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ــنـــص الــتــأســيــســي  ــي الـ قـــــــراءة فــ

الـــتـــوحـــش«.  »إدارة  لــــداعــــش: 

ما  تــبــاعــاً  و»بــألــف كــلــمــة« تنشر 

كــأفــضــل صـــور سياسية  اخــتــيــر 

مليلة  سياج  عن  هنا   :2014 لعام 

ـــروت«  ــديـ ــن »ســ ــ ــغــــرب وعـ ــ فــــي امل

تراقب العدوان على غزة.

الــعــراق:  فــي  لعام 2014   جــردة 

ــارات وخــــــــذالن، بــــا أفـــق  ــســ خــ

لــتــجــاوز الــفــشــل والـــفـــســـاد.. 

تــلــك هــي حـــال الــتــشــاؤم الــعــام 

الذي يخيم على العباد والباد. 

ــك عــلــى  ــ ــاي ــ ــال ــ واالنـــــشـــــغـــــال ب

فايسبوك وباقتناص القراء.

أقـــرت أخــيــرا، بــعــد 40 عــامــا من 

اإلعـــــــداد والـــنـــقـــاش، االتــفــاقــيــة 

األممية للمجاري املائية الدولية. 

وأكثر من مليوني طفل عامل في 

خــارج  وجــودهــم  يعني  مــا  مصر، 

التعليم. 
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لم يتم تنفيذ معظم قرارات مؤتمر الحوار الوطني، 

السيما تلك التي ال ترتبط بصياغة الدستور الجديد، 

فلم يصدر قانون العدالة االنتقالية، ولم تشكل الهيئة 

وطنية  لجنة  تشكلت  وال  االنتقالية،  للعدالة  الوطنية 

مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان التي 

حدثت عام 2011، ولم يصدر قانون استرداد األموال 

ــي الــعــامــة والــخــاصــة املــنــهــوبــة بــســبــب ســوء  ــ واألراضــ

االحتكارية  العقود  إلغاء  يتم  ولم  السلطة،  استخدام 

في مجال استغالل الطاقة النفطية والخدمات املرتبطة 

بها، ولم تتخذ الدولة أية إجراءات الستعادة األسلحة 

النزاعات  خــالل  نهبها  تم  التي  العسكرية  واملــعــدات 

يضمن  الـــذي  بالشكل  الجيش  يــدمــج  ولــم  املسلحة، 

بناءه كقوة وطنية مهنية موحدة، ولم يطلق سراح 

اإلعــالم  وزارة  تلغ  ولــم  قــســراً،  واملخفيين  املعتقلين 

وال تــشــكــلــت هــيــئــة وطــنــيــة مــســتــقــلــة لـــإشـــراف على 

اإلعالم، ولم تعد هيكلة جهازي األمن القومي واألمن 

إخــالء  يتم  ولــم  اختصاصاتهما،  وتحديد  السياسي 

الــتــي اســتــولــت عليها...  ــراف  الــدولــة مــن األطــ مباني 

بالتأكيد  هــي  اليمن  فــي  فبراير 2011«   11« ثــورة 

أول ثورة قادتها ونفذتها الجماهير الشعبية والطبقة 

اليمنية، واستطاعت فرض توجهاتها في  املتوسطة 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

لكن األمور تغيرت كثيراً فيما بعد، وتحول الصراع من 

صراع بين الثوار والنظام القديم إلى صراعات بين قوى 

الثورة نفسها. ولذلك، فهذه املقررات وغيرها من مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني باتت أقرب إلى األحام التي يصعب 

حضور  أن  وبــســبــب  الـــدولـــة،  ضــعــف  بسبب  تحقيقها، 

النخب التقليدية في مؤتمر الحوار الوطني لم تكن سوى 

الثورة، وليس مشاركة جادة تهدف  أمام عاصفة  انحناء 

إلى تخليص اليمن من أزماتها البنيوية، التي ظلت تعاني 

تلك  بعض  أن  إلى  ذلك  ومــرد  املاضية.  العقود  خال  منها 

وبعضها  السابق،  النظام  مــن  مستفيدة  كانت  النخب 

اآلخر يرغب في اإلبقاء عليه لاستفادة منه مستقبًا!

تهافت على السلطة

دشن  أسابيع،  ببضعة  الخليجية  املبادرة  توقيع  بعد 

ــورة«  »ثـ أســمــوه  مــا  لــإصــاح  اليمني  التجمع  نشطاء 

ــدف  مـــن ذلـــك هـــو كشف  ــهـ املـــؤســـســـات. لـــم يــكــن الـ

إبعاد كبار  الفاسدين، بل  املسئولين  الفساد ومحاسبة 

واستبدالهم  صالح  الله  عبد  لعلي  املوالين  املسئولين 

هذه  تحقق  لــم  ذلــك  مــع  لــإصــاح.  موالين  بمسئولين 

»الثورة« أهدافها. فمعظم رؤساء مصالح وهيئات الدولة 

ومؤسساتها الذين عينهم صالح هم من شيوخ القبائل 

»ثـــوار«  ملــقــاومــة  قبلية  ميليشيات  فنظموا  وأبــنــائــهــم، 

املؤسسات. ومنذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في ايلول/

لجاناً  )الحوثيون(  الله  أنصار  نظّم  املــاضــي،  سبتمبر 

شعبية ولجاناً ثورية، ادعوا أن هدفها حماية مؤسسات 

الدولة، لكنها في الحقيقة مارست أعمااًل تشبه تلك التي 

كان يمارسها »ثوار املؤسسات« من جماعة اإلصاح، لكن 

املستهدفين هذه املرة على يد الحوثيين هم املسؤولون 

املوالون للتجمع اليمني لإصاح. وقد حققت هذه اللجان 

كثيرا من أهدافها بسبب طبيعتها امليليشياوية.

أين الدولة؟

مخرجاته  وكل  الوطني  الحوار  مؤتمر  قــرارات  تنفيذ 

يتطلب وجود دولة قوية وقادرة وذات سيادة، وهو أمر 

التي كانت ضعيفة  اليمن. فالدولة  غير متحقق اآلن في 

كل  وبــات  فاشلة،  دولــة  إلى  بعدها  تحولت  الثورة  قبل 

ــراف الــصــراع السياسي يــتــســاءل: »أيــن  طــرف مــن أطـ

الدولة؟«. ويجيب الرئيس هادي على هذا السؤال بأنه 

حاكماً  يكون  أن  يستطع  لــم  لذلك  دولـــة،  يتسلم  لــم 

على  املتصارعين  بين  مُحَكَم  أو  حَكَم  مجرد  بل  فعلياً، 

السلطة، يدير عملية تقاسمها بين املتصارعين، ويوزع 

الوظائف العليا في ما بينهم، بما في ذلك الوظائف العليا 

ليست  قــراراتــه  ومعظم  األمنية،  واألجــهــزة  الجيش  في 

ملا  أو  بينهم،  مــا  فــي  بالتوافق  يقررونه  ملــا  إعــان  ســوى 

أقواهم. وبالنظر لخارطة توزيع  يفرضه عليهم وعليه 

الراهن، فإن األكثر قوة هو السيد عبد  الوقت  القوة في 

القرارات  إعان  أحياناً عن  يتورع  ال  الذي  الحوثي،  امللك 

ويستطيع  إعــانــهــا،  ــادي  هـ الــرئــيــس  على  ينبغي  الــتــي 

الضغط عليه إلعادة النظر في بعض قراراته، كما حدث 

حالياً  ويسعى  النفطية،  املشتقات  أسعار  رفــع  قــرار  مع 

للضغط على الرئيس هادي باتجاه إصدار قرار بديل عن 

الدولة  أقاليم  عدد  بتحديد  الخاص  الجمهوري  القرار 

االتــحــاديــة، الــذي أصـــدره فــي ظــل خــارطــة تــوزيــع القوة 

أساس  املبنية على  عام 2013،  قائمة مطلع  التي كانت 

أما وقد  الحوار.  في مؤتمر  التمثيل  التوافق على نسب 

حقق أنصار الله ما حققوه من انتصارات عسكرية على 

خصومهم، فهم ما عادوا يكتفون بحصتهم التي تقررت 

راحــوا  بــل  السلطة،  بين نخب  الــقــوة  تقاسم  إطــار  فــي 

يشكلون سلطة موازية ممثلة باللجان الشعبية، تفرض 

قراراتها على الجميع.

ثورة الشعب وثورات »الحديقة«

فــبــرايــر«(   11« ــوار  )ثــ والتغيير  الــحــريــة  ــوار  ثـ طــالــب 

الكبرى  واملــدن  صنعاء  العاصمة  من  املعسكرات  بإخراج 

بالعاصمة  مدرع  األولى  الفرقة  معسكر  وتحويل  عموماً، 

قــراراً  بالفعل  هــادي  الرئيس  واصــدر  عامة.  إلــى حديقة 

بتحويل املعسكر إلى حديقة عامة تحمل اسم »حديقة 

21 مارس« وتسليمها ألمانة العاصمة، في إشارة رمزية 

إلى أن الجنرال محسن هو عراب الثورة، وتخليداً لذكرى 

محسن  الجنرال  قَــبِــلَ  الــيــوم.  ذلــك  في  إليها  انضمامه 

بهذا القرار شكلياً، بل أنه وظّف اسم الحديقة للدعاية 

حسب  العاصمة  ألمانة  يسلمها  لم  أنه  إال  الشخصية، 

نص القرار الجمهوري، وظلت الحديقة/املعسكر تحت 

 21 في  مجهولة  جهة  إلــى  منها  هــرب  أن  إلــى  سيطرته 

أيلول/سبتمبر، يوم اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء 

وسيطروا على معسكر الفرقة األولى مدرع )»الحديقة«(، 

بدورهم  وهم  اليوم.  حتى  عليها  مسيطرين  زالــوا  وما 

ما  أنهم  بل  سبتمبر«،   21 »حديقة  إلــى  اسمها  غيروا 

شــاركــوا  الــتــي  اليمني  الشعب  بــثــورة  يعترفون  ــادوا  عـ

أدبياتهم  وباتت  فبراير،   11 ثورة  أقصد  بفعالية،  فيها 

وخطابات زعيمهم ال تتحدث إال عن ثورة 21 سبتمبر.

تسمية  في  الرمزي  بالجانب  فبراير   11 ثــوار  يهتم  ال 

بقدر  التقليدية،  القوى  ثــورات  تسميات  وفــي  الحديقة 

انحراف  من  التقليدية  القوى  أحدثته  بما  يهتمون  ما 

في مسار الثورة، وتحويلها من ثورة تهدف إلى إسقاط 

إلــى إســقــاط أشــخــاص، أو كما  إلــى ثــورة تسعى  النظام 

قـــال الــرئــيــس هـــادي الــتــحــول مــن املــنــطــق الــثــوري إلــى 

فقد أسقط  نافعة.  الثأري. ومع ذلك، فرب ضارة  املنطق 

كابوساً  تشكل  كانت  التي  النخب  الثأري  املنطق  هذا 

األحمر  محسن  علي  الجنرال  ساهم  الــثــورة:  لجماهير 

صالح  الله  عبد  علي  إسقاط  في  األحمر  صــادق  والشيخ 

الذي كان يعده، وبدوره  السلطة  ومعه مشروع توريث 

من  للثأر  الحوثي  امللك  عبد  السيد  مــع  صالح  تحالف 

الــجــنــرال محسن ومعه  خــصــومــه، واســتــطــاعــا إســقــاط 

مشروع النظام العسكري، والشيخ صادق ومعه مشروع 

مشروع  ومعه  الزنداني  املجيد  عبد  والشيخ  املشيخة، 

دولة الخافة. ورغم إسقاط كل هؤالء من مواقعهم التي 

أو  الرسمية و/  القوة  بناء  كانوا يحتلونها على خارطة 

الديمقراطية  املدنية  الدولة  حلم  أن  إال  الرسمية،   غير 

املنال،  بعيد  زال  ال  أنه  ويبدو  بعد،  يتحقق  لم  الحديثة 

السيما وأن هذه السلسلة من األعمال الثأرية صبت في 

الله،  أنصار  الحوثي وجماعة  امللك  السيد عبد  مصلحة 

بأنها تحمل مشروعاً الستبدال  يتهمها خصومها  التي 

ما  لها  تهمة  وهــي  إمــامــي،  بنظام  الــجــمــهــوري  الــنــظــام 

السياسي،  مشروعها  غموض  ظــل  فــي  السيما  يبررها، 

وتوظيفها  وممارستها،  خطابها  بين  الكبيرة  والــهــوة 

رموز  بعض  من  الثأر  في  تمتلكها  التي  العسكرية  للقوة 

النظام القديم بشكل انتقائي، دون توظيفها في الضغط 

ــادي واألطــــراف األخـــرى بــاتــجــاه تغيير  الــرئــيــس هـ على 

)أي  هــذا  ولعل  القديم.  النظام  وتشريعات  مؤسسات 

منها  االستفادة  يضمر  املؤسسات(  تلك  تغيير  تجنب 

في تنفيذ مشروع الحوثي السياسي. فالنظام الذي بناه 

علي عبد الله صالح خال العقدين املاضيين ال يحمل من 

الجمهورية سوى اسمها، وهو نظام مرن ومطاط، يمكن 

إلى  يُحَوّله  أن  الجمهورية  رئيس  إلى منصب  ملن يصل 

نظام سلطاني أو مشيخي أو إمامي أو أميري، دون حاجة 

إلى تغيير تسميته.

ثورة الشعب ستنتصر

رغــم هــذا الــواقــع األســـود واملــظــلــم، ســوف تنتصر 

أخــيــرا.  سيضحك  مــن  وهــو  اليمني،  الشعب  ــورة  ثـ

بعد،  يحسم  لــم  واالجــتــمــاعــي  السياسي  فــالــصــراع 

حتى  )أو  القديم  النظام  قــوى  أو  التقليدية  والــقــوى 

لــن تتمكن مــن حسمه  الــقــديــم /الــجــديــد(  الــنــظــام 

هي  حالياً  تحققها  التي  وانتصاراتها  نهائياً،  حسماً 

انتصارات مؤقتة، مبنية على تحالفات تكتيكية، فضًا 

على  تعتمد  املتصارعة  التقليدية  القوى  كل  أن  عن 

للقبائل  السياسية  الــوالءات  وخارطة  القبائل،  رجــال 

على  مرسومة  »خارطة  وهي  التغير،  سريعة  اليمنية 

العيني  محسن  األستاذ  وصفها  كما  متحركة«  رمال 

)رئيس الوزراء األسبق للجمهورية العربية اليمنية(. 

إلى  الشعبية تنظر  الــثــورة  قــوى  أن  ذلــك،  مــن  وأهــم 

الصراع القائم باعتباره صراعاً بين القوى التقليدية، 

قوى النظام القديم بعضها ضد البعض األخر، لذلك 

الحياد، ولسان حالها يقول: »فخار يكسر  تقف على 

مستقبل  ليهدد  الــصــراع  تطور  إذا  ولكن  بعضه«. 

في  لانخراط  مضطرة  نفسها  تجد  فسوف  الــثــورة، 

النزاع بفاعلية..

عادل مجاهد الشرجبي

أستاذ علم االجتماع بجامعة صنعاء

في شوارع اليمن                        )من االنترنت(

العام هادئا على الصعيد الشخصي وسيئا  اليوم األخير من  مر 

على مستوى محيطي الذي يقلقني أكثر فأكثر. طالت أيام البرد 

فآملني ظهري من طول ساعات املطالعة والكتابة. في الصباح كان 

لدي درس إنشاء مع تاميذ السنة األولى ثانوي. املطلوب كتابة 

النص الحجاجي أطروحة  الدرس بأن في  نص حجاجي. شرحت 

ونفسية  وعلمية  وقانونية  تاريخية  وحججاً  يتجادالن  وطرفين 

وواقعية و.. في التطبيق طلبت من كل تلميذين في طاولة كتابة 

أن يكون أحدهما »مع«  حوار حول آخر موضوع تجادال فيه، على 

واآلخر »ضد«. بعد ربع ساعة طلبت قراءة الحوارات. 

كانت جل الحوارات حول االحتفال بمياد السيد املسيح ومياد 

الرسول. وقد تكرر فيها لفظ حرام. في كل الحوارات هناك معجم 

ديني في ذم سلوك الكفار الذين ال يصومون معنا ونقلدهم تقليدا 

أعمى و.. كانت هناك فتاوى تحريم. 

سألت التاميذ: وأين الحجج في الحوارات؟ كم من حجة لديك؟

تحريم  على  متفقون  ألنهم  لحجج  بحاجة  املتحاورون  يكن  لم 

االحــتــفــاالت بـــرأس الــســنــة. كـــان هــنــاك تــوصــيــف ديــنــي فــي كل 

سنة.  عــشــرة  خمس  سنهم  تاميذ  يشغل  مــا  هــذا  الـــحـــوارات. 

يتجادلون في الحال والحرام. 

املــنــزل؟ قــالــت: من  ــاذا ناقشت مــع أمــك فــي  ســألــت تلميذة: ومـ

سيغسل األواني؟ 

وملاذا لم تكتبي هنا هذا؟ 

خال  ومن  واالقتراح.  االعتراض  فن  بأنه  الجدل  أرسطو  يعرّف 

ويتطلب  التركيب.  إلى  نصل  واالقتراحات  االعتراضات  مصادمة 

هذا مستوى ثقافيا عاليا قادرا على التأمل العقلي. ويحث الحجاج 

وجهات  مــع  للتسامح  ويــقــود  االكــتــشــاف  دهشة  على  والــنــقــاش 

النظر املخالفة.  بينما التحليل والتحريم سهل. وهو ينسف كل 

مناقشة قبل أن تبدأ.  

أجـــد هـــذا املــوضــوع أهـــم مــن الــكــتــابــة عــن االنــتــخــابــات املقبلة 

وأسعار النفط وعدد قتلى حوادث السير وتبعات فضيحة تنظيم 

املوندياليتو على وزير الشباب والرياضة الذي يشاع انه سيترقى 

إلى منصب وزير دولة مكافأة له.

في  جلست  البيضاء.  الــدار  مدينة  مركز  إلــى  ذهبت  املساء  في 

مقهى فرنسا. كان الصينيون أكثر من الفرنسيين. طالعت بعض 

للبيت.  للعودة  ترامواي  من  تذكرة  لشراء  نهضت  ثم  الجرائد 

كان هناك صف طويل من النساء وفيه رجل واحد أمام الشباك 

الــدور.  انتظار  دون  تذكرتين  لشراء  مراهقان  جــاء  اإللكتروني. 

طلب منهما الرجل الوقوف في الصف، رفضا بينما بقيت النساء 

سبه  في  فشرعا  واملراهقين  الرجل  بين  املواجهة  زادت  صامتات. 

وسب ربه والتلويح باليدين في وجهه. تجلت بوادر العنف.

وسحبه  وجهه  على  متتالية  صفعات  املراهقين  أحد  تلقى  فجأة 

رجل أمن بلباس مدني وهو يوبخه »كيف تسب ربّ رجل في مثل 

سن والدك؟«.

تبادل الواقفون نظرات االمتنان وشعروا بالرضا ألن املنقذ الذي 

املتخفي  الشرطي  كان  املناسبة.  اللحظة  في  جاء  الدولة  أرسلته 

نبيا يملك الجواب العملي لتفسخ السائد. يبدو أن »ال بقاء للفرد 

أن  األملانية. ورغم  الدولة« هكذا قال فيخته في خطاب لألمة  دون 

الخطيب فاشي... 

الضامن  أن  واضــح  الشرطي.  عاقبه  املراهق.  الــربّ  يعاقب  لم 

صفع  الحالة  هــذه  في  الكاهن.  ال  الجاد  هو  االجتماعي  للنظام 

الجاد املراهق دفاعا عن الكاهن. مؤخرا طرد رجل أمن من عمله 

فــي الشارع  فــي فيديو.  اإللهية وشــوهــد ذلــك  الـــذات  ألنــه ســبّ 

»الــخــروج،  سكوت  ريدلي  فيلم  منع  مؤخرا  يوميا.  ذلــك  أسمع 

احتج مئة شخص على  املــغــرب.  فــي  الــعــرض  مــن  ومــلــوك«  آلهة 

الفايسبوك فرادى بينما فسر املنع بأنه احترام ملقدسات املغاربة 

اإللهية«. أشك في  الفيلم يصور نبيا وفيه »تجسيد للذات  ألن 

أن يكون الذين قرروا منع الفيلم قد شاهدوه. لم يتساءل أحد 

هل تقدر الكاميرا فعا على التقاط األنبياء والذات اإللهية؟ عجيبة 

هي السينما.

بنود  من  بند  أي  ببالي  يخطر  لم  الصفعة  املراهق  تلقى  عندما 

خرق حقوق اإلنسان. في لحظة مواجهة الخطر ال وقت للتفلسف 

للتفسير:  حقيقية  نظرية  فورا  وجدت  والقانون.  الفرد  مجال  في 

يخلق  التوضيح  إذاً؟   هذا  وما  اإلنسان.  لحقوق  خرقا  ليس  هذا 

أمني  هذا حل  في وجهي:  لتنفجر  األشياء  لكن سأسمي  مشكلة. 

واملنبوذون ال معين لهم. 

التحريم  مشاهد  خــال  مــن  املــغــرب  مستقبل  صــورة  هــي  كيف 

والسب والصفع في املدرسة والشارع؟ 

صورة مقلقة، لكن ال تعرض الدكاكين السلعة املطلوبة، فمن أين 

سأشتري التفاؤل؟

تلقوا  هل  املــراهــقــون؟  هــؤالء  رُبّــي  كيف  لألسئلة؟  دواء  من  هل 

تربية أصا؟ ألم يكبروا في أسر مفككة أو أسر فقيرة يعمل أفرادها 

ساعات طويلة في مهن منهكة بدنيا، وبالتالي ال وقت وال طاقة لهم 

للتواصل مع أبنائهم؟ 

اليوم  صباح  الشتوي.  االكتئاب  وداهمني  ــاردة  ب الليلة  مــرت   

األول من العام الجديد ذهبت إلى حمام شعبي لتسخين ظهري. 

كان هناك الكثير من األطفال مع آبائهم. لم تعد حمامات النساء 

تسمح بدخول أطفال فوق سن الثالثة. سابقا كان يمكن لألم أن 

األب مجبرا على  اآلن صار  السادسة.  ابنها حتى سن  تصطحب 

أخذ ابنه لاستحمام ألن الحمام املنزلي بارد. كان الكثير من اآلباء 

البقاء  على  وإكــراه  ولطم  صراخ  شديد.  بعنف  أبناءهم  يعاملون 

في الغرفة األكثر حرارة لتزول األوساخ. يبكي األطفال ويصمتون 

على  ويجبرون  طاقتهم  من  أكثر  األطــفــال  من  يطلب  ويبكون.. 

البقاء طويا في الحمام الساخن جدا. وحين يرفضون يُضربون. 

مع كل كلمة صفعة وحشية بدائية همجية..

بنفس  تماما.  مستباحا  ووجهه  ذاهــا  أراقبه  الــذي  الطفل  كان 

تجمعت  لقد  املــراهــق.  وجــه  الشرطي  بها  استباح  التي  الطريقة 

الدموع في عيني. رأيت هذا املشهد من قبل. في البيت واملدرسة. 

ضربني املعلم بعصا على رأسي فسال الدم. أجبر تاميذ متسخون 

البرد  في  مؤخراتهم  على  وضربهم  الطاولة  على  االستلقاء  على 

ألن جدتي  أفــرح: كنت محظوظا  أذى  أرى  مــرة  في كل  الــقــارس. 

ربتني ولم يربّني والدي. أعتقد أن الذين تربيهم النساء يكونون 

أيديهم  مد  عليهم  فيسهل  للعنف  تعرضوا  الذين  أما  عنفا.  أقل 

املــدرســة يقطّعون صغار  لــوجــوه اآلخــريــن. وقــد رأيــت تاميذ فــي 

القطط أحياء لاستمتاع. يتعاركون باملحافظ دون ضبط النفس. 

من يقطّع قطا سيقطّع شخصا. 

تعطي  مني.  قريبة  تكون  حين  وخاصة  العنف،  مشاهد  تروعني 

للحياة طعم القيح. سبب العنف؟ يعتقد املغاربة أن العصا ملن عصى 

وأن العصا خرجت من الجنة لتأديب العصاة. العصا للعصاة. يقال 

»يستصلح السفلة بالهوان«. لكن ماذا لو كانت اإلهانات هي التي 

تصنع السفلة؟

إن الطفل الذي يعامل بكل هذا العنف سيجد ضرب اآلخرين 

أمـــرا عــاديــا حــيــن يــكــبــر. والــطــفــل الــعــنــيــف غــيــر قــابــل لــلــردع. 

وسيلته  هو  العنف  سيكون  غيره.  مع  يتفاهم  أن  ويستحيل 

للتعامل مع اآلخرين. سيحل كل مشكل بصفعة ولكمة. الطاقة 

هذه  لكن  سجين.   30000 تبلغ  املغرب  لسجون  االستيعابية 

السجون تؤوي اآلن 70000. و34000 سجين لم يبلغوا سن 

الثاثين عاما بعد. 

عرض  مــن  جــدوى  أرى  ال  شــديــد.  بعنف  أبناءهم  الكبار  يعامل 

الظواهر التي تطفو على وسائل اإلعام التي تتجدد في كل دقيقة. 

أبحث عــن أصــل الــشــرور فــي مكان آخــر. فــي تربية هــؤالء الذين 

يحرّمون ويمارسون العنف بهذه السهولة. 

من أين ينبع هذا العنف؟ من البيت. وأين يصبّ؟ يصب في كل 

أوصال املجتمع ليفككها. والدولة على شاكلة املجتمع، فهل هي 

الصلة  لقول  تماما. وهذه محاولة  تتبعه وتشبهه  أم هي  تحكمه 

بين تحريم املياد والفيلم والعنف ضد الصغار.

من أين ينبع كل هذا العنف؟

محمد بنعزيز

 كاتب وسينمائي من املغرب

القهر

نهلة الشهال

ممنوع على الفلسطينيين االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية )وال ألي منظمة 

دولية من املنظمات الـ19 التي تقدموا بطلب لالنضمام إليها(. وممنوع عليهم 

مالحقة إسرائيل بتهمة االعتداء عليهم أو طلب التحقيق الدولي في ممارساتها. 

األميركية مساعداتها لهم )حوالي 370  املتحدة  الواليات  ولو فعلوا فستقطع 

مليون دوالر سنوياً( ألن ذلك هو حرفياً »قانونها«، ما يعني أن واشنطن تمنح 

تلك املساعدات للفلسطينيين ليرتضوا املوت على يد إسرائيل.. التي قررت من 

جهتها االمتناع عن تسديد الرسوم والضرائب للسلطة الفلسطينية )واملجبية 

باسمها بــمــوجــب مــا يمكن اعــتــبــاره أحـــد مــالحــق أوســلــو، أي اتــفــاقــيــة بــاريــس 

االقتصادية لعام 1994(. وفي الوقت نفسه، تنتقد واشنطن القرار اإلسرائيلي 

ألنها تراه »يوتر املوقف« ويضر.. بإسرائيل، بينما ينبه نتنياهو الفلسطينيين 

بأن االنضمام الى الجنائية الدولية يضر بهم! هل ما زلتم تتابعون؟ وقبل ذلك، 

املتحدة  األمــم  إلى  االنضمام  الفلسطينيين طلبهم  العام 2013 عِيب على  في 

كدولة مراقِب، فقطعت عنهم كذلك املساعدات وهددوا بعظائم األمور. ثم هدأ 

املوقف.

يتجادل الفلسطينيون في ما بينهم في »مفاعيل« قرار االنضمام الى »ميثاق 

روما« املؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، فيقول فريق منهم إن األمر »درجات«، 

وان العضوية نفسها ال تقع )والحمد لله( ضمن ما يحظره القانون األميركي، 

بل وال حتى االنضمام للمحكمة. فاألمر يخص طلب التحقيق مع إسرائيل، وهذا 

يأتي الحقا.. وقد ال يأتي. بينما يُطمئن فريق آخر بأن املقاومة حق مكفول دوليا، 

تلك  قبل  من  مالحقتها  لجهة  الفلسطينية  القيادات  على..  خطر  فال  وبالتالي 

املحكمة نفسها. ويصل آخرون الى االبتهاج ألن إسرائيل غير موقعة على ميثاق 

روما، فال يمكنها مالحقة الفلسطينيين..

باملقابل، دعا نتنياهو الجنائية الدولية نفسها الى رفض الطلب الفلسطيني.. 

ألن »فلسطين ليست دولة«. وأكد بالطبع انه لن يسمح برؤية جنوده يحاسبون 

أمام تلك املحكمة فهم أبناء »جيش أخالقي«. هل ما زلتم تتابعون؟ 

يقف املنطق هنا على رأسه من دون خشية من مسخرة. ألن تضييع الوقت 

يبق من  لم  إذ  الــعــام،  املوقف  في  الكامل  االستعصاء  الوحيد في ظل  املتاح  هو 

اتفاقية أوسلو وملحقاتها أي أثر سوى وجود سلطة هجينة في مدينة صارت 

هي األخرى هجينة في بيئتها.. بينما تصطدم إسرائيل بحدود قوتها القادرة 

على القتل، ولكن العبثي.

الثورة اليمنية حطمت الكوابيس..

ولم تحقق الحلم بعد!



ــاً، منذ  ــامـ بــعــد انــتــظــارٍ دامَ أكــثــر مـــن أربــعــيــن عـ

املجال،  هــذا  في  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قــرار 

أصــبــحــتْ لــلــمــجــاري املــائــيــة الــدولــيــة أخــيــراً اتفاقية 

فانتفتْ  وإدارتــهــا،  وحمايتها  استخداماتها  تحكم 

الوحيد  الرئيسي  الطبيعي  املــورد  أنها  صفة  عنها 

الذي ال تحكمه اتفاقية دولية، ويعتمد على القانون 

الدولي العرفي. وقد اكتمل في 19 أيار/مايو 2014 

العدد املطلوب من وثائق التصديق والقبول واملوافقة 

عــلــى االتــفــاقــيــة والــبــالــغ خمسة وثــالثــيــن صــكــاً. ولــم 

تنضم لالتفاقية حتى اآلن أيّة دولة من األميركيتين. 

ولكن من املؤكّد أن دخولها حيز النفاذ سوف يدفع 

مثلما حــدث  إلــيــهــا،  لــالنــضــمــام  الــــدول  مــن  بالكثير 

ويحدث مع االتفاقيات الدولية األخرى. فالنجاح له 

الكثير من اآلباء، بينما الفشل دائماً يتيم األبوين.

تاريخ االتفاقية

اتخذت   1970 عــام  ديسمبر  االول/  كــانــون   8 فــي 

«التطور  بعنوان  قــراراً  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

باملجاري  املتعلّقة  الــدولــي  القانون  لقواعد  التدريجي 

القانون  لجنة  إلى  وطلب  وتدوينها»،  الدولية  املائية 

بوجوه  املتعلّق  الــقــانــون  بــدراســة  تباشر  أن  الــدولــي 

استخدام املجاري املائية الدولية لألغراض غير املالحية.

املهمة كانت  أن  الواضح  العمل، ومن  اللجنة  وبدأت 

ثالثةً  األمــر  تطلّب  فقد  والصعوبة،  التعقيد  غاية  فــي 

وعشرين عاماً، وخمسة مقررين، وخمسة عشر تقريراً 

قبل أن تتوصّل اللجنة إلى اتفاقٍ على املشروع النهائي 

ملواد االتفاقية. وقد تبيّن أن عدداً من املسائل هي خالفية 

وتتّسم بالتعقيد حتى بالنسبة ألعضاء لجنة القانون 

مصطلح  تعريف  ضمنها  مــن  وكــان  نفسها.  الــدولــي 

املجاري املائية الدولية، واملياه الجوفية العابرة للحدود، 

باالتفاقية،  وعالقتها  القائمة  املائية  املجاري  واتفاقات 

وبين  واملــعــقــول  املنصف  االنــتــفــاع  مــبــدأ  بين  والــعــالقــة 

التسبّب في ضــررٍ ذي شــأن، وإجــراءات  االلتزام بعدم 

تسوية املنازعات وآلياتها. وانتهى األمر بحلِّ الخالفات، 

االتفاقية  مشروع  على  الدولي  القانون  لجنة  واتفقت 

وقــدّمــتــه إلــى الجمعية الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة فــي عام 

1994، تحت مسمى «اتفاقية قانون استخدام املجاري 

املائية الدولية في األغراض غير املالحية».

باعتماد  قرار  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أصدرت 

دول، وصوّتت  وثالث  مئةٌ  االتفاقية، وصوّت لصالحها 

ضدها ثالثُ دول (بوروندي وتركيا والصين) فقط، مع 

امتناع سبعٍ وعشرين دولة عن التصويت.

بينما  االتفاقية،  العربية مع  الدول  غالبية  وقد وقفت 

وموريتانيا،  ولبنان،  الــعــراق،  هــي:  دول  خمس  تغيبت 

والصومال وجزر القمر. وامتنعت مصر عن التصويت، 

ذلك  اتــخــذت  التي  الــوحــيــدة  العربية  الــدولــة  وكــانــت 

املوقف العتقادها أن االتفاقية ال تحمي بصورة واضحة 

االنتفاع  التاريخية بسبب تركيزها على مبدأ  الحقوق 

املنصف واملعقول. 

عن  القمر  جــزر  دولـــة  تتغيب  أن  مفهوماً  كــان  وقــد 

الدولية  املياه  تعنيها مسألة  وال  االجتماع، فهي جزيرة، 

ذلك  في  كانت  الصومال  أن  كما  بعيد.  أو  قريبٍ  من 

الوقت، وال تزال، بال سلطة مركزية تمثلها في املنظمات 

الدولية. بينما انضمّ العراق ولبنان إلى االتفاقية الحقاً، 

رغم عدم مشاركتهما في التصويت. 

.. ومعاملها الرئيسية

ــة تــهــدف إلـــى كــفــالــة اســتــخــدام  ــاريـ ــةً إطـ ــي ــاق ــف االت

عليها  والــحــفــاظ  وتنميتها  الــدولــيــة،  املائية  املــجــاري 

وإدارتـــهـــا وحــمــايــتــهــا، وتــعــزيــز اســتــخــدامــهــا بــصــورة 

واملستقبل.  الحاضر  أجيال  قِبَل  من  ومستدامة  مثلى 

بعض  تتناول  أنها  من  نابعٌ  إطاريةً  اتفاقيةً  واعتبارها 

الجوانب اإلجرائية األساسية وثلّة قليلة من الجوانب 

املوضوعية، وتترك التفاصيل للدول املشاطئة لتكملها 

الخصائص  االعتبار  في  تأخذ  بينها  ما  في  اتفاقاتٍ  في 

املحدّدة للمجرى املائي املعني. ولتلك االتفاقات أن تتبنّى 

أحكام االتفاقية، أو تُكيّفها.

 37 من  وتتألف  أبــواب،  سبعة  إلى  االتفاقية  تنقسم 

مادة. باإلضافة إلى ذلك، تتضمّن االتفاقية مرفقاً بشأن 

«التحكيم» يتألف من 14 مادة. 

حقوق  فــي  تؤثر  ال  االتفاقية  أن  إلــى   3 املـــادة  وتشير 

اتفاقات  عن  الناشئة  املائي  املجرى  دولــة  التزامات  أو 

الــنــظــر، عند  ــراف  املـــادة تطلب مــن األطــ أن  إال  نــافــذة. 

املبادئ  مع  االتفاقات  هــذه  مــواءمــة  كيفية  في  الــلــزوم، 

املادة على  ذلك، تنصُّ  إلى  إضافةً  لالتفاقية.  األساسية 

ال  معين،  دولــي  مائي  مجرى  دول  بعض  كانت  إذا  أنــه 

كلُّها، أطرافاً في اتفاقٍ ما، فإنه ال يؤثر شيء مما ينصّ 

التي  املائي  املجرى  لــدول  ما  في  االتفاق  ذلك  مثل  عليه 

ليست أطرافاً فيه، من حقوق والتزامات بمقتضى هذه 

بين  التوفيق  تحاول  االتفاقية  فــإن  وهكذا،  االتفاقية. 

الدول  واملــســاواة في حق  اتفاقات،  الــدول في عقد  حق 

وتنصّ  املشترك.  املائي  املجرى  في  األخــرى  املشاطئة 

املادة الخامسة من االتفاقية على حق كل دولةٍ من دول 

املجرى في أن تنتفع في إقليمها باملجرى املائي الدولي 

بطريقةٍ منصفةٍ ومعقولة. وتُلزم الدول بأن تستخدم 

به بصورةٍ  االنتفاع  بغية  وتُنمّيه  الدولي  املائي  املجرى 

مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه، مع مراعاة 

مع  يتفق  نحوٍ  على  املعنيّة،  املائي  املجرى  دول  مصالح 

توفير الحماية الكافية له. 

وتُفصِّل املادة 6 عوامل وظروفا محدّدة ينبغي أخذها 

في االعتبار لتحديد مفهوم االنتفاع املنصف واملعقول. 

االلتزام  مسألة   ،7 ــادة  امل في  أيضا،  االتفاقية  وتتناول 

ــررٍ ذي شـــأن لغيرها مــن دول  فــي ضـ الــتــســبّــب  بــعــدم 

املجرى املائي.

القاعدتين  أيّةٍ من  االتفاق على  اتضح بدايةً صعوبة 

ضررٍ  في  التسبّب  عدم  أم  واملعقول  املنصف  (االنتفاع 

ذي شأن) لها األولوية على األخــرى. وشغل ذلك األمر 

االتفاقية،  على  فترة عملها  الدولي طيلة  القانون  لجنة 

مختلف،  بشكلٍ  املسألة  هــذه  مــع  مــقــررٍ  كــل  وتعامل 

أحدهما  بإخضاع  أو  املبدأين  بين  باملساواة  إما  وذلــك 

إلى  تميل  السفلى  املشاطئة  الـــدول  أن  ذلــك  لــآلخــر. 

القاعدة  هــذه  ألن  الــضــرر،  إلحاق  عــدم  قاعدة  تفضيل 

توفّر الحماية لالستخدامات القائمة من اآلثار الناجمة 

أعالي  في  الواقعة  الــدول  بها  تقوم  التي  األنشطة  عن 

املجرى. وعلى عكس ذلك، تميل الدول املشاطئة العليا 

يتيح  ألنه  واملعقول،  املنصف  االنتفاع  مبدأ  إلى تفضيل 

املائي  املجرى  لالنتفاع بحصّتها من  للدول  أكبر  مجاًال 

من خالل أنشطةٍ قد تؤثّر في الدول الواقعة في أسفل 

املجرى. 

غير أن القناعة التي تسود اآلن بين خبراء قانون املياه 

الدولي هي أن االتفاقية قد جعلت االلتزام بعدم التسبّب 

في ضررٍ ذي شأن خاضعاً لالنتفاع املنصف واملعقول. 

االتفاقية ومحكمة العدل الدولية

وقد أيّدت هذا الرأي محكمة العدل الدولية في قضية 

بتّت  حيث   وسلوفاكيا،  هنغاريا  بين  الــدانــوب  نهر 

تناولت   .1997 أيلول/سبتمبر  في  القضية  هــذه  في 

االتــفــاقــيــة أيــضــاً مــبــدأ اإلخــطــار املــســبــق، وفــصــلّــت في 

املشروع  إقامة  تنوي  التي  الــدولــة  واجــبــات  عــدة  مــواد 

باملعلومات  ومــدّهــا  املشاطئة  ــدول  الـ بقية  إخــطــار  فــي 

البيئي.  التقييم  تقرير  ذلك  في  بما  باملشروع،  املتعلّقة 

كل  على  تنطبق  اإلخــطــار  إلزامية  أن  توضيح  ويجب 

أعاليه.  في  أم  املجرى  أسافل  في  كانت  ســواءٌ  الــدول 

كما تناولت االتفاقية مسألة حماية بيئة املجرى املائي 

الدولي ومنع التلوث وخفضه ومكافحته. 

تسوية  طرق  عن  مطولة  بمادةٍ  االتفاقية  واختتمت 

أحد  طلب  على  بناءً  التفاوض  تشمل  وهي  املنازعات. 

أو  الوساطة  أو  الحميدة  املساعي  طلب  أو  ــراف،  األطـ

التوفيق من طرف ثالث، أو أن تستخدم هذه األطراف 

املائي املشترك تكون األطراف  أية مؤسسات للمجرى 

على  الـــنـــزاع  عـــرض  عــلــى  تتفق  أن  أو  أنــشــأتــهــا،  قــد 

التحكيم، أو على محكمة العدل الدولية. 

وهذه كلها طرقٌ متروكٌ ألطراف النزاع الخيار بينها. 

على  فشلها  حــالــة  فــي  األطـــراف  تــلــزم  االتفاقية  أن  غير 

االتفاق على وسيلةٍ لحل النزاع، كعرض ذلك النزاع، بناءً 

على طلب أي طرف، على لجنة محايدة لتقصي الحقائق. 

املحايدة، وتقرر  اللجنة  االتفاقية إجراءات عمل  وتفصّل 

اعتماد اللجنة تقريرها بأغلبية األصوات. 

.. والدول العربية

دخــــول اتــفــاقــيــة األمــــم املــتــحــدة لــلــمــجــاري املــائــيــة 

الدولية حيز النفاذ بعد سبعة عشر عاماً من إجازتها 

إنجازٌ  هــو  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  بواسطة 

ضخم وإضافةٌ كبيرة للقانون الدولي. كما أنه تأكيدٌ 

ولنظرية  الدولية،  املائية  املجاري  حول  التعاون  ملبدأ 

للمياه  الدولي  القانون  إن  واملعقول.  املنصف  االنتفاع 

الوحيدة  الوسيلة  هو  فالتعاون  التعاون.  قانون  هو 

لــالســتــفــادة الــقــصــوى مــن املــجــرى املــائــي املــشــتــرك 

وإدارته وحمايته. وقد اشتملت االتفاقية على كلمة 

«تعاون» ومشتقاتها خمس عشرة مرة.

ولبنان  األردن  في حماية حقوق  االتفاقية  وستساعد 

وسوريا في نهر األردن من التغوّل ومحاوالت إسرائيل 

(التي امتنعت عن التصويت) السيطرة على أكبر قدرٍ 

حماية  فــي  أيــضــاً  تساعد  وســـوف  مــيــاهــه.  مــن  ممكنٍ 

العراق وسوريا من محاوالت سيطرة تركيا على نهرَي 

دجلة والفرات. وكانت تركيا من بين ثالث دول صوّتت 

ضد االتفاقية. 

وقد أكّدت الدول التي انضمّت إلى االتفاقية قناعتها 

املجاري  مجال  في  الجماعي  والعمل  التعاون  بضرورة 

استخدامها  وتعزيز  حمايتها  أجل  من  الدولية  املائية 

املجاري املائية الدولية بصورة مثلى ومستدامة من قِبَل 

التي تتشارك  الدول  الحاضر واملستقبل، وبين  أجيال 

املجرى املائي الدولي. 

رغم التحذيرات من نتائج ضارة على االطفال، إال أن عمالتهم تبقى جزءاً 

من الواقع املصري. «بلية» هي الكُنية الشهيرة للطفل العامل في الثقافة 

الشعبية املصرية، وهي تحكي عن الصبي املسخّر إلسعاف صاحب العمل 

بقضاء أعماله التي تحتاج الخفة والسرعة، فيما قد تشوّش ظروف العمل 

يوم  رأيته  الــذي  الطفل  ذلك  صــورة  مثل  وخفتهم،  األطفال  انطالق  على 

االحتفاالت  بمظاهر  اكتراث  أي  دونما  بضاعته  يبتاع  راسياً  متزناً  العيد 

الصاخبة من حوله، وحين داعبته عن العيد والعيدية، باغتني: «نسيته من 

زمان»! أبداً ال يحتمل عمره كامًال قولة «من زمان»!

تضارب إحصائي 

مؤخراً، أثيرت ضجة حول النسبة الحقيقية لألطفال العاملين في مصر، 

إذ ذهب تقرير منظمات حقوق اإلنسان املصرية غير الحكومية الذي عرض 

أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في جنيف ضمن آلية العرض الشامل 

طفل  مليون   2.7 بحوالي  تقديرها  إلى  هناك،  مصر  في  الحقوقي  للوضع 

املركزي  الجهاز  أعلنه  الــذي  الرسمي  الرقم  ضعف  يقارب  ما  وهو  عامل، 

للتعبئة واإلحصاء 2014 (حوالي 1.6 مليون طفل عامل). بدا الرقم مخجًال، 

لذلك التقط من عموم التقرير وطعن في دقته ووصف باملبالغ فيه. 

ــ  للمُعاين  يــبــدو  الحقيقة،  ــى  إل أقـــرب  الرقمين  أي  عــن  النظر  وبــغــضّ 

وربما بإجماع - أن كثيراً من األطفال العاملين في مصر ينتمون للقطاع 

االقتصادي غير الرسمي الذي ال تغطيه إحصاءات الدولة! فضًال عن العمالة 

تداولتها  تقديرات  من   2013 أواخــر  في  نُشر  ما  ذلك  يعضد  املوسمية. 

مليون سائق «تكتوك» في مصر  لنحو  للدولة،  الرسمية  الجرائد  إحدى 

من  أغلبهم  الركاب)  تنقل  بسيط  ومحرّك  عجالت  بثالث  صغيرة  (عربة 

يبدأ  لم  فيما  «التكاتك»،  سائقي  من  فقط  املليون  قاربنا  قد  ها  األطفال. 

الحديث عن صور العمالة األخرى. لذلك فإن االختالف في تقدير الحجم 

التقريبي للظاهرة يبدو متوقعاً، غير أنه ال ينفي وجود الظاهرة وانتشارها 

الريف والحضر على حد  اليومية في  على نحو يكفي إلثباته باملشاهدات 

سواء. 

بين العمل والعمالة 

تستوجب  سلبية  كظاهرة  األطفال  عمل  عن  الحديث  حصر  يمكن  ال 

مجاًال  األعمال  بعض  توفر  قد  إذ  إيجابية،  عوائد  لها  يكون  فقد  املحاربة، 

لتعلم الطفل وإكسابه بعض الخبرات واملهارات التي تساعده في تنمية 

للحياة  ورؤيته  إدراكــه  وتوسّع  النفس  على  االعتماد  على  وتدرّبه  ذاتــه 

بوجه عام. وعلى ذلك فقد حددت منظمة العمل الدولية بعض الضوابط 

األطفال  و»عمالة»  اإليجابي  املــردود  ذي  األطفال  «عمل»  بين  تفرق  التي 

لألعمال  الطفل  يُعرَّض  أال  يجب  الضوابط،  لتلك  وفقاً  الحظر.  الواجبة 

أو  الــدراســي  مساره  تعطّل  أو  صحته  على  سلباً  تؤثر  التي  أو  الخطرة 

تستهلكه وتنهكه في ساعات عمل مطولة، كما يتعيّن على كل دولة أن 

تعيّن حداً أدنى لسن العمل املقبولة ألطفالها، وقد حدده القانون املصري 

بخمسة عشر عاماً. وفقاً لتلك الضوابط أشار التقرير املذكور أعاله، إلى 

العاملي  املفهوم  يندرج تحت  في مصر  األطفال  من عمل  املئة  في   88.2 أن 

للعمالة التي يجب حظرها، وقد بدا التعرض للمخاطر أعظم الخروق، إذ 

لدخان  التعرض  على   - الدولية  العمل  منظمة  لضوابط  تبعاً   - تشتمل 

التعرّض لدخان السجائر  والغبار واألتربة والضوضاء. ويحوز  السجائر 

والغبار – بحسب التقرير- النسبة األكبر بين املخاطر األخرى (حوالي 

45.7 في املئة من األطفال العاملين)، بيد أن الذي قد يخفّف من حدة الرقم 

بل وقد يجعله فكاهياً لدى قطاع واسع من املصريين، أن دخان السجائر 

كل  ومن  األعمار  كل  من  عموماً  املصريين  يداهم  «عــادي»  خطر  والغبار 

في  البشر»  «أرض  هيئة  تشير  لذلك  ــات!  األوق أغلب  في  وربما  الطبقات، 

تقريرها «واقع األطفال العاملين في مصر» إلى «أن النتائج واالستنتاجات 

تختلف حينما يتعلق األمر باألعمال الخطرة حيث ينضوي املصطلح على 

قدر من الذاتية». 

بخالف املخاطر التي تبدو عامة في الحالة املصرية، يعاني 34.7 في املئة 

زيادة ساعات  املئة من  الشاقة، وحوالي 29.8 في  األعمال  األطفال من  من 

العمل لتتجاوز 43 ساعة أسبوعياً، فضًال عن كثرة تعرّض 13 في املئة من 

الزراعية.  العمالة  في  خصوصاً  الحشرية،  واملبيدات  للكيماويات  األطفال 

أجور  مقابل  كثيرة  أعمال  إلنجاز  األطفال  استغالل  يتم  ذلــك  على  عــالوة 

زهيدة، حيث يُنظر لألطفال كعمالة رخيصة وموفِّرة لصاحب العمل.

الجهل يساند الفقر 

ال يقف الفقر وحده وراء دفع األطفال نحو العمل، فالجهل يسانده، وقد 

كشف التقرير املذكور أعاله أن اآلباء الذين استمروا بالتعليم حتى ستة 

عشر عاماً انخفض معدل التحاق أطفالهم بالعمل بنسبة 60 في املئة، فيما 

عمالة  معدل  انخفض  حيث  األكبر،  التأثير  لألم  التعليمي  للمستوى  كان 

األطفال لألمهات املتعلمات حتى ستة عشر عاماً بنسبة 71 في املئة، األمر 

أيــضــاً. كما  الوعي  في مصر تخص  األطــفــال  أزمــة عمالة  أن  يؤكد  الــذي 

مدفوعة  غير  مصر  في  األطفال  عمالة  من  املئة  في   52 أن  التقرير  كشف 

األجر، حيث تستخدم األسر أبناءها في قضاء أعمال املزارع الخاصة بها 

في  عنها  الريف  في  األطفال  عمالة  معدالت  تزيد  لذلك  املاشية،  خدمة  أو 

الحضر، ويأخذ مجال الزراعة النصيب األكبر منها». وهذه حالة تقليدية 

أجزاء كبيرة  في  زالت تسود  وما  العالم كله  في  متوارثة وكانت سائدة 

منه.. وهي تعني استبدال العامل األجير بالفتى الذي يعمل بالسخرة تحت 

التحاق  معدالت  ارتفاع  إلى  التقرير  أشار  كما  العائلية.  املساعدة  مسمّى 

الفتية بالعمل عن الفتيات ثالثة أضعاف، ما يدعم استمرار النظرة املفضِّلة 

للرزق  مــصــدراً  الــذكــور  باعتبار  الــريــف  فــي  خاصة  ــاث،  اإلنـ على  للذكور 

واإلنتاج بينما اإلناث عالة مستهلكة لخيرات األسرة. كما تجتمع القرائن 

لتؤكد أن كثيراً من األسر التي تدفع أطفالها نحو العمل تحركها رغبة في 

استثمارهم واالستفادة منهم وليس ضغط الفقر املدقع. ومع ذلك، يلجأ 

البعض اآلخر من األطفال (48 في املئة) للعمل كسبيل ملساعدة األسرة في 

القيام بأودها أو على األقل لتوفير نفقات الطفل ذاته، خاصة مع غياب أحد 

الوالدين أو كالهما، كما ورد بالتقرير. 

التعليم 

البيئة  ففقر  كــثــيــرة.  مــواطــن  فــي  األطــفــال  عمالة  مــع  التعليم  يتقاطع 

للفرار من املدرسة. وقد  التعليمي الطارد يحفز األطفال  التعليمية واملناخ 

أعلنت وزارة التربية والتعليم املصرية في تقريرها «الخطة اإلستراتيجية 

للتعليم قبل-الجامعي 2014 - 2030» أن مصر تعاني من ارتفاع معدالت 

التسرب في املراحل التعليمية املختلفة، فقد سجّل تسرب حوالي 28.841 

في  النسبة  علت  فيما   2011 للعام  االبتدائي  التعليم  حلقة  من  تلميذاً 

املرحلة اإلعدادية ووصلت 130.564 تلميذاً. وغالباً ما يكون سوق العمل 

هو البديل الطبيعي الذي يتجه إليه األطفال املتسربون من املدرسة، حيث 

وتارة  وجــد.  إن  املؤجل،  التعليم  عائد  من  جــدوى  أكثر  اآلنــي  العمل  عائد 

سبباً  العمل  فيصبح  بالتعليم،  االستمرار  بالعمل  االلــتــزام  يعرقل  أخــرى 

بعض  الدراسي  التأخر  يدفع  ثالث،  نحو  وعلى  التعليم.  من  الحرمان  في 

األسر ملقايضة أطفالها إما بإحراز تقدّم دراسي أو بمغادرة املدرسة ملمارسة 

األعمال املنزلية بالنسبة للفتيات أو االنطالق لكسب املال في حال الفتيان.

رغم الحظر القانوني لعمل األطفال في مصر، إال أن استغاللهم في أعمال 

ويجعل  القانوني،  التقنين  من  بالظاهرة  يُفلت  مأجورة،  وغير  رسمية  غير 

محاربة الفقر والجهل املفتاح الحقيقي للحل. العمل على حماية الطفولة من 

كافة أشكال االغتيال واجب، والحلم بمستقبل عادل هو حق مشروع. وأما 

االعتداد بسير بعض الناجحين - وأمثالهم كثيرة ولكنها تبقى فردية ـ التي 

تقول بأن العمل املبكر ال يمثل نهاية املطاف بل قد يصقل املعدن ويصلب 

العود فيرسم لصاحبه مستقبًال واعداً.. فليس عليها إخفاء واقع املاليين من 

األطفال الذين لن يعني عملهم سوى ابتداء الشقاء بشكل مبكر.. 

17 في املئة هو معدّل البطالة في العالم العربي في العام 2013، مُسجًّال ارتفاعاً 

عمّا كان عليه في العام 2010 (14 في املئة). ووصل عدد العاطلين 

من العمل إلى أكثر من 20 مليوناً وفق إحصاءات منظمة العمل العربية.

وانضمّ من سوريا وحدها إلى صفوف العاطلين 2.67 مليون سوري.  ملــــــف
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وأخيرًا! اتفاقية أممية للمجاري املائية الدولية

«بِلْية»: أكثر من مليوني طفل عامل في مصر

«ال صوت في السعودية يعلو فوق صوت خالفة امللك عبد الله في دولة 

يحكمها نظام ملكي غير دستوري». هكذا يبدأ «ساسة بوست» مقاله 

األخير بعنوان «نقل السلطة في اململكة: ستة أسباب تُصعّب من مهمة 

باملعلومات  يمتلئ  نصّ  عبر  العمل  فريق  يشرح  الله».  عبد  امللك  خالفة 

أجنبية  نــصــوص  على  واالعــتــمــاد  (انــفــوغــرافــيــا)،  اإليضاحية  والــرســوم 

شخصيات  لبعض  تغريدات  إلــى  واإلحــالــة  املعلومة،  إلكمال  وترجمتها 

األسرة الحاكمة.. عن تلك الصعوبة واالضطراب في مستقبل الخالفة. 

والنصّ بذا نموذجي لجهة الجديّة التي يتعاطى بها املوقع مع مواضيعه.

علوم  ترجمات،  مجتمع،  اقتصاد،  سياسة،  إلى  املوقع  تبويب  ينقسم 

أكثر  ثانٍ  تبويب  إلى  باإلضافة  رأي..  ومقاالت  وترفيه،  فن  وتكنولوجيا، 

تخصّصاً: عربي، دولي، علوم الثورة، فلسطين، عسكري، إعالم..

سلسلة  وهناك  مواضيعها.  بتنوّع  جميعها  الصفحات  هــذه  وتمتاز 

مقاالت الرأي التي تظهر في الجهة اليسرى من الشاشة، وأغلبها مكتوب 

بأقالم شابّة. معظم هذه املقاالت نقديّ، يتبنى مواقف متحرّرة.. ولكن يأتي 

من داخل املوقع ما يناقض هذه الوجهة، وإن لم يكن مبرزاً. فداخل تبويب 

وتحت  والصحة..  واألزيـــاء  باألطفال  العناية  أخبار  تطغى  مثًال  «املـــرأة» 

عنوان «وراء كل عظيم امرأة»، نصادف ملكات وأميرات وشيخات.. وال 

يسأل املوقع نفسه بالطبع عن سائر النساء وراء رجال عظماء ..حقاً!

في  «الديكتاتور  بعنوان  موضوع  السياسي،  القسم  نصوص  آخر  في 

عبارة  العمل،  فريق  بتوقيع  القمع»،  الشباب: دروس من كتاب  مواجهة 

الشباب  بوجه  وقوفها  وكيفيّة  وأصولها  الديكتاتوريات  في  بحث  عن 

عبر «عسكرة املدارس والجامعات، «فجميع األنظمة الديكتاتورية حوّلت 

ونظام  السياسية  القضايا  بشأن  املــخّ  لغسيل  أداة  إلــى  التعليم  نظام 

الحكم».

ربما لخطأ  العمل  فريق  وال يظهر من هو  التجريبية،  املوقع بنسخته 

يعتمد  الفريق.  هذا  باسم  موقعة  أهمية  املواضيع  اكثر  بينما  ما،  تقنيّ 

يشرح  الساخرة.  املعالجة  على  مواضيعه  من  كثير  في  بوست  ساسة 

في أحد نصوصه في قسم ميديا عن الوظائف السبع التي ال معنى لها 

الخبير  ومنها:  العربي،  اإلعــالم  في  الفورية  الشهرة  إلــى  توصل  ولكن 

اإلستراتيجي، املعالج الروحاني، الناشط السياسي وعالم األبراج..

وللقضاء حصّته أيضاً في املوقع، وآخر مواضيعه عرض لثالث تجارب 

الثورات  العربي، بعد هذه  العالم  العالم، لعلنا بذا في  إلصالح القضاء في 

والحروب واالنقالبات، نتجه نحو خطّة مفصّلة إلصالح القضاء. 

يعتمد املوقع على تطعيم مواده بنصوص قصيرة سريعة، أمّا الطويل 

منها فيتمّ إدخال الرسوم البيانية والخرائط إليه لكسر جموده وحجمه. 

متعب  الصفحات  بين  الدمج  من  والقليل  التبويب  كثرة  أنّ  يبقى  ولكن 

للقارئ، في الوهلة األولى على األقل.
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بسمة فؤاد

باحثة من مصر

 ملــــــف
مـواقع / إصدارات

فكـــرة

سد أتاتورك على نهر الفرات في تركيا                               (من اإلنترنت)

في تشرين األول/أكتوبر من العام 2014 صرّح رئيس تحرير 

صحيفة «املصري اليوم» أنّ «وزارة الداخلية تحاول تكميم األفواه 

وتسعى لغلق الصحف، وأنا اتّهمت في التحقيقات معي الداخلية 

بممارسة عدوان صارخ على السلطة القضائية وحرية الصحافة 

مــعــاً»، وكـــان ذلــك على خلفيّة اســتــدعــائــه مــن نيابة أمــن الــدولــة 

للتحقيق معه حول ما أعلنته الصحيفة عن اعتزامها نشر وثائق 

التحقيق في قضية مخالفات انتخابات الرئاسة في العام 2012. 

هـــذا األســبــوع نــشــرت صحيفة «املــصــري الــيــوم» نفسها ســـؤاًال 

الراغبين  إجــابــات مــن  فــي خــانــة  «استطالع رأي» يهدف لجمع 

بالتصويت:

اإلرهابية؟  العناصر  لــإلبــالغ عــن  «الــداخــلــيــة»  مــع  هــل تواصلت 

وخُيّر القرّاء بين: نعم، ال، ولم أهتمّ. 

حتى اليوم كانت النتائج موزعة كالتالي: 34.33 في املئة نعم، 

50.55 في املئة ال، 15.12 في املئة لم أهتمّ. القصّة على أية حال 

ليست في نتيجة االستطالع بل في الغاية منه. فما يبدو هنا هو 

أن هناك دفعاً للمواطن ليصبح واشياً ومخبراً، بحجج «شرعية» 

هي الحماية من «اإلرهاب» وتعزيز «التضامن الوطني» بوجهه.. 

واإلرهاب ذاك لم ينِ يتوسع ويتعزز، ناهال من املمارسات القمعية 

تحويل  أوًال  أمــريــن:  إلــى  فعلياً  يسعى  االستطالع  نفسه.  ليجدد 

الصلة باألمن إلى وضعية عادية، يمكن ألي مواطن أن يمارسها 

بحجة الحرص على سالمة الوطن، وثانيا تعميم الوشاية وجعلها 

هي األخرى أمراً عادياً انطالقا من هذه الحجة «الشرعية».. وذلك 

باب ليس ملحاربة اإلرهاب فعلياً بل لربط الناس بدائرة «الداخلية» 

السيئة الصيت في مصر والتي يمكن رد نصف أسباب ثورة 25 

ونُبشت  مقارّها  التي هوجمت كل  وهــي  ممارساتها،  إلــى  يناير 

الــثــورة، وأصبح  أيــام  كل ملفاتها ونشرت كل فضائحها خــالل 

لذلك  العدلي، رمــزا  للداخلية في عهد مبارك، حبيب  آخر وزيــر 

أشهرها  إرهابية،  عمليات  افتعال  بشبهة  اسمه  وارتبط  السوء، 

تفجير كنيسة االسكندرية قبل أيام من يناير. صحيح أن القضاء 

برّأ العدلي من كثير من التهم، ما أثار السخط وعزز التشكيك 

إعــادة  لكن  الــرجــل.  يبيّض صفحة  أن  مــن  بــدال  القضاء  بنزاهة 

منحى خطيراً  تأخذ  االستطالع،  هــذا  مع  هنا،  للداخلية  االعتبار 

ألنها تخرج عن األطر املعلومة للتجنيد لتضع كل املواطنين في 

خانته.

والشهر الفائت، أصدر الرئيس املصري تشريعاً جديداً أضاف 

إلى قانون هيئة الشرطة استحداث فئة جديدة لـ «معاوني األمن» 

تــبــدو كمحاولة  وهـــي  املجتمعية».  الــشــرطــة  «هــيــئــة  اســـم  تحمل 

لتحويل املواطنين إلى مخبرين يزوّدون أجهزة األمن بمعلومات 

أهلهم وناسهم وجيرانهم.. وتلك خاصية أساسية لألنظمة  عن 

املجتمعية»  «الشرطة  عناصر  ويُمنح  كله.  العالم  في  البوليسية 

بــإجــراءات  قيامهم  إمكانية  يعني  مــا  القضائية،  الضبطية  صفة 

ضبط املتهمين أو الوقائع املخالفة للقانون الواقعة أمامهم مباشرة، 

وهي صالحيات شبه مفتوحة! ويا للثارات الشخصية والنكايات 

التي ستعم بواسطة هذه املمارسة.

وفي السياق نفسه «ترتقي» بعض الحاالت اإلعالمية في مصر 

من العمل كمخبرين شخصيين لدى األجهزة األمنية، إلى العلنية 

سُمّي  ملــا  بنت كميناً  الــتــي  عــراقــي  منى  اإلعــالمــيــة  فبعد  املبتذلة. 

«شبكة الشذوذ الجنسي الجماعي» في أحد الحمامات العامة، ثم 

اإلبــراشــي بمساعدة  وائــل  اإلعالمي  وشــت وشهّرت بهم، وقيام 

األجــهــزة عــلــى الــقــبــض عــلــى أســتــاذ الــبــالغــة فــي جــامــعــة األزهـــر، 

نفسها)  (هي  اليوم»  «املصري  ها هي  الدكتور محمود شعبان، 

تستكمل تنظيم هذه الدائرة.

استطالع أعداد املخبرين؟

زينب ترحيني

سلمان محمد أحمد سلمان

استاذ وخبير مختص بمسألة املياه من السودان
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«ساسة بوست»



«ذاك اليوم وضعت ال شيء على الفيس، وعملت بوست، وأجاني أكثر 

من عشرين اليك، مع أنه أول أمس نشرت جملة مهمة، لكن لم أجد حتى 

اليك يتيم.. ، فوضعت اليك لنفسي».

لكن صديقي الشاعر، قاطعني وكأنه بدأ قبلي بالحديث عن املوضوع 

ذاته. قال:»آه والله مثل ما بحكيلك» مع إنه سهرت ليلة كاملة وأنا أضع 

وقــال:»  تنهيدة،  نفخ  ثم  بسواش..  ما  ولَلِّي  بسوى  لَلِّي  اليكات  اليكات 

طيب يعني أنا عندي خمسة آالف صديق، فكرك قديش بجيني اليكات؟ 

أبو مية.. إن طارت مية وخمسين، هذا وين ببيعوه هالحكي؟ أنا بطلت 

أكتب..ها».

وسقط صديقي الشاعر في اكتئاب الفايسبوك.

التكنولوجيا،  ثــورة  جيل  مــع  والــطــالق  الفايسبوك،  مــع  الــطــالق  أعلن 

وسيفتقده البعض، ويشفق عليه البعض اآلخر، ألن اسمه لن يذكره أحد.

وضاع الحلم في أن يحول جمله اليومية (الفايسبوكية) الى كتاب، لن 

يقرأه أحد في كل األحوال.

اللحاق بقطار  الذين حاولوا  الكتاب، من  لنا مجموعة من  ثم انضمت 

الفايسبوك، عراب الثورات العربية كما يقولون.

وقال األستاذ الكبير، وهو مشغول بإرسال تويتر،»علينا اللحاق بالشباب 

والبحث عنهم، في كل مكان». وهكذا ولدت فكرة حملة استجداء القراء، 

والبحث عنهم في كل مكان، على أساس.. أن القراء يبحثون عما يقرؤوه، 

واملشكلة هي أنهم تائهون في صحراء النبي موسى.. ربما.

أن عنواناً كهذا يحط من  أســاس  االســم، على  أحدهم على  واعترض 

شأن الكاتب.. والقارئ.. وأضاف - بأنه شخصيا ال يحتاج الى حملة، 

ألنه  يحصل على أكثر من خمسمئة اليك.

اعترض  لكنه  صفحتك».  مــن  الحملة  لنبدأ  عـــال،  «طــيــب  لــه:  فقلنا 

وقال إنه ال يستطيع إرسال آالف الرسائل ألصدقائه، ألن إدارة الفايس 

الرسائل، ومنعته أسبوعاً كامًال من  إرساله عشرات  عاقبته مرة، بسب 

استعمال»املسَّج» الداخلي.

«ييه علينا.. طيب كيف بدنا نعمل؟».

«لنضع  وجوهنا:  على  تناثر  لعابه  أن  لدرجة  بحماس،  قــال  وأحدنا 

الى حملة استجداء  لنا نحن الخمسة، وتحتها دعوة  كل مرة صورة 

القراء».

أما أنا صاحبة الـ 150 صديق، وال يوجد لي باع في هذا املجال بعد، وال 

لدي من تهديد  مانع  ال  لكن حتما  املوضوع،  في  رأي واضح  لدي  يوجد 

القراء، وممارسة العنف تجاههم، ومعاقبتهم بالسجن حتى.

من  الدنيا  في  يــدور  عما  ليس  لــألســرى؟  نكتب  ال  الفكرة..لم  وأتتني 

حروب أو مفاوضات لن تؤدي الى تحريرهم في جميع األحوال، وإنما عما 

يحدث في بيوتهم من أمور صغيرة في ظل الغياب، عن الكلمة األولى التي 

نطق بها ابنه الصغير على سبيل املثال، أو استعماله «النونية» ألول مرة، 

أو «حركشة» أمه بزوجته الشابة.

الذي  هو  بل  الحقيقي،  القارئ  هو  بل  الــقــراءة،  من  للسجين  مفر  ال  إذ 

قارئ سجين،  آالف  من عشرة  أكثر  لدينا  بالكتابة، نحن  سيستجدينا 

خاصة في ثورة اإلضراب عن الطعام، وجسده الجائع املنهك ال يقوى على 

الحراك في جميع األحوال، وأن يقرأ عن بيته أمرٌ مسل.

الـــى شــاعــر يلقي بفنه عــبــر «مــايــكــرويــف  واألســـيـــر لــم يــتــحــول بــعــد 

ولم  بدمه،  يكتب  فهو  كتب  إن  قديمة،  دَقــة  زال  ما  فهو  الفايسبوك»، 

يضيع منه الزمن. وكما قال قائل عندما ولد الكتاب االلكتروني: «ضاع 

الزمن الذي كان بإمكاننا وضع وردة بين دفتيه».

لكن صديقي الشاعر قال بدهشة: «لكن ليس بإمكان السجين وضع 

اليك!».

بالتأكيد، بل كــان أشبه  ــاً  الــعــراق عاماً عــاديّ لم يكن 2014 في 

محافظات  والــدمــار.  القتل  بمشاهد  متخم  طــويــل  أمــيــركــي  بفيلم 

البلد الغربية والشمالية ساحات قتال لم تهدأ فيها أصوات املدافع 

وأزيز الطائرات، وفي عمق املشهد طوفان من األسر املهجرة التي 

ال تحمل سوى ما يغطي أجسادها من أسمال ال تقيها حر الصيف أو 

برد الشتاء القارس وأمطاره. نسوة وأطفال هائمون في الصحراء أو 

الجبال خشية سقوط صاروخ عليهم، بينما يَحْني الرجال رؤوسهم 

كي ال تطالها رصاصة طائشة. وسط هذه املشاهد الصاخبة، يقف 

الصحافي فاغراً فاه عاجزاً عن اإلملام بتفاصيل املشهد. هكذا هي 

مجاراتها،  عن  تعجز  اللغة  أن  حتّى  وكبيرة،  متشظية  ــداث،  األحـ

وبعض الكتاب والصحافيين املهرة أُصيبوا بالشلل أمام جسامتها، 

ووقفوا عاجزين عن تحليل أسبابها التي تشبه الطالسم.

إنـــه عـــام الــخــســارات والـــخـــذالن. عـــام تــحــول عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 

من  أيام  على  والنواح  للندب  مناسبة  إلى  مثال)  («فيسبوك»  االجتماعي 

حياة العراقيين ذهبت هدراً وسط األحداث السياسية واألمنية املتفاقمة. 

تذكّر الجميع سقوط ثلث مساحة العراق بيد تنظيم «داعش»، وازدياد 

الجميع يتشبث  األسواق.  الخطف، وركود  التفجيرات وحاالت  نسبة 

بأمل أن يكون العام الجديد 2015 خاليا من مآسي العام الذي سبقه.

أفق غائم

بالرغم من أن ال أفق لألمل في العام الجديد، حيث إنه بدأ مع إجراءات 

دوالر  مليار   102,5 نحو  بلغت  التي  للبالد  العامة  املــوازنــة  في  تقشّف 

أميركي، وبعجز يناهز 19 في املئة، وتراجع عن قرارات في زيادة مرتبات 

املئة، فضًال عن  إلى نحو 20 في  املوظفين، ورفع الضرائب على السلع 

خيار «االدخــار اإلجباري» الذي قد ترفعه الحكومة في أي لحظة بوجه 

املوظفين، مقلّلة بذلك من مرتباتهم، مجاراة لـ «اقتصاد الحرب» الذي 

وجد العراق نفسه في خضمه بسبب املواجهات املتعددة الجبهات مع 

«داعش».. وسط ركام هذه القرارات، بدا العراقيون حاملين أملهم على 

ظهورهم وهم يجوبون الشوارع، إذ ال شيء أمامهم لتغيير الواقع غير 

التشبث باألمل. 

أمانة بغداد نفضت التراب عن ناموسية خضراء ونشرتها في ساحة 

االندلس وسط العاصمة ـ الساحة التي شهدت تهديم تمثال الرئيس 

احتالل  عن  أيضاً  وإعــالنــاً  سقوطها  عن  إعالناً  حسين،  صــدام  األسبق 

عيد  شجرة  يشبه  ما  منها  لتجعل  األميركية،  القوات  قبل  من  العراق 

امليالد. وتداول بعض الشبّان أسماء محال لقضاء سهرة رأس السنة، 

كل  على  تسيطر  «الــدولــة»  لالحتفال،  بالتأكيد  عــام  حيّز  هناك  ليس 

ذلك  في  يساعدهم  العامّة،  الساحات  على  موزعون  األمــن  رجــال  مكان، 

رجال امليليشيات الذين ال يودّون االحتفال أبداً، وال يمكن ألحد مخالفة 

رغباتهم.

سنجلس في املحال املغلقة ككلِّ عام، ونعدّ األرقام التنازلية لنهاية عام 

وبدء عام جديد نعرف جميعاً ما يحمل من أزمات متعاقبة.

االحتالل والفيدرالية

تعلو نبرة «الفيدراليات» املتصاعدة من جديد لتدشن العام الجديد، 

الى  بسياسييها  ودفعت  األزرق،  علمها  رسمت  التي  البصرة  من  بــدءاً 

النفط  بأموال  يتمتّع  إقليم  بإقامة  واملطالبة  املظالم  لعرض  الفضائيات 

عموم  من  املئة  في   80 على  يزيد  وهو  املحافظة،  حقول  من  املستخرج 

املستخرج من آبار النفط العراقية، وفقا لصيغة اتخاذ قرارات «االقليم» 

كذلك  كردستان.  اقليم  لحالة  استلهاماً  املــركــز،  سطوة  عن  بعيداً 

ليقترح  ذلك  من  أبعد  ذهب  من  وثمّة  الديوانية بصوت خجول،  فعلت 

مستعيدين  الجنوب،  محافظات  طــول  على  تمتد  التي  سومر»  «دولــة 

أسوأ  تمثل  التي  املعاصرة،  العراقيّة  األيــام  إلى  كلّه  التاريخ  ثقل  بذلك 

الفساد  من  العراق  ستنجّي  «الحلول»  هذه  وكــأن  التاريخية،  مراحله 

والسياسيين الذين يقفون خلفه.

هذا  عــن  بعيدتين  الــديــن  وصــالح  األنــبــار  محافظتا  تكن  لــم  باملقابل، 

إقليمين،  عنهما  لــإلعــالن  الفرصة  يتحينون  فسياسيوهما  الخطاب، 

اإلقليم»  «حــرس  قــانــون  ضمن  حرسهما  لهما  يُصبح  أن  بعد  خــاصّــة 

املحافظات من األخطار املحدقة بها، والذي تمّ بمقترح  الذي سيحمي 

وتسوية أميركية بين هذه املحافظات والحكومة االتحادية في بغداد!

العراقي الجديد رخواً وليّناً وطاوياً للمشاكل،  العام  هكذا.. لن يبدو 

بل سيكون في عين العاصفة التي تُدوّرها التأثيرات اإلقليمية والدوليّة، 

وال سيما األميركية منها، والتي باتت تعقد املؤتمر تلو اآلخر لـ «تقرّب» 

والتي  «السنيّة»  واملعارضة  «الشيعية»  الحكومة  بين  النظر  وجهات 

حرصت على أال ينتهي عام 2014 دون أن تشهد انعقاد «املؤتمر العربي 

ملكافحة االرهاب والتطرف» في مدينة اربيل ليعيد الى الساحة السياسية 

اللغط املتعلق بالصفقات التي تعقد بعيداً عن الحكومة االتحادية والتي 

غالباً ما تفضي إلى تأزيم العالقات البينية، وال سيما بين املركز وإقليم 

كردستان، والعالقة بين الطوائف العراقية املختلفة.

عام الكساد

هو إذاً عام أزمات بامتياز إذا ما استمرّت السياسات على هذه الوتيرة، 

تفِ  لــم  التي  واشنطن  مــع  الكبيرة  الــســالح  صفقات  على  اإلنــفــاق  عــام 

بالتزاماتها في صفقات السالح السابقة، وآخرها تأجيل تسليم طائرات 

الحرب  الذي رجحت كفته ملصلحة  والعجز،  الكساد  عام  16. هو  أف 

أيضاً،  واألميّة  الجوع  عام  ليصير  قطاعاته،  بكل  املجتمع  حساب  على 

الذين  بالتالميذ  مكتظة  خرائب  عن  عبارة  املـــدارس  أبنية  ستظلّ  إذ 

يتناوبون على الدوام صباحاً وظهراً وعصراً في املبنى ذاته الذي تشغله 

ثالث مــدارس، ألن املوازنة لن تخصص أمــواًال لبناء املــدارس. كما أنها 

خفّضت حصّة وزارة التجارة الى النصف، على الرغم من أنها مسؤولة 

البطاقة  سياسة  ضمن  املجانيّة  الشهرية  الغذائية  السلّة  توفير  عن 

بتوفير  ملتزماً  كــان  والــذي  السابق،  النظام  عن  املتوارثة  التموينية 

مفرداتها، على عكس ما هو حاصل اآلن، حيث لم يحصل املواطن إال على 

املعلنة للصرف  الكبيرة  املبالغ  بالرغم من  املفردات  أقل من نصف تلك 

على تلك البطاقة.. فكيف سيكون الحال بعد هذا التخفيض؟ 

إنه عام البطالة بعدما حُجِّم اإلنفاق على املشاريع االستثمارية، وعام 

عقد،  من  أكثر  منذ  أسعار  حــرب  أقسى  يواجه  الــذي  النفطي  «الــريــع» 

خاصّة وهو يواجه أيضاً حرب الكرّ والفرّ مع «داعش» الذي يغزو أنابيب 

تصديره كل يوم، بينما ال مصدر آخر ينافسه في واردات العراق املالية. 

الفالحون  غادرها  بعدما  يباباً  تكون  أن  توشك  الزراعية  األرض  فحتّى 

نتيجة إلغاء الحكومة للضرائب املستوفاة عن املواد الزراعية املستوردة 

انحطاطاً  تعاني  التي  العراقيّة  للزراعة  منافساً  جعلها  ما  األردن،  من 

بسبب الفساد الذي أدخل إليها األسمدة والحبوب املستوردة التالفة، 

ما جعلها تتخلّف عن مثيالتها العربيّة والعاملية.

رغـــم األمــــل الــقــلــق بــعــام 2015، إال أن حــــاالت الــفــشــل والــفــســاد 

املستشري الذي رافق عام 2014 تلقي بظاللها على العام الجديد، 

إلى  النفط  أسعار  إلهية كعودة  معجزة  الــعــراق  لم تحل على  وإن 

املئة دوالر  والتي تجاوزت  التي كانت عليها قبل عام  مستوياتها 

للبرميل، فإن العراق سيبقى محموًال على كف عفريت، ولن يكون 

حلول عــام جديد على أنقاض عــام قديم ســوى تغيير.. في أرقــام 

التقاويم فقط.

.. بأي حالٍ جئت يا عام!

العراق: الخذالن بين عامين

2.87 مليار دوالر هي حاجة خطة «االستجابة األردنية لألزمة السورية لعام 2015»،

لتلبية حاجات اللجوء خالل العام، وفق ما أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي األردني 

ابراهيم سيف. وتشمل الخطة مشاريع في قطاعات التعليم والطاقة والبيئة والصحة 

والسكن واملياه والنقل والحماية االجتماعية.

السجين الذي وضع «اليك»..

امتياز دياب

 كاتبة من فلسطين

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

عمر الجفّال

كاتب صحافي من العراق
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البحث عن املخيف

من  إخافة  األكثر  أنه  رأت  مخيفاً،  زعيماً  الخوف  عشاق  جماعة  اختارت 

عظيمين،  نابين  لك  أن  اكتشفنا  له:  وقالوا  بيته  في  إليه  ذهبوا  بينهم، 

وأن نقاط دماء تسيل عليهما، قل لنا يا باشا، كيف أصبحت مخيفاً لهذه 

الدرجة؟ ابتسم الزعيم املخيف بغموض فصرخوا من االفتتان به، وااااو، 

شو سكسي! أكيد هو مخيف أكثر بكثير مما يبدو عليه!

الخوف  عشاق  من  كامًال  شعباً  ورأى  بيته  شباك  املخيف  الزعيم  فتح 

يقفون خارج باب بيته على ضوء القمر ويهتفون باسمه. ذهب الزعيم إلى 

مرآة بيته والحظ فعًال أن نابيه أطول من نابي أي إنسان عادي. فخرج إلى 

الشباك ونظر لعشاق الخوف الذين يهتفون باسمه وزمجر في وجوههم، 

زمجرة واحدة ارتعبوا على إثرها ثم صرخوا طرباً من جمالها.

توج الزعيم املخيف على الشعب كله. وكان قليل الكالم ألنه مخيف، أو 

مخيف ألنه قليل الكالم، ولكن هذا ال ينفع في جميع األحوال، ال يمكن مثًال 

أن يسير الزعيم املخيف في الشارع ويرمي عليه واحد في الشارع قشرة 

برتقالة وال يتكلم. حدث هذا املوقف مرتين، وفي املرتين قيل دفاعاً عنه إنه 

غامض جداً وال أحد يعرف ما يفكر فيه. ولكن هذا لم يكن مقنعاً جداً.

املشكلة كانت تكمن في شعب عشاق الخوف، وهو شعب كبير وعريق 

وله تاريخ وحضارة وديانة عظيمة تقوم على عبادة الخوف، وآثاره تشهد 

سراً  تنوقلت  الخوف،  عشاق  بين  إشاعة  ثارت  األماكن.  جميع  في  بهذا 

جداً  مخيفاً  ليس  املخيف  «الزعيم  املــأل  على  تقال  أصبحت  ثم  األول  في 

الكبيران هما مجرد عيب خلقي، وهو يؤجل من زمان  في الحقيقة. وناباه 

الذهاب لطبيب األسنان ملعالجتهما». وبسرعة شديدة بدأ يظهر من بين 

هذه  في  الحقيقيون  الخوف  عشاق  «نحن  ثوريون  قــادة  الخوف  عشاق 

البالد. نحن نعرف الخوف ونصلي له، ويأتي ليتزعمنا شخص غير مخيف! 

هذه مهزلة!». 

ولكن بعض الفالسفة من بينهم قالوا إن هذه النظرية ستؤدي ملشكلة 

أحد  ال  أن  الحظ،  لسوء  يعني،  فهذا  مخيفاً،  الزعيم  يكن  لم  فــإن  كبيرة، 

في  التوابيت  في  فيها  بتنا  التي  السنوات  أن  ويعني  البلد،  في هذا  مخيفاً 

انتظار الزعيم املخيف كانت هباء، يعني أن آلهتنا ال شيء وأن أنبياءنا عدم. 

فهل أنتم جاهزون للتضحية بكل تاريخكم وعقيدتكم؟

ولهذا اتفق عشاق الخوف فيما بينهم على تصديق أن الزعيم مخيف، 

وقرروا مواصلة الخوف منه فعًال، فحتى وإن لم يكن مخيفاً، لنكن نحن على 

األقل خائفين. هذا أضعف اإليمان.

سيروان باران ـــ العراق



«إدارة التوحش»
هنالك اتفاق ان نجاح تنظيم الدولة االسالمية (داعش) 

بالسيطرة على املــوصــل كــان مــفــاجــأة كــبــيــرة، بــل إن 

للتنظيم  مفاجأة  كانت  السيطرة  هــذه  تحقق  سهولة 

نفسه. وأن خليطاً من التخطيط والصدفة هو ما يّسر 

تلك العملية. وجود الصدفة يجب ان ال يغيب حقيقة ان 

التنظيمات الجهادية تركن الى مستوى من التخطيط 

اإلستراتيجي، واإلعداد التكتيكي الذي يمكن في ضوئه 

فهم ما حصل في العراق وسوريا في الشهور األخيرة. 

لقد أخضعت هذه التنظيمات نفسها لعمليات مراجعة 

طويلة، وشهدت جدًال وانشقاقات وصراعات في اطار 

االختالف بين تياراتها الفكرية املتعددة، وأيضا بسبب 

استقرت  النهاية  فــي  لكنها  األولـــويـــات،  على  اخــتــالف 

أخــذت تعبر عن  التي  والتصورات  املفاهيم  الــى بعض 

«نظريتها السياسية».

الجهاد االنتقالي 

الجدل،  هذا  ثمرات  احدى  كان  التوحش»  «ادارة  مفهوم   

عن  ويعبّر  داعـــش،  الــى  القاعدة  مــن  انتقالية  حالة  ويعكس 

سيطرة  من  االنتقال  مرحلة  في  «الجهادي»  للحكم  نظرية 

 ،2004 العام  في  اإلســالم.  دولــة  عهد  إلى  «الكافرة»  األنظمة 

هذا  يحمل  كتاباً  الناجي»  بكر  «ابــي  بـ  يكنّى  جهادي  نشر 

الــعــنــوان (وهــنــاك اعــتــقــاد بــأن الــنــص هــو فــي الحقيقة عمل 

جماعي)، ويتحدث فيه عن مرحلة التوحش بوصفها املرحلة 

الكبرى، ويستعرض عبر  اإلمبرطوريات  بعد سقوط  القادمة، 

االختالل،  هــذا  تصاحب  التي  تلك  التوحش  ظاهرة  التاريخ 

ويتكلم عن الفوارق فيها بين املركز (اإلمبراطوري) واالطراف 

حكم  بغياب  تــبــدأ  املرحلة  هــذه  ان  الكتاب  ويـــرى  (نــحــن!). 

«بالفطرة  املناطق  تلك  فتتحول  املناطق  بعض  فــي  الــدولــة 

البشرية (...) للخضوع الى ما يسمى بـ «إدارات التوحش»، 

الطعام  توفير  مــن  الــنــاس  حــاجــيــات  «إدارة  بأنها  ويــعــرِّفــهــا 

والعالج، وحفظ األمن والقضاء بين الناس الذين يعيشون في 

مناطق التوحش وتأمين الحدود...». تسبق هذه املرحلة، ما 

والنكاية»، وهي  «الشوكة  بمرحلة  الجهادي  الفكر  يسميها 

املرحلة التي يتم فيها انهاك جيش العدو وتشتيته واضعاف 

معنوياته ودفعه لالنسحاب من بعض املناطق. وعلى الرغم من 

الواليات  قدرة  يتعلق بتحدي  املذكور كان  الكتاب  ان محور 

املتحدة على ممارسة الهيمنة في املنطقة، وانهاك جيوشها، 

ودفعها بالنهاية لتركها والتخلي عن دعم النظم القائمة، اال 

انه تحدث بتفصيل عن كيفية ادارة املناطق التي خرجت عن 

سيطرة حكومات املنطقة. 

يتبنى الفكر السلفي الجهادي موقفاً مزدوجاً تجاه «الشعوب 

االسالمية». فهو من جهة يسعى الى «تحريرها» باعادتها الى 

«فطرتها السليمة» التي يمثلها نوع من االسالم النقي الذي 

لم تؤثر فيه شوائب الحداثة واالحتكاك بالحضارات األخرى، 

أبناء  من  الغالبية  من  متشككاً  موقفاً  يتخذ  ثانية  جهة  ومن 

تلك الشعوب ويقر بأنهم قد تلوثوا بفعل سياسات األنظمة 

التي حكمتهم، ومن الصعب التعويل عليهم. لكن هذا الفكر 

واخراجها  وتهذيبها  الشعوب  تلك  اصــالح  عملية  ان  يعتبر 

ادارة  تطلقه  الــذي  للتحول  مكملة  ستكون  «الجاهلية»  من 

التوحش وتتوجها عملية تثبيت أركان «الدولة االسالمية». 

االنتقال،  لفوضى  ادارة  هي  التوحش»  «ادارة  فــان  لذلك، 

له  قــواعــد  تثبيت  التنظيمات  مــن  الــنــوع  هــذا  فيها  يــحــاول 

االطــراف،  مترامية  جغرافيا  في  تجري  التي  معركته  ملواصلة 

كما يحاول من خاللها صياغة «املثال» الذي يجذب املجتمعات 

ادارة  الــى  جهة  من  يسعى  داعــش  فتنظيم  اليه.  االسالمية 

الحكم في املناطق التي يسيطر عليها بنجاح يجسد جاذبية 

«النموذج االسالمي» للعدالة، ومن جهة اخرى الى تجنب ان 

تتحول سيطرته على تلك املناطق إلى عبء كبير يصعب معه 

االستمرار بمشروعه «الجهادي». 

مشكلة الشرعية 

جيش  او  خــاســرة  معركة  بسبب  «الــتــوحــش»  ينشأ  لــم 

ــق الــفــجــوة بين  ــتــاج لــتــراكــم طــويــل عــمّ مــنــســحــب، انـــه ن

املؤسسات الحكومية وبين املجتمعات املحلية. وهذه الفجوة 

«الوطنية»  الهوية  بتآكل  تمثل  أوســع  سياق  في  اندرجت 

وشرعية الدولة ما بعد ـ الكولونيالية في املنطقة. لذلك، فمن 

بمعزل  يتحرك  التنظيمات  من  النوع  هذا  أن  تصوّر  الخطأ 

التي  الثقافية  املــوارد  بمعزل عن  أو  تلك،  الشرعية  أزمــة  عن 

سياسية  ادارة  غياب  عن  املجتمعات  تلك  خاللها  من  تعوض 

شرعية، والدين يمثل أحد اهم هذه املوارد. ان فكرة «االبتعاد 

الخطاب  في  رائجة  فكرة  هي  لتخلفنا»  كسبب  االســالم  عن 

وبين  «الــعــدالــة»  بين  التصاق  بــوجــود  والــشــعــور  الشعبي، 

صحيح  الخطاب.  هذا  في  عنه  التعبير  جرى  لطاملا  «الدين» 

للدين،  داعش  بتفسير  قبول  الى  مباشرة  يترجم  ال  ذلك  ان 

التنظيم  بين  جدلية  لعالقة  الثقافية  األرضــيــة  يصنع  لكنه 

االصطدام  من  لعملية  عليها،  يسيطر  التي  املجتمعات  وبين 

املجتمعات  تــلــك  ــادة  إعــ التنظيم  مــحــاولــة  بــيــن  والــتــفــاوض 

على  إرغامه  املجتمعات  تلك  ومحاولة  السليمة»،  لـ»فطرتها 

تقديم نموذج حكم عادل ومقبول. 

واإلدارة  الثقافية  الهوية  مقومين:  على  هنا  الشرعية  تقوم 

وقد  نــاجــحــاً،  حكما  تضمن  ال  لــوحــدهــا  فالهوية  الــنــاجــحــة. 

يتآكل مفعولها بغياب أطر حكم فعالة. ومن هنا يأتي الرهان 

ادارة  أي رهان فشلها في  املعركة ضد داعــش،  األساسي في 

يمثل  «نموذج».  الى  وتحويلها  عليها  تسيطر  التي  املناطق 

العسكرية  اإلستراتيجية  فــي  اســاســيــاً  عصباً  الــرهــان  هــذا 

التنظيم،  املتّبعة والتي استهدفت استنزاف قدرات  الدولية 

والحد من موارده. فمثًال، تشير بعض التقارير أن بامكان آبار 

النفط التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق ان تنتج 

حوالي 280 الف برميل يومياً، ولكن مع الشك في إمكانية أن 

يتمكن التنظيم من الوصول إلى الطاقة اإلنتاجية القصوى، 

تقدر بعض التقارير انه ربما يستحصل من بيع النفط على 

حوالي ثالثة ماليين دوالر يومياً. باالضافة الى مصادر التمويل 

االخرى، كاملبالغ التي حصل عليها من االستيالء على البنوك 

في  دوالر  مليون   250 حوالي  اليه  أدخــل  ما  (وهــو  الحكومية 

والتهريب  املسروقة  االثــار  وبيع  والجباية  وحدها)،  املوصل 

إن  القول  يمكن  والجزية..  الخارجية  والتبرعات  والفديات 

التنظيم يتوفر على موارد دخل مهمة. 

إرهابية  منظمة  أغنى  كونه  من  التنظيم  «تحول  وهكذا، 

صيغة  بحسب  العالم»  في  دولــة  أفقر  كونه  إلــى  العالم،  في 

تلك  عــلــى  ســيــطــرتــه  عــلــى  تعليقا  غــربــي  مــراقــب  يقترحها 

االقتصادية  قدراته  تعرضت  وإذا  الخالفة.  وإعالنه  املناطق 

الى مزيد من التآكل، فلن يكون سهًال إدارة مناطق سيطرته 

وجهده  حربه  ومواصلة  للحكم،  وعــادل  ناجح  نموذج  وفــق 

العسكري ودفع رواتب أعضائه. ستصبح «ادارة التوحش» 

التنظيم  يسمح  بــذلــك،  ولعلمه  بالتاكيد.  صعوبة  أكــثــر 

عبئهم  من  للتخفف  أراضيه  بمغادرة  السكان  من  للراغبين 

وربما ملصادرة ممتلكاتهم، بل ويلجأ الى براغماتية سياسية 

كتخويل الحكم في بعض املناطق للقبائل املتحالفة معه.

الخروج من التوحش 

الشرعية،  حول  مستمر  صراع  أمام  اليوم  فإننا  بالنتيجة، 

ــدرة هـــذا التنظيم على  ــذي ســيــقــرر مـــدى قـ الـ فــهــي املــفــتــاح 

ترسيخ وجوده في املناطق التي سيطر عليها. ولهذا الصراع 

لكسب  مهماً  ميداناً  تمثل  فالثقافة  عملي.  وبعد  ثقافي  بعد 

وأيضا  بــل  املحليين،  السكان  بين  مــن  فقط  ليس  األتــبــاع، 

الهوية  تعريف  يعيد  فالتنظيم  األجــانــب.  «املهاجرين»  من 

الديني  نموذجه  هي  االساسية  عصبيته  ملجتمع  ويؤسس 

يواجه  نفسه  الوقت  في  لكنه  القومية.  أو  االثنية  الخلفية  ال 

توفير  الــى  املحليين  السكان  بحاجة  يتعلق  عملياً  مــصــدراً 

احتياجاتهم وضمان أمنهم. 

التنظيم  من  التذمر  تنامي  عن  القادمة  األخبار  تبدو  وربما 

في املوصل وبعض املناطق اخباراً جيدة، لكنها إن كانت تأتي 

أساسا بسبب القصف الجوي وتآكل موارد التنظيم، فمعنى 

ذلك أن أي هزيمة نهائية ومحتملة له وللفكر الذي يقوم عليه 

تظل صعبة املنال بدون دعم خارجي وضغط عسكري. لكن 

هذا الدعم هو تحديداً ما يظل يُسهم في إضعاف شرعية أي 

سلطة بديلة عبر تقديمها كسلطة «مستندة على الخارج»، 

ذلك  أن  هي  هنا  واملفارقة  محلية.  بأقنعة  «أجنبي»  كوجود 

مرحلة  إلى  املجتمعات  تلك  قاد  ما  هو  الشرعية  في  الضعف 

«طــارئــة» كما  حالة  يكون  قــد  داعــش  تنظيم  «الــتــوحــش». 

هذه  صنعت  التي  الظروف  لكن  باملجادلة،  الكثيرون  يرغب 

الحالة ما زالت قائمة وستظل كذلك بدون التأسيس لفهم 

جديد للشرعية، يلبي حاجات املجتمعات املحلية، يتصالح مع 

مفاهيمها وهواجسها، ويمأل الفراغ الذي خلَّفه فشل نموذج 

الدولة ما بعد ـــ الكولونيالية. ربما ولسنوات أو عقود قادمة، 

سيكون هذا هو االختبار األساسي لتجنب مزيد من التوحش!

350 ألف برميل نفط يومياً هو حجم ما تنتجه ليبيا اليوم،

بعد تسجيلها تراجعاً بسبب الصراعات املسلحّة، اذ كانت حتى منتصف العام 2013 تنتج 

1.4 مليون برميل بشكل يوميّ. ويدرّ النفط على ليبيا 94 في املئة

من عائدات البالد من النقد األجنبي و60 في املئة من العائدات الحكومية.

 .. بــألــف كـلــمـة
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لم أنسحب كما قالوا، بل كانت معاناة  املظلومين واملعتقلين تناديني، وكنت أحاول أن 

أفعل لهم شيئاً فاخترت أضعفهم: الفتيات املعتقالت املنسيّات. عملت على ملفّهنّ.

فتحت لزمالء جدد وقدامى طريقاً إلى العمل الجاد لنساعدهم، ثمّ تركتهم بعد فترة.

ملاذا انسحبت؟

الضمير  نفعله كأنه «تحصيل حاصل»، شعرت وكأنه محاولة إلرضاء  ما  أن  ألنني وجدت 

وأحياناً إلرضاء األنا. كنّا نعرف جيداً أن التوثيق والنشر مآله ال شيء في هذا العالم املنافق.. 

كل هذا كالنقش على املاء، كحمالن ضئيلة يأكلها غول القضاء الظالم. معلومة من هنا وصورة 

من هناك وملف.. وهكذا اكتمل ملف املعتقالت، ثم ماذا؟ أهذا كل ما استطعت تقديمه؟

كان مجهداً ومتعباً، ومع هذا تتساءل ذاتي قبل أن تجلدني كل يوم: أي نتيجة أو تغيير 

حدث بعد أن جمعتم كلّ هذه األوراق؟ ال شيء. هل أنت راض يا ضميري اآلن؟ ال.

العمل  هذا  الكثيرعن  أعلم  وأنا  بإرادتي  اخترتها  لقد  انسحاباً؟  هذا  أتسمّون  بعدُ،  ثم   

املليء باألسى، ولكن لم أكن أعلم أن اإلحباط سيقودني إلى كل هذا الحزن وتلك النهاية. 

لم تكن مجرد أسماء ومعلومات وأرقام، بل كانت صوراً أشاهدها تتحرك أمام عينيّ.

من مدونة «شيء بقلبي» املصرية
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تبعت الجماعة بإرادتي وأنا في سن الزهور وذلك بحثاً عن املدينة الفاضلة، وتركتها 

بإرادتي وأنا أتوسّم في غيرها الفضل. لم أجد فيها طريقاً إلرضاء طموحي كما يريد عقلي 

«أنا». أحببت الزهراوات وأنا أحفِّظهن في املساجد، ثم أردت أن أكبر معهنّ بعقلنا، وهذا 

طبعاً ليس من حقّ الصغار وال من حقّ النساء في «الجماعة».

ال  القلق  مقلِقة، وهذا  اعتبروني  لكنّهم  معاً،  نتغيّر  بأفكاري كي  إليهم  الوصول  حاولت 

يتّسق مع نهج الجماعة الثابت لعشرات السنين.

اخترت أن أدعم من خرج عن هذا النهج قليًال ليترشح لالنتخابات الرئاسية املصرية، 

فكان جزاؤنا الفصل ألننا استخدمنا حقّنا في التفكير خارج الصفّ، أي صفّهم. 

في  أؤثر  لن  ألنني  بأفكاري  اهتمام  أدنى  دون  من  عليه،  يُملى  ما  يُنفّذ  كائناً  يعتبرونني 

املرأة  يتعاملون مع  بمكيالين حين  يكيلون  الثانية.  الدرجة  املجتمع وكأنني مواطنة من 

والرجل، وحين يتعاملون مع من يطيع من دون تفكير ومن يناقش قبل أن ينفّذ األوامر.

إنني أحب أن أشير إلى عالقتي بالجماعة باختصار، وذلك ألني غير راغبة حتى في أي 

في  انهارت  ثم  لسنوات  استمرّت  والتي  بهم،  عالقتي  ضمير مجهول يختصر  أو  اسم 

شهور.

من مدونة «شيء بقلبي» 

hayunbiqalbi.blogspot.com

أصدقائي من اإلسالميين والليبراليين ومن نشطاء فعل الخير كُثر.. صحيح أنهم كانوا كثراً، لكن ما نفعني منهم أحد. 

ألم يكن من األفضل لي؟ ألم تكن لتكفيني صديقة أو اثنتان؟ لم يصْدقوني القول حين تردّدتُ وتساءلتُ، وكنتُ في وقت 

ضيق، هربوا مني واحداً بعد اآلخر إال القليل منهم. لهذا قرّرت أن أهرب أنا من عاملهم ومن إعالمهم اإللكتروني الزائف.

ثم تمر األيام فأعود ألدخل عالم «فيسبوك» الكبير. أراه مليئاً بالصراعات والتخوين، بينما القتلى يتساقطون واملعتقلون 

يتزايدون كل يوم. كلّهم يتصارعون فلِمَ عليّ أن أنحاز ألحدهم؟ أنا أخصّ ذاتي التي لم أجدها في أيّ منهم. 

جذبني أصدقاء جدد ليبراليون، وسعدتُ بصحبتهم وحياتهم، ثم تركوني حين قلت «ال لظلم االخوان»... يستوون 

في نظري مع اإلخوانيات الذين تركوني واعتبروني كافرة ملّا خلعت الحجاب وعندما كتبت عن عدم اقتناعي بما عرفته 

يتركونها  ثمّ  وتجذبهم  تعجبهم  كالحلوى،  ظاهري  شكل  لكليهما  بالنسبة  األخــوة  أو  الصداقة  لسنوات.  ودرسته 

ليبحثوا عن غيرها. أنا قطعة حلوى اسمي (زينب) وفي بعض الساعات (زعببة)، وال أحد يملكني.

ثم صرت قطعة حلوى ضاعت ويبكون عليها. حتى اإلخوة األشقاء صاروا يتعاملون مع بعضهم البعض في هذا الزمن 

بهذه النفعية املتبادلة. كل شاب أو شابة له حياته املنفصلة ماديّاً واجتماعياً غير مكترث ببقية إخوته وأهله.

من مدونة «شيء بقلبي» املصرية
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ملف املعتقالت أنا ربيبة «الجماعة»

لستُ وحيدة

 مدونات

املزيد على موقع «السفير العربي»

ــــ ربيع الجريمة في الربيع اليمني ـــ توفيق الجند

ــــ قضايا خرق قانون التظاهر أمام املحاكم املصرية ـــ منى سليم

Assafir Arabi ـــ تابعونا على «فايسبوك»: السفير العربي ــ

 @ArabiAssafir  :«ـــ تواصلوا معنا على «تويتر

عزّ الزنون و«مُعْ»/فلسطين 

حارث حسن

زميل في معهد رادكليف ــ جامعة هارفرد، من العراق

ــاجـــرون هــــؤالء بــقــوا  ــهـ «املـ

فـــــــوق الــــســــيــــاج ملـــــــدة 14 

طعام  بال  متواصلة  ساعة 

الـــســـيـــاج  يـــقـــع  ــاه.  ــ ــيـ ــ مـ وال 

بالقرب من ملعب للغولف 

«الحدود»  على  مليلة،  في 

ــا يــعــتــبــر  ــ ــغــــرب ومـ بـــيـــن املــ

أراضــــــي اســبــانــيــة (ســبــتــة 

ــة مـــحـــتـــلـــتـــان مــن  ــ ــل ــيــ ــ ــل ومــ

اســـبـــانـــيـــا). يــســتــمــر العــبــو 

على  التركيز  في  الغولف 

كــرتــهــم املــتــدحــرجــة فــوق 

النظيف،  األخضر  العشب 

غير مبالين بهؤالء البشر 

وعندما  قبالتهم.  العالقين 

الحرس  أطفأ  الليل،  حــل 

ــوار، وجــــاءت قـــوة من  ــ األنــ

عنوة».  وأنزلتهم  الجيش 

واحـــــــــــدة مــــــن «عـــشـــريـــن 

أبرز صورة لعام 2014»، 

اخــتــيــار صحيفة  بــحــســب 

البريطانية  «الـــغـــارديـــان» 

ــذه  ــ الـــــــتـــــــي اعــــــتــــــبــــــرت هــ

الـــصـــورة «تــجــســد الــفــارق 

بين الشمال والجنوب».

أفضل صور من العام ٢٠١٤ ــ الجنوب والشمال ال يتساويان

ـــ العدد 12966 8 كانون الثاني 2015 

Thursday January 8, 2015

... وكفارق آخر 

بــيــن «الــشــمــال 

والــــــجــــــنــــــوب»، 

هــــــــذه الـــلـــقـــطـــة 

املــخــتــارة أيــضــا 

كــــــواحــــــدة مــن 

أفضل عشرين 

صــــــــورة لـــلـــعـــام 

مــــــــــــــن   .2014

مـــــســـــتـــــعـــــمـــــرة 

«اســــــديــــــروت» 

ــب،  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ فــــــــي الـ

ــون  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ صــ

إســـرائـــيـــلـــيـــون 

وعــــــــــاملــــــــــيــــــــــون 

يـــــــــــراقـــــــــــبـــــــــــون 

بـــــــمـــــــزيـــــــج مــــن 

الــــــــــــضــــــــــــجــــــــــــر 

واالســـــتـــــرخـــــاء 

الــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــف 

اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي 

عـــــــــلـــــــــى غـــــــــزة 

ــف  ــيــ ــصــ فــــــــي الــ

املاضي.

التي  الشابة  الناشطة  املــهــدي  زينب  أوراق  مــن 

انــتــحــرت فــي تــشــريــن الــثــانــي الــفــائــت فــي مصر

التي  الشابة  الناشطة  املــهــدي  زينب  أوراق  مــن 
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