمن بفلول التضامن والتداعي مع حّمى الجسد الواحد؟ أم كان الخطأ يوم حصل 
أبو تريكة على جائزة الكاف ألفضل العب أفريقي داخل القارة أربع مرات، أم ألنه 
ا، أم ألن 

ً
لــدوري أبطال أفريقيا برصيد 33 هدف التاريخي  يعّد، حتى اآلن، الهّداف 

»الفيفا« اختارته عام 2014 ضمن أفضل العبي كأس العالم لألندية في تاريخها، 
أم ألن هدفه في هيروشيما صنف أفضل هدف في تاريخ كأس العالم لألندية، أم 
ألنه اختير عام 2016 ضمن قائمة أساطير كرة القدم من االتحاد الدولي لتاريخ 
رم، في العام نفسه، ضمن مجموعٍة من أساطير 

ُ
كرة القدم وإحصائها، أم ألنه  ك

كرة القدم في حفل كونغرس الفيفا الـ 66 في املكسيك؟
الــوطــن عالًيا،  الــذي رفــع رأس  أبــو تريكة اآلن، هــو  إلــى ذهــن  أسئلة كثيرة تتداعى 
العالم العربي أفدح جريمٍة يعاقب  التميز في  فكافأه الوطن بمطاردة رأسه، وكأن 
عليها القانون، وينسى أولئك الصاعدون على جثة الوطن، ببساطيرهم العسكرية، 
ى شاء أن يذهب، ألنه بمثابة 

ّ
أن واحًدا على غرار أبو تريكة هو موضع ترحيب، أن

ى ملثل هؤالء الذين تلفظهم حتى 
ّ
كنز ملن يفهم معنى التميز وتقدير املواهب، لكن أن

مــدرجــات االحتياط، أن يفهموا كنه اإلبـــداع واالبــتــكــار، وقــد جــيء بهم من كهوف 
الظالم، ليعتلوا شموس األهرامات؟

السرادق يغص حتى آخــره، بكل  أبو تريكة شحة املعزين بوالده، ألن  ولن يشكو 
محبي أبو تريكة، الالعب املاهر، واإلنسان الدمث الخلوق، واملحب لشعوبه العربية.

ا لكفاحهم، في  الذين جعلوه رمًزا وطنّيً كلهم كانوا هناك، خصوًصا أطفال غزة 
مواجهة حصار العدو والشقيق، في حني لن يجد أصحاب البساطير من يعّزيهم 

برحيل ضمائرهم غير حلفائهم في تل أبيب وواشنطن وعواصم النفط.
، ليصولوا ويجولوا ويستعرضوا عوراتهم هناك. 

ً
ترك لهم أبو تريكة »امللعب« كامال

ا واحــًدا في 
ً
لكن، هيهات أن يحرز أولئك املبتدئون في علم املهارة والسياسة هدف

حياتهم، ألنهم يسقطون، دوًما، في مصيدة »التسلل« إلى سدة الحكم، مع كثير من 
حبك املؤامرات، لالنقضاض على السلطة وأحالم الشعب بالحرية والخالص من 
وا 

ّ
ام« من الخارج، تواطأوا معهم، وغض

ّ
محنة االستبداد، يساعدهم في ذلك »حك

ا للقوانني والتعليمات.
ً
الطرف عن أالعيبهم التي ال تقيم وزن

يحبس أبو تريكة الدمعة في عينه اآلن، وهو يقف أمام سرادق العزاء، وينظر بعيًدا 
، يهرول 

ً
ا كامال

ً
إلى النعش املحمول على األكتاف، فال يرى فيه أباه، بل يرى فيه وطن

فيه سادة البساطير إلى أقرب مقبرة، فيحار هل يتقّبل العزاء بأبيه أم وطنه.

فاطمة ياسين

ستيفان دي ميستورا رجل محظوظ، فهو موظف يستطيع أن يقدم استقالته في أي 
، باعتبار املشكلة 

ً
لحظة يرغب بها، مع احتفاظه بحق الحصول على مستحقاته كاملة

 هــذه املهنة، 
ّ

أنــه قــد مــل ليست مشكلته، وهــو مكلف بالوساطة فقط. ويــبــدو أخــيــرًا 
ويتطلع إلى إجازة سعيدة بعد سلسلة مضنية من االجتماعات ورحالت الطائرات 
البعيدة. في املقابل، ال يستطيع أي سوري أن يقدم استقالته من املشكلة، سواء كان 
عضوًا في الوفود، أو مجرد شخص عادي، يتلظى تحت وطأة انقطاع الكهرباء واملاء 
والوقود، أو يتلوى غريبًا في املنافي الكريمة أو البخيلة على حد سواء، وقد وضع،  
بعد الفصل الخامس من مسلسل جنيف، تحت تهديد مغادرة دي ميستورا الذي 
الوفود،  التي تجلس فيها  كان يقوم بدور »املكوك« بني غرف املفاوضات املنفصلة 

منتظرة ردود األطراف األخرى.
لــم يصل الــنــضــوج الــتــفــاوضــي بعد إلــى مرحلة املــواجــهــة والــحــوار عــن قـــرب، بــدون 
 بمقدار كاٍف 

ً
متاريس حماية، وكل االقتراحات التي تبادلتها األطراف لم تكن مجدية

 املدى املجدي للكلمة. لذلك، ما زلنا بحاجة إلى شخصية 
َ
لتتقارب الطاوالت مسافة

دي ميستورا، ليشغل وضعية »كتاف املغربل«.
 مؤتمر أستانة الذي سبق جنيف، وعلى الرغم من أن روسيا تقول إن أستانة 

َ
ِشل

َ
ف

الوجود في أستانة، قبل   عن جنيف، ولكنها تصر بشكل كبير على 
ً
بديال ليست 

عقد جنيف، وفشل أستانة أدى إلى فشل جنيف الحالي، فصارت نتائجه تحصيل 
حاصل. اشتعلت الجهات فجأة، على الرغم من إعالن وقف النار الذي لم يجرؤ أحد 
حتى اللحظة على القول إنه لم يعد ساريًا، وأصبحت املعارضة املسلحة على أبواب 
دمشق، وعلى مرمى حجر من شارع فارس الخوري في قلب العاصمة، وهي تتحّرك 
في حماة، بنشاط عداء املائة متر، وتوشك أن تنصب مرابضها في ساحة العاصي. 
ولهذا االقتراب ثمن يمكن قطافه في جنيف، لكّن السوريني يرغبون في حل واحد 
، وتحت تهديد الباصات 

ً
ومعروف، سواء دخلت املعارضة دمشق، أو بقيت محاصرة

 
ٌ

الخضراء التي يطلقها مريدو النظام وإعالمه املوجه، وفشل املفاوضات هو تفصيل
آخر، يجب أن نجد له مفاوضات أخرى، لنتجنبه ونقنع الجميع بالجلوس والحديث 

مجّددًا.
الضياع في زحمة السالل واملنصات، والتعويل على هجوم أو تراجع أو تصريح ذي 
سقف مرتفع لكسب سنتيمترات حوارية، وانتظار نتيجة معركة، أو اثنتني، إلزاحة 
املفاوضات باتجاه طرٍف ما، وجعل نصيبه أكبر، يعني أن ال حل متوفرًا لدى الجهات 

»الداعمة للحل«، والتي تحاول اجترار العلقم نفسه الذي نتجّرعه منذ ست سنوات.
ليست املفاوضات فض اشتباك أو اتفاقيات هدنة بني أطراف دولية، تريد أن ترسم 
 ملزاج دولي، أو سياسة موجة 

ً
خطوطًا فاصلة، وال يفترض في الحوار أن يكون رهينة

غائبة، تفرض  دولــيــة،  إلــى رغبٍة  واالحتكام  مــحــّدد،  الدفة في مسار  بتوجيه  ترغب 
على كل األطراف شكل الدولة التي فقدت نفسها ومقوماتها، وكل مكّون فيها خالل 
الخمسني سنة املاضية، وأضحت بحاجة لحوار منعش ومنتج، وهي أموٌر ال يبدو 

توفرها قريبًا ال في جنيف، وال أستانة، وال في أي عاصمة أخرى.
قــد ال يتفوه اإلعـــالم بــعــبــارة »فــشــل جــنــيــف«، لكنه ســـارع إلــى إعـــالن استقالة دي 
ميستورا، وما زال ينقل سير املعارك في مختلف املدن، ويركز على تباين السالل 
املطروحة: اإلرهــاب أو رحيل النظام، أو استبداله، أم سلة تعديل الدستور أو ابتكار 
واحـــد جــديــد، واخــتــالل الــعــالقــة بــني روســيــا وتــركــيــا، والــتــقــارب األمــيــركــي الــروســي 
التي تطاول  العمليات اإلرهابية  اليمني املتطّرف على وقع  املحتمل، وصعود تيارات 
الشوارع األوروبية. كل تلك العوامل متغيرات حوارية، تنفخ في مؤتمر جنيف للسالم 
السوري أو تفرغه، ويضاف إليها الكثير من التجاذب الجانبي بني األطراف الواحدة، 

حتى تكاد املنخفضات الجوية والعواصف الرملية تحل متغيرًا جديدًا.
كل  فيه  يتبدل  لجنيف،  نهائي  ال  مسلسٍل  على  نحصل  أن  يمكن  املتغيرات،  بهذه 

املمثلني، ويتعاقب عليه املخرجون على املسرح نفسه، وباملتفرجني أنفسهم.

»النهضة« واستقبال بورقيبة ال عزاء ألبو تريكة

الحل قبل جنيف وبعده
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حين يستشهد رئيس الحكومة بماركس لماذا الخلط بين السياسية والدين؟

16

D

العودة الدائمة إلى ماركس ولينني وتروتسكي 
ــنــســبــة لــلــيــســار الـــعـــاملـــثـــالـــثـــي هــي  ومــــــاو بــال
لكمونة  البطولي  األسطوري  للزمن  استعادة 
للحرب  أو  البلشفية،  للثورة  أو  تــارة،  باريس 
األهلية الثورية في سهول الصني الشاسعة.. 
أي أنها تمارس فعل مناجاة رمزية لشخوص 
وا 

ّ
ليحل اإليــديــولــوجــي،  تعاليهم  رحلة  أكملوا 

ــة. هـــكـــذا يـــكـــون اســتــحــضــارهــم  ــهــ ــ مــحــل اآلل
الرمزي، عبر أقوالهم تكرارًا طقوسيًا، يّرسخ 
املاركسية ممارسة رمزية سحرية كهنوتية، 

ال كهوية سياسية واجتماعية تاريخية.
وهذا العجز على تكوين نسق رمزي يساري 
استعمال  أو  نقد  محاولة   

ّ
كــل يجعل  جــديــد، 

انتهاكًا  اإليديولوجي  املقدس  السياق  خــارج 
يرتقي إلى الحرام يجب رفضه وتكفيره.

كــلــمــة رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، يــوســف 
الــشــاهــد، الــتــي اســتــعــار فيها ملــقــولــة شهيرة 
ــة مــن  ــعــ ــاركــــس أثـــــــارت حـــالـــة واســ ــارل مــ ــكــ ــ ل
الــلــغــط والــســخــريــة، بــــدأت بــنــوبــة ضــحــٍك بني 
الــنــواب داخـــل الــبــرملــان، وصـــوال إلــى جمهور 

»فيسبوك«. 
ــر، هـــذا اإلســتــغــراب املــشــوب  فــي حقيقة األمــ
بــالــســخــريــة ســبــبــه أّن رئــيــس الــحــكــومــة قــام 
مملوكة  رمزية  ملنظومة  انتهاكية  باستعارة 

حصرًا لليسار، بالتالي، فهذا الفعل »الحرام« 
يجب مكافحته عبر اإلحتجاج، عبر السخرية.
الطريفة  إلى هذه اإلستعارة  النظر  ال يمكن  
لرئيس الحكومة، إال من خالل الفقر الداللي 
الـــفـــادح لــلــخــطــاب الــلــيــبــرالــي فــي تــونــس، وإال 
ــان مــــن املـــمـــكـــن اســـتـــعـــمـــال جــمــلــة فــي  ــ ــا كـ ملــ
ــعــمــيــق مـــعـــاديـــة، بــل  مــضــمــونــهــا الـــفـــكـــري ال
لــلــمــشــروع الــســيــاســي الـــذي يــقــوده  مناقضة 

الشاهد وحكومته.
تــاريــخ خطابات  فــي  الثانية  هــذه اإلســتــعــارة 
الشاهد بعد استعارة كلمة الشهيد اليساري، 
شـــكـــري بــلــعــيــد، تـــقـــول بـــوضـــوح إّن الــنــبــش 
املـــضـــنـــي، أو مــــحــــاوالت الـــبـــحـــث عــــن لــســان 
يزور  الخبرة، جعلته  عديم  الحكومة  لرئيس 
كل البيوت الفكرية، بحثًا عن خطاب يحشو 

به متون إطالالته املرتبكة .
ــام الـــســـيـــاســـي بــعــد  ــعــ ــ ــالـــي ال ــقـ ــتـ ــع االنـ ــــوضــ ال
الدستوري يصب بثقله، حتى على سياقات 
ــذي مـــن خــاللــه  ــ إنـــتـــاج الــخــطــاب الــســيــاســي ال
ــات الــســيــاســيــة،  ــونـ ــكـ يــظــهــر الـــتـــمـــايـــز بــــني املـ
ــنــا مــازلــنــا في 

ّ
بــالــتــالــي، ال يمكن الــقــول إال أن

امتالك  حتى  الشيزوفريني،  التخبط  مرحلة 
لسان سياسي حقيقي.

محمد محسن عامر )تونس(

أخــيــرًا، خــرجــت أزمـــة »الــبــلــوكــاج« فــي املغرب 
أو الحصر الحكومي إلنتاج حكومة يقودها 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة مـــن عــنــق زجــاجــة 

التفاوض أو التشاور بني األحزاب. 
رّبما الجديد هو الحل الدستوري الذي عمد 
إلــيــه مــلــك الـــبـــالد، وهـــو اخــتــيــار شــخــص من 
الحزب الرابح باملرتبة األولى، خصوصا بعد 
الحكومة  العام للحزب، ورئيس  فشل األمــني 
السابقة، عبد اإلله بنكيران، وعدم قدرته على 
تجاوز عقبة التفاوض مع أمناء أحزاب رّبما 

كسبوا الجولة الثانية نكاية فيه .
نــقــاشــات هــادئــة وأحيانا  أثـــار  الــقــرار  طبعًا، 
محتشمة، عّبر عنها رئيس الحكومة املعفي 
االكتفاء  أو  السياسي   العمل  اعــتــزال  بقرار 
ــا أنـــجـــزه  ــل حــــزبــــه، ألّن مــ ــ ــعــمــل مــــن داخــ بــال
أسبوع  فــي  العثماني،  الــديــن  سعد  خليفته، 
ليس سوى ما كان بنكيران يرفض إقحامه 
ــرار  ــ فـــي تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة، أي حــــزب األحـ
وحــزب االتــحــاد االشتراكي الــذي قــّدم غمزة 
ت في تعيني رئيس 

ّ
لبيبة لألمني السابق، تجل

بقيادة  اللعب  ثم  نفسه،  الحزب  من  البرملان 
حــــزب االســـتـــقـــالل )حــمــيــد شـــبـــاط( كــبــيــدق 
الــعــدد فــي حــال كان  أّي تكملة  الحاجة،  عند 

ينقصها توافق من أجل النصاب القانوني.

 الصالحيات في اختيار من يقود 
ّ

للملك كل
لتسيير  مناسبا  يــراه  ما  واقــتــراح  الحكومة، 
 الصالحيات 

ّ
الــذي لف الغموض   

ّ
البالد، وكــل

الـــدســـتـــوريـــة لــحــالــة »الـــبـــلـــوكـــاج الــحــكــومــي«، 
 جـــعـــل كــثــيــريــن يـــقـــّدمـــون قـــــــــراءات، امـــتـــدت 
من الظروف الداخلية إلى العالقات اإلفريقية 
على  الــجــواب  أّن  إال  األميركية،  الرئاسة  إلــى 
 هذه 

ّ
لكل الحكومة  ــر تشكيل 

ّ
أخ مــن  ســـؤال: 

املـــدة؟ جــوابــه األخــيــر بتشكيل هــذا التحالف 
يعجب  لم  املغربية  السياسة  أطياف   

ّ
كــل بني 
البعض.

هناك من يستفسر وال يريد الحل، ويندهش 
لــتــحــالــف الــيــســار مــع الــيــمــني، اإلســـالمـــي مع 
ــي، الـــلـــيـــبـــرالـــي مــعــهــم  ــدمـ ــقـ ــتـ ــتــــراكــــي والـ االشــ
ــــرغــــم مــــن أّن الـــســـيـــاســـة ال  جــمــيــعــًا. عـــلـــى ال
ال  كما  املــعــارضــة،  فعل  لتنميط  فيها  مجال 
اإلنتماء  مع  واليسار  اليمني  أجنحتها  تربط 
اإليديولوجي، بل تخلط بينها حسب البرنامج 
الــحــزبــي لــلــمــرحــلــة، الـــتـــّوجـــه اإلســــالمــــوي أو 
العدمي،  أو حتى  الــرأســمــالــي  أو  االشــتــراكــي 
ــام  االشــتــراكــي  ــعـ فــكــيــف يــتــحــالــف األمــــني الـ
الدين  )ادريــس لشكر( مع اإلسالمي )سعد 
العثماني( مع »أخنوش« الليبرالي مع »بنعبد 
ــلــه« الــشــيــوعــي  مــع »ســـاجـــد« و»الــعــنــصــر«  ال

ــيـــني. لــيــس جـــديـــدًا مثل  الــيــمــيــنــيــني األصـــالنـ
تحالف كهذا في املشهد السياسي املغربي، 
تجاوز  تقبل  ال  الــتــي  الفكرية  العقدية  فقط 
أو  الحداثة،  روح  إلــى  واليمني،  اليسار  ثنائية 
إلـــى الــخــلــط بــني الــديــن والــســيــاســة، باعتبار 
الــشــرعــيــة  وأســــــاس  ــلــثــانــيــة،  ل مـــرجـــع  األّول 
السياسية، أو مغالطة الخلط بني االشتراكية 

واإلسالم .
مــّر تعاقب  ــه، على 

ّ
أن الجديد  إّن  القول  يمكن 

الــحــكــومــات املــغــربــيــة، مــنــذ اســتــقــالل الــبــالد 
العنصر  الحكومة، ألّول مّرة  إلى هذه   1956
أحــزاب مهمة،  أمانة  قيادة  يتّولى  األمازيغي، 
ثم رئاسة الحكومة وتشكيلها، وهذا عنصر 
ــــه ســّهــل مـــن تـــجـــاوز مـــأزق 

ّ
رأى بــعــضــهــم أن

»البلوكاج الحكومي«،  بعد أن كانت متداولة 
ــزاب والــقــبــائــل املــخــزنــيــة واألحــــزاب  ــ بــني األحـ
الدستورية، أما الوطنية كاالتحاد االشتراكي 
إال  تترأسها  فلم  1998، واالستقالل 2007، 
بعد صـــراع طــويــل وغــضــبــات كــثــيــرة، بينما 
ــي للعنصر الــقــادم مــن الــجــنــوب أو 

ّ
غــيــاب كــل

املنتمية  حتى  وال  عليها،  املتنازع  الصحراء 
إلــى املــغــرب، إال بشكل محتشم واحـــد أو ال 

أحد.
سيدي بويه ماءالعينين )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

مالك ونوس

ــي »تـــقـــريـــر الـــســـعـــادة  بـــــدت األمــــــم املـــتـــحـــدة فــ
الــعــاملــي« لــعــام 2017، الــــذي أصـــدرتـــه فـــي 20 
قــد استقالت  الـــجـــاري، وكــأنــهــا  آذار  مــــارس/ 
تــحــديــاٍت  تــجــد  ولـــم  الحقيقية،  مهماتها  مــن 
تواجهها، سوى الخروج على العالم بالئحٍة 
تحّدد فيها الدول السعيدة واألخرى التعيسة. 
الــفــتــرة، ال يحتاج مواطنو سورية  هــذه  ففي 
ــراق إلــــى تـــقـــريـــٍر يــعــّرفــهــم على  ــعــ والـــيـــمـــن والــ
يحتاجون  بــل  ســعــداء،  أم  تــعــســاَء  تصنيفهم 
س جهوَد   آخر من هذه املنظمة، فعال يكرِّ

ً
فعال

توقف  طـــرٍق  إيــجــاد  فــي  وباحثيها  موظفيها 
فــي بلدانهم. كما  الــحــروب والــنــزعــات والقتل 
 بالدول التي 

ً
يحتاجون منها أن تضع الئحة

ح وتحقق سعادة  تساهم في تعاستهم، وتتربَّ
مــواطــنــيــهــا، مـــن خــــالل املــســاهــمــة فـــي زيــــادة 

مآسي مواطني دوٍل أخرى.
مــن غير املعلوم مــا هــي دوافـــع األمـــم املتحدة 
التي جعلتها تعكف، بدءًا من سنة 2012، على 
إجراء دراساٍت وعمليات استقصاء واستطالٍع 
لـــآراء لــلــخــروج بتقريرها الــســنــوي. لــكــن، إن 
كان أحد دوافعها تحفيز حكومات الدول التي 
تقع في آخر القائمة على العمل على انتشال 
التي أوجدتها  مواطنيها من براثن املصائب 
هــــذه الــحــكــومــات، وانــعــكــســت عــلــيــهــم، وعــلــى 
هذه  فتهم 

ّ
صن كما  فوا 

ِّ
فُصن بــالدهــم،  صـــورة 

املنظمة، فإنها ستفشل حتمًا في مسعاها. إذ 

عصام شعبان

الدعم املوجه  يترّدد في مصر خطاٌب يهاجم 
لــقــطــاعــي الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، يــمــثــل تــبــريــرا 
املوازنة  بنود  تقليص  إلــى  تسعى  لتوجهاٍت 
املــخــصــصــة لـــجـــوانـــب اإلنــــفــــاق االجـــتـــمـــاعـــي، 
ويــرتــبــط ذلـــك بــالــســيــاســة االقــتــصــاديــة الــتــي 
تعظم دور الــقــطــاع الــخــاص، بــوصــفــه قــاطــرة 
ــي تــقــديــم  ــ ــة فـ ــ ــدولــ ــ ــن الــ ــ ــال عـ ــ ــديـ ــ ــة، وبـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ

الخدمات.
لـــم يــســتــطــع حــســنــي مـــبـــارك، عــلــى الـــرغـــم من 
كــل مــســاوئ نــظــامــه، أن يخصخص خــدمــات 
التعليم والصحة، وعلى الرغم من املحاوالت 
املتكّررة، واإلجراءات الجزئية في هذا املجال، 
ــراجـــع  تـ مــــن  الــــرغــــم  ــلـــى  عـ الــــخــــدمــــات،  إن  إال 
قائمة،  زالــت  ما  أسعارها،  وارتفاع  مستواها 
الدعم  إلــغــاء  بــطــرح  الــيــوم  النظام  لكن يتجرأ 
تــراجــع  مــســتــغــال  والــصــحــة،  للتعليم  املـــوجـــه 
املقاومة  قوى  وتفتتها، وضعف  الثورة  قوى 
االجــتــمــاعــيــة ملـــحـــاوالت االنــقــضــاض عــلــى ما 

تبقى من مكاسب شعبية.
الدعم  مهاجمة  على  التصريحات  تقتصر  لم 
املــوّجــه للتعليم والــصــحــة، بــل وصـــف الــدعــم 
بأنه سبب الكوارث التي تعيشها مصر. وعلى 
الــرغــم مــن أن الـــرد على هــذا الــخــطــاب يحتاج 
اجتهاداٍت عديدة، إال انه يمكن طرح عدة نقاط 
أساسية، لتفنيد جذور هذا الخطاب وأهدافه.

بــإلــغــاء  املــتــعــلــقــة  الــتــصــريــحــات  أوال: مــعــظــم 
ــي قــطــاعــي  ــن مـــســـؤولـــن فــ ــم صــــــــادرة عــ ــدعــ الــ
الــصــحــة والــتــعــلــيــم يــشــغــلــون مــنــاصــب صنع 
قــــرار ومــواقــعــه، مــا يــعــنــى أن األمــــر خـــرج عن 
أو حــوار مجتمعي،  كونه رؤيــة محل اختبار 
إلى كونه في مرحلة التنفيذ، عبر مخططات 

إيجاد  وضعت حكوماٌت أساسًا لعملها، هو 
الــطــرق األنــســب واألســـرع إليــصــال مواطنيها 
إلى أسفل درٍك من مستويات الدخل واملستوى 
املعيشي والتعليم، وإلهائهم بصغائر األمور، 
 وقتهم، ويحصرون كل 

َّ
وجعلهم يصرفون جل

اهتمامهم بتأمن ربطة خبٍز أو قــارورة غاٍز، 
كي تلهيهم عن التفكير بفسادها، لن تأبه بأي 

تصنيٍف تناله الدولة في عهدها.
ــذ إصــــــــداره أول مــــرة،  ــنـ ــٍة أخـــــــرى، ومـ ــهـ مــــن جـ
ســنــة 2012، تــلــقــى هـــذا الــتــقــريــر نــقــدًا كــثــيــرا، 
ومحللون  اجتماعيون  بــاحــثــون  إلــيــه  وجــهــه 
 على 

ً
، عالوة

ً
 طبقية

ً
سياسيون، رأوا فيه نزعة

ما يتضمنه من عنصريٍة ظــاهــرٍة، ال يصعب 
ــادي اكـــتـــشـــافـــهـــا. فــحــصــُر  ــ ــعـ ــ عـــلـــى املـــتـــلـــقـــي الـ
الــســعــادِة بنسبة الــنــاتــج الــقــومــي وبــالــوضــع 
الــذي  الــدخــل السنوي  املـــادي، عبر إدراج بند 
املساهمة في  البنود  مــن  املـــرء، واحـــدًا  يتلقاه 
التصنيف، هو تسليع لنمط الحياة وإلحاقها 
إنـــه، عبر حــصــره السعادة  الــســوق. كما  بقيم 
بالغنى واألغنياء، يدعو الفقراء إلى مزيٍد من 
ز 

ّ
الشعور بالدونية. إضافة إلى ذلك، فإنه يعز

حلم الطبقة الوسطى الدائم بالثراء، هذا الحلم 
الذي انتشر في صفوف أفرادها، بعد تكريس 
مــا سميت »ثــــورة الــتــســوق« فــي الــغــرب التي 
 كثيرون أنها الثورة الوحيدة التي 

ٌ
يروج دعاة

نجحت في تاريخ املجتمعات اإلنسانية.  وفي 
ع الدول  ربٍط بن موضوع الدخل القومي وتربُّ
األوروبية على الدرجات األولى للتقرير، جرى 

تــبــدأ تــدريــجــيــًا، كــمــا تــرتــبــط تــلــك الــتــوجــهــات 
بخطابات السلطة بشأن عدم جدوى االهتمام 
ــة االقــتــصــاديــة، حيث  بالتعليم فــي ظــل األزمــ
سبق وأن صرح الرئيس املصري، عبد الفتاح 
السيسى، قائال »يعمل إيه التعليم في مجتمع 
ضـــايـــع«، بــاإلضــافــة إلـــى تــصــريــحــات أخـــرى، 
تــطــالــب املـــواطـــن بــدفــع تكلفة الــخــدمــات، وإن 

الدولة لن تتحّمل استمرار الدعم.
ــيـــة مــن  ثـــانـــيـــًا: تــــوهــــم الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـ
مسؤولي ملفات الصحة والتعليم املجتمع أن 
الدولة تقدم خدماتها باملجان، والحقيقة أنه 
ال خدمة مجانية في مصر، ومعظم الخدمات 
زال عنها الدعم، أو خفض، بينما يتم إلصاق 
الخدمات في محاولة  كلمة املجانية، بجانب 
الحكومة واملوازنة، وإن  إلظهارها عبئا على 
الــشــعــب يــتــســولــهــا، ولــيــســت حــقــا لـــه ودورا 

اجتماعيا أصيال للدولة.
عــلــى جــانــب آخـــر، هــنــاك عـــدة أمــثــلــة تــكــذب ما 
يـــســـاق عــــن مــجــانــيــة الــــخــــدمــــات، مــنــهــا عــلــى 
الطاقة  ارتــفــاع أســعــار مشتقات  املــثــال  سبيل 
ثالث مرات، وكذلك رفع املصرفات التعليمية، 
الجامعية منها، ورفع مصاريف  وخصوصا 

العالج واألدوية.
ثالثًا: إيهام أفراد املجتمع أن ما يصرف على 
الــخــدمــات يــشــكــل ضــغــطــًا عــلــى املـــوازنـــة، وإن 
مــجــمــل الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة تــحــقــق خــســائــر، 
تربح  قــطــاعــات  فهناك  صحيحا،  ليس  وهـــذا 
وتــحــقــق فـــوائـــض مــالــيــة، وتـــوضـــح مـــوازنـــات 
الحكومية ذلــك، كذلك األمر  الجامعات  بعض 
فيما يخص بعض الهيئات الخدمية، كقطاع 

الكهرباء والبترول.
هــــــدم األدوار  يـــعـــنـــى  الــــدعــــم  إلــــغــــاء  رابـــــعـــــًا: 
االجــتــمــاعــيــة لــلــدولــة والــتــزامــاتــهــا، ويــشــيــر 

، بل تتغاضى عن 
َ
العقود والصفقات، القانون

غيابه التام، في حــاالٍت كثيرة. وحــن تنتهج 
ــفـــســـاد فــــي بــلــدانــهــا،  ــيـــاســـات لــلــحــد مــــن الـ سـ
تــتــغــاضــى الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة عـــن ســيــادة 
ــلــــدان الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، وتـــدعـــم  الـــفـــســـاد فــــي بــ
 ،

ً
تــرعــاه وتنتهجه ســيــاســة الــتــي  الــحــكــومــات 

مقابل الصفقات الرابحة.
ــــرى بـــاألمـــم املــتــحــدة وضــع  ــان أحـ مـــن هـــنـــا، كــ
ــراٍت لـــدعـــم دول  ــ ــــؤشــ مـــــؤشـــــراٍت لـــلـــفـــســـاد، ومــ
الــغــرب الــحــكــومــات الــفــاســدة، ومــراقــبــة مسار 
الصفقات واألمــــوال الــفــاســدة، بــداًل مــن وضع 
مؤشرات لتنعم دول الغرب بنتائجه. كما أنه 
كـــان حــريــًا بــهــا وضـــع آلـــيـــاٍت ملــراقــبــة صناعة 
الــســالح، وتــجــارتــه وإيــصــالــه إلــى الحكومات 
الدكتاتورية التي تنال ما يكفي من اإلدانة في 

ــــورة يــولــيــو لــتــســتــكــمــل الـــطـــريـــق، وتــجــعــلــه  ثـ
مـــتـــاحـــا لــلــجــمــيــع مــــن دون تــمــيــيــز، وتــعــلــم 
كثيرون ممن هم مسؤولون اآلن بفضل قيم 
والدعم  التنمية  االجتماعية وخطط  العدالة 
واملــجــانــيــة الــتــي تبناها عــبــد الــنــاصــر ويتم 

هجاؤها اآلن. 
على جانب آخــر، هناك خلط مــا بــن ضــرورة 
إصالح نظام العالج والتأمن الصحي وقطاع 
الــخــدمــتــن، بوصفهم  الــتــعــلــيــم وخــصــخــصــة 
إصــالحــا، كــمــا إن الــرؤيــة الــتــي تــهــاجــم الــدعــم 
تــفــتــقــر إلــــى املــنــهــج الــعــلــمــي، ملــواجــهــة أعــبــاء 
املـــوازنـــة، وتــتــمــاس مــع تــوجــهــات لصوصيٍة، 
للشركات  مكاسب  وتحقيق  النهب  غرضها 
االســـتـــثـــمـــاريـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــــود الــســيــطــرة 
الكاملة على قطاعي الصحة والتعليم. وتمثل 
إلى  أخــيــرا،  الــداعــيــة،  الحكومية  التصريحات 
ــغـــاء الــــدعــــم، خــضــوعــا مـــن الــــدولــــة لــصــالــح  إلـ
املستثمرين، بل إن مسؤولن كثيرين هم، في 
مستشارون  أو  ســابــقــون  مــوظــفــون  الحقيقة، 
وتصريحاتهم  االستثمارية،  املؤسسات  لدى 
ال تخص اإلصـــالح فــي أغلبها بــقــدر مــا أنها 

تمثل أعمااًل سمسارية مدفوعة األجر.

الــعــلــن، والــدعــم والــتــغــاضــي عــن جرائمها في 
ما 

ّ
ل

َ
الخفاء. لقد أغفل التقرير جانبًا أخالقيًا، ق

بالتصنيفات.  األمـــر  يتعلق  إلــيــه حــن  ُيــشــار 
وقع من تصنيٍف يصدر عن األمم 

َ
لكن، كان ُيت

املتحدة عدم إهماله. إذ ما يدعو إلى التساؤل، 
هو قدرة شعوب هذه الدول وحكوماتها، على 
التمتع بما تتمتع به من طيِب العيش، بينما 
شعوب أخرى، تشاركها العيش على الكوكب 
رتَكب 

ُ
ر بلدانها، وت َدمَّ

ُ
نفسه، تعيش املآسي وت

املــجــازر بــحــق أفـــرادهـــا، مــن دون أن يستحق 
م  ذلك منها موقفًا جديًا، ينهي النزاعات ويجرِّ
مــوقــدي الـــحـــروب. وقـــد عــودتــنــا شــعــوب هــذه 
الـــدول أال تهتم بمآسي اآلخــريــن، ســوى حن 
تسّببه  مــا  وهــو  األلـــم،  منها بعض  يصيبها 
العمليات اإلرهابية في الغرب، هذه العمليات 
التي ينفذها، على األغلب، أنــاٌس خرجوا من 
مناطق النزاع تلك، أو تأثروا بما يجري فيها. 
العاملي  السعادة  املتحدة تقريَر  األمــم  إصــداُر 
هـــــذا الــــعــــام هــــو الـــــســـــادس، وســـيـــأتـــي بــعــده 
اإلصدار السابع، ويليه الثامن، وغيره وغيره، 
وربــمــا مــن دون أن نلحظ تــغــيــرًا عــلــى وضــع 
. قد تتغير مستوى 

ً
الدول التي ُصنفت تعيسة

أو  التصنيف،  فــي   
ً
ــة درجـ فتصعد  تعاستها، 

تنحدر درجة. وستحرص األمم املتحدة على 
لحِظ ذلك في تقريرها التالي، ليكون إنجازها 
تــامــًا، ال يمكن ألحــد انــتــقــاده، طــاملــا أصبحت 

املسألة، مسألة مؤشراٍت، فحسب.
)كاتب سوري(

القائم  الحالي  االقتصادي  التوجه  سابعًا: 
 

ٌ
الـــخـــاص متسق الــقــطــاع  عــلــى تــعــظــيــم دور 
مـــع مـــا يــشــهــده قــطــاع الــعــمــل فـــي مــصــر من 
 
ٌ
ــال تـــوجـــد قــــطــــاعــــاٌت إنـــتـــاجـــيـــة ــــوالت، فــ ــــحـ تـ
تــســتــوعــب كـــل املــنــتــســبــن لــقــطــاع الــتــعــلــيــم، 
ويميل القطاع الخاص إلى تشغيل خّريجي 
ــــن ال تـــتـــجـــاوز  ــــذيـ الــــجــــامــــعــــات الــــخــــاصــــة الـ
نسبتهم 5%، ما يعنى مستقبال أنه ال حاجة 
لــنــســب تــعــلــيــم مــرتــفــعــة، وســيــكــتــفــي ســوق 
الــعــمــل بــخــريــجــي الــجــامــعــات الــخــاصــة من 
الطبقة  من  العليا  والشرائح  األغنياء  أبناء 
الــوســطــى لــشــغــل الــوظــائــف املــــحــــدودة، أمــا 
لتلك  فسيعملون خدما  الشعب  أبناء  باقي 
استقامته  الخط على  وإذا وضعنا  الفئات، 
فــي ظــل ظــاهــرة االنــتــفــاخ الشبابي، سنعلم 
إذ استطاعت  أي مستقبل سينتظر هــؤالء، 
على  السيطرة  والعاملية  املحلية  الــشــركــات 

قطاعي التعليم والصحة.
التوجه، بما يحمله من مخاطر  ثامنًا: هذا 
ــع تـــوجـــهـــات  ــ ــتـــشـــابـــه مـ ــرة، يـ ــ ــاصــ ــ ورؤيـــــــــة قــ
حـــكـــومـــات عـــربـــيـــة، مــنــهــا املــــغــــرب وتـــونـــس 
والــــــجــــــزائــــــر والــــــــــســــــــــودان، ويــــتــــفــــق أيـــضـــا 
ــات املــــالــــيــــة الـــعـــاملـــيـــة  ــســ ــؤســ ــــع شـــــــروط املــ مـ
وتــوجــهــاتــهــا، ويــتــمــاشــى مــع مــوجــة توسع 
أنــــشــــطــــة قـــــطـــــاع الـــــخـــــدمـــــات عــــاملــــيــــا عــلــى 
حــســاب قــطــاعــات اإلنـــتـــاج، كــمــا يفضح هــذا 
التنمية  التوجه كل االدعـــاءات حــول خطط 
ومشروعاتها، ويكشف عجزها وقصورها، 
إذ تركز على االستثمار في املباني والطرق، 
وال تستثمر في البشر، وهو تعبير عن خطأ 
التنمية  مـــنـــظـــورات  الــتــوجــهــات وهــشــاشــة 

البائسة التي تتبنها الدولة املصرية.
)كاتب وباحث مصري(

الــدولــي بالعنصرية،  الــســعــادة  تــقــريــر  اتــهــام 
بسبب حصره املراتب األولى للدول السعيدة 
في الدول التي يتمتع سكانها ببشرٍة بيضاء. 
رجَع األمَر محللون، لم يكن 

َ
فهذه الدول، وكما أ

لها أن تحتل تلك املــراتــب، إال بسبب ما يزيد 
الــحــروب التي شنتها على  عــن 400 سنة مــن 
بقية دول العالم، في آسيا وإفريقيا وأميركا 
الالتينية. وهي سنوات الحروب االستعمارية 
ــة  ــ ــيــ ــ ــــت خـــاللـــهـــا الـــــــــدول األوروبــ ــارسـ ــ الــــتــــي مـ
استعباد سكان  على  قامت  مفقرٍة،  سياساٍت 
هــذه الـــدول، وســرقــة ثــرواتــهــا، وتعب أبنائها 
وتــاريــخــهــم، وهــو مــا كــان على األمـــم املتحدة 
ــواٍز يــوضــح سبب  ــارة إلــيــه فــي تــقــريــٍر مــ ــ اإلشـ
س الثروات لدى الدول األوروبية، ومن ثم  تكدُّ
وصولهم إلى مراحل السعادة القصوى، وفي 
ــعــمــرة 

َ
ــســت

ُ
املــقــابــل، انـــحـــدار مــواطــنــي الــــدول امل

سابقًا إلى حضيض التعاسة املزمنة.
أمـــا فــي زمــنــنــا الــحــالــي، فــلــم ينقطع الــشــريــان 
املــمــتــد مـــن دول الــعــالــم الـــثـــالـــث، والـــــذي يمد 
دول الـــغـــرب األوروبــــــي واألمـــيـــركـــي بــأســبــاب 
ــيـــد  ــروات والـ ــ ــثــ ــ  الــ

ً
ـــروة والــــــرخــــــاء، حــــامــــال ــثــ ــ الـ

جميعا  س  كرَّ
ُ
لت والعقول،  الرخيصة  العاملة 

لخدمة مواطني هذه الدول، من خالل تحقيق 
قـــفـــزاٍت فـــي الــتــقــديــمــات والـــخـــدمـــات، وتمتن 
فيها.  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  التحية  البنية 
ز فــيــه دول الــغــرب إنــجــازاتــهــا 

ِّ
ــٍت تــعــز وفـــي وقـ

بــاألحــكــام والــقــوانــن الــنــاظــمــة، تتغاضى عن 
انتهاك حكومات العالم الثالث، شركائها في 

أمن املجتمع  إلى تحول خطير، يمس  أيضا 
وســـالمـــتـــه، وفـــــرص نــمــو االقـــتـــصـــاد، وســبــل 
عــيــش الـــنـــاس بــشــكــل كـــريـــم، وهـــــو، بــجــانــب 
ذلــــك، يــفــتــح الــطــريــق أمــــام الــطــغــم املــالــيــة من 
شــــركــــاٍت خــــاصــــة، لــلــســيــطــرة عـــلـــى خـــدمـــات 
يستحوذ  فيها،  والتحكم  والصحة،  التعليم 
الــقــطــاع الــخــاص اآلن عــلــى نــســبــٍة كــبــيــرة من 
وتزيد  الجامعي،  قبل  التعليم  مراحل  طالب 
مـــصـــروفـــات بـــعـــض املــــــــدارس عــــن مــثــيــلــتــهــا 
ــة. أمــــا الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي،  ــيــ فـــي دول أوروبــ
وتوسع القطاع الخاص في إنشاء الجامعات 
الـــخـــاصـــة، بـــدايـــة مـــن الــتــســعــيــنــيــات. وبــهــذه 
تعليمية بجانب  ازدواجــيــة  الطريقة، حدثت 

االزدواجية الطبقية.
ــعـــاطـــي مــــع خـــدمـــات  ــتـ خــــامــــســــًا: ال يـــمـــكـــن الـ
التعليم والصحة بوصفها سلعا أو خدمات 
السوق، فبحكم خصوصية  لقوانن  تخضع 
تــلــك الــخــدمــات وحــســاســيــتــهــا، تــهــتــم الـــدول 
بالتخطيط واإلشراف عليها، ركيزة تنموية 

وضرورة اجتماعية.
ــًا: يـــكـــرس هــــذا الـــتـــوجـــه انـــتـــهـــاك قيم  ســــادســ
الفرص، ألن تسليع خدمات  العدالة وتكافؤ 
ــا عــلــى  الـــــعـــــالج والـــتـــعـــلـــيـــم يـــعـــنـــي قــــصــــرهــ
القادرين، ما سيضاعف الهوة بن الطبقات، 
وينذر بكوارث اجتماعية ضخمة مستقبال، 

ويؤثر على األمن املجتمعي.
وعلى جانب آخر، يذّكرنا ما يجري بالفارق 
بن نظم حكم ما بعد االستقالل التي طبقت 
خــطــطــا لــلــتــنــمــيــة وربــطــتــهــا بــالــتــعــلــيــم ومــا 
ــيـــوم. صــحــيــح أن الــتــعــلــيــم لـــم يكن  يــجــري الـ
ثــمــرة لــلــنــاصــريــة، بــقــدر مـــا أنــــه كــــان مطلبا 
واتــخــذت خطواٍت  يوليو،  ثــورة  قبل  شعبيا 
إلتــاحــتــه حــتــى املــرحــلــة االبــتــدائــيــة، وجـــاءت 

حين تصنِّفنا األمم المتحدة تعساء

أكاذيب مجانية التعليم والصحة

كان أحرى باألمم 
المتحدة وضع 

مؤشراٍت للفساد، 
ومؤشراٍت لدعم دول 

الغرب الحكومات 
الفاسدة

خلط ما بين ضرورة 
إصالح نظام العالج 

والتأمين الصحي 
وقطاع التعليم 
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