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ــور  ــت ــدس ــي ال قـــــراءة فـ

ومقدار  أبوابه  السعودي، 

كلمة»  «بألف  وفي  عُرفيته. 

لألطفال  غــزة  أطفال  تحية 

في ذكرى  ضحايا فوكوشيما 

الشروق  حلم،  وفي  الحادثة. 

العراق. على أهوار 

يصعب  عمرانية  وجوه  «دمشق، 

العمران  مسار  في  قراءة  حذفها»، 

املخططات  ــي  وف املــديــنــة  فــي 

الحالية التي تستند إلى اعتبارات 

توتر  من  ومظهر  استثمارية. 

األميركية:  اإلسرائيلية  العالقات 

فضيحة بنك «لومي».

ــة  ــي ــائ ــن ــث «اإلســــــالم وال

في  ــاش  ــق ن الــفــرنــســيــة»، 

شارلي  مقتلة  تــداعــيــات 

اإلسالم  لتجريم  وامليل  إيبدو 

التغييرات  في  ونقاش  عموماً. 

بعكس  اإلسالم  يعيشها  التي 

املدَّعى عن جموده. 
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بها  يمر  الــتــي   االقتصادية  األزمـــة  تداعيات  فرضت 

النظام الرأسمالي العاملي  على كثير من الدول السعي 

لتنويع مــصــادر دخــلــهــا، والــبــحــث عــن مــصــادر دخــل 

جديدة وغير تقليدية. ضمن هذه املساعي نشأت منذ 

بداية األلفية الثالثة  «سوق الجنسيات ورخص اإلقامة 

الراغبين  للبيع على  الدائمة» حيث تُعرض السلعتان 

في مقابل استثمارات مباشرة وغير مباشرة.  يبدو من 

الجنسيات  التي تقوم بتسويق  الشركات  متابعة نمو 

ورخــــص اإلقـــامـــة الـــدائـــمـــة، أن الــطــلــب عــلــى خــدمــاتــهــا 

آخذٌ في االرتفاع، كما يتزايد عدد الــدول التي تتأهل 

لدخول هذه السوق.

دوًال  للبيع  جنسياتها  تعرض  التي  الدول  قائمة  تشمل 

البحر  في  الفقر  شديدة  ودوًال  األوروبي،  االتحاد  في  غنية 

الترويج  إعالنات  طريق  فعن  الهندي.  واملحيط  الكاريبي 

اإلقامة  الجنسيات ورخص  التي تنشرها مكاتب تسويق 

الالزمة  واملدة  املالية  الكلفة  مقارنة  مثًال،  يمكن،  الدائمة 

األوروبي  االتحاد  دول  إحدى  جنسية   على  للحصول 

(ومن بينها بريطانيا وكرواتيا وإسبانيا والبرتغال ومالطا 

وبلغاريا).  والنمسا  وإيرلندا   وموناكو  وقبرص  وهولندا 

وبطبيعة الحال تختلف قيمة «االستثمار» التي تشترطها 

يورو  مليون   3  -  2 بين  ما  تتراوح  فهي  الــدول،   هذه 

وال  رسم  (هذا  (مالطا)  يورو   100 من  أقل  وإلى  (النمسا) 

يمكن إدراجه ضمن االستثمار).

  على الطرف اآلخر من «سوق الجنسيات ورخص اإلقامة 

السوق  في   وجدت  التي  الفقيرة  الدول  هناك  الدائمة»، 

الحاكمة  للشرائح  اإلضافي  الدخل  مصادر  من  مصدراً 

الغنية  الدول  تعرضه  فيما  السوق  رواد  ويجد  فيها. 

مع  يتناسب  وما  باحتياجاتهم   يفي  ما  الفقيرة   والدول 

قدراتهم االستثمارية.

جواز سفر ثانٍ «حَسَن السمعة»

بحكم ظروف نشأتها ومسببات نموها، تتوجه «سوق 

محددة  شرائح  إلى  الدائمة»  اإلقامة  ورخص  الجنسيات 

فمن  أسبابه.  الشرائح  هذه  أفراد  من  ولكل  الناس.  من 

لالستفادة  فرصة  الجديدة  الجنسية  في  يرى  من  بينهم 

من اختالف النظم الضريبة على الثروة والدخل وامليراث. 

طائلة  تحت  الوقوع  لتحاشي  وسيلة  يراها  من  ومنهم 

من  ومنهم   األصلية.  بلدانهم  لها  تتعرض  عقوبات 

يخاطبه إعالنٌ ألحد مكاتب خدمات الجنسية، عن «جواز 

سفر حَسَن السمعة ال يُلغى مطلقاً ويُسَّهل السفر الفوري 

فيها  يرون  من  أيضاً  ومنهم  دولة».   130 من  أكثر  إلى 

وحيث  ولدوا  حيث  البلدان  جنسية  من  لحرمانهم  حًال 

يعيشون.

برنامج «الجنسية االقتصادية»

 في جزر القُمُر

ورخص  الجنسيات  «سوق  تجتذب  لم  عدة  ألسباب 

الخليج  بلدان  في  اهتماماً  البداية  في  الدائمة»  اإلقامة 

الحصول على  في  ال يواجهون صعوبة  فأغنياؤه  العربي.  

كي  ضريبي  نظام  من  يعانون  هم  وال  سفر  تأشيرات 

فال  الخليج  في  الفقراء  أما  أعبائه.  من  التهرب  يحاولوا 

يمتلكون ما يمَّكنهم من دخول ذلك الجانب من السوق.  

«سوق  فقيرة  دول  عدة  دخول  إثر  تغيرت  األمور  أن  إال 

املثال  سبيل  فعلى  الدائمة».  اإلقامة  ورخص  الجنسيات 

أعلنت حكومة جزر القُمُر في 2007 عن «برنامج الجنسية 

قُمري وحق  التي تعطي لحاملها جواز سفر  االقتصادية» 

ولهذا  املواطنة.  حقوق  بقية  تمنحه  أن  دون  من  اإلقامة 

يمكن الحصول على الجنسية القُمرية بشروط «ميسرة» 

يدفع  أن  املتقدم  على  الغنية:  الدول  بما تشترطه  مقارنة 

ما يعادل ألفين وخمسمئة دوالر وأن يتعهد باملساهمة في 

الغنية  الدول  جنسيات  بعرض   املحلي.  االقتصاد  تنمية 

والفقيرة للتداول، صارت الجنسية سلعة في سوق كونية 

تعرضها الدولة  للبيع على األفراد مقابل مردود مالي.

املعونة مقابل جوازات سفر

تبين الحقاً أن تلك املتطلبات امليسرة التي وضعتها جزر 

القُمُر شجعت حكومتيْ اإلمارات العربية املتحدة والكويت 

على عقد صفقة توفر جزر القُمر بموجبها جوازات سفرها 

ترشحهم  الذين  البدون  فئة  من  الطلبات  ألصحاب 

تلك  بموجب  واألمــارات.  الكويت  في  املعنية  السلطات 

 200 تعادل  مالية  معونة  بدفع  األمارات  تعهدت  الصفقة 

بتمويل  الكويت  تعهدت  بينما  القمر.  لجزر  دوالر  مليون 

«فضًال  الجزر  في  ومعاهد  ومساكن  مدارس  تجهيز  بناء 

الكويتي».  الزكاة  لبيت  القمر  جزر  في  فرعاً  فتحها  عن 

وحتى باحتساب الفساد املستشري في الطبقة الحاكمة 

في جزر القمر، فإن لهذه األرقام تأثيرها املباشر في اقتصاد 

العالم.  في  فقراً  البلدان  أشد  ضمن  تندرج  التي  البالد 

 (2013) الدولي  النقد  صندوق  أصدره   تقدير  فحسب 

أسهم برنامج الجنسية االقتصادية بنسبة 5.6 في املئة 

من إجمالي الناتج املحلي وفي زيادة واردات الخزينة.

التملص من حل قضايا «البدون» 

البدون جنسية  أعداد  تبيِّن  معتمدة  إحصائية  توجد  ال 

أرقاماً  املتداولة تذكر  التقديرات  أغلب  أن  إال  الكويت،  في 

تتعامل  شخص.  ألف  و150  ألف   100 بين  ما  تتراوح 

بإعتبارهم  جنسية  البدون  مع  الكويتية  السلطات 

«مقيمين بصورة غير قانونية» أو «وافدين تعمدوا إتالف 

من  واالستفادة  اإلقامة  بهدف  األصلية  الثبوتية  أوراقهم 

أكثر  وطيلة  املواطنون».  عليها  يحصل  التي  الخدمات 

الكويت، لم تضع  من خمسة عقود مضت منذ استقالل 

الحكومات املتعاقبة الحلول السياسية والقانونية الالزمة 

إلنهاء هذا امللف بشكل عادل وإنساني. تقل أعداد  البدون 

في األمارات بكثير عن أعدادهم في الكويت، إال أن أشكال 

التركيبة  هشاشة  إلى  ذلك  ويعود  متقاربة.  معاناتهم  

فيها  املواطنين  تزيد نسبة  ال  التي  اإلمارات  في  السكانية 

عن 15 في املئة من مجموع سكانها. 

عن  سنوات  ثماني  قبل  األولى   األخبار  انتشار  منذ 

بأنها  لها  الترويج  جرى  القمر،  جزر  جنسيات  صفقة 

ستوفر حًال قانونياً يضمن حصول «البدون» على جواز 

قانونية  إقامة  سفر وجنسية ويسهل حصولهم على 

حمالت  في  ويشارك  والكويت.  ــارات  اإلم في  دائمة 

الترويج أجهزة حكومية عالوة على شركات متخصصة 

تتولى  وشيوخ،   أمراءٌ  أهمها  يملك  خدمات،  ومكاتب 

استقبال طلبات البدون لتقديمها للسلطات الحكومية 

السلطات  إلى  تقديمها  ثم  موافقتها  على  للحصول 

املعنية في جزر القُمر. 

رغم ما يمثله إغراء الحصول عل جنسية ـ أية جنسية 

اآلن  حتى  تنجحا  لم  واإلمارات  الكويت  أن  إال  لعديمها،  ـ 

على  للحصول  بالتقدم  آالف  بضعة  سوى  إقناع   في 

جنسية دولة ال يعرفون عنها سوى اسمها. ومما يزيد من 

الشكوك في نيات السلطات في البلدين هو أنهما اختارا 

البتزازها  وسياسياً  جغرافياً  ومعزولة  الفقر  شديدة  دولة 

عن طريق وعود املعونة االقتصادية كي تخدم مشاريعهما 

للتملص من مشكلة «البدون». ثمة سببيان آخران لعدم 

األول  القُمرية.  الجنسية  إلغراءات  «البدون»  استجابة 

للجنسية  املتقدمين  على  واإلمارات  الكويت  اشتراط  هو 

الجديدة التخلي عن املطالبة بجنسية اإلمارات والكويت.

ــا الــســبــب الــثــانــي فــهــو يستند إلـــى تــاريــخ طويل  أمـ

مليء بخيبات األمل، بسبب عدم التزام السلطات في 

يثق  أحــد  فــال  فيهما.  املرعية  بالقوانين  حتى  البلدين 

في أن تلتزم السلطات في اإلمــارات والكويت بتوفير 

ـ  وهــي  القُمرية،  الجنسية  لحملة  دائــمــة  قانونية  إقــامــة 

أي السلطات ـ ال تتوانى عن استخدام قرارات إدارية 

فيهما  املقيمين  وإلبعاد  مواطنيهما  جنسيات  لسحب 

إقامة شرعية.

عبد الهادي خلف

أستاذ علم االجتماع السياسي

في جامعة لوند ـ السويد، من البحرين

عبد العزيز القرجي ـــ تونس

االقتصاد  وتنمية  دعم  «مؤتمر  حول  املعارضة  أوساط  في  النقاش 

املصري» الذي أنهى أعماله األحد املاضي في 15 آذار /مارس، في شرم 

الشيخ، ال ينم إال عن جدل بين «الحقد» و «الشماتة» من ناحية، وإبداء 

«التسامح» و «تغليب املصلحة العامة» من ناحية أخرى، كما لو أن عقد 

املؤتمر أو اجتذاب االستثمار األجنبي هما في حد ذاتهما محل الجدل. 

فبسبب من تركيز السلطة على أهميته، وإعطائها له طابعا تأسيسيا 

للفترة املقبلة، تمنت بعض املعارضة للمؤتمر الفشل، خشية أن يعني 

أخالقية  دعاوى  إلى  آخر  رأي  يستند  بينما  االستبداد،  تعزيز  نجاحه 

تعلي من شأن عبارات من قبيل «إن االستثمارات التي قد تنتج من هذا 

الزمن،  من  قادمة خالل عقدين  أجيال  ثمارها سوى  يقطف  لن  املؤتمر 

ربما نكون ساعتها نحن املعارضين، وكذلك النظام الحاكم في القبور، 

فلماذا نصادر مستقبل أجيال ال ذنب لها».

الرئيس  مؤيدي  من  لإلسالميين  االول  الفريق  معظم  ينتمي 

ال  مرسي  مؤيدي  ان  األمر  واقع  لكن  مرسي.  محمد  املعزول 

يستندون إلى أي منطق اجتماعي أو اقتصادي في رأيهم هذا، 

الغريمين  ان  مفادها  مدهشة  مفارقة  الى  يعود  بسيط  لسبب 

يتعلق  ما  في  التطابق  حد  الى  يتفقان  ـ  ومرسي  السيسي  ـ 

فالسيسي  االقتصادية.  لألزمة  كحل  األجنبية  باالستثمارات 

تحتاج  مصر  ان  املؤتمر  ختام  في  االحد  خطابه  في  قال  الذي 

الى 200 أو 300 مليار دوالر ليجني التصفيق الحاد في القاعة 

الفاخرة، كان ببساطة يردد ما وعد به مرسي، ضمن ما أسمته 

«مشروع  بـ  منها  ينحدر  التي  املسلمين  اإلخــوان  جماعة 

مليار   200 باجتذاب  وعد  االنتخابي  برنامجه  ففي  النهضة». 

ان  قال  مبدئية  اتفاقات  على  بناءً  أجنبية  كاستثمارات  دوالر 

حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية للجماعة - توصل 

اليها مع 15 شركة عاملية لم يسمها. وفي املقابل، ينتمي الرأي 

من  فريق  إلى  املؤتمر،  نجاح  تمني  مقولة  أصحاب  من  الثاني، 

السيسي  للرئيس  انتقادها  يقتصر  التي  اإلصالحية  املعارضة 

أي  دون  اإلنسان،  ولحقوق  العامة  للحريات  انتهاكاته  على 

يسارية  قوى  أي  غياب  مستقلة.  واجتماعية  اقتصادية  رؤية 

عن مشهد الدعاية السياسية املؤثرة أخفى الجدل حول الكلفة 

االجتماعية للحصول على رضا املستثمرين، محليين أو أجانب.

مزايدة على صندوق النقد!

هذه الكلفة االجتماعية، في بلد يعاني 26 في املئة من سكانه 

من الفقر تبعا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز املركزي 

بل  املؤتمر،  أخبار  تصفح  عبر  تتضح  لن  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة 

باستعادة أخبار االقتصاد في األيام القليلة التي سبقت املؤتمر نفسه. إذ 

عمدت السلطة إلى إنفاذ عدد من االجراءات التي وصفتها باإلصالحية 

«قانون  تمرير  رأسها  على  يأتي  االستثمار»،  مناخ  «تهيئة  سياق  في 

االستثمار املوحد» وتعديل قانون الضرائب. تضمن قانون االستثمار 

املوحد نصوصا تقول بإعفاء الشركات في مناطق االستثمار العامة من 

اإلجراءات  بعض  تتضمن  التي  تلك  ومنها  العمل،  قانون  أحكام  بعض 

القيود  من  تخفيفا  يعني  بما  العامل،  فصل  قبل  اتخاذها  ينبغي  التي 

على الفصل بطبيعة الحال. وهو توجه يتسق مع سعي الحكومة اآلن 

بعض  من  التخفف  تتيح  نفسه  العمل  قانون  على  تعديالت  لصياغة 

أخرى  ناحية  من  املوحد  االستثمار  قانون  ينص  كما  الفصل.  شروط 

أحكام  من  القطاعات  بعض  في  العاملة  املساهمة  الشركات  إعفاء  على 

قانونية تنص على حق العمال في نصيب من األرباح ال يقل عن 10 في 

املئة من االرباح املوزعة وال يزيد عن مجموع الراتب السنوي.

فيما تنص تعديالت قانون الضرائب على الدخل على تخفيض وتوحيد 

الحد األقصى للضريبة على الدخل من 25 في املئة الى 22.5 في املئة، 

بما يسري على الشركات واألفراد على السواء. وهذه التعديالت تعد 

أول خفض للضرائب منذ عشر سنوات، منذ أقدم وزير املالية الهارب 

يوسف بطرس غالي على تخفيض الحد األقصى للضريبة الى 20 في 

أثار وقتها  الذي  قانون 91 لسنة 2005  املئة، في  املئة بدال من 40 في 

جدال واسعا. تحول الى موجة عامة من االعتراض بعد ثورة يناير، حول 

لتمويل  األغنياء  على  زيادتها  مطالب  ورفع  عدالتها  ومدى  الضرائب 

تحسين الخدمات العامة ورفع الحد االدنى لألجور. وانتهى االمر برفع 

الحد االقصى للضريبة بواقع خمسة في املئة وصوال الى 25 في املئة، 

بينما تركزت املطالب على رفعها الى ما يتراوح بين 30 الى 35 في املئة.

إلغاء  على  أيضا  الضرائب  قانون  على  األخيرة  التعديالت  وتنص 

الضريبة االستثنائية التي عُرفت باسم ضريبة األغنياء، والتي فُرضت 

في بداية العام املالي بواقع 5 في املئة على الدخل الذي يزيد عن مليون 

جنيه سنويا على ان تمتد لثالث سنوات فقط. واملفارقة، أن كريستين 

الغارد مديرة صندوق النقد الدولي نفسها، كانت قد أشادت قبل أيام 

للعدالة  مصر  تحقيق  طريق  على  خطوة  واعتبرتها  امللغاة،  بالضريبة 

من  أكثر  ملَكية  املصرية  الحكومة  معه  بدت  نحو  على  الضريبية، 

امللكة – الغارد - التي تقود إحدى أبرز مؤسسات الليبرالية الجديدة 

االقتصادية في العالم.

اتجاه أصيل

االستثمار  ملصلحة  التشريعات  لتكييف  الحثيثة  املساعي  هذه  لكن 

الخاص وحده، ليست وليدة هذه األيام األخيرة قبل املؤتمر، بل كأنما 

كلل املؤتمر مسار النظام االجتماعي الحالي الذي يمتد إلى بداية الفترة 

االنتقالية الثانية، منذ إطاحة محمد مرسي الذي شهد صدور أحد أكثر 

القوانين االقتصادية إثارة للجدل، وهو قانون تحصين العقود املبرمة 

بين الحكومة واملستثمر عبر قصر الحق في الطعن عليها على 

طرفي التعاقد فقط، وهو القانون الذي أنهى فعليا عدة سنوات 

الستعادة  القضاء  ساحات  في  العام  القطاع  عمال  نضال  من 

وظائفهم التي فقدوها عبر عقود الخصخصة الفاسدة في عصر 

الرئيس املخلوع حسني مبارك.

وتمتد الكلفة االجتماعية الستقدام رأس املال األجنبي لتشمل 

الكهرباء  وتوليد  البترولية  بالصناعات  املتعلقة  «املشروعات 

بالفحم، التي تحتل مكانة متقدمة في مشروعات الطاقة املعلن 

املصرية  للمبادرة  بيان  يقول  حسبما  املؤتمر»،  بمناسبة  عنها 

للحقوق الشخصية قبل أيام. «ونخشى أن تكون الرؤية التي 

طاقة  على  الحصول  إلى  السريع  السعي  هي  الدولة  تتبناها 

بأرخص األسعار، مهملةً املحاور األكثر تأثيراً على املدى الطويل 

مصادر  على  الوطنية  السيادة  ضمان  مثل:  الطاقة،  قضية  في 

التخوف  هذا  يأتي  واالجتماعية.  البيئية  واالستدامة  الطاقة 

النية  أعلن عن  للمؤتمر قد  الرسمي  املوقع  أن  في ضوء حقيقة 

في توليد 6 جيغاوات من الطاقة التي تعمل بالفحم، فضًال على 

أن شركات األسمنت تعمل في الوقت الحالي على التحول إلى 

تشغيل مصانعها بالفحم»، تبعا للبيان.

ولربما كانت هذه الكلفة ستبدو أقل وطأة لو كان أصحاب 

اتخذوا  قد  املصري  الشعب  جموع  من  األصالء  املصلحة 

االقتصادية  التشريعات  سلسلة  أن  إال  بتحملها.  حراً  قراراً 

تلك صدرت في غيبة برملان منتخب، وفي غيبة حوار تفتحه 

أي  عن  دونا  االعمال  رجال  منظمات  مع  إال  حولها  الحكومة 

كل  قرار  ليشمل  يمتد  أمر  وهو  مناظر.  اجتماعي  طرف 

من  تصديق  غيبة  في  املؤتمر،  في  عنها  أعلن  التي  القروض 

ممثلي الشعب على شروطها، والتي وصل إجماليها الى 18.6 

رئيس  إلبراهيم محلب  تبعا  ممولة،  اتفاقيات ملشروعات  دوالر  مليار 

الوزراء، بـ «اإلضافة إلى 5.2 مليارات دوالر من صناديق ومؤسسات 

وصوال  قوله...  حد  على  الدولي»  التعاون  وزارة  مع  كقروض  دولية 

الى  «تأسيس عاصمة جديدة» أعلن عنها رسميا في املؤتمر، وجرى 

بتكلفة  إماراتية،  لشركة  املباشر  باالمر  إنشائها  في  العمل  إسناد 

تصل الى 45 مليار دوالر!

املؤتمر االقتصادي في شرم الشيخ

من يدفع الحساب؟

بيسان كساب

كاتبة صحافية من مصر، متخصصة باالقتصاد

ليست حًال  ملحنة «البدون» في الخليج

«سوق الجنسيات»

نهلة الشهال

الشباب والشابات الذين أحاطوا بالرئيس السيسي على املنصة في 

املؤتمر االقتصادي في شرم الشيخ كانوا جميعاً متشابهين، يرتدون 

إشــارات  أنظر  ــــ  بإيجابية  ويتصرفون  متقاربة،  وثياباً  واحــدة  ابتسامة 

الرئيس  مــع  التقاط سيلفي  إلــى حــد  ــــ وحــريــة مرحة وصلت  ــدي!  األيـ

الذي بدا مسروراً هو اآلخر. ليس بينهم محجبة واحدة، مع أن نسبة 

املحجبات في مصر تكاد تكون مطلقة، حتى في فناء الجامعة األميركية 

أين جاء  الرئيس نفسها محجبة.. فمن  واملترفة، وحتى زوجة  الشيك 

يتعرف  ولــن  املصريين،  يشبهون  ال  الــذيــن  والــشــابــات  الشباب  هــؤالء 

املصريون فيهم على أنفسهم، وهم أشبه بموظفين في شركة دعاية 

يُستأجرون عادة لحسن االستقبال في املعارض الكبرى. 

تحديداً  تتسع  الجديدة  اإلداريـــة  العاصمة  تجعل  التي  للصدفة  ويــا 

لخمسة ماليين مصري. وهو الرقم نفسه الذي كان يُذكر مطلع األلفية 

نشاطات  عن  تولدت  التي  االجتماعية  القاعدة  إلــى  لــإلشــارة  الجديدة 

املضاربة والتجارة والتوسط وكل انواع السمسرة التي سادت، وكان 

يتوالها ابنا مبارك ومعهم شلة االقتصاديين ممن أُسموا وقتها برجال 

األعمال الشباب.. احمد عز وأمثاله، الذين كانوا في الوقت نفسه نواة 

«لجنة السياسات» في الحزب الوطني. وعلى أية حال، ففكرة العاصمة 

اإلدارية الجديدة تلك صاغها أصال هؤالء وخططوا إلنشائها كمعسكر 

ولكن  الــنــاس،  «قـــرف» سائر  عــن  فيه  ينعزلون  املحميات  على طريقة 

الوقت لم يسعفهم، وأُطيح بهم قبل تنفيذها. 

هــل املـــدن عــمــارات وطـــرق و»أكــبــر حــديــقــة فــي الــعــالــم»؟ وطــاملــا أن 

العاصمة اإلدارية الجديدة (ما سيكون اسمها يا ترى، «القاهرة 2050» 

مثال كما تسمى األبراج الناطحة للسحاب) مخطط لها بوظائف محددة 

وشرائح محددة، فهل ستُترك القاهرة لتغور أكثر بماليينها العشرين، 

وثلثاهم معدمون يعيشون في العشوائيات التي تزنرها، بينما تُصرف 

نوعاً من ديزني الند  بالضرورة  املليارات على مكان هجين، سيكون 

كئيب.  

أن يتطلع املؤتمر االقتصادي الستقطاب استثمارات أمر مشروع، ما 

وألي  مشاريع  ألي  استثمارات  أي  حــول  النقاش  من  بالطبع  يعفي  ال 

الخفة  يُلعب بهذه  أن  أبــداً بديهية. ولكن  فالخيارات ليست  أولويات، 

والفوقية بالنسيج االجتماعي فأمر مخيف، يؤشر إلى أن الكتلة البشرية 

التي تقع خارج دائرة تركيز السلطة (وهي األعظم)، هي في واقع األمر 

دوما  ذلــك  عن  أُعلن  والجغرافيا،  التاريخ  وفــي  الحاجة».  عن  «فائضة 

مواربة، ولكنه حمل دوماً املعنى نفسه: هو مدخل ألفظع وأبشع ما يمكن 

ان يلحق بالناس.

COOOOL!

محمود شبر ـــ العراق



200  مليار دوالر حتى نهاية العام املاضي، هي خسائر االقتصاد السوري

جراء استمرار الحرب الدائرة منذ أربع سنوات في البالد،

وذلك وفق تقدير االمم املتحدة. ويقدر صندوق النقد الدولي

أن الناتج املحلي اإلجمالي للبالد انكمش بنسبة أكثر من 40 في املئة. ملــــــف

الـخمــيــــــس 216

ملــــــف

ــن مــطــلــع  ــ ــانــــت األيـــــــــام األولـــــــــى مـ كــ

أيـــامـــا ال تــشــبــه غــيــرهــا.  ســنــة 2015 

ــتـــي طــغــت إثــر  فــــاألوقــــات الــصــعــبــة الـ

مــقــتــل أعــضــاء هــيــئــة تــحــريــر جــريــدة 

»شارلي إيبدو« أعادت األجواء املثيرة 

الــتــي رافــقــت مــجــمــوعــة مــن األحــــداث 

السابقة، كوقائع 11 ايلول/سبتمبر، 

وموجات الغضب العارمة التي أثارتها 

الدانمركية،  الكاريكاتورية  الــرســوم 

وتـــصـــريـــحـــات الـــبـــابـــا الـــســـابـــق، وكــل 

ــتــــي ارتـــكـــبـــت مــــن طـــرف  ـــازر الــ ـــجــ املــ

ــون الـــتـــصـــرف بــاســم  ــدَّعــ أشـــخـــاص يــ

اإلسالم، من قبيل املجازر التي ارتكبت 

داخــــل مـــدرســـة بــيــشــاور والــضــربــات 

الــدولــة  وتنظيم  حـــرام  لبوكو  املهولة 

اإلسالمية، وطالبان.

بها قضية  التي مرت  املراحل  مختلف 

إلى  العقد  بداية  منذ  إيبدو«  »شارلي 

اليوم كانت تتعلق بسجل من سجالت 

»الدرجة الثانية« قبل أن تصل إلى هذه 

األحداث  طابع  وتأخذ  املثيرة،  النهاية 

املحتويات  القصوى..  األهمية  ذات 

والسياق  والدالالت  واملخارج  واملداخل 

أخرى.  إلى  أحداث  كتلة  من  يختلف 

اختالفات  نالحظ  وبالضرورة  هكذا، 

واضحة على مستوى الطبيعة والشكل 

في  عفوية  تظاهرات  بين  واملحتوى 

الرسوم  ضد  عاديين  ملسلمين  الشارع 

الكبيرة  واالضطرابات  الدانمركية، 

السابق  البابا  تصريحات  عن  الناجمة 

بعد  مراجعتها  أو  تأطيرها  أعيد  التي 

األمر  نهاية  في  اعتبرت  والتي  ذلــك، 

كسوء فهم للعالقة بين اإلسالم والعقل 

ايلول/  11 ــداث  أح وكــذا  والعنف. 

ومخططاً  منظمة  كانت  والتي  سبتمبر 

طرف  من  النهاية،  إلى  البداية  من  لها 

بشكل  السياسي  العنف  تنتج  مركزية 

ممنهج على املستوى العاملي.

إن السؤال الذي يفرض نفسه يتمثل  

عالقة  هنالك  كانت  إذا  ما  معرفة  في 

ومنطقية  وثيولوجية  إيديولوجية 

من  السلسلة  هــذه  بين  وحقيقية  

األحداث، وهل من املعقول إدماجها ضمن 

من  انطالقا  وتناولها  نفسها،  اإلشكالية 

في  املدمجة  للخصائص  موحد  منظور 

املتعلقة  العالقات  بمثابة  يظهر  ما  إطار 

وتنامي  وصعود  ذاته  اإلسالم  بجوهر 

العنف  ومنطق  اإلســالمــي  التطرف 

املحايث لهذه الديانة  حسب العديد من 

بالضرورة  تحركهم   ال  الذين  املفكرين 

نية اإلساءة أو اإليذاء.

تكون  أن  املصادفة  قبيل  من  وليس 

أحداث »شارلي إيبدو«  هي أيضا قد تم 

التخطيط لها من طرف مركز، مع أنها 

قامت  محلية  أحداث  ذلك  من  بالرغم 

ضاحية  إلى  تنتمي  متشددة  خلية  بها 

خصوصيتها،  لها  صغيرة  فرنسية 

تتمحور حول اإلشكالية العامة والواسعة 

لحقوق اإلنسان والديموقراطية وحرية 

الشرقي  لالستبداد  املناهضة  التعبير 

وللظالمية والهمجية.

بالنسبة  لالنتباه  الالفت  األمــر  إن 

مطلع  ألحداث  املتتبع  امللتزم،  للمغربي 

املرافقة(،  واالحتجاجات  )املجزرة  العام 

يتمثل في واقع أن هذا الحدث قد كشف، 

في سياق شعبوي زاحف لإلسالموفوبيا 

يجدر  التي  األبعاد  بعض  عن  املجتاحة، 

التأكيد  إعادة  مثل  عندها  نتوقف  أن 

اإلحالة على  الالذع،  النقد  في  الحق  على 

حدث،  ما  تفسير  ألجل  وحجج  براهين 

وطرح القضية الواسعة لإلسالم.

الحق في النقد الالذع

ممن  أصدقائي  بين  من  العديد  هناك 

إيبدو«،  »شارلي  قراءة  يحبون  كانوا 

وأيضا  وجرأتها  بسخريتها  متعلقين 

نهاية  وعند  ــك  ذل ــع  وم وقاحتها. 

أحداث  بعد  شك  وبدون  التسعينيات، 

هذه  تغيرت  أيلول/سبتمبر،   11

بسقوطها  وذلك  ما  حد  إلى  الصحيفة 

كان  الجديدة«.  »املحافظة  من  نوع  في 

مدير النشر في تلك املرحلة يتخذ موقفا 

وينحاز  العراق،  ضد  الحرب  لفائدة 

جانب  إلى  وانتهازية  واضحة  بكيفية 

»صراع  فرضية  على  مبنية  للعالم  رؤية 

الحضارات«. وبسبب الهاجس الجديد 

املضاد لإلسالم الذي بات يسكنه، وكذا 

املسلمين  يمثل  ال  أن  اختياره  بسبب 

مشوهة  شخصيات  خالل  من  سوى 

الصحيفة  هذه  تعد  لم  ومتوحشة، 

ســواء  رفــاقــي  مــن  العديد  تُضحك 

الذين  أو  املؤمنون،  املسلمون  منهم 

»املسلمين  كتلة  من  جزءا  يشكلون 

أولئك  أيضا  أو  السوسيولوجيين«، 

دينية.  قناعات  بــدون  كانوا  الذين 

نوعا  تشبه  التمثيالت  هذه  كانت  لقد 

التي  والكاريكاتورات  الرسومات  من 

وأثناء  قبل  كثيرا،  الغرب  في  ازدهرت 

ذلك،  بعد  وأيضا  االستعمارية،  الحقبة 

العرب،  تمثل  كانت  رسومات  وهــي 

األكثر  الزوايا  من  والصفر،  والسود 

توجد  هذه،  النظر  وجهة  ومن  مخزية. 

باأللوان  معبرة  جد  انطولوجيات  اليوم 

للمغاربيين  واملذلة  املهينة  الصور  لهذه 

والتي  واآلسيويين،  واألفارقة  والعرب 

ــالم  واإلع الصحافة  من  جمعها  تم 

مرتبطة  إنتاجات  الغربية...  والسينما 

الحر،  وبالفكر  باإلبداعية  أحيانا 

النقدية  والتحليالت  األبحاث  وسلطت 

الضوء  واستيهاماتها  لالستشراق 

عليها. 

ومع ذلك ال أحد يمكن أن يتعرض للقتل 

املحرضين  حتى  بل  رسومات..  بسبب 

العنف  واملستفزين ينبغي حمايتهم من 

التعبير قد  السياسي الجامح. إن حرية 

تكون حرية مشاكسة وعنيفة ومزدرية، 

سلطة،  بدون  ألقلية  تتعرض  حين  ولو 

كما هو الشأن في هذه الحالة، ال يمكن 

أية  تحت  عليها  التهجم  يكون  أن 

ذريعة. فاملس بها يشكل مسَّاً بالعقل.

السخرية  في  الحق  أن  الواضح  من 

والنقد الالذع ألي شيء وفي كل األوقات 

دون  ومن  مطلقاً.  حقاً  يعتبر  أن  يمكن 

يمكن  والقدح،  التعصب  بين  الخلط 

هامة  كممارسة  األخير  هذا  نعتبر  أن 

من  املتن  نقد  على  تقوم  ومترسخة 

على  الــقــدرة  ــإن  ف وبحق،  ــداخــل.  ال

كشرط  تظهر  الذاتية  السخرية 

التقاليد  وترميم  إلصالح  ليس  أساسي 

والعادات  بالواقع  ومقابلتها  والثقافات 

تطورا  تعرف  التي  الثقافية  والبناءات 

أن  يمكن  ذلك  إنكار  إن  بالخلط.  مليئا 

استيعاب  على  القدرة  عدم  عن  يكشف 

الدعامة الضرورية للتحديث.

إن اإلسالم دين مستقر بشكل طبيعي 

مجده  بلحظات  الكوني  الصعيد  على 

الحضارية  ووعــوده  القوي  وتاريخه 

وفضاءاته  الديموغرافية  وأرضيته 

يمكن  ال  الواسعة،  الجيو-إستراتيجية 

عشوائية  برسومات  كثيرا  يهتم  أن 

وشبه محلية، ذات طابع فلكلوري ملنبر 

إعالمي كان يعاني من صعوبات كبيرة.

التهميش واألفراد

»شارلي  مجزرة  مرتكبي  بخصوص 

إيبدو«، فجميع التفسيرات قدمت بدءاً 

من املخططات والكليشيهات األمنية إلى 

التفسيرات الوجودية األكثر عشوائية.

على  البداية  في  اإلحالة  تمت  لقد 

كون  في  يتمثل  بسيط  نفسي  تفسير 

األمر يتعلق قبل كل شيء بأطفال نشأوا 

وبعد  العمومية،  املساعدة  أحضان  في 

وسُجنوا،  وأب  أم  غير  من  ترعرعوا  أن 

وفي السجن ارتموا في براثن املعتقدات 

ومهمشين،  منبوذين  وصاروا  املتطرفة 

وأخيرا أصبحوا أشباحا اجتماعية قابلة 

املمكنة  االتجاهات  جميع  في  للتعبئة 

االنحرافات  من  تصورها،  يمكن  والتي 

املسارات  إلى  الكبيرة،  إلى  البسيطة 

ــاب.  واإلره والتطرف  بل  املافيوزية 

لتشمل  املساءلة  نطاق  وبتوسيع 

مرتكبي  فإن  ككل،  االجتماعية  البنيات 

هذه املجزرة، كما تم اإلجماع عليه، هم 

داخل  منشقون  فرنسيون  أشخاص 

ال  التي  الظاهرة  لهذه  ونتاج  ضاحيتهم 

عبر  إليها  باإلشارة  السياسيون  يتردد 

على  »األبارتايد  العادية   غير  العبارة 

االستحضار  إن  الفرنسية«.  الطريقة 

يمكن  »األبارتايد«  ملفهوم  الرسمي 

حد  على  واألفضل  باألسوأ  ينذر  أن 

ترتيبات  عن  اإلعالن  سيتم  هل  سواء: 

املسلمين،  قمع  وتشديد  استثنائية، 

أو  أقــوى،  وصاية  تحت  ووضعهم 

إخضاعهم للمراقبة الشديدة؟

فرنسا،  إلى  عديدة  بزيارات  قمت  لقد 

زيارات كانت كافية بالنسبة لي ملالحظة 

ومنذ أمد طويل أنه باإلمكان أن يولد املرء 

أجنبيا  الوقت  نفس  في  ويظل  بفرنسا 

في نظر أولئك الذين يعتبرون أنفسهم 

فرنسيين أصليين. لكن من وجهة النظر 

هذه، فإن سبب اإلقصاء يكون مزدوجا: 

هؤالء الشباب الجانحون قد تم التخلي 

عنهم من طرف بلدانهم األصلية ما دام 

أنهم في يوم ما قد غادروا بلدانهم، ولم 

يتم أبدا إدماجهم كليا من طرف الدولة 

عوالم  من  أتوا  أناسا  وظلوا  املستقبلة، 

واملتمثل  األبدي  الوضع  هذا  إن  أخرى. 

في أن تكون بين وضعيتين، أي وضعية 

أن ال تكون تماما من هنا أو من هناك هي 

بطبيعة الحال وضعية محفوفة باملخاطر 

والتهديدات.

الحدث  هذا  فإن  أخــرى،   ناحية  من 

أصولي  انتقام  حــدث  من  أكبر  هو 

في  »البغيض«  الفعل  زاوية  من  متطرف 

الرسومات  في  املتمثل  األصوليين  نظر 

الحديث  وجــرأة   للرسول  املسيئة 

ثم  إليه  ــاءة  اإلس على  ــرار  واإلص عنه 

كما  عليها  واملحافظة  املمارسة  عقلنة 

التحريري  للخط  بالنسبة  الشأن  هو 

للجريدة املعنية، واعتبار أن األمر يتعلق 

وإدراجها  للحرية  مشروعة  بممارسة 

بل  اإلنسان  حقوق  ميتافيزيقيا  ضمن 

للغرب  املميزة  السمات  من  واعتبارها 

توجهات  في  لالختزال  القابلة  وغير 

املجتمعات، والتي هي توجهات قديمة.

املستوى  هذا  على  إغفال  دون  ومن 

والتكتيكات  اإلستراتيجيات  قراءة  من 

وردود أفعال الفاعلين األعداء املتربصين 

مسرح  للبالد  املتتالية  االلتزامات  دوماً، 

من  األقل  على  حروب  ستة  في  القتل 

اإلستراتيجية  واملناجم  البترول،  أجل 

ساحل  أفغانستان،  من  كل  في  والتأثير 

أفريقيا  العراق،  مالي،  ليبيا،  العاج، 

الوسطى، سوريا... من دون إغفال أيضا 

تطوير  على  تعمل  التي  الديناميكيات 

املسؤولين  أن  يبدو  الداخلي،  العدو 

السياسي  للعنف  املفترضين  املركزيين 

إيبدو« كانوا يسعون  في حالة »شارلي 

وراء عمل الخلية الباريسية املكونة من 

وصقل  حشد  إلى  املتطرفة،  العناصر 

الهجرة  إجبار  طريق  عن  املتناقضات 

إحدى  إلى  ــوالء  ال بين  االختيار  على 

مأزق  وبين  اإلسالمية  الهوية  مكونات 

اإلدماج بمعنى االنتماء إلى فرنسا.

»الداء يوجد في اإلسالم«،

كما يدَّعون

عن  نعبر  أن  إال  يمكن  ال  أنه  لي  يبدو 

الضبابي  الكالم  بخصوص  دهشتنا 

الفرنسي  للفيلسوف  للغاية  واملــؤذي 

مؤلفاته  تثير  الذي  أونفراي،  ميشال 

األبيض  للبحر  الجنوبية  الضفة  من 

يسرد  وهو  كبيرا،  اهتماما  املتوسط 

من  العنف  وتمجد  تشيد  قرآنية  آيات 

القراءات،  هذه  فحسب  نظره.  وجهة 

اإلســالم  في  الــشــروط  جميع  تتوفر 

وفي  للموت.  حامل  قاتل،  النحراف 

أحداث  أثارتها  التي  املشاعر  خضم 

التي  تصريحاته  فإن  إيبدو«،  »شارلي 

وواقعية  عقالنية  بقراءة  القيام  تزعم 

أثارت  اإلسالمي،  للشأن  عاطفية  وليس 

بسبب  فالسفتنا  من  العديد  دهشة 

الناتجة  ومزالقها  الكثيرة  أخطائها 

وثقل  التسرع،  وعن  واضح،  جهل  عن 

الالمفكر فيه وسيادة الكليشيهات. كما 

الهجوم  أن  إلينا  بالنسبة  املثير  من  أنه 

نسخة  على  وليس  ــالم،  اإلسـ على 

ظاهرياً  هو  لإلسالم،  ومنحرفة  مشوهة 

التي  السامية  مناهضة  بنقد  مرتبط 

اإلسالم.  من  جوهرياً  منبثقة  إنها  يقول 

ومن بين تعبيراتها البارزة بحسب رأيه 

وعدم  إلسرائيل،  املسلمين  معارضة 

اعترافهم بها وعدوانيتهم تجاه الكيان 

الصهيوني.

»الفاشية  مصطلح  ابــتــكــار  إن 

علمي  في  ربما  يعود  قد  اإلسالمية«  

الفصل  في  ليفي  هنري  برنارد  إلــى 

خصصه  الــذي  الكتاب  من  الشهير 

املنكفئة«  »الجثة  هذه  اليسار،  ملسألة 

النقاش على  حسب تعبيره. لقد اختزل 

العموم  في أفكار جد تبسيطية لإلسالم 

وبصفة  التقدم،  لقيم  معادياً  باعتباره 

خاصة باعتبار القومية العربية مناهضة 

يخفي  ال  نفسه  الوقت  وفي  للتحديث. 

التي  الصهيونية  مع  تعاطفه  الكاتب 

بدرجات  ذلك،  من  بالعكس  لها،  يعترف 

والعقالنية  الحرية  إلى  النزوعات  من 

على  ينكرها  أبعاد  وهــي  والتقدم، 

القومية العربية في تعبيراتها الصارخة 

كالناصرية أو البعثية أو غيرها. إن كل 

املشكل، انطالقا من هنا، مرتبط بمكان ما 

لنذكر  اإلسالم. في جواب مقتضب،  في 

له  بحث  في  امللك  عبد  أنور  أن  كيف 

صار اليوم مرجعاً كالسيكياً حول الفكر 

عليه  تشتمل  ما  ابرز  املعاصر  العربي 

من  والنازية  الفاشية  مع  املقارنة  هذه 

وديانات  أماكن  في  وكما  وظلم.  حيف 

أخرى، وفي كنف العروبة واإلسالم، فإن 

وإرادة  والتحرير  للحرية  امليول  درجة 

التحديث قوية جداً.

من  حتى  النصوص  إلى  فباإلضافة 

من  وانطالقاً  ذاتــه،  اإلســالم  ــل  داخ

يجب  والتي  املمارسات  أو  السلوكات 

وذلك  حين،  كل  في  وضعيتها  فحص 

كلمة،  كلمة  جملة،  جملة  فقرة،  فقرة 

يوجد تواطؤ في كثير من الحاالت بين 

الرجعية  والقوى  الالديموقراطية  الدول 

داخلها من جهة، وبين رجال الدين من 

من  يتجسد  تواطؤ  وهو  أخرى،  جهة 

خالل قراءة القرآن تؤدي إلى استنتاجات 

أكثر أبوية وأكثر مناوئة للديموقراطية 

دمقرطة  فإن   ذلك  ومع  ظالمية.  وأكثر 

النص واملواقف، بما فيها دمقرطة املعرفة 

اليوم  وحزماً  اتساعاً  أكثر  هي  الدينية 

من أي وقت مضى.

تم  التي  ــرى  األخ الحجج  بين  ومن 

عن  املناسبة  هذه  في  عليها  االعتراض 

األطروحة،  هذه  حسب  الحالي  اإلسالم 

واقع أنه ظل سجين ماضيه، على عكس 

إصالحها  أنجزت  التي  األخرى  الديانات 

مجدِّدوها  لها  كان  والتي  الديني  للحقل 

واملادي.  الروحي  بين  التوازن  فأوجدت 

ويعكس  جداً  عامَّاً  يبدو  التقييم  هذا  إن 

العميقة  االجتماعية  التطورات  قليال 

من  الكثير  إن  اإلسالمية.  الدول  ملجموع 

اإلسالميين  واملناضلين  بل  الدين  رجال 

القراءات  بسبب  االحترام  يفرضون 

الحديثة والجريئة التي قاموا بها للمتون 

القديمة بحيث حققوا تقدماً ينسجم مع 

اإلسالمية  السياسية  الحقائق  طبيعة 

ديانةً  أن  جيداً  استيعابهم  مع  الراهنة، 

وأمراض  ظواهر  على  فعل  كرد  تولد  ما 

مع  منسجمة  تظل  أن  وينبغي  عصرها، 

املنتجة  الديناميكية  استمراريتها  مبدأ 

للدالالت واالندماج واالنفتاح.

سماوات  ظل  في  أنه  أيضاً  يتردد 

شأناً  اإليمان  يبقى  األخــرى،  الديانات 

املؤمنين  طرف  من  يستخدم  وال  فردياً 

إن  العالم.  خالله  من  يرون  كمنظور 

حسب  اإلسالم،  في  العجز  هذا  مالحظة 

رؤية شائعة، على مستوى التوازن بين 

الفردي والجماعي إنما يريد أن يتجاهل 

واقع  وبروز  الفردانية  سيرورات  تطور 

اإلسالم.  أرض  على  للفرد  حاسم جديد 

تقدماً  أكثر  الواقع  في  هو  التوازن  إن 

مما يُعترف به كما تبين ذلك التحوالت 

عرفتها  التي  وغيرها  الديموغرافية 

من  ويمكننا  اإلسالمية.  البلدان  معظم 

املكانة  عن  نتساءل  أن  أخرى  ناحية 

في  حدث  فيما  ديني  هو  ملا  الحقيقية 

باريس خالل مطلع العام.

الذي  االدِّعــاء  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 

اإلســالم  في  ــداء  »ال عبارة  عنه  تعبر 

هناك  ليس  عامة.  جد  عبارة  تبدو   «

مسلم مطلق وغير متميز عن املسلمين 

عبارة  نعيد صياغة  أن  ويمكن  اآلخرين. 

جوزيف دو ميستر، املفكر املضاد للثورة 

ليس  أنــه  على  بالتأكيد  الفرنسية 

يوجد  ولكن  مجرد«،  »مسلم  هناك 

مسلمون سعوديون وإيرانيون وماليون 

وسنغاليون ومصريون ومغاربة.

لم أكن أدرك املعنى الحقيقي للعنصرية 

ألول  الفرنسية  األرض  وطأتُ  عندما  إال 
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إتمام  ألجل  باريس  فيه  وصلتُ  حين 

أتذكر  زلــت  ما  الدكتوراه.  ــة  دراس

الصدمة التي أصبتُ بها في ذلك اليوم. 

أن  أفهم  وقتاً طويال كي  استغرقتُ  لقد 

بمقابل  فرنسا.  داخل  واقعين  هناك 

فرنسا التي تنفي اآلخر، فرنسا الرجعية، 

االمبريالية،  االستعمارية،  املسيطرة، 

ذاتها،  على  املنطوية  اإلقليمية  وكذلك 

توجد فرنسا الحرية، املساواة، واإلخاء، 

وحقوق اإلنسان والديموقراطية، فرنسا 

والعاملة  العاملية  فرنسا  واألنوار،  العقل، 

فرنسا  في  األمل  أفقد  ولن  باستمرار. 

في  اإلنصاف  على  قدرتها  وفي  هذه 

مسألة من هذا القبيل.

بل  صعود  اليوم  يسوده  السياق  إن 

إلى  املنتمية  والقيم  الشعبوية  وانتصار 

ال  والتي  األخرى  فرنسا  زمن  آخر،  زمن 

تزال تعمل كذلك باستمرار، وغير بعيد 

جيرت  اسالموفوبيا  تستشري  عنها 

في  فراج  ونيجيل  هولندا،  في  ويلدرز 

أملانيا  في  بيجيدا  وتظاهرات  انكلترا، 

حين  في  النازية،  باألزمنة  تذكِّر  والتي 

الظهور  إلى  السياسية  الديانات  تعود 

ويبرز  الــســمــاوات،  مختلف  تحت 

والصهيونية  بوش  نماذج  من  التائبون 

واملد اليميني في الهند الهندوستانية...

يـــكـــون،  أن  يــمــكــن  ال  كـــلـــه  ــذا  ــ هـ إن 

ــن الــقــلــق  ــ ــال، إال تـــعـــبـــيـــر عـ ــ ــقـ ــ كـــمـــا يـ

والسياسية  االقتصادية  للعوملة  الكبير 

والـــــــثـــــــورات األوروبـــــــيـــــــة ضـــــد نــخــب 

ــزاب الــســيــاســيــة واإلنــتــلــجــنــســيــا  ــ ــ األحـ

املــــــؤثــــــرة فـــــي وســـــائـــــل اإلعــــــــــــالم. إن 

الــشــروط مــتــوفــرة مــن أجـــل أن تكون 

ــــالم ســهــلــة. ومــع  عــمــلــيــة تــجــريــم اإلسـ

ذلك ال يمكن الختم من دون اإلشادة 

بــالــتــحــمــل والــصــبــر والــســلــوك املــثــالــي 

الهجرة،  مــن  املنحدرين  للفرنسيين 

مواجهة  منهم، في  املسلمين  وخاصة 

عـــقـــود بــكــامــلــهــا مـــن الـــكـــراهـــيـــة ضد 

األجانب والحمالت اإلعالمية املستمرة 

ــور  ــدهــ ــة وتــ ــمــ ــدائــ ــ ـــزازات ال ــ ـــفـ ــ ـــتـ واالســـ

األوضاع املعيشية.

اإلسالم والثنائية الفرنسية

أطلقت الصحافيّة املصريّة دعاء سلطان مؤخّراً موقع )زائد 18 وأنت 

حر( املخصص بالدرجة األولى لنقد املمارسات االجتماعية والسّياسيّة في 

مصر. املوقع منوّع، وتغلب عليه الصّبغة الشّبابيّة، وقد ساهم فيه حتّى 

اآلن 24 كاتباً وكاتبةً جلّهم من مصر. وهو موزع على 11 تبويباً، أوّلها 

الرّسميّة  واملواقف  باملستجدّات  تُعنى  مقاالت  فيها  تنشر  »اصطباحيّة« 

كمقال شريف عازار »وطن بال مواطنين أفضل من مواطنين بال وطن« 

الّذي ينتقد فيه قرار الكنيسة القبطيّة التنّصل من مسؤوليتها عن دير 

وادي الرّيّان بعد أن صدر قرار حكومي بإنشاء طريق يمرّ بمنطقة الدّير.

في »مساحة حرّة« نجد مقااًل لنوّارة نجم عنوانه »أنت تذكرة«، ترصد 

في  »لكننا  الجوّي،  الدّفاع  ملعب  مجزرة  على  املصريّين  أفعال  ردود  فيه 

إلى زومبي،  الناس خطوب وأحداث، حولتهم  العجائب، جرت على  أرض 

لديهم،  املخ  كيمياء  في  غيّر  قد  عليهم  والدم  املوت  تتابع  يكون  وقد 

فطفقوا يقولون جمال أقرب إلى هذيان مختل هارب من مصحة لألمراض 

العقلية. وهنا يحضرني توصيف وزارة الداخلية ألي مرتكب لجريمة قبل 

الثورة: مختل عقلياً، حتى قلنا: هي البلد كلها مختلين عقلياً؟ فإذا باأليام 

تثبت صدق الداخلية وكذب حسن ظننا«.

في »فنّ وثقافة« مقال لصبري فوّاز عنوانه »الذّوق العامّ« يخلص فيه 

كل  يحتمل  الفن  العام..  الذوق  اسمها  حاجة  الفن  في  »مفيش  أنّه  إلى 

األنواع واالتجاهات، حتى املجنون منها، أو الفج، وكل واحد وذوقه.. وكل 

فولة ولها كيَّال«.

في »ملفّات« وفي باب »عنصري بطبعه«، نقرأ مقااًل لهويدا طه بعنوان 

الفاضلة  املرأة  مواصفات  »قائمة  إن  تقول  الفاضلة«.  السّيّدة  تكوني  »ال 

تكوّنت عبر السنين لتضمن شيئاً واحداً: ترسيخ ملكية الرجل للمرأة.. 

وقرارك  وروحك  أمالكه! جسدك  له  أن تحفظي  يعني  فاضلة  تكوني  أن 

أيتها  وعقلك! هل هذا كالم )ناشطات نسويّات(؟! ال طبعاً.. هذا واقعك 

بعنوان  يوسف  إلكرام  فمقال  »إعالم«  في  أمّا  الفاضلة!«.  السيدة.. 

الّذي طال اإلعالميّة  »ملصر...ال من أجل ليليان«، تعلّق فيه على الهجوم 

ليليان داوود بسبب تغريدة لها على تويتر انتقدت فيها األحكام الصّادرة 

في قضيّة أحداث مجلس الشّورى: »لعل أكثر ما يؤلم في هذه القضية 

من  بعض  أعين  في  مصر  مقام  صغر  كيف  أعيننا  أمام  كشفت  أنها 

ينتسبون إليها، وهانت عليهم لدرجة أنهم ال يتورعون عن أن يحرموها 

من أي طاقة نور«.

تبويب »سكريبت« مخصّص لنشر سيناريوهات أفالمٍ كاملة، والبداية 

مقااًل  نجد  »صحتنا«  وفي  املصنع«.  »فتاة  فيلم  سيناريو  مع  كانت 

للدكتورة نيرمين بدير عنوانه أنا مصاب بحبّ الشباب..ماذا آكل وعمَّ 

أمتنع؟«، وهناك أيضاً »فيديو« و »تواصل اجتماعي« و »كاريكاتير«..

يبدو )زائد 18 وأنت حرّ( يتقصد اعتماد لغةٍ مبسّطة تصل إلى العامّيّة 

في كثيرٍ من األحيان.

للموقع صفحات على فايسبوك وتويتر وغوغل بلس.

/http://www.za2ed18.com

مـواقع / إصدارات

فكـــرة

في الرّابع عشر من آذار/مارس الجاري، انحرف قطار ركّاب 

الحوامديّة  القاهرة عن مساره في منطقة  إلى  أســوان  متّجهٌ من 

ــاة أربـــعـــة أشـــخـــاص وإصـــابـــة آخـــريـــن. قـــد يــبــدو مــوت  ــبــاً وفــ مــســبّ

أربعة أشخاصٍ »فقط« أمراً عاديّاً بالنّسبة ملتتبّعي شؤون النقل 

بالقطارات في مصر، لكنّ ما حدث في محطّة الحوامديّة، نجم، 

التحكم في املحطّة  وفق مصدرٍ أمنيّ، عن اقتحام ملثّمين لغرفة 

وتهديدهم الشخص املسؤول عن توجيه القطار فيها، زما حدث، 

يخرج ملرة عن تقاليد حوادث سكك الحديد الكثيرة واملأساوية. 

قطار  اصــطــدام  أدّى  عــام 2013  نوفمبر  ــانــي/  الــثّ تشرين  فــي 

قبل  مقتل 24 شخصاً.  إلى  تقاطع في دهشور  بسيّارتين عند 

انــحــراف قطار حربيّ عن سكّته  أودى  بأحد عشر شهراً  ذلــك 

في منطقة البدرشين )القريبة من الحوامديّة( بأرواح تسعة عشر 

الثاني/ نوفمبر عام 2012 اصطدم قطار  مجنّداً، وفي تشرين 

ما  املندرة،  قرية  املنيا بحافلة مدرسيّة في  إلى  متّجه من أسيوط 

أدّى إلى وفاة 44 تلميذاً وثالثة من ركّاب القطار، لم تستطع أن 

تنجدهم فرق اإلسعاف الّتي حضرت إلى املكان دون تجهيزاتٍ 

كافية.

لكن تبقى حادثة »قطر الصعيد« الّتي وقعت عام 2002 االفظع. 

ذلك العام اندلع حريقٌ في العربة األخيرة من القطار 832 املتّجه 

من القاهرة إلــى أســوان، وامتدّ إلــى سبع مقطوراتٍ أخــرى. فقد 

املــحــتــرق تسعة كيلومترات.  الــقــطــار  فــتــقــدّم  الــسّــيــطــرة،  الــســائــق 

السّبب؟ احتراق موقد في  قتياًل.  النّهائيّة كانت 361  الحصيلة 

رئيس  حينها  القطار، حسبما صــرّح  في  العربات  إحــدى  بوفيه 

مجلس الــوزراء عاطف عبيد الّــذي أقال وزير النقل واملواصالت 

السّكة  إحالة 11 من مسؤولي  اإلقالة   رافقت  الدّميري.  ابراهيم 

من  جميعاً  ــرِّئــوا  بُ لكنّهم  اإلهــمــال،  بتهمة  املحاكمة  إلــى  الحديد 

التّهمة وخرجوا »كالشّعرة من العجين«. الطّامة الكبرى هي أنّ 

ابراهيم الدّميري، بشحمه ولحمه، عاد وزيراً للنقل عندما شكّل 

حازم الببالوي حكومته االنتقاليّة في تمّوز/ يوليو 2013!

الــى حــوادث السير بالحافالت، وكــل يومين تسقط  ال نتطرق 

واحــــدة فــي تــرعــة او حــفــرة، وتــحــدث اصــطــدامــات قــاتــلــة بينها 

بسبب تهالك شبكة الطرق، وال نتطرق الى كارثة النقل النهري 

وغرق العبارات.. نكتفي بما سلبته حوادث القطارات من أرواح ) 

1547 في العشرين عاماً املاضية(. شبكة سكك حديد كانت عند 

إنشائها عام 1851 األولى في العالم العربي والثّانية في العالم. 

طول هذه الشّبكة يبلغ اليوم 9400 كيلومتر وهي تتشكّل من 

43 خطّاً رئيسيّا وفرعيا، وتصل إلى معظم املناطق املصريّة. لكنّ 

التحسينات الّتي خضعت لها منذ تأسيسها كانت في معظمها 

شكليّة شملت مؤخّراً تحديث محطّة مصر وإغراقها.. باملحالت 

مــع مخاطر  وال   الشّبكة  تهالك  مــع  التعامل  يــجــرِ  لــم  الــتــجــاريــة! 

املزلقانات )التقاطعات( الّتي تقع غالباً في مناطق تعبرها الحافالت 

والسّيارات. يذكر أنّ الشّبكة أغلقت بالكامل في تشرين األوّل/

بنسبة  اآلن  تعمل  وهــي  األمنيّة  املخاطر  بسبب   2013 أكتوبر 

القبلي.  الوجه  املئة في  البحري و80 في  الوجه  املئة في  90 في 

يضاف إلى قدم الشبكة والقطارات وعدم مراعاة امان السير أن 

العاملين في هذا القطاع يعملون بأجورٍ منخفضة وينقص العديد 

منهم التأهيل. أليست شبكة القطارات، وهي اكثر وسائل النقل 

شعبية، أولوية قبل مشاريع ال أحد يعلم من تخدم، من قبيل تلك 

التي تناولها مؤتمر شرم الشيخ االقتصادي األخير؟؟

قطارات مصر

ربيع مصطفى

عبد الله ساعف

زائد 18 وأنت حر

بطرس املعرّي ــ سوريا
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عبد الله الساعف

مدير »مركز الدراسات واألبحاث

في العلوم االجتماعية«، من املغرب



تنشغل محافظة دمشق كثيراً بإعادة توضيب حيّز من 

عقارية.  استثمارات  خرائطِ  في  املنهَكة  املدينة  أطراف 

على   2013 العام  فبراير  شباط/  في  املحافظة  صادقت 

ستة مخططات تنظيمية تفصيلية، وكأنها تحشد عدّتها 

باكراً لرسم معالم بناء جديدة، واثبة فوق خرائط الدمار 

مخطط  املحافظة  جعبة  في  بعد.  رسمها  يكتمل  لم  التي 

خلف  الحكومية  املشيدات  ملنطقة  العمرانية  الصفة  يعدّل 

فنادق  فيها  عقاري  تطوير  منطقة  إلى  ويحوّلها  الجمارك، 

التي  ذاتها  األرض  وهي  االستخدامات،  متعددة  ومبانٍ 

 2008 العام  القطرية  الديار  لشركة  وهبها  السلطة  نوت 

مساحة  فوق  للعاصمة  الجديد  التجاري  الوسط  لتشيّد 

ملقاسم  العمرانية  الصفة  آخر يعدّل  550 دونماً. ومخطط 

الدباغات قريباً من الزبلطاني، ويمهّد لتحويلها إلى منطقة 

إلى منطقة سكنية. وصادقت  ال  حرفية، سياحية، خدمية، 

املحافظة في باقي املخططات على تنظيم منطقة املهاجرين، 

وبرزة، ودمّر الشرقية، واملزة الجديدة. وعلى األرض لم يتم 

بعد اختيار الالعبين األساسيين في مشاريع االستثمارات 

العسكري قبل  النزاع  مدّ  انحسار  بانتظار  املقبلة  العقارية 

ذلك.

تاريخ  فثمّة  واحداً.  ليس  لدمشق  العمراني  الوجه  لكن   

تعطّلت حركته فسكنَ في مبانٍ ال تزالُ حيّة إلى اآلن، تقدّم 

مع غيرها من أبنية سكنية دمشق بوجوهٍ معمارية متعددة 

املنابت واألنساب، فتصنع مشهداً بصرياً يصعب تجاوزه. 

اصطادها  التي  العمرانية  الوجوه  هذه  ظهرت  كيف  لكن 

بعضها  جوار  إلى  وجمّعها  مختلفة،  مواقيت  في  التاريخ 

وأبقاها متماسكة، جمالياً على األقل؟

مخطط روماني قبل أبنية العثمانيين

يتجاور  مركزها  في  حذفها.  يمكن  ال  مدينة  دمشق 

سعيد  رضا  قاعة  مع  والشريعة  الحقوق  كليتي  مبنى 

بناء  يزال  وال  جداً،  قديمان  بناءان  كالهما  للمحاضرات. 

كليتي الحقوق والشريعة يحتفظ باملعالم املعمارية للثكنة 

الحميدية في السقف القرميدي، وشكل النوافذ والفسحات 

الخضراء بين األروقة املتداخلة، وفي رحابة البهو، واألدراج 

العريضة، واألسقف العالية. تلك الثكنة تمّ تشييدها أثناء 

حكم إبراهيم باشا بين العامين -1832 1840، حينما بلغ 

تأثر العثمانيين بالعمارة األوروبية أوجه. في حين تطوّرت 

نور  بناه  الذي  النوري»  «للبيمارستان  الذاتية  السيرة 

الوطني  املستشفى  إلى   1154 العام  حوالي  زنكي  الدين 

أيام حكم إبراهيم باشا، ثم لحقت به إصالحاتٍ ترميمية 

وإن  للمحاضرات،  سعيد»  «رضا  قاعة  إلى  حالياً  حوّلته 

بقيمةٍ جمالية تخلّت عن بعض معالم البناء األساسية من 

دون أن تلغيها كليّا. كما تُجاورها من جهة الشمال التكيّة 

متقَنِ  حالها كشكلٍ  على  قائمة  تزال  ما  فهي  السليمانية، 

الصنع من الذوق اإلسالمي العمراني منذ أنشأها السلطان 

اململوكي  األبلق  القانوني، وقبل ذلك كانت قصر  سليمان 

الذي بناه الظاهر بيبرس خالل حكمه لدمشق بين العامين 

1223 – 1277. نصيب العثمانيين في عمارة دمشق وافر 

ال يزال ناهضاً في شواهد عديدة، مثل مبنى ناظم باشا في 

املهاجرين الذي صار القصر الجمهوري، ومبنى زيوار باشا 

الذي تحوّل إلى املعهد الطبي العام 1903 ثم أصبح بناؤه 

تخفى  وال  اإليطالي.  املستشفى  جنوب  جمال  جول  ثانوية 

جامع  ومئذنة  قبّة  شكل  عن  العثمانية  املعمارية  اللمسة 

السلطان  بناه  والذي  الصالحية  في  الدين  محيي  الشيخ 

العثماني سليم األول أيضاً.

املخطط  إلى  تعود  الراهن  عمرانها  بمعظم  دمشق 

ملموسة  إضافاتٍ  أي  تشهد  فلم   ،1968 للعام  التنظيمي 

املاضي،  العقد  خالل  الفنادق  من  عدد  ظهور  خال  ما  عليه 

باللون  املطعّمة  البيضاء  بواجهته  «الفورسيزون»  أحدها 

في  متمعّناً  السليمانية  التكية  على  يطلّ  وهو  األخضر 

أعاله  من  تظهر  فيما  الضفتين،  بين  يفصل  طويل  تاريخٍ 

حجري  بسور  مزنّرة  كجزيرة  طافيةً  القديمة  دمشق 

العام  حوالي  تنظيمي،  مخططٍ  كأول  الرومان  وضعه 

الذي  الشطرنجي  بالتقسيم  واستعانوا  امليالد،  قبل   85

الجزر  فظهرت  العمارة،  جمال  ويبرز  املساحة،  في  يقتصد 

املستقيمة،  الشوارع  وشُقت  واملتجاورة،  املربّعة  السكنية 

باسم سوق مدحت  يُعرَف  الذي  املستقيم  الشارع  ومنها 

باشا بطول كيلومتر ونصف الكيلومتر. ذاك املخطّط بدأ 

يتالشى عقب بناء الجامع األموي أيام عبد امللك بن مروان 

في  يبرز  مدهش  معماري  كإرثٍ   715  -  705 العامين  بين 

في  ثراءها  كما  األموية،  الدولة  سطوة  مساحته  اتساع 

صوب  الخالفة  عاصمة  وبتحرّك  لكن  الكثيرة.  زخرفاته 

بغداد بعد العام 750 صارت دمشق أقل أهمية ملركز الحكم 

التي  املعمارية  االتجاهات  في  واقعياً  ذلك  وتمثّل  العباسي. 

سادت حينها، فهذهِ تعكس املستوى االقتصادي للطبقات 

املاثل،  السياسي  الظرف  ثانياً  وتعكس  أوًال،  االجتماعية 

والفاطميين،  اإلخشيديين  أيام  االضطرابات  عمّت  حيث 

إلى ثالثة آالف  وانخفض عدد سكان دمشق من 125 ألف 

أقل  الدمشقية  والحارات  الشوارع  وصارت   ،1075 العام 

مادّي  تعرّجاً، وبنهاياتٍ مسدودة كتجسيدٍ  عرضاً، وأكثر 

الفقر وارتفاع  واقعي لغياب األمن وانتشار الفوضى وزيادة 

األسعار. كما اختفت الهندسة املربعة الشطرنجية للكتل 

تكوين  في  وتقشّفاً  عشوائية  أكثر  فصارت  السكنية، 

مظاهرها الخارجية، وال تزال تلك قائمة حتى اآلن. مع ذلك 

الدمشقية، تتقاسم خصائص  البيوت  بقيت، وسواها من 

الفسحة  حول  جميعها  تتمحور  إذ  متقاربة،  معمارية 

املعادلة  هذه  الحقاً  لتتغيّر  الشارع،  على  ال  للبناء،  الداخلية 

الروماني،  سورها  خارج  دمشق  توسّعت  حين  املعمارية 

فظهرت «الصالحية» منذ سكنها املقدسيون بعد سقوط 

زمن  اتسعت  ثم   ،1098 العام  الصليبيين  بيد  القدس 

من  وتالصقت   1259  –  1174 العامين  بين  األيوبيين 

في  ظهرت  ثم  القديمة.  املدينة  سور  مع  الجنوب  جهة 

امليدان،  أحياء  العامين 1259 -  1516  بين  املماليك  عهد 

بيوته  تزال  ال  الذي  ساروجة  وحي  والقبيبات،  والسويقة، 

تصميمها  يعود  والتي  اآلن،  حتى  قائمة  بعضها  املتهالكُ 

املعماري إلى معادالت البيت الدمشقي، يفصلها عن ساحة 

العابد  بناء  يظهر  منه  بعيدٍ  وغير  «يلبغا».  مجمع  املرجة 

التخلّي  على  مثال  وهو   ،1910 العام  إلى  بناؤه  يعود  الذي 

املفرط في أوائل القرن العشرين عن الشكل املعماري للبيت 

من  فيه  بما  للعمارة،  املتوسطي  النموذج  وتقدّم  الدمشقي 

مرتقٍ  الداخلية،  والتزينيّة  الزخرفية  للمكونات  تراجع 

«جملوني  سقف  ويعلوه  واسع،  قبو  فوق  عدة  طبقات  في 

قرميدي».  

مخطّطا «دانجيه» و«إيكو شار ـ بانوشيا»

تَنظّم عمران دمشق في أول مخططٍ العام 1936 وحمل 

اسم «مخطط دانجيه»، فظهر حينها شارع بغداد، وحي 

الشعالن، تالهما بنحو عقدٍ من الزمن ظهور أحياء املزرعة، 

والتجارة، والقصور، وأبو رمانة، وأحياء شعبية خارج مركز 

واملزة،  وقدسيا،  ودمّر،  والتل،  وبرزة،  القابون،  مثل  املدينة 

الهندسية  الذائقة  واستقرّت  وحرستا.  سوسة،  وكفر 

املعمارية على جعل أحياء التجارة، واملزرعة، والقصور، وأبي 

رمانة ضمن نسقين من األبنية ذات االرتفاعات املتساوية، 

يعكس  وهذا  والحدائق،  الوجائب  مساحة  في  واملتناظرة 

األصليين  دمشق  سكان  بين  الحادّ  الطبقي  الفرز  غياب 

الكتل  تلك  فبدت  األحياء،  تلك  سكن  مَن  وهم  آنــذاك، 

تكوّنه.  الذي  الحسّي  االنطباع  وفي  الشكل  في  متجانسة 

خضعت  الذي  املتشدّد  املتري  البناء  نظام  تسبّب  أيضاً 

العام  (الثاني  التنظيميين  مخططيها  تنفيذ  في  دمشق  له 

ألبنيتها  الخارجي  الشكل  في  املفرط  التشابه  إلى   (1968

الطينية  الطبقة  باستخدام  املبرر  غير  الشغف  أن  لدرجة 

تسمّى  (التي  الرمادي  أو  الغامق  البني  بلونيها  الخشنة 

األبنية  أغلب  إلكساء  نهائي  كحلّ  التيرولية»)  «الرّشة 

دائماً  رداء  تلبس  برمّتها  راقية  أحياء  جعل  الخارج  من 

إنجاز  تم  العام 1968  وفي  التجارة.  مثل حي  القتامة،  من 

مخطط «إيكوشار وبانشويا» الذي نفّذ املتحلق الجنوبي، 

وشارع الثورة بامتداده حول السور القديم، وأوتوستراد 6 

تشرين، وشارع االتحاد الواصل بين شارع خالد بن الوليد 

وباب الجابية، وشارع «الحمرا» التجاري. وأقفل املخطط 

وظهرت  للمشاة،  ممر  إلى  إياه  محوًّال  الصالحية  شارع 

وركن  سوسة،  وكفر  املالكي،  في  جديدة  سكنية  مناطق 

التنظيم الشطرنجي  الدين، والعدوي، لكن ليس بطريقة 

التنظيم  بطريقة  وإنما  «دانجيه»،  مخطط  اتبعها  التي 

الحرّ. كما توسّع مركز املدينة التجاري فصار امتداده من 

آخر املهاجرين إلى سوق امليدان مروراً بساحة املرجة.

لتضخم  االستجابة  يحاول   1968 العام  مخطط  كان 

السكن  على  متزايد  طلب  من  فيها  بما  دمشق  في  الحياة 

تصميمه  تم  للمدينة  األول  فاملخطط  الخدمات.  وعلى 

صخباً  أكثر  صارت  دمشق  لكن  نسمة،  ألف   230 لنحو 

فبحسب  املاضي.  القرن  منتصف  منذ  للبشر  واستقطاباً 

دمشق  سكان  عدد  ازداد  لإلحصاء،  املركزي  املكتب  أرقام 

من 530 ألفاً العام 1960 إلى 837 ألفاً العام 1970 ثم وصل 

إلى 1.1 مليون العام 1980، وقرابة 2.5 مليون العام 1990، 

ليصل إلى 3.5 مليون مطلع القرن الحالي.

نمو العشوائيات، واملدن التابعة لدمشق

في  مرتفعة  مواليد  نسبة  خالصة  الزيادة  تلك  تكن  لم 

الهجرة  متواليات  بل وبسبب  املئة،  في   3.9 وهي  دمشق، 

من  البعيدة،  وحتى  املجاورة،  واملدن  األرياف،  من  الداخلية 

قبل أولئك الذين فاتهم قطار العمل الوظيفي في مواطنهم 

األصلية، أو لم يجدوا أرضاً يزرعونها، وال قريب يقصدون 

علّهم  لهم،  مؤكدة  وجهةً  دمشق  فكانت  إليه،  السفر 

يبرؤون فيها من جذام الفقر والبطالة، فطوّقوها بعشوائيات 

صاغوها على عجل، وبال اعتبار للهندسة املعمارية. فظهرت 

مناطق سكنية عارية من أي قيم جمالية، فال هي عمران، وال 

هي خيم، كما في الحجر األسود وحي اإلخالص، والدويلعة، 

أو   .86 واملزة  الــورور،  وعش  الشوك،  ودف  والتضامن، 

استقر الوافدون وبصورةٍ متزايدة في آخر عقدين من القرن 

مثل  عنها  بعيدة  وغير  للعاصمة  «تابعة»  مدن  في  املاضي، 

فاعتصروا  واملليحة،  وصحنايا،  وجرمانا،  عرطوز،  جديدة 

األراضي الزراعية، ودكّوها باإلسمنت، وسكنوها، فاتسعت 

عاشت  التي  االجتماعية  الطبقة  باتساع  املخالفات  حدود 

فيها من موظفين وحرفيين وضباط، واقتصدوا في املظاهر 

على  نظرة  تلقِ  لم  والسلطة  تلك.  ملساكنهم  الخارجية 

ذاك البؤس املتسع، واعتبرته «أمراً واقعاً» يداري خيبتها 

في تأمين إلحاح الطلب املتزايد على مساكنٍ الئقة، تخدّمها 

مخططات تنظيمية. فراحت تظهر كما املدن الصغيرة التي 

لساكنيها.  املتفاوتة  االقتصادية  الهوية  حولها  ازدهرت 

وأبي  املالكي  في  السلطة  ورموز  واملسؤولون  األثرياء  فهم 

رمانة وكفرسوسة واملزة والفيالت الغربية والشرقية التي 

تفيض عمارتها بمظاهر الترف في االكساء الخارجي لجهة 

في  الخارجية  والتزيينات  املستخدمة،  البناء  مواد  نوعية 

املظاهر  تلك  وتنخفض  الفت.  حداثوي  معماري  اتساق 

واجهات  فتطبع  الوسطى  الطبقة  مساكن  في  كثيراً 

الدين  ركن  في  بعضها  فوق  املتراصّة  السكنية  الشقق 

والتجارة والزاهرة، وتنخفض أكثر في املساكن ذات كلفة 

اإلنفاق  محدودة  الخارجية  املظاهر  فتكون  األقل  التشييد 

على الذوق املعماري، كما في البنايات املؤلفة من 14 طبقة 

في أول املزة، وفي األبنية مسبقة الصنع في الزاهرة وركن 

الدين والسومرية واملزة ذات الكلفة اإلنشائية املنخفضة، 

والتي  املتوسطة  الطبقة  من  األكبر  الكتلة  تقطنها  والتي 

باتت دخولها أشد التصاقاً بخط الفقر األعلى.

في شهر تموز/ يوليو من العام املاضي أقرّ مجلس محافظة 

دمشق مشروع إحداث شركة قابضة في املحافظة غايتها 

تأمين تمويل البنى التحتية، وتكاليف أبنية السكن البديل 

املحافظة  أمالك  واستثمار  وإدارة  التنظيمية  للمناطق 

الذي   ،66 الرقم  باملرسوم  املحدثة  التنظيمية  املناطق  في 

التي سفك القصف دمها بأخرى  يقترح تعويض املساكن 

أو  نازحين،  أو  الجئين،  صاروا  أصحابها  ومعظم  بديلة، 

فارين. فأي وجهٍ عمراني لدمشق تحاول هذه الشركة ومَن 

يحرّك نشاطها في الخفاء رسمَه، وأي سكانٍ سيلبسونه.

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

دمشق: وجوهٌ عمرانية يصعب حذفها

17 أسيراً فلسطينياً يقبعون في عيادة سجن الرملة اإلسرائيلي في ظروف صحية صعبة. وبحسب نادي 

األسير الفلسطيني، فـ «هناك 12 أسيراً من بينهم يقيمون في العيادة بشكل دائم»، غالبيتهم أصيبوا 

خالل عمليات اعتقالهم، بينما يفتقر املكان ألدنى العالجات والتجهيزات الالزمة. وتعتقل إسرائيل نحو سبعة 

آالف أسير فلسطيني، منهم ما يزيد عن 600 مريض، حالة 160 منهم خطرة، بحسب النادي.

أيمن الشوفي

 صحافي من سوريا

قضيـــــة
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العالقات اإلسرائيلية األميركية وتبييض األموال
من الواضح أن الهيمنة األميركية لم تعد تعتمد كثيراً على القوة املباشرة، 

بل ونتيجة العوملة، أصبحت ترتكز أكثر فأكثر على  التكنولوجيا (التنصّت)  

وعلى القوة املالية من خالل فرض العقوبات على الدول واألفراد. وهذا الشق 

اإلدارة  فعمدت  املصارف.  على  بالسيطرة  تقم  لم  لو  ممكناَ  يكن  لم  األخير 

األميركية إلى سن قوانين ملكافحة اإلرهاب تسمح لها بالتدخل في املصارف 

األجنبية (Patriot Act) بعد أن كانت سنت قوانين (W8) تجبر املصارف 

نفسها على التصريح عن جنسية زبائنها منعاً لتبييض األموال وتهريبها 

من الضرائب. كل ذلك سمح لها الحقاً بتنفيذ سياسة تعدت إطارها األولي 

لتصبح أداة ضغط سياسي على الدول من خالل املصارف األجنبية لخفض 

القروض. ورأينا الضغوط التي مورست على روسيا (بنك سوسيتيه جنرال 

 UBS) وسويسرا (BNP غرامة 9 مليارات دوالر على بنك) وغيره) وإيران

لعدم التصريح عن الزبائن األميركيين)، وعلى اليونان من قبل أوروبا، وعلى 

لبنان (بنك املدينة واللبناني الكندي والبنك العربي) الخ ..

الجديد باألمر، وهو يحدث ألول مرة، أن ثاني أكبر بنك إسرائيلي («لومي») 

بتهريب  ساهم  أنه  طويلة،  تحقيقات  وبعد  األميركية،  للعدالة  اعترف 

عمالئه  أكثر  وأن  الضرائب،  من  للتهرب  إسرائيل  إلى  األميركية  األموال 

يملكون الجنسية اإلسرائيلية إضافة إلى األميركية. وأهمية فضيحة بنك 

HSBC األخيرة، حيث كشفت في الصحف أسماء املودعين املتهربين من 

الضرائب. ووصلت الغرامة على بنك لومي إلى نصف مليار دوالر تقريباً، أي 

حوالي 8 في املئة من رأسمال البنك. إضافة إلى ذلك، وكما ورد في االتفاق 

األميركية  السلطات  اإلسرائيلي  البنك  سيساعد  املاضي،  الشهر  املعلن 

املصارف  وكذلك  الضرائب،  من  املتهربين  الزبائن  أسماء  كشف  على 

اإلسرائيلية األخرى املتواطئة في ذلك.  

ذاته،  بحد  مهم  غير  لومي  بنك  مع  يجري  ما  أن  األولى  للوهلة  يبدو  قد 

وأنه شبيه بما حصل مع املصارف األخرى، وخاصة السويسرية منها. إال 

أنه بالتدقيق، ندرك أن املسألة أكثر خطورة وأهمية من سابقاتها من ناحية 

اآللية، واملضمون، والتوقيت.

اآللية واملضمون

املصارف السويسرية املالحَقة من قبل الواليات املتحدة األميركية اضطرت 

إلى االعتراف بتهريب األموال األميركية نتيجة عدم التصريح عن الزبائن 

األميركيين إلدارة الضرائب من خالل غض النظر عن جنسياتهم. أما مسألة 

بنك لومي فهي مختلفة وأكثر تعقيداً كما قال أحد الزبائن الذي وشى باألمر 

للسلطات األميركية تهرباً من السجن. ففي مقابلة مع CNBC بتاريخ 19 

أنه  فترة،  منذ  أفلس  الكتروني  موقع  يعلمنا صاحب   ،2015 شباط/فبراير 

الواليات  األموال من  آلية تهريب  األميركية سنة 1989عن  السلطات  أبلغ 

املتحدة إلى إسرائيل، وان أحداً لم يأبه لذلك، حتى أن بنك لومي لم يالحَق 

الشخص  يعطينا هذا  الضريبية.  اإلدارة  بعدم كفاءة  ذلك  آنذاك. ويفسر 

تفاصيل كثيرة عن هذه اآللية، إذ كان موظف البنك يعمد الى نقل حقائب 

ولم  إسرائيل.  في  لومي  إلى مصرف  املتحدة  الواليات  من  باألموال  محملة 

يكن القانون اإلسرائيلي يمنع ذلك.

أما كيف يتمّ بعد ذلك استعمال تلك األموال من قبل مودعيها في الواليات 

قروضاً  أميركا  في  لومي  بنك  فرع  يعطي  نسبياً:  سهلة  فمسألة  املتحدة 

بفوائد مرتفعة جداً، ويدفع للشخص نفسه فوائد على الودائع مرتفعة جداً 

في إسرائيل. هكذا ترتفع أرباح املتهرّب بسرعة إذ أنه ال يدفع ضريبة على 

الواليات  في  ضرائبه  من  يخفف  بينما  إسرائيل  في  يقبضها  التي  الفوائد 

أن  إدي»  «كريزي  لشركة  املالي  املدير  وهو  أنتر،  سام  ويضيف  املتحدة. 

نفخ  األخير على  إذ ساعد هذا  ال تقتصر على ذلك،  لومي  العالقات مع بنك 

أسهمها  بيع  قبيل  رأسمالها  زيادة  بهدف  اصطناعياً  الشركة  مداخيل 

بسعر عالٍ. وهذه العملية تمّت عبر شركة وهمية في أميركا الالتينية.

التوقيت

مع  اآلن،  الحكم  صدر  ملاذا  التوقيت.  حول  فيدور  األساسي  السؤال  أما 

عمليات  في  متورّط  اإلسرائيلية  املصارف  من  اآلخر  البعض  بأن  اإليحاء 

فضائح  مع  أو  التسعينيات  في  املسائل  تلك  كل  تعلن  لم  ملاذا  مشابهة. 

بين  السيئة  العالقات  في  موجود  بالطبع  الجواب  السويسرية؟  البنوك 

اإلدارة األميركية وإسرائيل، والذي عبر عنها رامسفيلد على فوكس نيوز 

(في 24 شباط 2015) بقوله إنها «لم تكن أبداً بهذا السوء»، مع إلقاء اللوم 

طبعاً على اإلدارة األميركية. ما يحصل اآلن من تحدي نتنياهو إلدارة أوباما 

ومن ردّ اإلدارة مواربة ليس إال بداية معركة طاحنة هي األولى من نوعها منذ 

عهد رئاسة جون كندي واشتباكه مع إسرائيل حول امللف النووي، والذي 

انتصرت فيه إسرائيل آنذاك. 

خالصة

 دخلت عالقات اإلدارة األميركية مع إسرائيل مرحلة جديدة، وهي معركة 

نتنياهو هو  رهان  وإذا كان  األرجح.  على  اآلن  تقف  ولن  بدأت  كسر عظم 

فرهان  املقبلة،  األميركية  االنتخابات  حتى  األميركي  اإليراني  االتفاق  تأجيل 

إدارة أوباما هو إسقاط نتنياهو في االنتخابات اإلسرائيلية املقبلة. انتظروا 

الكثير من الفضائح!

شبل السبع

 أستاذ االقتصاد في جامعة السوربون ـــ باريس

فقرة العاصمة الجديدة

سيداتي آنساتي سادتي، بعد أن قدمنا لكم فقرة األوراق البنكنوت التي تطير، 

يسرنا أن نقدم لكم اآلن اليوم فقرة العاصمة الجديدة. هل تجد نفسك طموحاً، 

هل تجد في نفسك القدرة على أن تعيش حياة البذخ، هل تستحق الرفاهية، إذن 

قف معناً منتظراً العاصمة الجديدة. العاصمة الجديدة ستكون أفضل من أي شيء. 

أفضل من باريس وأفضل من دبي، ولكن، هاهاهاها، هذا بيننا وبينكم. نحن نقدر 

الدور اإلماراتي جيداً. ال ال ال تتكالبوا. بالدور يا حضرات. من لم يحلق ذقنه اليوم ال 

يقف في الصف، من ال تضع بيرفيوم ال تقف في الصف. من يقل رصيده عن مليار 

في البنك ال يقف في الصف. ال مكان لدينا للقذارة، هذه أول مدينة في العالم لن 

يكون فيها سائقو ميكروباص، سائقو توكتوك، شحاذون، ال باعة وال سباكون. 

جــداً، سنقدم  مقرف  إلــى شقتك، شــيء  يدخل  وهــو  بعرقه  السبّاك  رائحة  تذكر 

املياه والكهرباء  املرافق،  اإلنترنت فتنصلح كل  لتدخلوها على  لكم كروتاً ذكية 

واملجاري.

يرتفع الصفير  بين املشاهدين والهتافات، برافووووو. 

(يمر بين املشاهدين حامًال قبعته). واآلن ضعوا نقوداً، نقوداً كثيرة. ضعوا املئات، 

اآلالف، ماليين املاليين. تذكروا فقط، كل من دفع أكثر سيحظى بسماع فقرتنا 

القادمة، فقرة استعمار املريخ.

دمشق
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وحتى  عــام 1934  قيامها  منذ  للملكة  يكن  لم 

للحكم، وكأن  قواعد  او  عام 1992 أي دستور 

االمر ال يعني احدا سوى امللك عبد العزيز وأمراء 

األسرة امللكية، الذين يعتبرون الحكم غنيمة، وان 

مجرد وضع قواعد او دستور للحكم ينتقص من 

التدخل  على  الرعية  ويشجع  الحاكم  اطالقية 

بشؤون السادة. 

دستور عرفي

أصدره  الذي  للحكم  األساسي  النظام  يكن  ولم 

بجعلها  الرعية  على  انفتاحا   1992 عام  فهد  امللك 

يتم  لم  إذ  البالد،  تقريرشؤون  في  مشاركا  طرفا 

للقفز  محاولة  هو  وانما  عليه.  عام  استفتاء  اجراء 

على طلبات اإلصالح الغربية، وايضا لسد الباب امام 

انتقادات املنظمات الحقوقية الدولية، والتغطية على 

واقع الحال الذي يصرخ باالحكام املطلقة وبانعدام 

ادنى شروط الحريات العامة واملشاركة السياسية. 

محتوياته  كل  الن  جديد  بشيء  يأت  لم  وهو 

األساسية نافذة عرفيا، فاسم اململكة وعلمها وشكل 

التوريث بين أبناء عبد العزيز واضح، والصراع على 

سلطة امللك ال يحسمه دستور وانما مراكز القوى 

داخل األسرة املالكة ذاتها. فحتى قانون هيئة البيعة 

الذي وضعه امللك عبد الله عام 2006 لم يحل عقدة 

وعليه  وأبنائهم.  اإلخوة  بين  السلمي  التوريث 

وانما  الواقع  من  شيئا  ليغير  يأتِ  لم  الدستور  فان 

ليشرعنه، بعبارات تحاول ان تقلد ما في الدساتير 

الذي  الدستور  مقترح  هنا  ونذكر  دوليا.  املألوفة 

تقدم به االمير طالل بن عبد العزيز عام 1960 عندما 

املتحمسة  االحرار  االمراء  حركة  في  منضويا  كان 

اعالميا  تداوله  استخدم  والذي  الناصري،  للتيار 

وقتها  ملضايقة امللك سعود من قبل ولي عهده االمير 

فيصل، الذي أنكر فكرة الدستور من اساسها عندما 

تقلد املنصب االول بعد ان نجح في عزل اخيه امللك 

 1960 دستور  إن  القول  نريد  منصبه.  من  سعود 

وقتها،  في  سابقة  تعتبر  جدية  بنود  على  يحتوي 

ينتخب  وطني  مجلس  يشكل  ان  يقترح  بحيث 

بصالحيات  مجلس  وهو  اعضائه.  ثلثي  الشعب 

انشاء  يقر  وهو  اختصاصه،  امللك  تشارك  محددة 

النقابات والهيئات املدنية املستقلة ويصرح بفصل 

السلطات واستقاللها، وخص منها القضائية.

قوانين تدار بحسب الرغبة

 أما قانون املجالس املحلية الذي صدر عام 1977 

يكون  ان  على  ينص  وهو   ،2005 عام  حتى  فجمد 

نصف اعضائه منتخبين والنصف اآلخر معينين من 

االنتخاب  املرأة في  البلديات، واالّ تشارك  قبل وزارة 

اما  العسكري.  القطاع  موظفو  الترشيح وكذلك  او 

قد  كان  بانه  يفترض  الذي  الشورى  مجلس  حالة 

وانه   ،1927 عام  املؤسس  امللك  ايام  منذ  تشكل 

الوقت،  ذلك  منذ  نسوي  عنصر  على  يحتوي  كان 

بحسب  يفعل  وأحيانا  أحيانا،  ويجمد  يلغى  فهو 

الحاجة االعالمية، وغالبا ما يكون اعضاؤه من موظفي 

السلطة وشيوخ وعلماء الوهابية وبعض املختصين 

والوجهاء، ال صالحيات حقيقية له وهو يبقى احدى 

قلم  بجرة  ويستطيع  امللك  يعينها  التي  الدوائر 

إلغائها أو تجميدها. عدد اعضاء املجلس ارتفع في 

الفترة االخيرة ليصل الى  120 عضوا تجدد عضوية 

نصف العدد لدورتين او اكثر وهكذا!

9 أبواب

تحتها،  وما  عليها  وما  األرض  يملكون  سعود  آل 

هم  ما  يقر  الوهابي  املرجع  دام  ما  مقدسون  وهم 

الذي  السعودي،  األساسي  النظام  ويحتوي  عليه. 

 83 تتخللها  أبواب  على تسعة  اململكة،  هو دستور 

يلي:  ما  الحكم  نظام  باب  من   6 املادة  تقول  مادة. 

»يبايع املواطنون امللك على كتاب الله تعالى وسنة 

واليسر  العسر  في  والطاعة  السمع  وعلى  رسوله 

واملنشط واملكره«. بمعنى انه ليس للمواطن حق في 

مساءلة امللك وانما عليه ان يحلف على كتاب الله 

بأنه يسمع ويطيع فقط. في الباب الخامس، الحقوق 

الدولة  »تحمي  يلي:  ما  يرد   26 املادة  والواجبات، 

فهل  اإلسالمية«.  الشريعة  وفق  اإلنسان  حقوق 

حق اختيار الحاكم واختيار النائب وحق مشاركة 

مع  يتماشى  ال  لإلنسان  حق  هو  بالقرار  املواطنين 

سلطات  السادس،  الباب  في  اإلسالمية؟  الشريعة 

املادة 44 على: »تتكون السلطات في  الدولة، تنص 

الدولة من السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، 

في  السلطات  هذه  وتتعاون  التنظيمية،  والسلطة 

االنظمة،  من  النظام وغيره  لهذا  وفقا  أداء وظائفها 

وامللك هو مرجع هذه السلطات«. وكما هو معروف 

العالم  دول  كل  وفي  الحديثة،  الحكم  فلسفات  في 

ثالث  هناك  بان  الرشيدة،  السياسية  واالنظمة 

من  تصاعديا  الحكم  آليات  فيها  تتمحور  سلطات 

القاعدة الى القمة. فالقاعدة العريضة هم املواطنون 

الذين ينتخبون ممثلين لهم في السلطة التشريعية 

الوزراء  ملجلس  الثقة  يمنحون  بدورهم  والذين 

التنفيذية،  السلطة  رأس  يشكل  الذي  الجديد 

يتدخل  ال  مستقلة  مهنية  سلطة  فهو  القضاء  اما 

منظمة  واجراءاتها  تدرجاتها  وكل  أحد،  بقراراتها 

التي  ما يخص الصالحيات  بقوانين دقيقة حتى في 

تتكامل وال تتعارض. 

واألبعد من هذا أن هناك سلطة رابعة هي سلطة 

تساهم  التي  العام  الــرأي  سلطة  الحر،  اإلعــالم 

والتقييم،  والنقد  النظر  ولفت  واملحاسبة  بالرقابة 

وسائل  ثورة  دور  تعاظم  مع  دورها  تصاعد  وقد 

اآلن  نناقش  ال  نحن  الحديثة.  الرقمية  االتصال 

موضوعة السلطة الرابعة في السعودية ألن جوهرها 

غير متوفر، أال وهو حرية الصحافة واإلعالم، ولكننا 

نتحدث عن السلطات التقليدية الثالث. فمن خالل 

قراءة كل أبواب ومواد الدستور السعودي ومطالعة 

ما يصدر عن القائمين عليه، يتبين بأن امللك وحده 

أو من ينوب عنه يجمع جميع السلطات التشريعية 

األعلى  ومجلسه  فالقضاء  والقضائية،  والتنفيذية 

اذا  قراراته  إلغاء  او  حله  ويمكن  ملكي  بأمر  يعين 

التنفيذية  السلطة  اما  لذلك،  ضرورة  امللك  وجد 

فامللك ال غير، هو رئيس للوزراء، وبالتالي له ان يعين 

الدستور يسمي  ان  هنا  الالفت  يشاء.  من  يقيل  او 

وهي  التنظيمية،  بالسلطة  التشريعية  السلطة 

املستشارين.  ببعض  امللك مستعينا  اختصاص  من 

ربما  وملتبسة،  غامضة  عبارة  التنظيمية  السلطة 

ارادها صاحبها للتغطية على حقيقة كون امللك هو 

املؤسسة  مع  اختالف  أي  لتالفي  أو  األوحد  املشرع 

الدينية التي قد تقول ان ال مشرع اال الله، وان دور 

امللك هنا أن يكون خليفته بالتشريع. 

في الباب التاسع ، أحكام عامة. تنص املادة 83 على 

بالطريقة  اال  النظام  هذا  تعديل  يجري  »ال  يلي:  ما 

نفسها التي تم فيها إصداره«. بمعنى حصر مهمة 

اي تغيير دستوري او إلغاء وجوده او تعطيل العمل 

به  بامللك دون سواه، ومن دون الرجوع للشعب او 

حتى ملجلس الشورى او مجلس الوزراء، على الرغم 

ان جميع هذه الهيئات معينة من امللك نفسه!

الدساتير في حقيقتها هي عقود متفق عليها  

بين الدولة واملجتمع، أي أنها مفترض أن تكون 

الدساتير  تــوضــع  ال  لــذلــك  للمتعاقدين.  شــريــعــة 

لالستفتاء  وتــطــرح  منتخبة  مجالس  قبل  مــن  اال 

الشعبي العام. وال يجب ان تمثل مفرداتها ارادة 

طـــرف عــلــى حــســاب آخــــر. لــكــن دســتــور اململكة 

النظام  او نظامها االســاســي ال يشذ عــن أركـــان 

السعودي األخرى كمجالس الشورى واملجالس 

البلدية التي لم ينتخبها احد ولم يستشرها احد.

قراءة في »الدستور« السعودي

22 في املئة هو االرتفاع املسجل في عجز امليزان التجاري املصري بحسب

»الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء«،

وبلغ العجز 21.88 مليار جنيه  في كانون االول/ديسمبر الفائت،

نتيجة ارتفاع بعض الواردات وتراجع في الصادرات.

.. بــألــف كـلــمـة
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arabi.assafir.com
املزيد على موقع »السفير العربي«

- تأسيس حركة اجتماعيّة جديدة في املغرب ـ منتصر ساخي وحمزة الصميلي

- موريتانيا تطرق باب مدارس الدكتوراه ـ املختار ولد محمد

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

تحية أطفال غزة لألطفال اليابانيين

وإلقاء  جباليا  مخيم  في  الله  عوض  سميحة  املسنة  مقتل  جريمة  عن  الكشف  بعد 

القبض على الجاني والتي أثارت الرأي العام في قطاع غزة، جاءت قضية اختفاء الطفلة 

الرعب والهلع بين  العام مرة أخرى وتثير  الرأي  خلود هاشم من مدينة غزة لتشغل 

الناس لحد أن بعض النساء أصبحن يحملن سكاكين في حقائبهن أو ما يسمى لدينا 

بالعامية »املوس«، وبعضهن فكر في اقتناء عصا كهربائية وغيرها من وسائل الدفاع 

عن النفس.

الشائعات  أن  غزة  في  الحال  به...  نساهم  نشرها  أو  وانتشارها  الشائعات  فوضى 

مصادرها  من  معلوماتهم  على  يحصلون  ال  فالفلسطينيون  للمعلومات،  مصدر  هي 

األساسية، في ظل إنكار دائم من املسؤولين حول ما يجري من كارثة اجتماعية، وحال 

خاصة  املجتمع،  في  والعنف  واألمراض  واملخدرات  الجرائم  وانتشار  البائس  الناس 

املتفاقمة  االجتماعية  املشكالت  جراء  االجتماعي  والتفسخ  االطفال،  بين  املدارس  في 

والفقر والبطالة وعدم القدرة على مواجهتها وعالجها بمشاركة الجميع وعدم تحمل 

املسؤوليات بعضنا مع البعض اآلخر، مع أن املسؤولية االولى واألخيرة تقع على عاتق 

الحكومة و املسؤولين عن حال البلد.

من مدوّنة الكاتب والنّاشط الفلسطيني مصطفى إبراهيم

http://goo.gl/PKLQFO

الحقيقة فكرة الحكم على اإلنتاج الفني باملواقف السياسية، سلباً وإيجاباً، هي عملية 

بتمشي في االتجاهين، نظراً لعدم وجود حياة حزبية تاريخياً عندنا، فالناس في كالمها 

السياسي، بيتم السماح ليها بالكالم في حال إن عندها رأس مال رمزي جاي من حتة 

تانية، الفن أو األدب أو الكورة أو الدين، وكل فنان أو شاعر أو العب أو شيخ، بييجي 

في  جول  جاب  أو   ، شعره  بتحب  الناس  دا،  ماله  لرأس  نسبية  حماية  في  إنه  معتبر 

املاتش النهائي في بطولة أفريقيا أو بيقعد يفتيلهم في الكبيرة والصغيرة ويمال وقت 

فراغ خيالهم.

روائي  العام مفتح على بعضه..  فييجي  املجال  دا صحيح بيحصل في كل حتة، إلن 

تبرير  يقيضها  معتزل  العب  أو  اتباعت،  روايته  إن  ملجرد  كبير  سياسي  يبقى  بيبيع 

للسلطة رايح جاي، إلنه لعب سنة 88 ماتش حلو. القصد إن فكرة الحكم على الفنانين 

أو األدباء باملواقف السياسية، هو في األغلب، لعبة الطرفين بيلعبوها، الفنان بيدلي بآراؤه 

السياسية اعتمادا على انجازه الفنى ـ الحقيقي أو املتوهم ـ والجمهور بيبدأ في قطاعاته 

املسيسة يصنف فنه اعتمادا على حجم االختالف أو االتفاق معاه، أمال إما في االستفادة من 

جماهيرية فنه، أو القضاء عليها حتى ال يتم استعمالها ضد ما يراه هذا القطاع املسيس 

أنه األصوب.

من صفحة Belal Alaa على فايسبوك

طلب مني كثير من اصدقائي التعليق على مشروع العاصمه الجديده.. وبما أن هذه مسؤوليه وأنا مابحبش 

في  أثق  اثنان  )ومنهم  املخطط  هذا  في  العاملين  اصدقائي  أواًل  على:  األسئله  من  مجموعه  فسأطرح  أكذب، 

قدراتهم الفنيه وأخالقهم وضميرهم بشكل عال جداً(، وثانياً على املثقفين من جميع املجاالت، وثالثاً على الجيل 

الذي عاش مشاريع مماثله في الـ 40 سنه اللي فاتت وممكن ينقلولنا خبراتهم: 

ـ هل نحتاج عاصمه جديدة؟ 

ـ هل هذا القرار يصب في خدمه رؤية معينه )يعني مصر فين وعاوزه تروح فين(؟

ـ هل حل أزمة القاهره في نقلها أو تفريغها من التكدس إلى مكان أخر أم تطويرها؟ 

ـ هل صرف 147 ملياراً على عاصمه جديده أفضل أم صرفها على تطوير القاهره أو اولوية أخرى؟ 

ـ هل ممكن تأجيل مثل هذا القرار إلى وجود مجلس شعب أم أن هناك استعجال ضروري في مثل هذا القرار؟ 

ـ هل هي مخرج وبداية لالمركزيه أم أنها »قناه تشكي« أخرى ولن يذهب لها؟

)...(

من صفحة Amir H. Gohar على فايسبوك

اإلنكار يعزز الجرائم بمناسبة األبنودي

عن مخطط العاصمه اإلداريه الجديده في مصر

مدونات

تحية أطفال غزة لألطفال اليابانيين ضحايا فوكوشيما في ذكرى الحادثة )03-11(

جمال محمد تقي

 باحث من العراق مختض بشؤون الخليج العربي

حافظ الدروبي/ العراق
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