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الحفر تُرقّع وال تعالج، ما يستدعي 

ــدن،  ــ ــى مــحــافــظــي امل ــعــنــات عــل ــل ال

مــن سائقي ســيــارات  وخــصــوصــاً 

ــاء فــي  ــيـــضـ ــبـ االجــــــــــرة. الــــــــدار الـ

املــغــرب نــمــوذجــاً. و«بــألــف كلمة« 

ــراق يــتــنــاول  ــعـ كــاريــكــاتــيــر مـــن الـ

فضيحة »الفضائيين«.

النفطية  السوق  في  جديد  العــب 

يتسبب  االميركية  اللوبيات  هو 

للسعودية.  الــهــمــوم  مــن  بمزيد 

وعـــن تــجــارة الــرهــائــن والــفــديــات 

اإلرهابية.  املجموعات  تموِّل  التي 

ــي »الــــزاويــــة الـــحـــمـــرا« األمـــن  ــ وف

يكتشف قاتل شيماء الصباغ!

عليه  حكم  مــوريــتــانــي  كــاتــب 

ما  الـــــردة..  بتهمة  بـــاإلعـــدام 

الــردة أصــا؟ وهــل الحكم هنا 

مصر  وفــي  سياسي؟  أم  ديني 

مجانية  عــن  للتراجع  اتــجــاه 

الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي بــدعــوى 

»الترشيد«. 

AS-SAFIR Arabic political daily - February 5, 2015 N° 12990الخميس 5 شباط 2015  ـ املوافق 16 ربيع الثاني  1436 هـ ـ العدد 12990

15 1

وفي  العادية،  نفقاتنا  لتسيير  يكفي  ما  لدينا  »ليس 

الوقت نفسه تمويل الحرب ضد داعش«. تلك كانت 

العراقي ملستمعيه خالل حديثه  الــوزراء  رسالة رئيس 

تقشف  االقتصادي. دخلت كلمة  دافــوس  منتدى  في 

بقوة الخطابين السياسي والشعبي مع تراجع أسعار 

النفط بشكل غير متوقع بعد سنوات من الوفرة املالية. 

سياسات  تبنت  السابقة  العراقية  الحكومات  وكانت 

إنفاق اعتباطية، وكان تفكيرها االقتصادي يقوم على 

النفط ستحافظ  أسعار  أن  األول  افتراضين خاطئين، 

العراق سيواصل  أن  والثاني  العالية،  مستوياتها  على 

ــة  ــذه الـــرؤيـ ــ ــبــــر. هـ ــوارد أكــ ــ ــادة إنـــتـــاجـــه لــيــحــقــق مـــ ـــ زيــ

النظام  لطبيعة حركة  قــراءة  ألي  افتقرت  التبسيطية 

منتجين  لدخول  املحتملة  والنتائج  العاملي  االقتصادي 

جدد للسوق، كما أنها لم تحسب حساب ما هو أسوأ: 

أن يــدخــل الــعــراق مــجــدداً فــي دائـــرة عــدم االســتــقــرار 

السياسي ليخوض حرباً مكلفة جديدة. 

لكن األمر ال يتعلق فقط بغياب الرؤية لدى صانع القرار، 

بل بعدم وجود صانع قرار، وعدم وجود اقتصاد سياسي 

العملية  تــدار  كيف  فهم  معه  يمكن  الــذي  باملعنى  عراقي 

االقتصادية في هذا البلد. فما يوجد في العراق ليس نظاماً 

اقتصادياً بل »آلية غير ناضجة لتوزيع العوائد النفطية«، 

بحسب كلمات خبير في االقتصاد السياسي. العراق هو 

حيث  العالم،  في  النفطي  الريع  على  اعتماداً  األكثر  البلد 

تمثل املــردودات املالية لبيع النفط حوالي 93 في املئة من 

الناتج  املئة من  في  يقارب 69  ما  الحكومية، وهو  امليزانية 

رؤيــة  لبناء  محاولة  أي  أن  ذلــك  يعني  اإلجــمــالــي.  املحلي 

تبدأ  أن  يجب  البلد  هــذا  مستقبل  حــول  استراتيجية 

بالتعامل مع أكبر نقاط ضعفه، أي باإلجابة على السؤال: ما 

الذي يمكن فعله إن لم نستطع تصدير النفط ألي سبب، 

وكيف سندير البلد عندها؟ 

أسئلة الغد املؤجلة 

واجه العراق هذا السؤال الكبير في العام 1990، عندما 

في  اقتصادية  عقوبات  أقسى  الدولي  األمن  فرض مجلس 

تاريخه ضد أحد بلدانه األعضاء على خلفية غزو صدام 

إنسانية  كارثة  خلّف  بعدها  حصل  ما  للكويت.  حسين 

واجتماعية كبرى. حصل تضخم ال مثيل له بحيث فقدت 

العملة قيمتها وصارت تطبع على الورق العادي، تفكك ما 

تبقى من الطبقة الوسطى التي كانت الحرب والسياسات 

القمعية قد أجهزت على جزء كبير منها في سنوات سابقة، 

حدث شبه انهيار للنظام الصحي مما خلّف معدالت عالية 

من الوفيات بين األطفال ونقص مريع في األدوية، وانهيار 

ملشاريعها،  الصيانة  وغــيــاب  التحتية  للبنية  تــدريــجــي 

وتراجع كبير في مستوى التعليم واستشراء الفساد في 

جميع مؤسسات الدولة، وتحوّل الرشوة الى نمط سائد 

ظلّ  الحكومية.  واملؤسسة  املواطن  بين  العاقة  إدارة  في 

البطاقة  نظام  بفضل  الحياة  قيد  على  العراقيين  معظم 

التموينية الذي كان يوفر لهم الحد األدنى من السعرات 

يصعب  مشقات  يتحمّلوا  أن  عليهم  كان  لكن  الحرارية، 

ببناء  رئيسه  انشغل  مبالٍ،  غير  نظام  بمواجهة  وصفها 

إقليمي  ومجتمع  الــروايــات،  وكتابة  والجوامع  القصور 

ودولي غير مكترث، بل ويرى بعض أركانه أن »نتائج تلك 

كلمات  بحسب  الدفع«،  يستحق  ثمناً  كانت  العقوبات 

وزيرة الخارجية األميركية حينها، مادلين اولبرايت. 

سؤاله  أن  يُفترض  كــان  الحقبة،  بتلك  مــرّ  عــراقــي  أي 

فعله  الذي يمكن  ما  أن خرج منها حيّاً هو:  بعد  األساسيّ 

املستقبل؟  في  مشابهة  محنة  أطفالنا  يعيش  أن  لتجنّب 

مباشرة  الــذهــن  إلــى  يتبادر  الــذي  الــجــواب  فــإن  وبالطبع 

قــادراً على  اقتصاداً  وابنِ  النفط  اعتمادك على  هو: خفف 

هذا  النفط.  عوائد  غياب  في  األساسية  حاجاتك  إشباع 

القومي«.  »األمن  لـ  العنصر األساس ألي استراتيجية  هو 

لكن ما حصل هو أن العراقيين دخلوا بعد 2003 في صراع 

السلطة الكبير بشقيه السياسي والعسكري. وعلى إيقاع 

االنفجارات وحروب الشوارع، صار األمن بمعناه املباشر هو 

االقتصاد وإدارتــه.  الهاجس األســاس، وغاب السؤال عن 

قيد  على  وعائلته  الفرد  يبقى  ان  هو  الرئيس  الهم  صــار 

الحياة اليوم، والخوض في أسئلة عن الغد كان نوعاً من 

»الغد« عن  ما بعد صــدام. غاب  عــراق  الرفاه. هكذا صنع 

األجندة، لكنه كان سيأتي بأي حال. 

»الكليبتوقراطية« العراقية 

أي  نفسها:  الحجة  وفــق  النفطية  السياسة  أديـــرت 

بادعاء استخدام النفط للتعاطي مع مشكات اليوم. جرى 

جديدة  سياسية  طبقة  لصناعة  النفط  استخدام  بداية 

تمثل »أطياف« املجتمع العراقي. تمّ ابتكار أنماط إنفاقية 

الرئيسية  السياسية  للقوى  سمحت   2003 العام  منذ 

وأعضائها بمراكمة ثروات مالية هائلة. بدأ األمر بصرف 

)يقول  العراقيين  للمسؤولين  كبيرة  وامتيازات  رواتــب 

بريمر في مذكراته إن أعضاء مجلس الحكم العراقي ركزوا 

في أولى جلساتهم الطويلة على إقرار رواتب عالية لهم(، 

وهو ما انسحب الحقاً على البرملانات والحكومات العراقية 

الــوزارات  توزيع  نظام  ذلك استخدام  بعد  تمّ  ثم  كافة. 

بين القوى الرئيسة، بحيث إن كل حزب يمكنه استخدام 

الوزارة التي »يملكها« لتضخيم وادارة شبكة »الزبائنية« 

املحافظات  مجالس  الــى  ــر  األمـ وانــســحــب  بــه.  الــخــاصــة 

واملجالس املحلية والهيئات املستقلة. خلقت هذه املمارسة 

سياسية/عائلية  دكاكين  إطار  في  تنتظم  نهّابة،  طبقة 

متحالفة مع طبقة من رجال األعمال الطفيليين، موضوعها 

هي  األخــيــرة  أن  باعتبار  الــدولــة  عقود  إدارة  هــو  األســـاس 

أحياناً  األمــر  وصــل  االقتصادية.  للثروة  األســاس  املحرك 

بالعقود، كما صرح علناً  الغنية  الــوزارات  الى بيع وشراء 

سياسيون عديدون. أدّى ذلك الى استشراء الصراع بين 

تلك القوى حول أحجام حصصها، ووصل الصراع مرحلة 

السابق،  الــوزراء  رئيس  املالكي،  نــوري  نجاح  مع  خطيرة 

ببناء شبكة زبائنية ضخمة تابعة له داخل اجهزة الدولة 

وفي املؤسسة العسكرية وبالتحالف مع رجال أعمال، األمر 

الذي لعب دوراً رئيساً في استفزاز خصومه ووحّدهم على 

هدف إسقاطه.

إنتاج  إعــادة  عملية  السابقة  السنوات  خــال  جــرت  لقد 

لــلــدولــة الــريــعــيــة بــكــل جــوانــبــهــا الــســيــئــة، وأخــطــر تلك 

بنمو مجتمع  ال تسمح  ثقافة »ريعية«  الجوانب هو خلق 

الــدراســات  لنا  تــقــول  واقــتــصــاد متماسك.  نــاضــج  مــدنــي 

الكثيرة التي كتبت حول االقتصاد الريعي أن الدول شديدة 

االعتماد على سلعة تصديرية واحدة إلدارة اقتصادها عادة 

ما تشهد عدم استقرار سياسي )خصوصاً إن كانت من 

نوع الدول متعددة االثنيات(، وغياب لطبقة وسطى فاعلة، 

ووجود جهاز دولة مترهل، ومعدالت عالية للبطالة الفعلية 

تعليمي  ونظام  املستقل،  املدني  املجتمع  واملقنعة، وضعف 

غير كفوء، وقيم اجتماعية غير مواتية لبناء اقتصاد قوي. 

يزيد األمر سوءاً إن كان البلد يعيش حالة عدم استقرار 

وصراعات داخلية مستمرّة كما العراق، فهو ظرف يسهِّل 

أي  إعــاقــة  على  شبكاته  وقـــدرة  الطفيلي  االقــتــصــاد  نمو 

إجراءات سليمة للمحاسبة والشفافية. 

استخدام  الــعــراقــيــة  السياسية  الطبقة  استسهلت 

ســيــاســة الــتــوظــيــف الــحــكــومــي مــن أجـــل كــســب األتــبــاع 

مؤسسات  ضمن  ســنــويــاً  البطالة  مــن  جــزء  واســتــيــعــاب 

ــًا. أدّى ذلـــك بــالــتــدريــج الـــى خلق  الـــدولـــة املــتــرهــلــة أصــ

الحفاظ  يريدون  الذين  املستفيدين  املوظفين  من  طبقة 

يكونوا  لــم  الــذيــن  الشباب  مــن  وطبقة  مكاسبهم،  على 

محظوظين بالحصول على وظيفة، مع غياب فرص مماثلة 

مثل  شــاب  مجتمع  وفــي  ذاتــهــا.  الوظيفية  وبالضمانات 

املجتمع العراقي، يُعتقد أن ثمانمئة ألف من أفراده يبلغون 

سن العمل سنوياً، هناك حاجة لخلق ما ال يقلّ عن مئتين 

مقبول  معدل  على  للحفاظ  سنوياً  وظيفة  ألف  وخمسين 

تصاعد  سينتجه  الــذي  مــا  نتصور  ان  يمكننا  للبطالة. 

راديكالية  دينية  جماعات  وجــود  ظل  في  البطالة  معدالت 

خال  العراق  في  تشكلت  االجتماعي.  اليأس  في  تستثمر 

الدولة  وظيفة  في  تــرى  اجتماعية  ثقافة  األخــيــرة  العقود 

مطلباً و »حقاً«، وتراجع معها االهتمام بنشاطات اقتصادية 

أخرى كالزراعة. وأما شروط بناء تصنيع ناضج فلم تعد 

متوفرة بحدها األدنى.

الفساد كبديل للنظام 

الفساد.  من  عالية  معدالت  الى  الريعي  االقتصاد  ويقود 

بين  كبيرة  وفجوة  عالية  اقتصادية  بعوائد  النفط  يأتي 

التصدير  وسعر  العراق(  في  جداً  )الواطئة  اإلنتاج  تكلفة 

حافزاً  تمثل  مالية  وفــرة  يصنع  تراجعه،  مع  حتى  الــذي، 

للسلوك غير القانوني وشبكات الفساد. اكتشاف أسماء 

خمسين الف جندي وهمي في القوات املسلحة كان السرّ 

وسلوك  السائدة  الريعية  فالثقافة  الجميع.  يعرفه  الذي 

الطبقة السياسية ذا الطابع الطفيلي أضرّا كثيراً بالبناء 

القيمي للمجتمع وأفراده، وكرّسا قيم التحايل والفهلوة 

تسود  التي  الغلبة  وروح  والــذكــاء  الفطنة  عــن  كمعبرة 

حصة  انــتــزاع  يصبح  هــكــذا  املــســتــقــرة.  غير  املجتمعات 

من  نوعاً  قانونية،  غير  أو  قانونية  بطرق  العام،  املــال  من 

الشيء  يفعلون  البلد  قــادة  دام  ما  املحمودة«،  »الشطارة 

نفسه. 

يُجري  العراق«  في  السياسي  »االقتصاد  عن  كتابه  في 

فرانك غوينتير مقارنة جميلة بين الفساد في ظل سلطة 

التي  املرحلة  في  الفساد  الديكتاتور صدام حسين، وبين 

تلته. يقول إنه في ظل سلطة صدام حسين كان معظم 

الدولة،  من  عليه  ومسيطراً  مؤمّناً  االقتصادي  النشاط 

اقتصادي  نــفــوذ  وحلفائهم  صـــدام  عائلة  ألفـــراد  وكـــان 

من  األســد  حصة  على  يستولون  كــانــوا  وبالتالي  كبير، 

منافع النشاط االقتصادي. ويتفق ذلك مع تعريف ألسوأ 

ما في االشتراكية العالم - ثالثية حين تتحوّل الى »آلية 

وموالي  أصدقاء  الى  املــوارد  من  قدر  أكبر  لتحويل  متقنة 

الــديــكــتــاتــور«. لكن الــفــســاد حــيــنــذاك اتــســم بــأنــه أكثر 

املواطن  إن  بحيث   ، ومهيكًا  منظماً  كان  ألنه  »صدقية«، 

ــإن هــذا املــوظــف يــؤدي  عندما يــرشــي مــوظــفــاً حــكــومــيــاً، ف

املطلوب منه على نحو موثوق. يتسم الفساد اليوم بأنه 

على  يتوزع  ألنه  غوينتير،  بحسب  »ديموقراطية«  أكثر 

مستويات مختلفة وال تحتكره فئة محددة. لكن في الوقت 

املجازفة  أكثر تشابكاً، ويقوم على روح  اليوم  نفسه، هو 

واملــوظــفــون  فــاملــســؤولــون  واضــحــة.  لهيكلة  يخضع  وال 

الحكوميون يتعاونون أحياناً، ويتنافسون في أحيانٍ أخرى 

على تعظيم عوائدهم ليس فقط من املواطن العادي، ولكن 

أيضاً من الفروع األخرى للجهاز الحكومي. وبالتالي، يبدو 

من الصعب معرفة الشخص املناسب الذي يمكن اعطاؤه 

منه.  املطلوبة  الخدمة  ســيــؤدي  بأنه  والــوثــوق  الــرشــوة 

جسامته  في  اليوم  العراق  في  الفساد  خطورة  تكمن  وال 

بطريقة  ويعمل  مهيكل،  غير  أنــه  في  أيضاً  بل  وحسب، 

شبكية، ويستجيب ملراكز قوى عدة، وبالتالي فإنه ال يعيق 

عمل النظام فقط، بل يمنع وجود أي نظام أو استقراره. 

ــاء، يدخل  ــيـ ــذا الــنــســيــج املــخــيــف مــن األشـ فــي ظــل هـ

»التقشف« من جديد، بال خطة واضحة  العراق عصر 

غــيــر االتـــكـــال عــلــى مـــا يــمــكــن أن يــجــود بـــه الـــقـــدر من 

مفاجآت!

حارث حسن

زميل في معهد رادكليف/جامعة هارفارد/ من العراق

رياض نعمة - العراق 

كرَّ وفرّ بين املوازنة املالية لعام 2015 في العراق، وتدهور 

العبادي متسمِّر  العالم. طاقم حكومة حيدر  النفط في  أسعار 

العامليّة وكأنه طاقم مضاربي أسهم  النفط  أسعار  لوائح  أمام 

في البورصة، يشطب ويضيف على قانون املوازنة التي طال 

انتظارها، يبحث عن سعر محدّد ليحتسب على اساسه سعر 

البرميل في املوازنة. لكن الخطوط البيانية للذهب األسود بال 

استقرار، وهذا يعني أن املوازنة غير مستقرّة أيضاً.

موازنة انفجارية

مثل املوازنات التي تم وضعها في السنوات املاضية، فإن موازنة 

عام 2015 في العراق »انفجارية« أيضاً، فبعد أخذ وردّ ودراسات 

 105 بمبلغ  البرملان  إلى  املوازنة  قانون  الحكومة  رفعت  متعددة، 

مليارات دوالر، وبعجز بلغ نحو 20 في املئة يُسدد قسط منه عبر 

مليار   4.5 بقيمة  الدولي  النقد  صندوق  من  الخارجي  االقــتــراض 

دوالر، ومن البنك الدولي بمبلغ 2 مليار دوالر.

املئة،  في   67.3 نسبة  املــوازنــة  في  النفط  على  االعتماد  وشكّل 

واعتمدت أيضاً على نسبة 12.4 في املئة على اإليرادات األخرى من 

أما االعتماد  الضرائب والزراعة والصناعة واالتصاالت وما شابه، 

األكبر في سد العجز فهو على االقتراض الذي بلغ حوالي 17.7 في 

املئة، و2.6 في املئة على األرصدة املدوّرة.

وقد احتسبت املوازنة سعر برميل النفط بـ56 دوالراً، مع انتاج 

تفاقم  يعني  الذي  األمر  برميل يومياً كمعدل تصدير،  مليون   3.3

خاصة  مستوياته،  أدنــى  إلــى  النفط  أســعــار  انخفاض  مــع  العجز 

املقدّر بنحو 7 دوالرات بين خام برنت  السعر  فارق  مع احتساب 

انتاج  بلوغ  عدم  عن  فضًا  الواحد،  البرميل  في  العراقي  والنفط 

أكثر من 2.7 مليون برميل يومياً بسبب سيطرة تنظيم  العراق 

»الدولة اإلسامية« على ثلث مساحة الباد.

والعجز هذه املرّة لن يُسدّد عن طريق االقتراض فحسب، وإنما 

وخدمة  النقالة  الهواتف  شحن  بطاقات  على  ضرائب  فرض  عبر 

االنترنت )20 في املئة( واستيراد السيارات )15  في املئة( وتذاكر 

السفر وأجور الكهرباء واملاء والنظافة، باإلضافة إلى فرض ضريبة 

وهذه  املئة.  في   300 بلغت  الكحولية  واملشروبات  السجائر  على 

الضرائب لن تمس رأس املال إطاقاً، إذ سترفع شركات االتصال 

بانتظار  السيارات  ســوق  الــركــود  انتاب  فيما  بطاقاتها،  أسعار 

املــاء  مــثــل  الــخــدمــات  أمـــا  ــة،  املــالــيّ وزارة  الــتــي ستعلنها  الــقــواعــد 

لكنه بؤس  أنها ستظلّ على بؤسها،  فيبدو  والنظافة،  والكهرباء 

معزز بضريبة تتردّد أنباء بأنها ستكون مرتفعة.

 مال الحرب

طــبــول الــحــرب واضــحــة وعــالــيــة فــي هــذه املـــوازنـــة، فالحكومة 

تبخّر  بعد  السيما  األمنية،  الــقــوّات  تطوير  على  عازمان  والبرملان 

الجيش والشرطة في فضيحة سقوط املوصل في حزيران/يونيو 

التطوير، خصصت  هذا  أجل  ومن  داعــش.  أمام  املاضي  العام  من 

الدفاع  لــوزارتــي  املــوازنــة  أمــوال  من  املئة  في   10 حوالي  الحكومة 

ومتطوعي  دوالر(،  مليار   12.26( والداخلية  دوالر(  مليار   12.75(

واألمــن  املخابرات  ودوائـــر  دوالر(،  مليون   983( الشعبي  الحشد 

حجم  على  الحكومة  فيه  تتكتم  وقــت  في  ذلــك  ويأتي  الوطني.. 

االنفاق على صفقات شراء الساح، أو كلفة الحرب املستمرّة منذ 

أكثر من عام في غرب وشمال العراق.

الــحــرب  نــفــقــات  أن  ــاع تكشف  ــدف ال وزارة  مــن  تــســريــبــات  لــكــن 

االنبار،  في محافظة  يومياً  دوالر  مايين   4 وتبلغ حوالي  تتصاعد، 

داعش،  سيطرة  تحت  أراضيها  من  املئة  في   80 نحو  تقع  والتي 

تسليح  مــن  الحكومة  قلق  )بسبب  املــحــلّــي  مجلسها  ويــطــالــب 

أن  إلى  باإلضافة  مباشر،  بشكل  واشنطن  من  بالساح  العشائر( 

مايين   6 حوالي  يومياً  تكلّف  الدين  صاح  محافظة  في  العمليات 

دوالر، وعملية تحرير املوصل لم تدخل جدول النفقات الفعليّة إلى 

اآلن.

وجود  عن  يكشف  وهو  مزهوّاً  بدا  الــذي  العبادي  فإن  باملقابل، 

)يسمون  الجيش  تشكيات  فــي  وهــمــي  جــنــدي  ألــف   50 حــوالــي 

»فضائيين« باملصطلح الشعبي(، لم يردّ على أسئلة تتعلق بآلية 

استرداد املبالغ التي سُرقت باسم هؤالء كرواتب ونفقات أخرى، 

املليار  ونصف  مليارين  بحوالي  قــدّرت  كبيرة  مبالغ  وأنها  خاصّة 

في  العجز  وسدّ  الجيش  إلى  »الهيبة«  بإعادة  تساعد  وقد  دوالر، 

املوازنة.

»الفضائيون« يظهرون أيضاً في املوازنة. هناك مؤسسات ال أحد 

يعلم بوجودها، وال يسمع بإنجازاتها، تتصدر جداول االنفاق في 

املوازنة وتختفي بعد إقرارها مباشرة، تسجّل حضورها من خال 

مليون   1.9 تخصيص  سيبدو  العمل.  أثناء  سراباً  وتصبح  املال، 

بلد  في  املشعة«  املصادر  على  للسيطرة  العراقية  »الهيئة  لـ  دوالر 

حيث  من  البلدان  مقدمة  في  صــار  حتّى  السرطانات  فيه  تتنامى 

عددها وأنواعها، ضرباً من الخيال، وسيصبح األمر كوميدياً أكثر 

حين تخصّص الحكومة 321 مليون دوالر لـ »مديرية نزع الساح 

ودمج امليليشيات« في بلد تقلّ فيه السيطرة يوماً بعد آخر لصالح 

امليليشيات، التي تصبح املدافع األول عن الحكومة والشعب أمام 

الواقع  األمنية. وسيصبح  القوّات  من  بداًل  اإلرهابيّة..  املجموعات 

خصصّت  املبالغ  هذه  أن  نعلم  حين  واملأساوية  الهزل  في  غارقاً 

كل عام لهذه املديرية من دون أن تحدّ من نشاط امليليشيات، أو 

تسحب األسلحة من الشوارع.

مسؤولون في بروج عاجية

تخفّفها  كما  أو  »املحاصصة«،  أدت  الحكومة،  تشكيل  قبيل 

ابتداع  إلى  »التوافقيّة«،  مصطلح  عنها  بداًل  وتستخدم  األحــزاب 

منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية، بعد أن مضت الدورة 

السابقة بنائب واحد للرئيس إثر غياب الرئيس ألسباب مرضية 

وهروب النائب األول بعد اتهامه باإلرهاب. سيحتاج هذا املنصب 

إلى مكتب جديد بموظفين وحمايات، وتأثيث وسيّارات مصفّحة.. 

نحو  خصّصت  الجمهورية  رئــاســة  أن  تبيّن  ـــر،  األم واقـــع  وفــي 

واحد  مكتب  تأثيث  وليس  مكتبين  لتأثيث  دوالر  مليون  عشرين 

لنائبي رئيس الجمهورية، من أصل تخصيصاتها الفلكيّة البالغة 

إذ  ذلك،  من  تكلفة  أقلّ  البرملان  وليس  دوالر.  مليون   71.5 حوالي 

كلفة  تُقدَّر  إذ  دوالر،  مليون   246.5 حوالي  املوازنة  له  خصصت 

حماية النواب في البرملان بحوالي 100 مليون دوالر سنويّاً، ويكلّف 

نائباً   328 عددهم  البالغ  للنواب  والقرطاسية  الصحف  شــراء 

قبيل  الفلكية  املبالغ  أدّت هذه  حوالي 6 مايين دوالر سنوياً. وقد 

عامين إلى تظاهرات من أجل تخفيض نفقات ومرتبات النواب التي 

أن شيئاً لم يحصل، في  إال  الواحد.  للنائب  ألف دوالر  تبلغ 320 

في   23 حوالي  يعيش  إذ  الظروف،  أقسى  يعاني  العراقي  بدأ  وقت 

املئة من السكان على دوالرين في اليوم الواحد، وحوالي 11 في املئة 

آخرين عاطلين عن العمل، وفقاً الحصاءات األمم املتّحدة.

وتصف اللجنة املالية البرملانية موازنة 2015، بـ »موازنة أعباء«، 

و«اعتمدت سياسة التقشف«، وطبيعة اإلنفاقات في هذه املوازنة 

واالستثمارية  املــئــة،  فــي   64 بنسبة  التشغيلية  بين  مــا  تــوزعــت 

وزارة  وتستحوذ  املئة.  في   36 بنسبة  املشاريع  نفقات  لتمويل 

وفقاً  املــوازنــة،  وستوقف  منها،  املئة  فــي   13,2 نحو  على  النفط 

ملسوّدتها، املشاريع اإلستثمارية التي لم تبلغ نسبة إنجازها 50 

في املئة حتى تموز/ يوليو، ولم تلتفت املوازنة لتطوير الصناعة 

لم  إذ  للتمويل،  النفط  عن  بديلة  مصادر  عن  بحثها  من  بالرغم 

خصصت  بينما  املئة،  في   1.3 ســوى  الصناعة  ــوزارة  ل يخصص 

املئة مــن حجم  فــي  املائية حــوالــي 10  ــوارد  ــ الــزراعــة وامل لــوزارتــي 

املرجوة منه في  النتائج  التخصيص ال يعطي  أن هذا  إال  االنفاقات، 

التعرفة الجمركية، والحدّ من استيراد  ظل غياب تشريع قانون 

املواد الزراعية.

حصرم االدخار

وترفع الحكومة، مع هبوط أسعار النفط وازدياد كُلف الحرب، 

لخفض  الحلول  كأحد  املوظفين  أمــام  اإلجــبــاري«  ــار  »االدخـ خيار 

العجز في املوازنة واالستمرار في تمويل العمليات العسكريّة، وبات 

هذا األمر يثير مخاوف الكثير منهم الذين يقدّر عددهم بحوالي 4 

لدى  ال يوجد  بين مدني وعسكري. وبمقابل هذا،  مايين موظّف 

العراقيّة  األمــوال  رؤوس  إلعادة  اآلن خطّة واضحة  الحكومة حتّى 

في الخارج، وليس لديها بالطبع معالجات لرفع قيود البيروقراطية 

التي تقف عائقاً أمام الشركات االجنبيّة التي تسعى إلى االستثمار 

في املناطق اآلمنة من الباد.

الفضيحة  والقفز على  العنب قبل نضوجه،  إنه عام حصاد 

املالية التي أفرغت الخزانة العراقية بموجب صفقات ومشاريع 

معظم  استمر  التي  املــالــكــي..  نــوري  بها حكومة  قامت  وهمية 

وزرائها في حكومة العبادي بحقائب وزارية مختلفة.

موازنة 2015 في العراق: حصاد الحصرم

عمر الجفّال

 كاتب صحافي من العراق

.. الثورة املقبلة

دولة الريع العراقية

نهلة الشهال

انتصار اليسار »املتطرف« في االنتخابات الرئاسية في اليونان هو بمعنى 

ما امتداد لثورات شهدها أكثر من بلد عربي منذ أربع سنوات، وكانت 

جميعها صاخبة، وأدت أحياناً إلى تبدل في الحكم، وما زالت إدارة آثارها 

جارية لــآن.. ثــورات كانت قد حاولت الوقوع مــرات متتالية خالل العقود 

املاضية وأحبِطت. واألخيرة منها أيضا أحبطت بأدوات مختلفة، تتراوح بين 

الطائفي  السعار  بإشعال  وتزويرها  التحوير،  ثم  واالحتواء  العاري،  القمع 

وهي  اإلرهــــاب..  محاربة  بمسميات شتى كحجة  عليها  االنــقــالب  أو  مثال، 

قفازات حرير..  أو  قفازات مالكمة  بينها.  فيما  تتقاطع  قد  تنويعات  كلها 

يــضــاف الـــى ذلـــك أعــطــاب ذاتــيــة مـــؤكـــدة، وتــحــديــات مــتــنــوعــة تــبــدو معها 

اليونان، باملقارنة، جنة عدن.

الدين اليوناني ارتفع الى 320 مليار يورو في نهاية 2014، بعدما كان 

195 ملياراً قبل عشر سنوات. وأول األسباب هو املضاربة املالية على الدين 

وبنوك  املخاطرة  صناديق  وهــم  السابقون،  الــدائــنــون  يرتكبها  كــان  التي 

خاصة. قيل لليونان تقشفي وأعيدي هيكلة اقتصادك، ففعلت، ولكن األمر 

استفحل، جامعاً الدين والبؤس املتعاظمين بشكل مخيف. الحل إذاً ليس 

في هذا، بعكس ما يقول لحكامنا دائنو اليونان أنفسهم بواسطة صندوق 

علمٌ،  وهو  االقتصاد،  يكرر  كيف  ولكن  بمخاطبتهم.  املكلف  الدولي  النقد 

أخطاء صيغ مجربة منذ عقود؟ ال بد أن هذا »الخطأ« مربح لجهات ما، ولو 

انه يتسبب بكوارث لشعوب بأكملها. هنا نقطة العقد.

الــديــن املــصــري كـــان 180 مــلــيــار يـــورو فــي مطلع 2013، وتــعــلــن اآلن 

وبفضل  ــادر؟(  قـ )بــقــدرة  ملياراً   46 إلــى  انخفاضه  عــن  املصرية  السلطات 

يواجه  دعــم  وهــو  سياسية،  لحسابات  النفطية  املمالك  من  السخي  الدعم 

استمراره عقبات بسبب انخفاض عوائد الريوع النفطية مع انهيار سعر 

البرميل. الدين التونسي تجاوز 40 مليار دينار أي حوالي 20 مليار يورو 

فــي 2014. وأمـــا الــديــن الــعــراقــي القديم الـــذي تسببت بــه حـــروب صــدام 

حسين ثم الحصار »الدولي« على البالد، فقد أسقُط 80 في املئة منه بناءً 

على رغبة واشنطن، من دون اإلعــالن عن ذلك حتى ال تُسّجل كسابقة.. 

ومن دون تسميته »ديناً كريهاً« برغم أن التعريف ينطبق عليه. هذا ممكن 

إذاً؟ وبعد انتصار اليسار في اليونان، يفاوض االتحاد األوروبي أثينا على 

شطب بعض ديونها وإعادة جدولة سواها وخفض الفائدة عليها. ممكن 

إذاً؟ كم سيستمر ترقيع نظام اقتصادي مفلس وخطير؟ 



72 بحرينيّاً أسقطت عنهم الجنسيّة بمرسوم  من وزارة الداخليّة،

بينهم 50 معارضاً سياسيّاً. وهذه هي املرّة الثّانية الّتي يصدر فيها مرسوم كهذا،

 بعد سحب الجنسيّة من 31 معارضاً 

في  تشرين الثاني 2012 من دون إبداء أسباب قانونيّة.  ملــــــف
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ــردّة  ــ ــداللـــة، لــحــكــم ال ــاً، فـــي الـ قـــد ال يــكــون مــــوازيــ

الــصــادر مــؤخــراً بحق الــكــاتــب املــوريــتــانــي الشاب 

مــحــمــد شـــيـــخ ولـــــد مـــحـــمـــد، املــــوقــــوف مـــنـــذ شــهــر 

كانون الثاني/ يناير املاضي، إال تصريح الرئيس 

املــوريــتــانــي عــقــب مــظــاهــرات جـــرت فــي العاصمة 

تطالب بإعدام الشاب ذي التسعة وعشرين عاماً. 

قال الرئيس في سياق كالم موجّه إلى متظاهرين 

الحرية  فــوق  نــواكــشــوط: «اإلســــالم  فــي  غاضبين 

وفــــوق الــديــمــوقــراطــيــة». تــضــع املــقــولــة «اإلســــالم» 

كدين وثقافة اجتماعية راهنة في مواجهة الحرية 

والديموقراطية املستثمرَتين كشكل لفظي مُحدَث 

إذاً،  الرئيس،  بحسب  إنها  اليومية.  السياسة  في 

ثيمات تشكل عائقاً أمام سيادة «شرع الله».

نتكلم عن اتّهامٍ بالردّة. وهذا شطر من نصّ التهمة 

املوجهة: «تحدث باستخفاف عن النبي محمد» (صلى 

الله عليه وسلم) في مقال نُشر على مواقع إلكترونية 

موريتانية، أعرب فيه عن رفضه لقرارات اتخذها النبي 

والصحابة أثناء غزواتهم». وقد نفى الكاتب املوريتاني 

املوقوف منذ عام تهمة الردة املوجهة إليه. وأردف أنه 

مجتمع  انتقاد  بل  النبي  إلــى  اإلســاءة  يقصد  يكن  لم 

بهدف  وظاملة  مجحفة  اجتماعية  مــوروثــات  تستلبه 

رفع الظلم عن فئة الحرّاطين في موريتانيا التي ينتمي 

إليها (وهي فئة األرقاء السابقين، العرب السمر). أصاب 

الــشــابَ اإلغــمــاء إثــر تــالوة الحكم بــاإلعــدام في مدينة 

املوريتاني  العقوبات  قانون  من  ملــادة  تطبيقاً  نواديبو 

تنصّ على اإلعدام: «ألي مسلم رجل أو امرأة، يتخلى 

عن اإلسالم علناً أو عبر أفعال أو أقوال». 

ماذا قال؟

(املنشور  الحكم،  موضوع  املــقــال،  مضمون  يعدو  ال 

 ،(2014  /  1  /  7 بتاريخ  املتمدن»  «الحوار  موقع  في 

في  «التمييز»  ملسألة  محدّدة  زاويــة  من  نقاشاً  بكونه 

من  قريش  بين  الحرب  خــالل  الحاكم  النبيّ/  تعامل 

جهة وغير قريش من جهة أخرى في مواضعَ محدّدة. 

مثًال، يضرب الكاتب مستشهداً بسير شائعة، كتاريخ 

تآمر  قريظة حين  بني  يهود  هو قضية  مثاًال  الطبري، 

رؤساؤهم على جيش النبي خالل غزوة الخندق، فكان 

مــا كــان مــن سبي ذراريــهــم والــفــتــك بهم  النبي  مــن 

التعامل  هذا  الكاتب  «يقارن»  ثمّ  أموالهم.  ومصادرة 

بأسرى  رفقه  قبيل  مماثلة من  بمواقف  النبي  قبل  من 

قريش بعد بدر لكونهم عشيرته وقومه. أو فيما خصّ 

العفو الشهير عن طلقاء قريش بعد الفتح. 

 وإن كان لنا أن نموضع املقال، فنقول إن مراد الكاتب 

ال يعدو أن يكون في خالصته تساؤًال تشكيكيّاً في قضية 

الزاوية  إليها من هذه  أوّلَ املتطرّقين  شائعة ليس هو 

على كلّ حال. ثمّة آراء كثيرة أكثر حساسيّة نُشرت 

واستشراقية،  عديدة  عربية  أكاديمية  دراســات  في 

فجر  إلــى  الرؤية  خــصّ  فيما  السيما  الفترة  تلك  حــول 

التاريخ اإلسالمي من وجهة اجتماعيّة، تاريخانية. مفاد 

بعض هذه اآلراء أّن تعاطيَ النبي تفاصيل الحرب ليس 

وفي  ببساطة،  هو  بل  باملطلق  اإللهي  الوحي  باب  من 

سائدة  بقوانينَ  زمنيّ  حاكم  تعامل  وجوهه،  من  وجه 

في تلك  الحقبة، مضافة إلى اجتهاداته الخاصة، وفي 

ما ال يتصل مباشرة بتبليغ الرسالة. بمعنى أن بعض 

القرارات التي كانت في الغالب تتخذ بعد استشارات 

يالئم  بشرياً  اجــتــهــاداً  كــانــت  مقرّبين،  صحابة  مــع 

حرص النبيّ على مجتمع قبلي يُرادُ به أن يحقق بقدر 

لالنتقال  وثقافية  واقتصادية  اجتماعية  مشروطيات 

تدريجياً الى الحقبة اإلسالمية. 

.. املوضوع يتعلّق بالحاضر

إلـــى ظــلــم يلحق بفئة  الــعــمــق،  الــكــاتــب، فــي  يــومــئ 

ذات  التمييزية  القبيلة  قــوانــيــن  ــزال  تـ ال  اجتماعية 

مفاصل  بمجمل  تتحكّم  املــوروثــة  الدينيّة  الصبغة 

بلدان عربية كبيرة. غير  الراهن. وهذا شأن  عيشها 

الخصوص،  وجه  على  موريتانيا  في  الــرقّ  معضلة  أن 

والتي تصيب فئة الكاتب االجتماعية، تبقى اإلشكالية 

العربية،  الــدول  جامعة  في  عضو  بلد  حال  في  الكبرى 

العربية  للشبكة  تقرير  ففي   .1960 استقالله  نــال 

ملعلومات حقوق اإلنسان أنّه قد تمّ إلغاء العبودية ثالث 

مرات في موريتانيا كان آخرها القانون الصادر 2007 

املتعلق بتجريم املمارسات االسترقاقية. وقد جاء أول 

قانون مجرّم للرق سنة 1981 تحت الحكم العسكري 

العبيد  بها  قام  انتفاضة شعبية وسلمية  بعد  آنــذاك، 

أول  «الــحــر»،  حركة  مــن  بتأطير  السابقون  والعبيد 

العرب  من  متعلمون  أنشأها  للعبودية  مناهضة  حركة 

آذار/مــارس  خالل  موريتانيا  في  «الحرَّاطين»  السمر 

كبريات  في  االنعتاقية  االنتفاضة  هذه  وقامت   ،1978

عمليات  هــو  املباشر  سببها  وكــان  املوريتانية  املــدن 

بيع النساء علناً وكثرة التعسف ضد العبيد والعبيد 

السابقين في مخافر الشرطة والدرك.

إذاً، إنها قوانين اجتماع زمنية موغلة في ثنايا تاريخ 

نــصــيّ هــائــل. أحــاديــث  مــقــيّــدة ربــمــا كــان لها مغزى 

اجتماعي/أرضيّ في قرون اإلسالم األولى باعتبار سنة 

النبي وأصحابه قد حضّت على عتق العبيد ضمن آلية 

أن تقضي في فترة عقود قليلة على  املفترض  كان من 

تلك الظاهرة. وتالياً يكون نص الكاتب، في شكل من 

محددة:  بقضية  يتصل  ضمنياً  احتجاجاً  األشــكــال، 

ــوروث. ولــيــس نقاش  ــ امل الــخــروج مــن رق  الــى  السعي 

لقريش  املميّز  التعامل  شأن  في  ظاهرياً  النبيّ  قــرارات 

اعتراضاً  إال  الــرســالــة  تَشكُّل  حقبة  فــي  ســواهــا  على 

الــردّة  تسميتها  تصلح  قد  مزرية  حالية  أوضــاع  على 

االجتماعية على مقاصد اإلسالم األولى.                                                              

أحكام بالردّة

في  الفرح  أجـــواءً من  أثــار  «الحكم   إن  األنــبــاء  تقول 

قاعة املحكمة، بينما نظمت تجمّعات في املدينة أُطلقت 

خاللها أبواق السيارات».

موجات  تصاعد  يؤدي  أن  من  الخشية  تظل  عمليّاً، 

ما يُسمّى «محاربة اإللحاد» مؤخراً في غير دولة عربية 

إلى أحكام عشوائية بالردّة قابلة للتنفيذ، وذلك في ظل 

حساسيةٍ في التعامل من جانب السلطات الرسمية في 

الدين،  من  الخروج  أحكام  مع   العربية  الــدول  غالبية 

ومع انتشار تيارات من الفوضى والتطرف، إذ تتقاطع 

تلقى  دينية ودعــويــة  دوائـــر  مــع  الــتــيــارات  تلك  بعض 

نصرة في بيئات شعبية وازنة. في كل األحوال، تبقى 

املسند  حيث  من  كبير  بلبس  مشوبة  بالردّة  التّهمة 

في  ســواء  حــديــث)  فاقتلوه/  دينه  بــدّل  (مــن  النصيّ 

التنفيذية  الكيفية  الوجهة  فــي  أو  الثبوتيّ  الجانب 

في  إدراجــهــا  يكون  حين  إال  فهمها  يمكن  وال  فقهياً. 

دنيويّ،  دولتيّ  اجتماعي  كطرح  اإلســالم  تبلور  سياق 

قــد طـــال، قــديــمــاً، ســـؤال الــهــويــة الــجــديــدة للجماعة 

اإلسالمية الناشئة. 

ترْشح  لــم  وفيما  االجتماعي،  الضغط  هــذا  وســط    

في  الحكم  استئناف  إمكانية  عــن  أكــيــدة  معلومات 

التنفيذ  إمــكــانــيــة  فــي  تكمن  فــالــخــطــورة  مــوريــتــانــيــا، 

اإلجرائي من قبل القضاء الرسميّ لثاني حكم باإلعدام 

على كاتب رأي في العالم العربي، بتهمة الردّة بحكم 

محمد  السوداني  بالكاتب  الحكم  تنفيذ  بعد  قضائيّ 

ظلّ  في   ،1985 يناير  الثاني/  كانون  في  طه  محمود 

حكم جعفر النميري. 

الثاني/ نوفمبر  وكان األخير قد حوكم في تشرين 

ما  الشرعية بسبب  املحكمة  أمام  الردة  1968 بتهمة 

التصوف  خصّ  ما  في  وكتبه  مؤلفاته  في  غلوّاً  اعتبر 

الــوجــود. رفــض محمود االمــتــثــال ألمر  إلــى  والــنــظــرة 

بالردة  غيابياً  عليه  حكمت  التي  للمحكمة  الحضور 

عن اإلسالم. من بعدها، في 1983، أخرج الجمهوريون 

(دعاة الفكرة الجمهورية) كتاب «الهوس الديني يثير 

اعتقل محمود  أثره  السلطة». على  إلى  الفتنة ليصل 

ملدة  الجمهوريين  من  الخمسين  يقرَب  ما  مع  ومعه 

الــعــام نفسه صــدرت  هـــذا  فــي  ثمانية عــشــر شــهــراً. 

قوانين «سبتمبر 1983» واملسمّاة «بقوانين الشريعة 

اإلسالمية»، فعارضها محمود والجمهوريون من داخل 

طه  محمد  محمود  خضع  وعندما  املعتقالت.  وخــارج 

عدم  معلناً  سجَّانيه  مــع  الــتــعــاون  رفــض  للمحاكمة، 

اعترافه بتلك القوانين. في 25 كانون األول/ ديسمبر 

«هذا  الشهير  الجمهوريون منشورهم  أصدر   ،1984

اعتقل  سبتمبر».  «قوانين  مقاومة  في  الطوفان»  أو 

اللطيف عمر حسب  عبد  الجمهوريين هم  من  أربعة 

الله ومحمد سالم بعشر وتاج الدين عبد الرازق وخالد 

بابكر حمزة، وهم يوزّعون املنشور، واعتقل محمود في 

الثاني/ يناير 1985 بأمرٍ من وزير الشؤون  5 كانون 

للمحاكمة  قدموا  األربعة.  باملعتقلين  وألحق  الجنائية 

يناير 1985، وكان محمود قد  الثاني/  يوم 7 كانون 

مشهورة،  كلمة  فــي  املحكمة  مــع  تعاونه  عــدم  أعــلــن 

الجمهوريين  وضــد  ضــده  بــاإلعــدام  الحكم  فــصــدر 

حوّلت  الــدولــة.  ضــد  الكراهية  ــارة  إثـ بتهمة  األربــعــة 

الرئيس  ــد  وأيّ ردة.  تهمة  إلــى  التهمة  أخــرى  محكمة 

جعفر نميري الحكم ونفذ في صباح الجمعة 18 كانون 

الثاني/ يناير 1985! 

موريتانيّا  فــي  الــوضــع  هـــذا  يعكس  الــخــالصــة،  فــي 

العربية، وإن كان  أحواًال قائمة في مختلف املجتمعات 

هنا بصورة أكثر حدّة لجهة تمفصل املسلك الدينيّ 

يظل  سوف  وتالياً،  القبليّ.  املــوروث  مع  وتقليداً  عرفاً 

الشكل الدولتيّ، قانوناً، أكثر هشاشة وخاضعاً ملعايير 

خضوعٌ  الــحــديــثــة.  التشريعيّة  الــروحــيــة  خـــارج  مــن 

يتأثر، بطبيعة الحال، صعوداً وهبوطاً بأحوال الحركة 

الكاتب  ردّة  قضية  مآل  سيحكم  ما  وهــذا  اإلسالمية. 

«محمد شيخ ولد محمّد».

«ندرس أن نطبق نظاماً جديداً للمجانية مع بداية 

العام الدراسي املقبل»، هذا ما  أعلنه رئيس «املجلس 

حديث  مجلس  وهو  للتعليم»  التخصصي  الرئاسي 

السيسي  الرئيس  مــن  جمهوري  قــرار  صــدر  للغاية، 

بتشكيله ليكون أول مجلس استشاري يعاون الرئيس 

ويتكوّن  العلمي.  والبحث  التعليم  قضايا  يخصّ  بما 

الجامعات  أساتذة  من  كلهم  عضواً   11 من  املجلس 

أساتذة  من  أعضاء)   5) عددهم  نصف  من  يقرب  وما 

الجامعة األميركية بالقاهرة والباقي من أساتذة اللغات 

بالجامعات الحكومية ومراكز البحوث الحكومية.

تحديداً،  الجامعي  التعليم  يخصّ  الجديد  املقترح 

ويتضمّن أن يكون نظام القبول بالجامعات الحكومية، 

وعددها 20 جامعة، بنظام املنح الدراسية بما يضمن 

يحقق  طاملا  املتفوّق  للطالب  الكاملة  املجانية  توفير 

العام  في  أدنــى  كحد  جيّد  تقدير  من  مرتفعة  درجــات 

جــزءاً  يدفع  جيدة  درجــات  يحقق  لم  وإذا  الــدراســي. 

الــراســب فعليه تحمل  الــطــالــب  أمــا  مــن املــصــروفــات، 

املنح سيوفر  نظام  أن  وأضاف  الدراسية.  املصروفات 

إعادة استثمارها من  للدولة يمكن  مبالغ مالية كبيرة 

خالل ضخها بالجامعات مرة أخرى وذلك لشراء املعامل 

واألجهزة الحديثة.

أزمة تمويل

قبل  تشكل  الــذي  االســتــشــاري  املجلس  يكتف  لــم 

دراســة  قــدم   وإنما  املقترح  بعرض  فقط،  أشهر  ثالثة 

جدوى أولية تشرح تفاصيل الحد من املجانية (إن جاز 

التعبير). وتشير الدراسة إلى أن الطالب الذي يحصل 

على أعلى من نسبة 70 في املئة يحصل على املجانية 

الكاملة، وتقترح أن يقوم الطالب الحاصل على نسبة 

من  نسبة  بدفع  املئة  في   70 إلــى    60 بين  ما  تتراوح 

املصروفات (لم تحدّدها الدراسة بدقة حتى اآلن) .أما 

مَن يحصل على نسبة ما بين 50 إلى 60 في املئة فيقوم 

بدفع نسبة أعلى من املصروفات (لم تحددها الدراسة 

أيضاً). بينما يقوم الطالب الراسب بدفع مصروفاته 

كاملة. 

لم  ولكن  الرئاسة،  على  االقتراحات  هــذه  عــرض  تــمّ 

األخضر،  الــضــوء  أخــذت  قــد  كانت  إذا  مــا  بعد  يعرف 

الرئاسي  املجلس  رئيس  تصريحات  بــأن  العلم  مــع 

االستشاري وضعت موعداً مبدئياً للتطبيق مع بداية 

أثار لغطاً شديداً داخل  املقبل، وهو ما  الدراسي  العام 

الوسط الجامعي. 

التمويل  ــة  أزمــ أن  ــى  إلـ جــامــعــيــة  مــصــادر  ــارت  ــ وأشـ

 2 نسبة  عن  تقل  والتي  املصرية  الجامعات  وموازنات 

في املئة من الناتج اإلجمالي ملصر هي السبب الرئيس 

ــار، حــيــث تــشــكــو الــجــامــعــات  ــكـ ــذه األفـ ــالق مــثــل هـ إلطــ

ما  أن  بخاصة  املالية،  املخصّصات  قلة  من  الحكومية 

املــئــة مــن هــذه املخصصات تذهب  فــي  يــقــرب مــن 85 

تكاليف  مــا بين  فــيــوزّع  الباقي  أمــا  واملــرتــبــات،  لــألجــور 

العلمية  األبحاث  بين  ومــا  للطالب  التعليمية  العملية 

التدريس.  هيئات  وأعــضــاء  األســاتــذة  يجريها  التي 

واملعروف أن املصروفات الدراسية التي يدفعها الطالب 

ال تتجاوز مئتي جنيه مصري (أي ما يوازي 25 دوالراً 

بالجامعات  الــطــالب  أعـــداد  يقترب  حين  فــي  ســنــويــاً)، 

الحكومية من 2 مليون طالب.

مجالس عليا وتعليم يحتضر

كان  املجلس االستشاري قد عقد ندوة عامة وحيدة 

له بعنوان «ثالثة حلول عاجلة ألزمة التعليم املصري»، 

من  الدعوة  لتلبية  فرصة  الجذّاب  العنوان  هذا  ومثَّل 

بالقاهرة،  األميركية  الجامعة  مقر  في  وذلك  الكثيرين 

التي يظهر عدد من أعضاء  األولــى  املرة  أنها  بخاصة 

ــعــرّف عليهم  ــرئــاســي ويــت ال املــجــلــس االســتــشــاري 

الجمهور، سواء املتخصّص أو العادي. تحدّث أعضاء 

من  في مصر،  التعليم   رؤيتهم ألوضــاع  املجلس عن 

الدكتوراه  مرحلة  حتى  األطفال  رياض  أي  الحضانة 

بالشفافية،  أحاديثهم  وتميّزت  العلمي،  البحث  أي 

خاصة فيما يتعلّق باملشاكل التي يعاني منها التعليم 

الثالثة  «الحلول  يقدموا  أن  دون  من  ولكن  املصري، 

ــنــدوة. كشف  الــذكــيــة» التي هــي عــنــوان الــحــوار وال

حوار الساعات الثالث عن استمرار العالج باملسكنات 

إعادة هيكلة  النقاش ضرورة  املرض، وتناول  لعوارض 

القلق  أثــارت  رسالة  وهــي  الجامعي،  التعليم  مجانية 

الغرف  في  تناقش  فاألفكار  الشفافية.  غياب  بسبب 

املغلقة ثم يفاجأ بها الرأي العام، كما يكمن أن يفاجأ 

بتطبيقها الفوري.

اتخاذ  التخصصي  الرئاسي  املجلس  حــق  مــن  هــل 

يسمحان  والقانون  الدستور  وهل  تنفيذية،  قــرارات 

بــالــبــدء فــي الــتــراجــع عــن املــجــانــيــة؟ كــانــت هـــذه هي 

القاهرة  جامعة  رئيس  على  طرحتها  التي  التساؤالت 

ــذي أجـــاب قــائــًال إن  وأســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري والـ

الجامعات مستقلة طبقاً للدستور والقانون، وبالتالي ال 

يمكن تطبيق شيء بدون أن تعرّفه وتناقشه مجالس 

جامعاتها وتوافق عليه، وليس من حق أحد أن يحدد 

على  تعرض  أن  دون  من  ومواعيد  وسياسات  قــرارات 

أو  االتــفــاق  عــن  النظر  وبــصــرف  الجامعية.  املجالس 

هناك  زال  ما  فإنه  املطروحة،  املقترحات  مع  االختالف 

العالقة مع املجلس التخصّصي  غموض في ما يخصّ 

الرئاسي واآلليات التنفيذية لتلك املقترحات. 

بــدأ عدد  اإلعـــالم،  املقترح عبر وسائل  وفــور صــدور 

من رؤساء الجامعات الحكومية الحديث غير الرسمي 

عنه أيضاً لوسائل اإلعالم. فأعلن رئيس جامعة حلوان 

واألفضل  مشاكل  له  العموم  على  املقترح  تطبيق  أن 

محاسبة الطالب على أساس املادة الواحدة، بمعنى أن 

يدفع الطالب الراسب فقط مصاريف املادة التي رسب 

آالف   8 تبلغ  سنوياً  الطالب  تكلفة  كانت  فــإذا  فيها. 

جنيها (حوالى 1200 دوالر) ويدرس 10 مواد دراسية، 

تصبح بالتالي تكلفة املادة الواحدة 120 دوالراً سنوياً. 

وهكذا يمكن توفير مبلغ سنوي لكل جامعة يصل إلى 

حوالي 25 مليون دوالر، على اعتبار أن نسبة الراسبين 

بينما  هذا  الطالب.  من  املئة  في   15 تتجاوز  ال  سنوياً 

اقترح رئيس جامعة عين شمس ضرورة إجراء تعديل 

تشريعي لتمرير هذا املقترح وانتظار مجلس الشعب 

املادة  املقبل ملناقشة املوضوع واألفضل املحاسبة على 

الواحدة وذلك في حدود 75 دوالراً كتكلفة سنوية.

بــدأ  الــجــامــعــي  التعليم  مــجــانــيــة  أن  املـــعـــروف  ومـــن 

عهد  فــى  املــاضــي  الــقــرن  خمسينيات  مــنــذ  تطبيقها 

في كل  ذلــك  بعد  إقــرارهــا  وتــمّ  الناصر،  عبد  الرئيس 

الدساتير املتعاقبة، حتى الدستور األخير للعام 2014. 

ولكن االقتراح األخير، رغم ما يثيره من أسئلة قانونية 

تتعلق  أسئلة  أيــضــاً  يثير  فــإنــه  مــتــعــددة،  وسياسية 

جزء  بالفعل  يــوجــد  أنــه  خــاصــة  التطبيق،  بمشاكل 

كبير من الطالب يقوم بدفع مصروفات دراسية مثل 

برامج اللغات األجنبية واالنتساب؟ فهل قضايا اإلصالح 

ضرورة  يُسمّى  ما  أو  املجانية  بمراجعة  تبدأ  الجامعي 

تغييراً  يعني  عليها  التفاف  فعلياً  وهــو  «ترشيدها»، 

هي  كما  العامة  االجتماعية  الحقوق  إلــى  النظرة  فــي 

معتمَدة.. حتى اآلن.

رِدّة  كاتب موريتاني

«ترشيد» املجانية في التعليم املصري؟

 ،«2014 غزة  على  الحرب  بعد  اإلسرائيلي  ـــ  العربي  الصراع  «تحوالت 

هــو عــنــوان آخــر نـــدوات «مــركــز دراســـات الــشــرق األوســـط» الــذي يرفع 

فــي كلمة  لــه.  املجهر» كشعار  األوســـط تحت  الــشــرق  فــي  «الــتــغــيّــرات 

الندوة الختامية، خلص املجتمعون إلى أنّ ثمن املواجهة إلنهاء االحتالل 

اإلسرائيلي لألراضي العربية والفلسطينية املحتلّة يعدّ أقلّ كلفة بكثير 

من ثمن بقائه وتوقيع اتفاقات السالم معه.. 

لدى املركز ما يُسمّى «صالون سياسي» ينعقد مرة في الشهر لنقاش 

يعزز دوره كمنتدى تفاعلي للحوار بين شخصيات أكاديمية واجتماعية 

العام األردنــي»، على حدّ تعبير  الرأي  وسياسية، وللمساهمة في «بلورة 

األول من  الشهر  أواخــر  في  الجلسات عقدت   آخر  املركز.  القيّمين على 

السنة الجديدة وكانت بعنوان «الدور العربي واإلسالمي تجاه سياسات 

إسرائيل التهويدية للقدس». بدأت الجلسة بتنبيه أساسي اتّفق حوله 

املجتمعون وهو أن إسرائيل ال تقيم وزناً  ملجمل الفعل العربي واإلسالمي 

تجاه القدس، كونه «يندرج في خانة ردود األفعال». 

يُعرّف املركز عن نفسه بأنه مستقلّ، تأسس في عمّان في آذار/ مارس 

وعقد  واالســتــشــارات  ــدراســات  وال بالبحوث  «متخصّص  وهــو   ،1991

الشرق  بمنطقة  املتعلقة  العلمية  البحث  وحلقات  واملؤتمرات  الندوات 

أوسطية»  دراســـات شــرق  «مجلة  املــركــز فصلية  ويــصــدر  األوســــط». 

لكن  الرقم 69. وهي ورقية  املاضي) يحمل  الخريف  (في  األخير  وعددها 

ملخصات ملقاالتها متوفرة الكترونياً. ومن بين الدراسات األخيرة، واحدة 

وهي تستقصي  التهدئة،  بعد  غزة  على  الحرب  إستراتيجية طرفي  عن 

وإسرائيل،  أي حماس  الصراع،  على طرفي  التي طرأت  التغيرات  طبيعة 

وحجمها واتجاهاتها. خلصت الدراسة التي أعدّها رائد نعيرات إلى أن 

هناك نوعين من املتغيّرات، األول وهو يطال الصعيد الثقافي والسياسي، 

يتعلق باإلستراتيجية طويلة املدى والتي تؤدي إلى إحداث تغيير رصين 

لو جرى  االسرائيلي،  العربي -  الصراع  في مسارات وتوجهات وطبيعة 

استغاللها، والثاني يتعلق بالتغيرات املحسوسة والتكتيكية اآلنية والذي 

تتحكم فيه عدم قدرة اسرائيل على تحقيق أهدافها األساسية. 

كذلك يُصدر املركز سلسلة دورية من الدراسات واألبحاث، في كتب، 

اإلسالم  أزمة حركات  غزة،  قطاع  أزمة  السورية،  األزمــة  آخرها:  من  كان 

املركز  يسميه  مــا  ضمن  تقع  وهـــذه  ــط..  األوســ الــشــرق  فــي  السياسي 

اتفاقية  في  «قــراءة  بعنوان  إصــدارهــا  وفــي  األوســـط».  الشرق  «شهرية 

تناول  الفلسطينية»،  والسلطة  واألردن  إسرائيل  بين  املــيــاه  تقاسم 

لالتفاقية التي وقعت في نهاية العام 2013 والتي بموجبها سيتم تطوير 

املكسب  والذي يبدو  األحمر،  البحر  العقبة على  في  املياه  لتحلية  محطة 

االسرائيلي هو الطاغي فيه.  

ويتميّز املركز بمنحه جائزة إبداعية سنوية، «جائزة البحث العلمي»، 

طالب  بين  املبدعة  البحثية  واملــواهــب  الطاقات  اكتشاف  إلــى  الهادفة 

الجامعات األردنية. وهو اآلن يطلق دورته السابعة عشرة من الجائزة.

اإلخــراج  معقد  ملوقع  وتقديمه  االلكتروني،  ــه  أدائ ضعف  املركز  يعيب 

على  وقناة  تويتر  وحساب  فايسبوك،  على  صفحة  كذلك  وله  وبدائي. 

يوتوب.

http://mesc.com.jo

ايمان رسالن

صحافية متخصّصة في التعليم من مصر

مـواقع / إصدارات

فكـــرة

إياد القاضي ـــ العراق

من  فلسطينيون،  حكوميون  موظفون  كــان  الـــذي  الــوقــت  فــي 

مـــؤيـــدي الــقــيــادي املــفــصــول مـــن حــركــة «فـــتـــح» مــحــمــد دحـــالن، 

يستنكرون قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم، صرّح ناطق باسم 

الحركة متّهماً دحالن بأنه أحد أدوات إسرائيل. وشهدت مدينة 

غزة حادثة حرق سيارة لكادر فتحاوي، وكان تبادل االتهامات 

الفلسطيني محمود عباس محتدماً، وهو  والرئيس  بين دحــالن 

انسحب على أنصار الطرفين..

من قلب هذه املعمعة، أعلنت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين («اونروا») وقف تقديمها املساعدات املالية 

املدمّرة،  منازلهم  إلصــالح  غــزة  قطاع  في  الفلسطينيين  لالجئين 

بسبب النقص في التمويل. حصلت «اونــروا» على 135 مليون 

القاهرة  مليوناً طلبتها خــالل مؤتمر  أصــل 724  دوالر فقط من 

الدولي إلعادة إعمار غزة، الذي انعقد ليوم واحد في 12 تشرين 

األول 2014، وحضره ممثلون ألكثر من 50 دولة و30 منظمة 

دولية. ووفق االونروا، فاألرقام الفعليّة للدمار الذي أحدثته الحرب 

ألف منزل في  إلى هدم وتضرّر 96  اإلسرائيلية األخيرة، تشير 

القطاع.   

القطاع حكى عن  املبلغ تماماً. مدير عمليات «اونــروا» في  نفد 

اســتــمــرار نـــوم الــنــاس بــيــن الـــركـــام، وبــــأنّ األطــفــال يــمــوتــون من 

الذي كان درامياً فعال،  الواقع في تصريحه  البرد.. سرد مطوًّال 

ومــلــيــئــاً بـــنـــداءات االســتــغــاثــة. حــمــاس أعــلــنــت عــلــى إثـــر ذلـــك عن 

لتحرير  الديموقراطية  الجبهة  الــقــرار»،  «وعــي خطورة  ضــرورة 

الفلسطينية  األهــلــيــة  املــنــظــمــات  شبكة  «اســتــهــجــنــت»،  فلسطين 

«نظرت بخطورة وقلق لألمر».

ــيـــادات الــفــصــائــل  بــاتــت مــعــروفــة املــنــاكــفــات الــســيــاســيــة بــيــن قـ

الناس  بمصائر  والتالعب  النكايات  ممارسة  الفلسطينية وكذلك 

يغرق  وقــت  في  مثال)،  رواتــب موظفين حكوميين  إيقاف  (مسألة 

الغزيّون في البؤس واليأس. 

إجبار  البناء وهذا يعني  مُستجدّ: توقف  أمام موقف  اآلن  لكننا 

املتحدّة،  لألمم  التابعة  واملراكز  املــدارس  إلى  العودة  على  الناس 

وهي التي تشكّل أصــًال اآلن مــأوى لـــ12 ألف شخص. وليس من 

يقول ملاذا ال تصل األموال وال يتم الوفاء بالتعهدات.

الفلسطينيين من  عـــشـــرات  اقــتــحــم  أونــــــروا،  ــالن  إعــ ــر  إثـ عــلــى 

أصحاب البيوت املدمرة مقر األمم املتحدة في غزة، محتّجين على 

أنه انفجار  البيوت. صحيح  توقف إعــادة اإلعمار ودفــع ايجارات 

وأهلها  لكنه مؤسّس في مدينة تعيش  األضـــرار،  صغير محدود 

حصاراً من كل الجهات، محرومة من املياه وتعرف أزمة كهرباء 

حادّة. 

يُحكى اآلن عن شروط لم يلتزم بها، وأن الوفاء بالوعود تعرقل 

بسببها، ومنها عدم تحقق التوافق الداخلي الفلسطيني، ومنها 

عدم التزام إسرائيل بتسهيل املرور عبر معابرها وخالفه.. ولكن 

ملعطيات ال سلطة  الناس بهذا وكيف يؤخذون رهائن  ما دخل 

لهم عليها؟

ربّما يتوجب على اونروا أن تخرج من إطار اإلبالغ، الى اقتراح 

حلول سريعة ومفيدة. وربما كان على قادة الفصائل الفلسطينية، 

هم أيضاً، االهتمام ولو قليًال باألمر!!

وحُول غزة

زينب ترحيني

حسن نصّور

كاتب من لبنان

مركز دراسات الشرق األوسط



يبدو أن على سوق النفط العاملية املثقلة بهموم ضعف الطلب وتراجع 

األسعار أن تستوعب العباً جديداً: مجموعات الضغط األميركية التي 

تتحرك وفق حسابات داخلية يمكن أن يكون لها تأثيرها على السوق.

السماح  املــاضــي  األول  كــانــون  نهاية  األميركية  الــتــجــارة  وزارة  فــقــرار 

خطوة  يعتبر  للغاية)  خفيف  نفط  عــن  عــبــارة  (وهـــي  املكثَّفات  بتصدير 

املكثَّفات  هذه  من  يومياً  برميل  مليون  بدخول  تنتهي  أن  إلى  تتدرج  أولى 

التخمة  حالة  الى  الذي سيضيف  األمر  الجاري،  العام  أواخــر  السوق  الى 

السائدة، ويزيد من الضغط على سعر برميل النفط الذي تدهور بمقدار 

النصف، الى أقل مستوى له منذ أكثر من خمسة أعوام. وأهم من هذا، 

فإن هذه الخطوة التي تعتبر صغيرة ستفتح شهية اللوبي الساعي الى رفع 

الحظر عن تصدير النفط األميركي، القائم منذ الحظر العربي النفطي على 

ملموسة  نتائج  لتحقيق  جهوده  مكثفاً  السبعينيات،  في  املتحدة  الواليات 

في هذا الجانب من ناحية، كما انها من الناحية الثانية ستعزز من فرص 

مواجهة أميركية ـــ سعودية على الحصص في السوق.

من  املستفيدة  األميركية،  الصخري  والــغــاز  النفط  صناعة  فانتعاش 

إلى زيادة ملحوظة في  تقنية التكسير الهيدرولوجي والحفر األفقي، أدت 

اإلنتاج املحلي، مما أسهم في تقليص حجم الواردات، خاصة من النفوط 

الخفيفة. ولهذا أختفت نيجيريا مثال من قائمة الدول التي تصدر النفط 

الى السوق األميركية. على أنَّ تشبّع السوق بدأ يؤثر سلباً على األسعار 

وعلى مرافق أخرى في الصناعة مثل الحفر، ومن هنا بدأ الضغط من أجل 

والنواب،  الشيوخ  في مجلسي  األعضاء  التصدير. بعض  أمام  الباب  فتح 

من  أو  الحظر  هذا  من  للنفط  املنتجة  والياتهم  تتضرر  الذين  من  ســواء 

أولئك املؤمنين بحرية السوق على أساس أنها ستدفع الصناعة النفطية 

األميركية الى العمل بكفاءة في مواجهة منافسيها، يدفعون باتجاه مراجعة 

املتحدة  الواليات  دخــول  أن  إلى  مشيرين  التصدير،  منع  لقرار  واشنطن 

السوق النفطية دولة مصدِّرة ستكون له انعكاساته على مجمل الصناعة. 

كما يقول رئيس معهد البترول األميركي إن على واشنطن أن تتصرف من 

منطلق القرن الحادي والعشرين، وبصفتها دولة قائدة ومتخمة بالنفط، ال 

أن تستمر سجينة منطق الشح والحظر الذي ميز القرن العشرين. وهناك 

من يلفت النظر الى جانب آخر، وهو أن الصادرات النفطية األميركية يمكن 

أن توفر سنداً في جوانب سياسية مثل تشديد الحظر على إيران وتوفير 

النفط  شــراء  لعدم  تدفعها  املستهلكة  الــدول  لبعض  الطلب  عند  بدائل 

اإليراني. وكان مالحظاً ما نقل عن رئيس كوريا الجنوبية من أنه يحبذ أن 

تفتح واشنطن باب التصدير مرة أخرى ألن بالده تستورد 97 في املئة من 

احتياجاتها النفطية وتحتاج الى تنويع مصادر إمداداتها. 

لوبي التصدير

«كونوكوفيليبس»  أبرزها  من  شركات  عشر  من  لوبي  تكوَّن  مؤخراً، 

و «هــيــس» و «كــونــتــيــنــنــتــال»، ملــســانــدة جــهــود رفـــع الــحــظــر الــتــي تجد 

ليزا  بقيادة  الجمهوريين  وخاصة  السياسيين،  بعض  من  رئيسياً  دعماً 

ميركوسكي التي يتوقع لها أن تترأس لجنة الطاقة في الكونغرس. على 

ان هذه املجموعة تصطدم بمجموعات أخرى مناوئة، على رأسها أولئك 

الوقود  أسعار  رفع  الى  بالتصدير  السماح  أن يؤدي  الذين يتخوفون من 

بالنسبة للمستهلك املحلي، وهو ما يُعتبر خطوة مكلفة سياسياً. هذا الى 

جانب لوبي املصافي التي تستفيد من وجود تخمة في اإلنتاج املحلي، ألن 

الى  الخام بسعر أرخص، إضافة  النفط  أنها ستحصل على  ذلك سيعني 

فإن  التصدير،  منع  باستمرار  انه  ترى  التي  بالبيئة،  املهتمة  الجماعات 

للتنقيب  الشركات  أمام  الى فتح مناطق فيدرالية جديدة  الحاجة ستقل 

عن النفط والغاز، مما يشكل حماية للبيئة.

الــوقــود  أســعــار  ارتــفــاع  قضية  فــي  ستتركز  الرئيسية  النقاش  نقطة 

بالنسبة للمستهلكين املحليين، ملا يصحبها من تبعات سياسية. ويقول 

مؤيدو رفع الحظر إن سعر النفط أصبح عاملياً يؤثر فيه انقطاع اإلمدادات 

في نيجيريا أو تراجع اإلنتاج في ليبيا، وليس محكوماً فقط بعوامل العرض 

املتحدة  الــواليــات  تسجل  أن  األفــضــل  فمن  وبالتالي  املحلية.  والطلب 

العاملي،  السعر  في  التأثير  تستطيع  حتى  الدولية  السوق  في  حضورها 

لتصبح  والسعودية  روسيا  من  كل  على  التقدم  من  تمكنت  وقد  خاصة 

التي  الدراسة  ينتظر  الجدل  وهــذا  العالم.  في  والغاز  للنفط  منتج  أكبر 

تجريها إدارة معلومات الطاقة لبلورة السياسة التي يمكن تبنيها.

الخطوة التي أعلنت عنها وزارة التجارة بالسماح بتصدير املكثفات تأتي 

األميركي قبل عام من ضرورة بدء نقاش  الطاقة  رداً على ما طرحه وزير 

يكتفي  أن  يمكن  األبيض  البيت  ان  ويُعتقد  النفط.   تصدير  حظر  حــول 

بهذه الخطوة في الوقت الحالي، وأن التقدم في اتجاه رفع الحظر الكلي 

الديموقراطي  الحزبين  من  ومساندة  الكونغرس  من  مساندة  إلى  يحتاج 

والجمهوري بسبب التبعات السياسية لخطوة مثل هذه.

الدفاع عن الحصص ال األسعار

على  القائمة  السعودية  النظر  وجهة  من  األميركية  الخطوة  ستعزز 

على  للحفاظ  أن تسعى جهدها  أوبــك  في  املنتجة  الــدول  على  أن  أســاس 

السعر،  للدفاع عن  اإلنتاج  فكرة خفض  والتخلي عن  السوق  في  نصيبها 

ألن أي خفض في اإلنتاج سيتم التعويض عنه من قبل املنتجين من خارج 

أوبك خاصة.

وفي واقع األمر، فإن الرياض تماشت في بداية األمر مع الدعوات الهادفة 

رحالت  عن  مؤخراً  الكشف  وتم  األسعار.  عن  والدفاع  اإلنتاج  خفض  الى 

الثاني املاضي، من  قام بها وزير النفط السعودي الى فنزويال في تشرين 

أجل التنسيق واإلعداد الجتماع أوبك الذي كان مقرراً له أن يلتئم نهاية 

املسؤولين  من  مضيفيه  أبلغ  السعودي  الــوزيــر  فيينا.  في  الشهر  ذلــك 

الفنزويليين انه مستعد للنظر في خفض اإلنتاج إذا تمكنت كاراكاس من 

الحصول على موافقة منتجين رئيسيين مثل روسيا واملكسيك لالنضمام 

األرقـــام. لكن روسيا  فــي بعض  الــتــداول  بــل وتــم  اإلنــتــاج،  لخطة خفض 

أوضحت بجالء أنها ليست في وارد خفض إنتاجها ألسباب فنية، وهذا ما 

دفع الوزير السعودي النعيمي (بمساندة خليجية) إلى الضغط باتجاه أن 

تتبنى أوبك قرار عدم إنتاجها أكثر من 30 مليون برميل يومياً.  

في غياب أي تنسيق بين املنتجين داخل وخارج أوبك، يبدو أن النعيمي 

رأى أن أفضل حل هو ترك األمر لقوى السوق لتدفع ببعض املنتجين من 

ذوي الكلفة العالية إلى خارج الحلبة. ويأتي على رأس هؤالء منتجو النفط 

الصخري في الواليات املتحدة، وكثير منهم يحتاجون الى أرضية سعرية 

اقتصادياً.  مجدياً  إنتاجهم  ليصبح  للبرميل  دوالراً   50  -  40 حــدود  في 

واستناداً الى رخص كلفة إنتاج النفط السعودي التي تتراوح بين 4 - 5 

العمالت  من  ضخمة  مالية  باحتياطيات  البالد  تمتع  مع  للبرميل،  دوالرات 

الصعبة تتجاوز 750 مليار دوالر، فإن السعودية ترى نفسها مؤهلة أكثر 

من غيرها لالستمرار في معركة عض األصابع. وقد ذهب الوزير السعودي 

أيكونوميك  أيست  «ميدل  لنشرة  بتصريحات  أدلــى  عندما  أبعد  خطوة 

النفطية، لم يستبعد فيها صراحة أن  سيرفي» املتخصصة في الشؤون 

يهبط سعر البرميل حتى الى 20 دوالراً، وذلك على أساس ان السوق هي 

التي تحدد األسعار وليس أوبك، بل وأستبعد عودة السعر الى 100 دوالر 

مرة أخرى. الصراحة غير املعهودة التي تحدث بها الوزير أكدت على ان 

الرياض فيما يبدو قد حسمت أمرها، ولم تعد تبالي بتراجع األسعار، وهو 

ما ظهر في موازنة هذا العام التي أعلن عنها في نهاية 2014، بعجز مقدَّر 

غير  على  األفعال  ردود  بعض  الــى  أدى  ما  وهــو  دوالر،  مليار   38.8 بحدود 

العادة. فاألمير الوليد بن طالل انتقد استمرار الخط التوسعي الذي تقوم 

عليه امليزانية، محذراً من أن البالد وصلت الى مرحلة الخطر، ومضيفاً انه 

بدال عن زيادة اإلنفاق، كان ينبغي أن تكون امليزانية في حجم ميزانية العام 

املاضي، وبالتالي لن تكون هناك حاجة الى عجز والسحب من االحتياطيات 

لتغطيته. كما أنتقد عدم وجود صندوق سيادي يدار بطريقة أفضل حتى 

يعود على البالد بفائدة استثمارية أحسن من النهج املحافظ لوزارة املالية 

الخزانة  سندات  شــراء  على  املركِّزة  السعودي  العربي  النقد  ومؤسسة 

األميركية واألوروبية التي ال يتجاوز عائدها أكثر من 2.4 في املئة سنويا، 

بينما يمكن للصندوق السيادي املدار بصورة أفضل تحقيق عائد يتجاوز 

7 أو 8 في املئة.

وانسحبت ردود األفعال الى الجانب اإلعالمي، حيث مجال لبروز أصوات 

يمكن تصنيفها كـ «ليبرالية»، وبعضهم ممن تابعوا دراساتهم العليا في 

دون  من  والحكم،  اإلدارة  وأنماط  واملناهج  األفكار  ببعض  وتأثروا  الغرب 

السياسي.  أو خصوصا  االجتماعي  باملعنى  تيار  إلى  األصــوات  تحول هذه 

كتب الصحافي حسين الشبكشي ما وصفه انه سباحة ضد التيار، وأن 

للقيام بإصالحات اقتصادية تستفيد من استعداد  املالئم  الوقت  هذا هو 

الناس لتقبل بعض اإلجــراءات، ووجود احتياطيات وموارد لدى الحكومة 

تحتاج الى استغاللها في مشاريع منتجة. أما عبد الرحمن الراشد فأنتقد 

طابع السرية الذي ال يزال يسيطر على الساحة االقتصادية السعودية، 

متسائال عن سعر البرميل الذي وضعت على أساسه امليزانية وملاذا يظل 

ذاته  الوقت  في  ومعه  تعلنه  أن  للدولة  األفضل  من  انــه  ويضيف  سرياً. 

أن  منتقداً  متدنياً،  النفط  أسعار  بقاء  وقت  طال  إذا  فيما  إستراتيجيتها 

ال  وقت  في  النفط  برميل  سعر  تحسن  احتمال  على  اإلستراتيجية  تقوم 

يمكن ألحد تحديد املدى الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك. وأضاف ان األزمة 

لم تبدأ بعد، داعياً الى اختبار قدرات الدولة في إدارة شؤونها بسعر يقل 

عن 100 دوالر للبرميل. وطالت االنتقادات وزير االقتصاد والتخطيط الذي 

تحدث عن توجه ملراجعة خطة التنمية في ضوء انخفاض أسعار النفط.

وطالبه منتقدوه بالخروج من العموميات الى شيء من التفاصيل 

تُطرح أمام الناس لتكون على بيِّنة من أمرها. مثل هذه االنتقادات 

الوقت نفسه  السابق، وهي تشير في  لم تكن معهودة في  العلنية 

الى حجم القلق بسبب االعتماد على مصدر وحيد لدخل الدولة ال 

يمكن التحكم فيه، وهو قلق يعبر عن نفسه بالتقلبات الحادة التي 

تشهدها سوق األسهم السعودية من وقت آلخر.

السوق النفطية: بين اللوبيات األميركية والهموم السعودية

1.15 تريليون دوالر هو مقدار الودائع النقديّة الّتي تملكها البنوك الخليجيّة 

في أسواق إقراض صناعة الطّيران. وتشير أرقام إيرباص

الى أنّ 47 في املئة من صفقات بيع الطائرات الّتي أجرتها 

في األشهر الـ11 األولى من عام 2014 موّلتها بنوك خليجية.

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

السر سيد أحمد

كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

قضيـــــة
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تجارة الرهائن والفديات األوروبية التي تموّل اإلرهاب

سيرج  الفرنسي  ســـراح  ُأطــلــق   ،2014 االول/ديــســمــبــر  كــانــون   9 فــي 

 2011 الثاني/نوفمبر  تشرين   24 منذ  تحتجزه  كانت  الــذي  الزارفــيــك 

اإلســالمــي».  املــغــرب  بــالد  فــي  «الــقــاعــدة  مــن مجموعات  مجموعةٌ مسلحة 

من  ملختطفيه.  فديةً  دفعَها  الفرنسية  السلطات  نفت  العادة،  جرت  وكما 

تصريحات  من  يومها  الفرنسية  الصحافة  أوردتــه  ما  تصديق  الصعب 

«احترافية  ثمرة  أسره  الزارفيك من  أن تحرير  مفادُها  النيجيري  للرئيس 

أجهزة االستخبارات النيجيرية واملالية». لم يطلق املختطفون سراحه ألن 

واملالية خوّفتهم من بطش فرنسا، فهم  النيجيرية  أجهزة االستخبارات 

في صراع دام معها في شمال مالي منذ كانون الثاني/يناير 2013. أطلقوا 

سراحه ألنهم قبضوا الثمن ماليينَ من الدوالرات كانوا على يقين بأنهم 

«آخر  حياة  إنقاذ  إلــى  الفرنسي  الرئيس  يسعى  أال  يُعقل  فال  سيجنونها. 

انهيار  قتلها من  قد ينجم عن  ملا  وأال يكترث  العالم»،  في  فرنسية  رهينة 

لشعبيته املتهالكة، خاصة بعد إعدام الرحالة الفرنسي هيرفي غورديل في 

الجزائر في 24 ايلول/ سبتمبر 2014.

يميني  نائب  وهو  مارسو،  أالن  األمــر  بحقيقة  أقــرّ  وبشكل شبه رسمي، 

املصلحة  مسؤولَ  الثمانينيات  في  كان  الخارج،  فرنسيي  عن  البرملان  في 

واحد  فرنسيٌّ  هناك  «ليس  باريس:  نيابة  لدى  اإلرهــاب  ملكافحة  املركزية 

جهته،  ومن  هوالند».  فرانسوا  لعيون  حبّا  عنه  أُفــرج  الزارفيك  أن  يعتقد 

مجملَ  ســوريــا)  فــي  محتجزا  كــان  نفسُه  (وهــو  فرانسوا  ديــديــه  لخّص 

ستبذل  السلطات  أن  هو  الفرنسيين،  نحن  نعرفه،  «مــا  بقوله:  املسألة 

قصارى جهدها إلنقاذ حياة الرهائن». هل تعني «قصارى جهدها» هنا شيئا 

أو بآخر، ملطالب مختطفين ال يترددون في إعدام  سوى الرضوخ، بشكل 

رهائنهم بشكل استعراضي؟ ويُذكر هنا أن ابنةَ سيرج الزارفيك كانت قد 

صرحت في تشرين االول/أكتوبر 2013، أي قبل إطالق سراحه بسنة، أن 

الخارجية الفرنسية طمأنتها إلى أن «أريفا ستدفع أيضا من أجل تحرير 

أبيها»، أي أن هذه الشركة النووية العمالقة العاملة في النيجر ستضيفه 

إلى قائمة أربعة من عمالها بذلت ماال وفيرا لشراء حريتهم في 29 تشرين 

االول/أكتوبر 2013.

مقابل تحرير  فديات  دفع  الذي  الوحيد  األوروبــي  البلدَ  فرنسا  وليست 

الدراسات  ملركز  تقرير  حسب  مسلحة.  مجموعات  اختطفتهم  رهائن 

األمنية بزوريخ (سويسرا) صدر في تشرين االول/أكتوبر 2013، تعتبر 

األوروبية  نظيراتها  تلبية   انتقادُها  عنها  (ويعرف  األميركية  الحكومة 

الشمال  في  الغربيين  الرعايا  اختطافات  سلسلةَ  أنّ  املختطفين)  مطالب 

األفريقي وساحل الصحراء بدأت بدفع الحكومة األملانية 5 ماليين دوالر لقاء 

اإلفراج عن سياح أوروبيين اختطفتهم في الجزائر في 2003 «املجموعةُ 

اإلسالمي.  املغرب  في  القاعدة  تنظيم  سليلةُ  والقتال»،  للدعوة  السلفية 

ويشير التقرير ذاته إلى أن هذا التنظيم اعترف بحصوله في 2012 على 

سويسرا،  وأن  وإيطالي،  اسبانييْن  سراح  إطالق  لقاء  دوالر  مليون   19.4

املاليين لشراء حرية سويسريين  األخرى  بين 2003 و2009، دفعت هي 

ـــ تكذيبا قاطعا. ونتوقف هنا عند  ـــ كفرنسا  محتجزين وإن كذبت ذلك 

الوثيقة: «تكذب  في هذه  السويسري كما ورد  الرسمي  التكذيب  صيغة 

من  فــديــات».  لدفع  عمومية  أمــواال  استخدامها  مطلقا  تكذيبا  الحكومة 

حقنا أن نستخلص من هذه الجملة أنها استخدمت أمواال «غيرَ عمومية» 

من  استقتها  امليزانية)،  في  محتسبة  غير  (أي  للكلمة  القانوني  باملعنى 

صناديق االستخبارات السوداء أو من شركات لها مصالح في املناطق التي 

حصلت فيها عمليات االختطاف (وهو حال شركة أريفا الفرنسية).

ال أحد ينكر على دول أوروبا اعتبارَها أرواح رعاياها غالية، ولبلدان املنطقة 

العربية في ذلك عبرة. املشكلة هي أن هذه الفديات اليوم مصدرٌ رئيسي 

من مصادر تمويل املنظمات املسلحة العاملة في الشمال األفريقي وساحل 

الصحراء (تجنيد محاربين جدد، إنشاء معسكرات تدريب، شراء أسلحة 

ووسائل االتصال..). وقد أقرت مجموعة الثمانية (وفرنسا من أعضائها) 

تحرير  أن  إلــى  مشيرة   2013 حزيران/يونيو  في  صريحا  إقـــرارا  بذلك 

الرهائن مقابل املال هو الذي مكّن «القاعدة في املغرب اإلسالمي» من تنفيذ 

عملية احتجاز عمالقة في جنوب الجزائر في كانون الثاني/ يناير 2013 

(موقع تيغنتورين الغازي) راح ضحيتَها 39 رعية أجنبية من العاملين في 

املجال النفطي.

أشارت مصادر رسمية جزائرية في 2011 إلى أن حكومات أوروبية دفعت 

لهذا التنظيم منذ إعالن ميالده في مطلع 2007 فديات مقدارُها اإلجمالي 

ال  لكن  الــشــيء،  بعض  مضخما  الرقم  هــذا  كــان  ربما  يــورو.  مليون   150

الخاص  األميركي  االستعالمات  جهاز  أن  علمنا  إذا  صرفا  خياليا  لنا  يبدو 

على  اإلســالمــي  املــغــرب  فــي  القاعدة  حصول  جهته  مــن  أكــد  «ستراتفور» 

الحكومة  وحسب  فديات.  شكل  في  و2012   2003 بين  دوالر  مليون   89

في  القاعدة  حصلت  املذكور)،  األمنية  الدراسات  مركز  (تقرير  األميركية 

املغرب اإلسالمي سنة 2011 على 5.4 ماليين دوالر لقاء كلّ رهينة أفرجت 

مستندة  الفرنسية،  الصحافة  أوردتــه  ما  الرقم  هذا  صحة  ويؤيد  عنها. 

إلى مصدر «على دراية بتفاصيل عملية إطالق سراح 4 رهائن فرنسيين 

في النيجر في 29 تشرين األول/أكتوبر 2013» («لوموند»، 30 تشرين 

العامة  املديرية  ممثلو  سلمها  التي  الفدية  أن  من   (2013 أكتوبر  االول/ 

(أي   يــورو  مليون   20 تجاوزت  هــؤالء  ملختطفي   (DGSE) الخارجي  لألمن 

حوالي 23 مليون دوالر).

ورغم استهجان مجلس األمن الدولي (نهاية سنة 2009) ومجموعة 

الثمانية (2013) دفعَ فديات ملحترفي تجارة الرهائن، فهو مستمر وكأن 

التي  املالية  التعامالت  على  الخناق  يُشدّد  فيما  وهكذا،  يكن.  لم  شيئا 

بهذا  أوروبــا  طرف  من  تمويله  يتواصل  اإلرهــاب،  تموّل  أنها  في  يشك 

الشكل شبه املباشر، ما يفاقم في دول شمال أفريقيا وساحل الصحراء 

هاتين  في  للتدخل  األساسية  العظمى  الــدول  ذريعةَ  األمني،  االضطرابَ 

املنطقتين.

ياسين تماللي

صحافي من الجزائر

شابة اسمها شيماء قتلت في مظاهرة انطلقت من حزب 

التحالف الشعبي في 24 كانون الثاني  املاضي. التظاهرة 

التي أقيمت في النهار وضمت حوالي ثالثين فرداً، ووجهت 

من الداخلية بعنف. سقطت شيماء برصاصة وحملها أحد 

التظاهرة  الــروح. ولكن  زمالئها لربع ساعة قبل أن تسلم 

تضمنت أيــضــاً عــجــوزاً مــصــابــاً بــمــرض فــي الــقــلــب يدعى 

التحالف، وكان  الشامي، وهــو نائب رئيس حــزب  زهــدي 

الــتــي يحملها زميلها  بــجــانــب شــيــمــاء  لــســوء حــظــه يسير 

ويضع يده في جيبه. 

ــاهـــدت فــيــديــو  ــانـــت هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــشـــر، شـ وكـ

التظاهرة ورأت الضابط املسلح الذي كان يقف أمام شيماء 

ويضع  بجانبها  يمشي  كــان  الــذي  العجوز  الــرجــل  ورأت 

يــده فــي جيبه، وقــالــوا بالتأكيد هــنــاك مــســدس فــي جيب 

البنت، ال  الــنــار على  وإنــه يستعد إلطــالق  العجوز،  الــرجــل 

العجوز  الداخلية. وهكذا يكون صاحبنا  إال لتوريط  لشيء 

قد قتل زميلته في الحزب بدافع املعارضة السياسية، ولكن 

لها  مصلحة  ال  الشرطة  ألن  تقتلها،  لم  بالتأكيد  الشرطة 

من  مجموعة  بيوم.  يناير»   25» قبل  الناس  استعداء  في 

أكثر منطقية  لزميلته  الزميل  قتل  احتمال  أن  رأت  الناس 

من احتمال قتل الشرطة ملتظاهِرة. 

النيابة بحبس  وبناء عليه قامت 

الدكتور زهدي الشامي والتحقيق 

معه حول واقعة مقتل شيماء، ولكن 

الجاكيت  أن  أثبتت براءته بدليل  التحريات  ـ  لله  الحمد  ـ 

الذي كان يلبسه لم تكن به ثقوب ليخرج منها الرصاص. 

وفي املقابل التزمت مجموعة أخرى من البشر الحياد ألن 

الجريمة شديدة الغموض، وهم ما زالوا إلى اليوم يحاولون 

الوصول إلى حل لغز مقتل شيماء. وندعو الله أن يوفقهم 

في مسعاهم، ألن املوضوع صعب والكلمة أمانة ومصر تمر 

بظروف صعبة.



يــســرع ســائــق الــتــاكــســي الــصــغــيــر لــيــوصــل الــزبــون 

فــي حــفــرة وسط  الــســيــارة  ويحمل غــيــره. تقع عجلة 

يمشي  السرعة،  السائق  يخفض  اإلسفلتي.  الطريق 

السفلى.  يمسك شفته  اقترب من حفرة،  بحذر كلما 

يقع في الحفرة فينكمش وجهه. يعبر الحفر في شارع 

األديب محمد زفزاف فيدعو على عمدة الدار البيضاء 

أعــمــال كبير  العمدة رجــل  بما ال يمكن تــصــوره. لكن 

فهو محمي  لــذا  والسياسة،  املــال  فيه سلطتا  توحدت 

بالحصن الحصين. 

ال  العجالت. وهي حين  أفــواه مفتوحة تعض  الحفر مثل 

شاحنات  بها  تمر  صغيرة  حفر  اتساعها.  يــزداد  تصلح 

مستطيل  وبعضها  مستدير  بعضها  فتتسع،  عمالقة 

اإلهــمــال صــارت هناك حفر  لــه. مع طــول  ال قعر  وبعضها 

مشهورة لدى السائقين يتجنبونها، وهناك حفر محدثة 

مباشرة،  قلبه  الضربة  فتصيب  فجأة  السائق  فيها  يقع 

وقد تطير عجلة سيارته فتتسلط عليه أزمة اقتصادية. 

الــصــدمــات،  الــعــجــالت وممتص  تتآكل  مــع كــل ضــربــة 

الراكب،  قاعدة  تتزعزع  حفرة  فــوق  السيارة  تمر  عندما 

يداهمها  فاملخاض  حامل  امــرأة  الراكبة  تكون  عندما  أمــا 

في الحين ويدعو الجنين على العمدة »اللهم سلط عليه 

إيبوال«.  

يتكرر هذا آالف املرات في اليوم. في شوارع محفّرة فيها 

تراب وزبالة.. تحصل طفرة حفر في الشتاء خاصة وأن 

الشبكة الطرقية عاجزة عن تحمل كثافة الحركة الناتجة 

الحفر  كانت  وكلما  واالقتصادي.  السكاني  التطور  عن 

كبيرة كان ضررها على السيارة أكبر. وكلما كان الضرر 

يدعو  التاكسي  سائق  قانطا.  السائق  دعــاء  كان  كبيرا 

للعمدة بالعقم والسرطان والكوليرا. ال مالذ للسائقين غير 

الله.  

كم من حفرة في شوارع الدار البيضاء؟ سيارات األجرة 

مهترئة مفككة قديمة. 

مجبرا  السائق  يكون  الحفر  بين  الجري  من  عــام  بعد 

على فحص السيارة لتأكيد أهليتها للتجوال. هنا يدفع 

السائقون ثمن كل الدمار الذي سببته الحفر لسياراتهم. 

خمس  سيارتي  عمر  تجاوز  أن  بعد  الدوامة  هذه  دخلت 

سنوات، فصرت ملزما بإجراء فحص دوري لها. لتجنب 

املفاجآت أخذتها للمحل الذي اشتريتها منه وفحصوها. 

بعدها ذهبت للدكان الذي كلفته وزارة النقل بمنح وثيقة 

ستوقفه  إيجابية  فحص  وثيقة  يحمل  ال  من  الفحص. 

صحة  على  السائق  يقلق  لهذا  حياته.  وتعقد  الشرطة 

السيارة أكثر مما يقلق على صحته. يفحص السائقون 

سياراتهم أكثر مما يفحصون أجسادهم. 

وصلت باب مركز الفحص في الثامنة إال ربعا. كان هناك 

يفحص  أن  املركز  على  مهترئ.  بعضها  سيارات  طابور 

املغرب  سيارات  ربع  أن  وبما  فقط.  سيارة  أربعين  يوميا 

التسابق..  زحام  فيمكن تخيل  البيضاء،  الدار  في  توجد 

بعد ساعتين حل دوري. سيارتي بخير. فقط طلب مني 

تغيير  قــررت  الشرطة  ألن  الترقيم  لوحة  تغيير  املــراقــب 

البنط الذي كتبت به ليكون أوضح. كالم الشرطة ال يُرد. 

الوثيقة  لطبع  ساعتين  انتظار  يجب  الفحص،  بعد 

املجيدة. لكي ال أنفجر ضد نفسي جلست في شرفة مطعم 

يطل على البحر. انسحبتُ من قلب املشكلة للحظة لرؤية 

الوضعية من الخارج وأكتب. يوجد مركز الفحص التقني 

في الحي الصناعي. ويوجد الحي الصناعي على الشاطئ، 

لذا ليس غريبا أن يصير الشاطئ مزبلة. وعلى بعد أمتار 

من املاء أكواخ قصديرية واطئة على الرمل حولها كالب 

عوالم  إنها  واحــدا،  عاملا  ليست  البيضاء  الــدار  وأطــفــال. 

متجاورة متداخلة متناقضة، واألمكنة تفاجئ باستمرار.. 

املــديــنــة خـــرابـــات. هــنــاك محطة تحويل  حــتــى فــي قــلــب 

كهربائي حديدية على قاعدة خشبية تتفكك. وعلى باب 

الصندوق الحديدي الكبير تحذير »خطر املوت«. شارع 

األمير مزبلة. جرى التآلف مع القبح بسبب رمي النفايات 

الحق  للجميع  أن  بمعنى  ليس  ملك عمومي.  الشارع  ألن 

فيه وتجب املحافظة عليه، بل هو عمومي بمعنى أنه ملك 

مشاع يفعل فيه كل شخص ما يريد. ومن يلوم شخصا 

أن  أبــــوك؟«. يحكى  هــو شـــارع  »وهـــل  ذلــك يجيبه  على 

شخصا مثل هذا اشترى سمكة وبدأ يشمها من ذيلها. 

قال له البائع شُمْ الرّأس. أجاب: أعرف أن التعفن اصاب 

الرأس، أريد أن أعرف هل وصل الذيل. 

أورويــل »إن الشعب الذي ينتخب  وصل. يقول جورج 

الفاسدين واالنتهازيين واملحتالين والناهبين والخونة ال 

يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة«. 

مر عام ونصف على نقد امللك محمد السادس لتسيير 

واملزابل.  الحفر  تزل  لم  ذلك  ومع  البيضاء،  الدار  مدينة 

وهنا خرجنا من الحفر إلى سياستها. ينفق املغاربة الكثير 

على السكن والتنقل وال يتبقى لهم ما ينفقونه على الثقافة 

ستبقى  محفرة  السياسة  أن  وبما  السياسة.  أم  وهــي 

الطرق كذلك. صحيح أنه قبيل زيارة امللك للمدينة رقعت 

البلدية الحفر التي قد يجدها في طريقه، وتركت أخرى. 

وهذا الترقيع استهتار رهيب بمصالح الناس وكرامتهم. 

وبنود فلسفة الترقيع هي:

شطارة  ثالثا  النظر.  قصر  ثانيا  الــنــاس.  استغباء  أوال 

سرعة  خامسا  التكاليف.  في  االقتصاد  رابعا  املسؤولين. 

إنجاز الترقيع بينما اإلصالح الحقيقي يحتاج زمنا. سادسا 

الشعب تعود على الحفر وسيقبل كل ما يحصل له. 

في  كثيرة  مــجــاالت  فــي  باستمرار  البنود  هــذه  وتعمل 

املغرب. من يراقب طريقة الترقيع يستنتج أنه توجد حفر 

في العقول وفي الطرق. في بعض األماكن تكفي إصالحات 

أو  صــدفــة  ليس  اإلهــمــال  هــذا  تُــنــجــز.  ال  ولكنها  صغيرة 

للناس  املسؤولين  احتقار  عن  تعبير  إنه  التمويل،  لنقص 

بوصفهم أغبياء. بدليل أنه ما أن تقترب االنتخابات حتى 

تنطلق حملة شرسة لترقيع الواجهة ليال ونهارا، وحينها 

ال تكون امليزانية مشكلة.   

 أين الخلل؟

شديد،  زحــام  في  البيضاء  ــدار  ال في  السياسة  تجري 

ألن هناك 220 منتخَبا موزعين على 16 مقاطعة انتخابية 

يسيّرون من خاللها املدينة. وهم اآلن غاضبون ألن وزارة 

 8 إلــى  وستقلصها  االنتخابية  البنية  ستغير  الداخلية 

مقاطعات وتخفض عدد املنتخَبين إلى 137. سيفقد هؤالء 

83 مقعدا وتعويضا في انتخابات حزيران/ يونيو 2016. 

واضح  الوالئم.  لخسارة  يغضبوا  أن  املنتخَبين  حق  من 

الشوارع.  حفر  عن  السياسة  بحفر  مشغول  العمدة  أن 

ثم إنه ملاذا سيصلح الطرق بينما الناس ال يأتون بكثافة 

كل  في  الدعاية  رغــم  االنتخابية  اللوائح  في  للتسجيل 

املنابر، ورقية ومرئية وإلكترونية؟ 

وعــدد  املقاطعات  تقليص  ويحسّن  يسهّل  أن  يتوقع 

املنتخبين لتسيير املدينة. من يقول هذا؟ 

أنــــا. لــكــن حــيــن أســتــمــع لــلــنــاس أكــتــشــف أن األمـــل 

الــداخــلــي فــي االنــتــخــابــات مـــات لــديــهــم. يــدركــون انــه 

اللعبة  لقوانين  املستمر  والتغيير  الحفر  بين  عالقة  ال 

االنــتــخــابــيــة. تتغير الــقــوانــيــن وتــبــقــى الــحــفــر أو تــزيــد. 

فبعد جاذبية  السيطرة.  للحفاظ على  القوانين  تتغير 

الالمركزية تعود جاذبية التمركز. فهل ستقل الحفر 

فــي الــســنــة الــقــادمــة؟ لـــدى ســائــق الــتــاكــســي جــــوابٌ ال 

يتزحزح. ال مالذ لسياراتنا إال الله. لذا فاملرجو من عمدة 

الــدار البيضاء أعــزه الله أن يسارع إلى إصــالح الحفر 

لكي يتوقف سيل الدعاوي الشريرة ضده. 

الدار البيضاء نموذجاً

بنود فلسفة ترقيع الحفر

12 ألفا هو عدد سيّدات األعمال في اإلمارات،

وهنّ يدرن 11 ألف مشروع تجاري بقيمة استثمارية

تقدّر بنحو 18.3 مليار درهم ليشكلن 15 في املئة

من عدد أعضاء الغرف التجارية والصناعية في البالد.

.. بــألــف كـلــمـة

متابعات

الـخمــيـــــــــــــــــــــــس 418

حـلـــــم.. 
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ـــ الحركات اإلسالمية في األردن أيدٍ متباينة تغرف من وعاء املاضي ـــ رانية الجعبري 

ـــ تفشي األمراض النفسية والعقلية لدى الصوماليين ـــ محمود عبدي
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Thursday February 5, 2015

عرضت قناة »ناشيونال جيوغرافيك - أبوظبي« برنامجها »الثمانينيات« والذي يُسجّل 

أني  والحقيقة  واالتجاهات.  املستويات  جميع  على  الثمانينيات  عقد  أحــداث  أهم  وثائقياً 

تابعت هذه السلسلة أكثر من مرّة، فهي تُحيلك من حيث ال تدري إلى مقارنة ما كان يجري 

ويحدث عاملياً وواقع ما كنت تعيشه وتحديداً في موقعك الجغرافي، من موقعي ليبيا...

الذي عشناه  الثقافي  الجفاف  لقد تكشّف لي بوضوح وجالء مقدار  وهذا ما حدث معي. 

خالل فترة الثمانينيات في ليبيا، كوطن، ومقدار العزلة التي كنا نعيشها كمجتمع، عما يدور 

من حولنا. ورغم حداثة سني خالل هذه الفترة، إال أني كنت أالحظ الفرق وأحسّه، عندما 

أكون خارج الوطن، في مصر مثاًل... ما زلت أذكر كيف كان الشباب األكبر سناً يتبادلون 

شرائط الكاسيت األجنبية بطريقة سرية، وكيف كانوا يسمعونها في مجموعات وكيفية 

ظهور رقص البريك دانس.. كان العالم من حولنا يتغير ويتطور ويتحول، ونحن نراوح في 

مكاننا محاطين بدفاعات قوية ضد هجمات اإلمبريالية والرأسمالية. كانت األسواق جمعاء 

املفضل  البسكويت  نوع  »كوكوبرنج«،  والـ  الدكاكين  اختفت  أن  بعد  استقطاب،  مركز 

لديّ. وكانت الشكالطة واملستكة والحلوى هي هدايا من يعود من رحلة تأخذه ألحد البالد 

العربية أو األجنبية.

في الثمانينيات.. كنا في الجانب املظلم من العالم.

من مدونة »ماالخير« الليبية )الثالثاء 3 شباط/فبراير 2015(

/http://mellakheer.ramez-enwesri.com

اذ لم يحدث أن سُجن ناشط  التعبير أهمّ مكسب في تونس بعد رحيل بن علي،  حرية 

عقاباً على رأيه الشخصي بالرئيس أو بالحزب الحاكم أو بأحزاب السلطة.

تعود قضية املدون ياسين العيّاري إلى شهر كانون األول 2014، حيث أوقفته السلطات 

بثالث  غيابي  لحكم  تنفيذاً  السجن  وأودعته  فرنسا،  من  عودته  بعد  املطار  في  التونسية 

سنوات نافذة بتهمة اإلساءة للجيش، وقد خففت املحكمة العسكرية الحكم الغيابي بسنة 

سجن نافذة. 

فعلياً كان ياسين انتقد وزير الدفاع وضباطاً سامين في الجيش، وشهّر بفسادهم، كما 

أنّه انتقد الرئيس املنتخب الباجي قايد السبسي بشدّة، وهو ما لم يستسغه بعض املوالين 

واملحسوبين على النظام الحالي، على الرغم من أنّ االنتقادات ضدّ الرئيس املنتهية واليته 

املنصف املرزوقي كانت الخبز اليومي لإلعالم التونسي في عهده.

عهد  في  مدني  مواطن  ــرض  عُ إذ  تونس،  في  التعبير  لحرية  مقتال  ياسين  قضية  تعتبر 

الديومقراطية الناشئة على املحكمة العسكرية التي كانت الخصم والحكم في قضية معقدّة 

بعض الشيء. املحكمة لم تتحقق من ادِّعاءات العيّاري بقدر ما عاقبته على أقواله، ومن دون 

فتح تحقيق رسمي في االتهامات التي وجهها املدون الى فساد وزير الدفاع وبعض الضباط.

ومرّ الحكم في ظلّ صمت حقوقي مريب..

من مدونة »تراتيل أنثى« التونسية )االثنين 2 شباط/فبراير 2015(

/http://taratil.arablog.org

الكويت هي عاصمة اإلنسانية، وسموّ األمير هو القائد اإلنساني. وحكومة الكويت الرشيدة طائية العالم، وسجونها 

خالية من الشباب الذي عبّر عن آرائه.. وجيرتنا ذهب، فحكام املنطقة والدول الصديقة لهم عقول فذة، ال يقبل أيّ 

منهم التعدّي على اإلنسان..

سرقات النفط ومداخيل هذه الدول كلّها أكاذيب باطلة مصدرها األعداء واملخربون قاتلهم الله )!( 

أمّا النُظم اإلدارية فهي محكمة ومتقدّمة، ولكن يعيبها املوظف املواطن مصدر الخراب وسبب كل علّة...

وأن  لحزنهم  تحزن  أن  املؤمنة يجب  الشعوب  فإنّ  ولذلك  والرُسل،  كاألنبياء  الله  من  مختارون  عندنا  والحكّام 

تسعد لفرحهم )...(

الكالم، وإال فستكون معرّضاً لالعتقال واملحاكمة والسجن، وأحيانا  القارئ.. ال تفكّر بغير تكرار مثل هذا  عزيزي 

للجلد في بعض الدول التقية! وال تستصعب مثل هذا التحول فهو لم يكن صعباً على الذين من قبلكم.. 

عزيزي القارئ.. ال عليك من املدعو أبوعسم )مغرّد سعودي معارض( وأمثاله، فأنت منعّم في بالد اإلنسانية والنظام 

والتقدّم واالنجاز والعدالة واملساواة، وأنت حرّ برأيك وحقك مكفول ديموقراطيّاً إن اكتفيت بتكرار ما كُتب أعاله.. 

فقط!

من مدونة »صندوق حمد« الكويتية )الخميس 29 كانون الثاني/يناير 2015(

/http://sandoog.blogspot.com

الثمانينيات في ليبيا ياسين العيّاري وحرية التعبير

هداك الله يا بو عسم!

مدونات

»الفضائيون« هم الجنود الوهميون في العراق، الذين »يستلم« مرتباتهم ضباط وسياسيون نافذون. وآخر رقم يشير الى تجاوزهم ال50  الفاً  )خضيّر الحميري ـــ خاص »السفير العربي«(
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