
زيــنــة، يــامــيــش، صـــالة تـــراويـــح، مسلسالت 

مسحراتي،  نــاريــة،  ألعاب  فوانيس،  درامــيــة، 

عائلية..  زيــارات  مفتوحة،  أبــواب  شحاذين، 

تــلــك الـــبـــروتـــوكـــوالت الــرمــضــانــيــة هـــي أهــم 

املــقــتــنــيــات املـــاديـــة واملــعــنــويــة الــغــالــيــة الــتــي لم 

لألهالي  تسلبها  أن  الــحــيــاة  قــســوة  تستطع 

فى كل أحياء وشوارع مصر. تشكي الناس 

قــلــة حيلتهم وضــيــق حالهم  مــن  نــهــار  لــيــل 

تبدّل الى مهمة سامية وهي العيش 30 يوماً 

بطعم مختلف، محاولين قدر اإلمكان إدخال 

الفرحة رغم الوجع الذي ال يمكن مداراته هنا 

وهــنــاك، ويختلف حجمه مــن بيت الــى آخــر، 

ومن حي إلى آخر.

يمكن  ـ   املصريون  يفهمه  كما  ـ   رمضان  كرم 

ترجمته أمام السرادق الكبيرة لبيع ما يطلق عليه 

حقيقته  في  هو  بينما  رمضان«  »مستلزمات  مجازاً 

وال  شهر  كل  في  املصري  البيت  يحتاجه  ما  كل 

يستكفي منه، وكذلك في حالة التسامح املقصودة 

غالباً  أنهم  مانحهم  يعرف  الذين  الشحاذين  مع 

مدَّعون، ولكنه يرددها داخل نفسه بوضوح ـ وفق 

موروثه الحضاري: »رمضان كريم«

األحياء  داخل  أثر رمضان بشكل خاص  تلمس 

الشعبية العريقة التي استطاعت أن تعيش رغم 

وافد  كل  من  واكتسبت  بل  بأهلها،  مر  ما  كل 

إليها أجمل سماته قبل أن يرحل عنها ويتركها 

حي  الحياة.  تشكيل  في  مستمرة  أرضها  فوق 

»الدرب األحمر« إحداها، هناك فى قلب قاهرة املعز، 

وحارة  زويلة  وباب  الربع  تحت  شوارع  حيث 

الروم واملغربلين والخيامية وسوق السالح وأهل 

فيه  والتبانة.. حي يحمل كل شارع  السروجية 

مشهد  عادية.  حياة  وأيضاً  وتاريخا،  قصصا 

لطلب  باب  كل  يطرقون  والشباب  الصبيان 

خمسة جنيهات تبرع لتزيين الشوارع يتكرر مع 

كل صيام، وفي ليلة اإلمساك األولى قبيل الفجر 

واملثلثة  املربعة  بالقصاصات  الخيطان   تمتد 

حمراء  أنوار  وبينها  وفانوس  هالل  شكل  على 

التمر  ومشروبات  الكنافة  بائعو  ويعود  وصفراء، 

الطريق  امتداد  على  أماكنهم  إلى  والعرقسوس 

أما  دائما.  هناك  كانوا  كأنهم  الشهر  طوال 

أحياء  ضمن  الحي  هذا  احتفظ  فقد  الفوانيس 

العربات  تخرج  وتوزيعها.  تصنيعها  بحق  قليلة 

من  وتمر  صباح  كل  الفوانيس  بمئات  محملة 

أسفل باب زويلة الذي عُلقت فوقه مئات الرؤوس 

التى قطعها الحكام قبل مئات السنين.. 

فتتواجد  الغائرة  الجروح  وحتى  الخدوش  أما 

كلمة  رحابة  رغم  نفسها  عن  وتعلن  األخرى  هى 

»رمضان كريم«. فخلف »فرشات« الكنافة والتمر 

يفرضون  عصبة  ذوو  رجال  الشارع  امتداد  على 

أتاواهم على الجميع، فعلى من يريد أن يجد فرصة 

أن  لعام  عام  من  ينتظره  الذي  الشهر  بهذا  للرزق 

منطقة  على  بالحصول  له  السماح  أجل  من  يدفع 

ال تزيد مساحتها على متر ونصف املتر. واإلتاوة ال 

تحميهم بالتأكيد من خطر وصول جنود البلدية.

مجازاً  تسمى  التي  الصغيرة  الدكاكين  وخلف 

مئات  الربع  منطقة  في  »الفوانيس«  مصانع 

الصناعة  تدهور حال هذه  من  الغاضبة  التنهيدات 

املجاالت،  كافة  الصيني  املصنع  اخترق  أن  بعد 

فسلبهم اجمل ما تميزوا به طوال عمرهم. وهكذا 

أصبح الفانوس نفسه فى خطر، ففقد شكله العتيق 

أشكال  يتخذ  وهو  ويغني  يرقص  وأصبح  املحبب 

ووجوه شخصيات كرتونية من عالم ديزني!

التي  القصص  فآالف  البيوت  أبــواب  خلف  أما 

فقدت  أم  هناك  هدهدتها.  رمضان  أغاني  تحاول 

ابنا فى حادث سير أو مظاهرة أو تبعدها عنه أسوار 

الزنزانة، هناك أب لم يحصل يوماً على عمل مستقر 

ويخاف أن تنفد مدخراته قبل نهاية الشهر الكريم، 

آالف الفقراء يأتون فروضهم كاملة دون تفكير بما 

اإلحساس  أي  الصوم«  »حكمة  الفقهاء  يسميه 

بمعاناة الفقير .

على  تخفى  ال  التي  املوجوعة  األسرار  تلك  وسط 

أحد، تخرج الحكومة هذا العام ـ ككل عام ـ  لتعلن 

»معاناة  اسمته  ما  لتخفيف  قرارات  سلسلة  عن 

الشهر  خالل  متطلباتهم  كافة  وتوفير  املواطنين« 

تغير  الى  تشير  األرض  على  الترتيبات  الكريم. 

نوعي في حجم املتوفر من السلع االستهالكية وفي 

أسعارها خالل الشهر. هذا ما تكشف عنه الطوابير 

التعاونية  األحمر«  »الدرب  جمعية  امام  املتراصة 

عن  يزيد  ملا  خدماتها  تقدم  التي  املغربلين  بشارع 

ال تكفي  بالتأكيد  انها وحدها  إال  ألف مواطن،   800

األسعار  حدي  بين  الفجوة  هذه  استمرت  طاملا 

واألجور. 

للشوارع  الخلفية  الصورة  هو  األحمر  والدرب 

األثرية السياحية التي يشد الجميع إليها الرحال، 

املشهد  كمنطقة  الرمضانية،  الليالي  في  خاصة 

الحسيني وخان الخليلي. 

كل  ويعود  أيام  بعد  رمضان  يذهب  وبالختام، 

رونقه،  فقدان  من  الشوارع  تئن  أصله.  إلى  شيء 

املعلقة، فى صوت  الزينة  تحاول استبقاء طيفه في 

الدعاء باملساجد بالليالي الثالث األخيرة لعلها »ليلة 

القدر«، فتصعد األماني إلى السماء املفتوحة..

ولكنها ترحل جميعاً وتبدأ سمات الحياة اليومية 

املشهد  فتتصدر  سريعاً  نفسها  تسحب  املعتادة 

بكل تفاصيلها، بينما تذهب أيقونات رمضان الى 

موسم  بانتظار  والقلوب،  الخزائن  في  أماكنها 

آخر.

4 3 2 جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

القضمات  عــن  تــنــورة؟  قلت 

هنا  الفردية..  للحرية  الصغيرة 

من املغرب. ومن مدونات، األسير 

الفلسـطيني خضــر عــدنــان 

على  نصـرا  بتصميمه  يسـجل 

معتقِليه، ويجبرهـم على إطـالق 

سراحه.

عام على احتــالل املوصـل: نظاما 

القضــاء والحســبــة املحْكمـان 

عـلى  داعش  يطبقـهـما  اللــذان 

السكان، شهادة من قلب املدينة.  

و»الزاويـة الحمـرا« تسـتمر فـي 

الحريات  الوضع:  تناول سريالية 

السبع!

عبد  اليمني  للرئيس  بروفايل 

بتأبيد  يــرغــب  ــادي:  ــ ه ربـــه 

يوماً  يجد  أن  ويخشى  الصراع 

ظاهرة  اليمن،  في  وكذلك  حاًل! 

وتقديم  بالكهرباء.  »التصدق« 

وتحليل ملسودة االتفاق السياسي 

الرابع التي يُتفاوض عليها.
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نشرت جريدة »الدفاع« الفلسطينية في عددها الصادر يوم 12 

عنوان  حمل  صغيراً  جانبياً  خبراً   1945 يناير  الثاني/  كانون 

يدعى عيسى  أن شيخاً  فيه  ورد  العربية«،  باللغة  برقية  »رفــض 

البريطاني، شاكياً  السامي  املندوب  إلى  الجبين أرسل كتاباً  أبو 

دائرة البريد في يافا التي رفضت أن تقبل منه برقية باللغة العربية 

مرسلة إلى شخص في فلسطين، قائاًل بعدم توجب تعلم العرب 

خاتماً  العربية،  اتــقــان  املــوظــف  على  الــواجــب  يقضي  بــل  العبرية 

رسالته بأنه يعتبر هذه املعاملة »امتهانا لكرامة العرب ولغتهم«.

حيال  واملطالبات  الجبين  أبو  رسالة  على  عاماً  سبعين  تمامُ  مضى 

مؤسسات  من  أياً  نجد  أن  يندر  إذ  فلسطين،  في  حالها  على  اللغة 

اللغة ضمن  تُدرج  أم اسرائيلية، ال  املجتمع املدني، فلسطينية كانت 

العربية.  باللغة  الحكومية  الخدمات  بتوفير  مطالبة  أعمالها،  أجندات 

تترافق املطالبات القانونية أحياناً بحمالت جماهيرية مثل حملة »خلوا 

الباص يحكي عربي«، الداعية لوضع اللغة العربية في الحافالت التابعة 

لرجال  مواصالت  شركات  )هناك  اإلسرائيلية  املواصالت  لشركات 

أعمال فلسطينيين ولكنها تابعة بطبيعة الحال لالقتصاد اإلسرائيلي(. 

وما هذا إال غيض من فيض.  

أوجه الشبه في التناكف حول اللغة ما بين الحقبتين االستعماريتين 

البالغ  الثقافة، وبالتالي فتأثرها  ليست غريبة، واللغة من أمتن ركائز 

بالخراب الثقافي للمجتمعات املستعمَرة هو تحصيل حاصل. لكن بين 

مفهوم كرامة اليوم وكرامة األمس اللغوية، تمتد سيرورة كاملة تُبيّن 

مواضع االختالف الطارئة على تعريفنا وفهمنا ألنفسنا وللغتنا وألصول 

العربية  اللغة  أصول  في  جذورها  تضرب  كرامة  بين  فيها:  الحق 

ليبرالية  كثيمة  اللغة  تختزل  وكرامة  واملعنوي،  الفكري  وتاريخها 

يُؤخذ ويُعطى بها مع االستعمار وقضائه وفق معايير تجوّف اللغة من 

عمقها التاريخي السياسي. ما مآل العربية منّا؟ 

السبورة بين استعمارين

اعتبر  قانوناً  الجزائر  في  الفرنسي  االستعمار  سنّ   ،1938 العام  في 

املدارس  في  تدريسها  وحظر  البالد  في  أجنبية  لغة  العربية  اللغة 

البيوت  على  تفتيش  بحمالت  االستعمار  شرطة  وقامت  والبيوت، 

صاحبها  خرق  إلى  اإلشارة  وجودها  شأن  من  سبورات  عن  للبحث 

لتلك  الجزائريون  املؤرخون  ويشير  العربية.  أطفاله  بتعليم  الحظر 

الحقبة بأن نسبة األميين بين العمر 5 إلى 18 عاماً وصلت إلى 92.2 

في املئة!

أما في فلسطين، فقد أخذ التسلّط على اللغة منحى آخر، إذ تبنت 

البريطاني  االنتدابي  القانون   1948 العام  احتالل  عقب  اسرائيل 

في  لغة رسمية  واالنجليزية  العربية  إلى جانب  العبرية  فرض  الذي 

الذي ثبّت  العام 1922  االنتداب في  فلسطين، وذلك بموجب صكّ 

ادعاء الصهيونية القائل بفلسطين »الوطن القومي لليهود«، وعن 

التزام بريطانيا بتهيئة التربة لذلك. جاء تبني القانون متوازياً مع 

الزمان  من  عقدين  ملدة  إسرائيل  فرضته  الذي  العسكري  الحكم 

)1948 - 1966( على الفلسطينيين الذين باتوا اآلن »مواطنيها«. 

للفلسطينيين  التعليميين  النظامين  بين  ما  بالفصل  قامت  كما 

العربية  مبقية  الثانوية،  املرحلة  لغاية  املدارس  في  واإلسرائيليين 

ذاته  بالوقت  متحكمة  فيها،  تُدرّس  مادة  والعبرية  التدريس  لغة 

باملضامين التدريسية. 

لم يأتِ هذا الفصل حرصاً على اللغة العربية، بل ألسباب سياسية 

واقتصادية. فقد أرادت به تطويع الفلسطينيين و »كسر شوكتهم« 

من  يعنيه  ما  بكل  حياتهم،  احتل  الذي  الجديد  املحيط  عن  بعزلهم 

هذا  يومنا  الجاري حتى  الفصل  هذا  عمل  وثقافة وسياسة.  اقتصاد 

اختفاء  منعه  إلى  اللغة  مختصو  يشير  إذ  الفلسطينيين،  ملصلحة 

العربية من فلسطين. فقد قامت هنا ثقافة الدمج اللغوي، أي الخلط ما 

بين العربية والعبرية. أما اللغة الفصحى فقد »فقدت كنوزها« بحسب 

املفكر محمد أركون، أسوة بحالها في العالم العربي برمّته. 

اقتصاد اللغة

اللغة العبرية هي اللغة األساسية في الدراسة الجامعية، وتحسينها 

انخراط  ويعد  للنجاح.  أساسياً  مركباً  مفرداتها  في  واالستزادة 

الفلسطيني في سوق العمل اإلسرائيلية على أثر فقدانه لكل وسائل 

ومصادر اإلنتاج وأهمها األرض، داعياً رئيسياً الستجالب اللغة العبرية 

قرى  في  الغالبية  معيشة  من  الرغم  على  حياته  في  بالعربية  وخلطها 

فلسطينية ال يقطنها إسرائيليون. 

وتعكس القدس اليوم صورة تقريبية لسيرورة تبّني العبرية قسراً 

الطرق على  تعلُمها مذ سُدّت  الهائل على  االقبال  االقتصاد، مع  بفعل 

اندماج املقدسي في االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية في العقد 

في  العبرية  تعليم  مراكز  تناسلت  الجدار.  بناء  مع  تحديداً،  األخير 

الحاملين  املقدسيين  والشباب  الصبايا  العربية وبات مشهد  القدس 

هؤالء  يخصص  إذ  مألوفاً،  املدينة  شوارع  في  العبرية  تدريس  لكتب 

وذووهم املال والوقت لهذه الغاية، أحياناً من أجل العمل فحسب في 

دكان لبيع املالبس في القدس الغربية. 

األكاديميا  في  الفلسطينيين  للمتعلمين  النوعي  التزايد  كثّف  لقد 

اإلسرائيلية في السبعينيات، عقب رفع الحكم العسكري، من حضور 

التي  الالحقة  األجيال  على  لينسحب  الفلسطينيين  بين  العبرية 

الوحيدة  باعتبارها  اإلسرائيلية،  التحديث  سيرورة  في  انخرطت 

ثقافي  كمركز  ومقوماتها  الفلسطينية  املدينة  غياب  ظل  في  املتاحة 

واملجتمع  القومي  واملسرح  الوطنية  واملكتبة  الجامعة  يضمّ  موحد 

في  الهامش  إلى  دُفعت  التي  العربية  مدمِّر على  أثر  لذلك  املدني. كان 

عملية التحديث، لعدم مواكبتها هذه السيرورة، فيما أمعن زجّها في 

العام  الحيز  في  فرضها  عبر  بتهميشها  الحقوقي  الليبرالي  الخطاب 

اإلسرائيلي كشكل معدوم الفحوى السياسية والتاريخية.

اللغة الليبرالية 

عام  الصادرة  »إخطية«  رواية  مؤلف  حبيبي  إميل  على  »اختلط« 

على  بالعربية  املكتوب  حيفا  مدينة  شوارع  أحد  اسم  معنى   ،1985

جوالني  كتيبة  )أي  جوالني«  خطيبات  »شارع  بـ  إليه  الدالة  الالفتة 

العلوم  إملامي بهذه  قبل  اإلسرائيلي(، فكتب: »وكنت  التابعة للجيش 

عشيقات  له  عبري  جوان  دون  هو  هذا  جوالني  أن  اعتقد  العسكرية، 

حبيبي  صاغه  الذي  االلتباس  هذا  »خطيبات«!  احتشاماً،  يسمون، 

بطرافة ما، هو كوميديا سوداء بليغة لفهم اللغة العربية االستعمارية 

التي يُطبَّع معها الفلسطيني يومياً بحكم حلولها في الحيز العام بدون 

حضرت  السنوات،  مدى  وعلى  هكذا،  لغوية.  أو  سياسية  ضوابط 

العربية لتدل إلى الجغرافيا اإلسرائيلية في الحيز العام، وإلى التاريخ 

اللغة  قواعد واصطالحات  وإلى  التدريسية،  الصفوف  في  الصهيوني 

العبرية بأبجدية عربية درج استعمالها بين مؤسسات املجتمع املدني 

والصحافة الفلسطينية. 

في  العربية  اللغة  واقع  على  املضمون«  دون  »الشكل  منطق  غلب 

فلسطين على غرار العديد من املمارسات الثقافية والتربوية الخاضعة 

للسياسة اإلسرائيلية بطبيعة الحال. بيد أن هيمنة الخطاب الحقوقي 

الليبرالي الفلسطيني منذ أواسط التسعينيات، وتحديداً بعد أوسلو 

)باعتبار أن االتفاقيات قد أقصت فلسطينيي 48 من الخطاب السياسي 

الفلسطيني(، قد ساهمت في تثبيت هذا املنطق بحيث أن التأثير في 

املجال العام اإلسرائيلي ال يمكن أن يكون سابقاً أو خارجاً عن الخارطة 

اإلسرائيلية بل يعني بالضرورة قبول مسلماتها األولية. هكذا يصبح 

اإلسرائيلية  املواطَنة  حدوده  تخطّ  تأثراً  ذاته  بحدّ  التأثير  هذا 

االستعمارية ضمن خانة »األقلية العربية في إسرائيل«. 

التسعينيات  أواخر  في  اإلسرائيلية  العليا  املحكمة  قرار  ويقدم 

وأخرى  فلسطينية  واحدة  حقوقيتين،  مؤسستين  طلب  قبوله  حول 

إسرائيلية، إضافة اللغة العربية إلى الفتات الشوارع في ما يُدعى »املدن 

املختلطة«، أي املدن الفلسطينية املستعمَرة التي ما يزال يسكنها عدد 

من الفلسطينيين، مثل يافا واللد والرملة، مثااًل على محدودية الخطاب 

الليبرالي الخاضع للمسلمات الصهيونية. قبلت محكمة العدل العليا 

اإلسرائيلية الطلب بتبرير »مساواة حق أفراد املجتمع كافة باستعمال 

لغتهم، دون املسّ بمقام اللغة العبرية بكونها اللغة املركزية في الدولة 

اليهودية ودورها كلغة مشتركة لجميع االسرائيليين«. 

القضاء  حلبة  في  مكانتها  هذا  بقرارها  اإلسرائيلية  املحكمة  عززت 

الغربية الليبرالية كراعية لألقليات وداعمة للتعددية الثقافية، ودُرّس 

القرار في الجامعات اإلسرائيلية باعتباره تأسيسياً وثورياً. أما النخبة 

لألقلية  الجماعية  زاوية في عهد »الحقوق  الفلسطينية فتبنته حجرَ 

إلى صفوف حركات حقوق  لالنضمام  إسرائيل«، طامحة  في  العربية 

األقليات في العالم أسوة باألفارقة في أميركا وغيرهم. ليست وحدها 

لليبرالية  نقدنا  يبرر  ما  السياسية  العربية  النازعة لصبغة  املسوغات 

التام ألي نقاش حول مضمون  الغياب  الفلسطينية هنا، بل هو أيضاً 

منذئذ حيال  املتصاعد  الخطاب  وفي  القانوني  السجال  في هذا  اللغة 

تعريفنا كفلسطينيين في األراضي املحتلة عام 1948. 

العدالة والخراب

كيف لكتابة اسم هرتسل أو غولدا مئير أو الهاجناه )وكلها أعالم 

بعربية  اإلشارة  أو  الشوارع،  الفتات  على  بالعربية  بارزة(  صهيونية 

املستوطنات  إلى  الشوارع  الفتات  وعلى  الباصات  في  »مكسّرة« 

إلى  اإلشارة  دون  املهجرة،  الفلسطينية  القرى  أنقاض  على  القائمة 

األخيرة بالطبع.. أن تعيد االعتبار للغة حملت معنا التاريخ والجغرافيا 

الفلسطينية قبل النكبة؟ أال تعدّ الترجمة العربية عن العبرية بحرفية 

ومؤسسات  العربية  والصحافة  الحكومية  املستندات  في  واهية 

الحديث  ينخر  أال  للغة؟  الفلسطيني تشويهاً صارخاً  املدني  املجتمع 

بالعربية والتبجح بشعر املتنبي من على منبر الكنيست والفضائيات 

اإلسرائيلية في الرابط الوثيق ما بين اللغة والتحرر؟ 

بأنه في حال  القول  إلى  الحقوقية  الليبرالية  نقّاد  العديد من  يذهب 

ال يضمن تحقيق العدالة ومنح الحق رقيّاً أخالقياً أو سياسياً، ال تعود 

العدالة حينها فضيلة بل على العكس تماماً، تصير معوقاً للمصلحة 

املرجوة منها. من هنا فإن ما يبدو فعاًل سياسياً يحرص على ابقاء العربية 

لغة حيّة بيننا، قد ساهم في دفع اللغة األم نحو املزيد من الخراب إذ 

باتت ذات مضمون استعماري خالص نطبّع معه في مستهل حياتنا 

فلسطينية  برموز  واملتراكم  املستمر  الزجّ  هذا  أسس  كما  اليومية. 

ثقافية وسياسية في السجاالت القضائية اإلسرائيلية لثقافة صنمية 

)fetish( الحقوق لدى النخبة الفلسطينية، وكأننا أطراف سواسية 

في مجتمع ال يعيبه سوى انعدام مساواة يحلها قضاء محايد وعادل، 

ما حدا بأن تحلّ نزعة »الحقوق الجماعية« مكان املسؤولية الجماعية.

اليميني  الــتــيــار  يُــحــسَــبــون على  تتعالى مــؤخــراً أصـــوات ســاســة 

الرسمية.  اللغات  قانون  من  العربية  بإسقاط  تطالب  اإلسرائيلي، 

املتحدة  لألمم  مذكراتها  فــي  ذلــك  الفلسطينية  الليبرالية  دونــت 

كخطر وجيز يهدد العربية وأهلها. بيد أن أحداً لم يذكر الخطر 

قرانا  داخــل  التجارية  تعلو الفتات محالنا  العبرية  اللغة  في كون 

قــانــون يحتم ذلــك، وال خطر  أنــه ال يوجد  العلم  مــع  الفلسطينية، 

غياب سبورات تدريس اللغة العربية الحقّة من مدارسنا وصحفنا 

هذا  كل  وســط  بها  نفرّط  فَلِمَ  النِّعَم«..  أخطر  »اللغة  وجمعياتنا. 

الخراب؟

حنين نعامنة

محامية وكاتبة فلسطينية

»إخطيّة« اللغة العربيّة في فلسطين

نهلة الشهال

إن الذي مأل اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضاد )أحمد شوقي( / خط وتصميم: منير الشعراني ــ سوريا

»رمضان كريم«.. حدوتة مصرية

منى سليم

صحافية من مصر

في غضون ثالث سنوات

تال صدور العدد األول منذ ثالث سنوات بالتمام، 150 

ملحقاً محتضَنا من الجريدة األم العريقة بالرعاية واملُحبَّة.

ــاء أوضـــــاع مــنــطــقــتــنــا وحـــيـــاة أبــنــاء  ــنـ تــغــيــرت فـــي األثـ

تاريخها  في  لهما  مثيل  ال  وعنف  بسرعة  مجتمعاتها 

بداياتها،  في  االنتفاضات  نشوة  من  انتقلنا  الحديث. 

عشرات  بعد  يتحقق  تاريخي  بمنعطف  بشرت  التي 

ــة بــاملــهــد وبـــالـــدم، الـــى الــقــلــق من  املـــحـــاوالت املــجــهــضَ

خطط الثورات املضادة وجحافل املتآمرين، الى تلمس 

والقمع  النهب  مزيج  بفعل  بنا  الــالحــق  الــخــراب  مبلغ 

مجتمعاتنا  إلدارة  كمنهج  ســــادا  الــلــذيــن  الــشــرســيــن 

تنوع شكلها  قبل سلطات عاجزة مستبدة، مهما  من 

وخطابها.. وهــو خــراب كــان قد نخر كل شــيء على 

أزاحت  بعدما  بشاعته  ففاحت  املاضية،  العقود  امتداد 

اليد قصورنا بل  عنه االنتفاضات غطاءه. وعاينا ملس 

الذي من  الفكري والسياسي،  الشامل،  الذاتي  عجزنا 

فرط تمكّنه، يكاد يبدو بنيوياً. وأفلتت ثعابين املذهبية 

والجهوية والقبلية تجتاح كل شيء بحجج ومبررات، 

مهما تــنــوعــت، تـــؤدي جميعها وبـــال قــعــر، الـــى الــدمــار 

والقتل والتهجير والتفكك املشهود اليوم. فوقع االنتقال 

من الفرح واألمل وتلمس املشاريع الكثيرة إلى الخيبة 

واليأس اللذين يسهل استدعاءهما في الوجدان العام 

لتأسسهما أصال على الهزائم املتالحقة.

املحيط  بين  املوزعين  العربي  السفير  كتّاب  واكــب 

والخليج ذلك كله، يعاضد واحدهم اآلخر، ويتبادلون 

وقد  والخبرات،  الثمينة  املعرفة  امللحق  صفحات  على 

باملنطقة  الــعــمــيــق  االهــتــمــام  جميعهم  إنــتــاجــهــم  حــكــم 

من  والتحرر  وهمومها،  همها  وحــمْــل  وبمجتمعاتهم، 

أي دافــــع ســـوى الــســعــي لتلمس حــلــول ومـــخـــارج من 

الوضع »الشاذ« املفارِق الذي نعيش وسطه. نصوصهم 

تستند   الصارمة،  التحليلية  والنقدية  بأمانة،  الوصفية 

الى معايير تتمسك بقيم وأفكار التقدم والعدل واملساواة 

أفـــراداً  للجميع،  حــقــوقــاً  بوصفها  والــحــريــة،  والــتــحــرر 

تغشيها  ال  بوصلة  بوصفها  ومجتمعات..  وجــمــاعــات 

األفكار والقيم املضادة لها مهما سادت. لسنا سذجاً وال 

نلقي وروداً على أنفسنا، ولكننا نزعم أننا حاولنا، بكل 

باإلتقان،  وتمسك  وأمانة  وجــدّ  وطيبة  وحماس  اندفاع 

وفي الوقت نفسه بتواضع عميق ال يليق سواه وسط 

ــذه الــصــفــات األخـــيـــرة لــيــســت هي  ــع. وهــ ــواقـ فــظــاعــة الـ

األخرى تقنيات وال أخالقيات، بل منظومة قيم تناقض 

ــرداءة املــنــتــشــرة، وأدوات فــي مــقــارعــة الـــخـــراب. قد  ــ الـ

نــقــصّــر أحــيــانــاً أو نــخــطــئ، ولــكــن عــذرنــا أن محركنا 

ما نقول ونفعل..  املطابقة بين  الــى  السعي  كــان دومــاً 

لتلمِّس نقاط الضوء املنبعثة برغم هذه الظلمة، نقدمها 

ونتمسك بها، ونتفاءل.



تخوض السعودية حرباً في اليمن، على حدودها الجنوبية، بمواجهة 

جماعة الحوثي املرتبطة ـ ولو بشكل محدود - بإيران، وضد الرئيس 

السلطة  إلى  بالعودة  الحالم  صالح،  الله  عبد  علي  السابق  اليمني 

من  أكثر  وبعد  الحوثيين.  مع  أبرمه  جهوي  عسكري/  تحالف  عبر 

أي  تحقيق  أمام  العقبات  من  العديد  السعودية  تواجه  أشهر،  ثالثة 

تواجهها  مشكلة  أكبر  لكن  معقدة.  وتحديات  عوامل  نتيجة  انتصار، 

هي الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. يحتاج املرء أن يكون فاقد 

البصيرة تماماً كي ال يدرك، بعد 3 أعوام، منذ ترؤسه، ليس أن الرئيس 

الخارجية  والقوى  اليمنيون  توقعه  الذي  املرحلة  رجل  يكن  لم  هادي 

فحسب، بل إنه أصبح عقبة حقيقية أمام فرص السالم نفسه في هذا 

الصراع املحتدم. وخوض السعودية الحرب إلعادته إلى السلطة صعب 

حتى  األرض،  على  الواقعية  التحديات  من  العديد  وسيواجه  التحقق، 

ضمن املعسكر املناهض للحوثيين. واألهم، تنعدم فرص توحيد الجيش 

أنه  العسكريين  قادته  من  الكثير  يعتبر  رئيس  قيادة  تحت  اليمني 

خذلهم في مراحل مختلفة وسلمَ مؤسساته تدريجياً إلى ميليشيات. 

إضافة إلى ذلك، ال يوجد وحدة عسكرية واحدة تقاوم الحوثيين دفاعاً 

عن عودة الرئيس هادي، بل هي تفعل دفاعاً عن وجودها املباشر. وحتى 

في الجنوب، فإن الرئيس هادي ال يمتلك أي تأثير على الجماعات التي 

تواجه الحوثيين، بل يُعد بعضها عملياً مناهضاً لهادي وليس فقط غير 

موالٍ له.

من ناحية ثانية، لعب الرئيس هادي دوراً كبيراً، هو وطاقمه، في تعبيد 

أن تكون  إلى السلطة. ومن الصعب  أمام الحوثيين للوصول  الطريق 

كاليمن.  معقد  بلد  في  االستعادة  أدوات  نفسها  هي  التسليم  أدوات 

والدستور  األقاليم  بمشروعي  املتكرر  هادي  الرئيس  تلويح  أدى  لقد 

اللذين ال يتمتعان بشعبية لدى عموم اليمنيين، ومحاولته تمرير هذين 

بالقوة، إلى مفاقمة الغضب الشعبي الذي بنا عليه الحوثيون صعودهم 

في بادئ األمر. كما أدت رغبته في التخلي عن حلفائه الجدد (اإلخوان 

لحظات  في  للحوثيين  املعسكرات  تسليم  في  تواطئه  الى  املسلمين) 

معينة. ويروي ديبلوماسي غربي زاره ليلة سقوط عمران في 8  تموز/ 

يوليو 2014، بأن الرئيس كان منهمكاً في متابعة مباراة كرة قدم كأس 

العالم بين البرازيل وأملانيا في تلك الليلة، وغير آبه بما يجري على بعد 

50 كيلومتراً من العاصمة. وفي 21 أيلول/ سبتمبر، بدأ وزير الدفاع 

اليمني حينها، محمد ناصر احمد، بتسليم معسكرات «نقم» للحوثيين 

بتوجيه هاتفي من الرئيس هادي.

خطة  أي  هادي  الرئيس  لدى  يكن   لم  عدن،  محافظة  في  وحتى 

للدفاع عن املدينة أو الجنوب ضد االجتياح املشترك من قبل الحوثيين 

إحدى  من  مخابراتي  وفد  حذره  إليها،  وصوله  من  أيام  وبعد  وصالح. 

خروج  بعد  لكنه،  املدينة.  القتحام  خطة  وجود  من  الخليجية  الدول 

الوفد، سخر من هـذه التحذيرات أمام مساعديه. وحتى حينما طلبت 

منه جبهة الضالع إمدادها بالسالح، اكتفى بتسليمها 100 ألف طلقة 

رشاش.

ومع وصول الرئيس هادي متوعكاً الى الرياض لتوقيع طلب «عاصفة 

من  السعودية  هو، خشيت  حتى  بقدومها  يعلم  يكن  لم  التي  الحزم» 

الحرب  تخوض  الذي  هادي  وفاة  أي  السيناريوهات،  أسوأ  حدوث 

نيويورك ضمن صفقة تشمل  للمجيء من  فدعي خالد بحاح  باسمه، 

بموجب  صحيح  مخرج  وهو  هادي،  لصالحيات  التدريجي  التسلم 

للجدل  إثارة  أقل  أشخاص  لتمكين  عملية  وخطوة  النافذ  الدستور 

وأكثر تجاوزاً للتناقضات الجغرافية والطائفية املتفاقمة في البالد بفعل 

نار الحروب الحالية. 

عافيته  هادي  استعاد  الرياض،  في  مكثفة  استجمام  فترة  بعد  لكن، 

فاستمر في سوء اإلدارة الذي تميز به خالل وجوده في السلطة.. وهو 

السعودية،  العاصمة  في  الفخم  بقصره  عزلة  في  وقته  معظم  يقضي 

بينما صورته تزداد تآكال في اليمن. ومع كل يوم جديد، يبدو واضحاً 

أن فرص عودته إلى اليمن تنخفض فتصبح أقل من فرص عودة الشاه 

إلى إيران!  

 14 في  جنيف  مفاوضات  بدء  قبل  الداخلي  لوفده  اجتماع  آخر  في 

حزيران/ يونيو بأيام، ملناقشة الخطة التفصيلية للتفاوض على القرار 

والخروج  الثقيل  السالح  امليليشيات  تسليم  بوجوب  القاضي   2016

يوازي  ما  وبعد  والعسكريين،  السياسيين  املعتقلين  وإطالق  املدن  من 

القرار،  بنود  تفاصيل  على  الوفد  بين  املستفيض  النقاش  من  ساعتين 

أضاف هادي: «والقرار 2016؟»... الواقع أن رئيس البالد الذي يشير 

(الرجل املسن) لم يكن يعرف  أقرب مساعديه بـ «الشيبة»  إليه حتى 

حتى محتوي القرار الذي يتفاوض عليه.

أدنى  تحمل  في  وطاقمه  هو  لفشله  اليمن  في  هادي  شعبية  وتتآكل 

األمم  أن  ومع  املتفاقمة.  والغذائية  اإلنسانية  األزمة  أمام  مسؤولياتهم 

املتحدة أعلنت مؤخرا أن أكثر من عشرين مليون إنسان يمني بحاجة 

إلى نوع من املساعدة اإلنسانية، قال وزير خارجية هادي املكلف، رياض 

ياسين (الذي يمثل في وعي اليمنيين العام نفس ما كان يمثله احمد 

معاناتهم».  في  مبالغون  «اليمنيين  إن   ،(2003 عام  العراق  في  شلبي 

اشتكى مسؤول خليجي من أن دولة خليجية صغيرة خصصت نصف 

امللف الخارجي،  املنفى إلدارة  اليمنية في  مليون دوالر شهرياً للحكومة 

امللف  يدير  (والـذي  هادي  رجال  أبرز  احد  يعد  الذي  الوزير  لكن 

الخارجي بمساعدة ابنه وشقيقه فقط) يصر على تحويلها إلى حسابه 

الشخصي.

وبدال من تحريك سلطاته لوضع حد لألزمة املتفاقمة في اليمن، يعمل 

فهم  الواقع،  وفي  الخارج.  في  أوضاعهم  ترتيب  على  وطاقمه  هادي 

امتالك  الهدنة في جنيف، وبدون  فعلياً على تعطيل حتى فرص  عملوا 

الى  الرئيس  أوفد  لقد  األزمة.   في  االستمرار  سوى  بديلة..  خطة  أي 

عدم  من  للتأكد  مبارك،  بن  عوض  احمد  السابق،  مكتبه  مدير  جنيف 

وصول األطراف السياسية إلى اتفاق سالم أو حتى لخطوط عامة نحو 

تنحيه  يعني  اليمن  في  حل  أي  أن  هادي  الرئيس  يدرك  سالم.  اتفاق 

عن املسار العام باتفاق حتى مناصريه قبل مناهضيه، الذين يعارضون 

الحوثي فقط ألنه أراد فرض واقع بالقوة. ولذلك عمل ويعمل بقوة ضد 

كل الجهود الجادة نحو السالم في اليمن ألنه يدرك أنها ستتجاوزه 

مباشرة.

يعرف السعوديون حجم الورطة التي يمثلها هادي، لكنهم في الوقت 

في  خاصة  مقابلة  وفي  عبئه.  من  للتخلص  عجلة  على  ليسوا  نفسه 

الرياض، قال العميد أحمد عسيري الناطق باسم «قوات التحالف»حول 

الحقاً:  ليستدرك  داخلي»،  يمني  شأن  «هـذا  هادي:  مع  التعامل  نيات 

هذه  ملثل  تعمل  آلية  وهناك  حرب  حالة  في  اآلن  نحن  حال،  أية  «وعلى 

األمور بعد الحرب، بدأت معاملها بتعيين نائب الرئيس خالد بحاح». أي 

انها مسألة وقت.

لكن الرئيس هادي أسس نفسه كرئيس لألزمات، وبدال من أن يجهد 

لتجاوزها، يعمل على استمرارها الستمرار دوره.

هذه  النتهاء  أفق  تبيّن  شروط  أحد  هادي  الرئيس  «فطام»  يبدو 

تعهداتها  تنفيذ  في  التعجيل  السعودية  على  يتعين  كما  الحرب. 

الغذائية  البضائع واملواد  اليمن وتسهيل عملية وصول  اإلغاثية نحو 

وااللتزام بالقانون اإلنساني الدولي وقوانين الحروب.. مضافاً إلى ذلك، 

إلغاء االعتمادات املخصصة لرجال سياسة وقبائل تحت بند «اللجنة 

إلى  وتحويلها  سوياً،  وبالسعودية  باليمن  أضرت  التي  الخاصة» 

صندوق تنموي للبالد على غرار الصندوق الكويتي في السابق.

مؤثرات  عن  الجغرافي  البعد  ترف  ما  حد  إلى  الخليج  دول  امتلكت 

الكيلومترات  آالف  ال تجمعها بهما  والعراقية، حيث  السورية  الحالتين 

ترف  وال  الترف،  هذا  تمتلك  ال  اليمن  في  لكنها  املسكونة.  الحدود  من 

الوقت: فإذا ما تكرر ما يجري في سوريا أو في العراق على امتداد حدودها، 

فبإمكانه أن يحول شبه الجزيرة العربية كلها إلى جحيم هائل.

بروفايل الرئيس هادي

فارع املسلمي

باحث من اليمن

اعتاد اليمنيون، حتى وقت قريب، على وضع ثالجات أو حاويات 

املارة  منها  منازلهم ومحالتهم يشرب  أمــام  البارد  باملاء  بالستيكية 

في الشوارع وعابرو السبيل كسلوك اجتماعي تحث عليه الشريعة 

ــال. مــع بدء  اإلســالمــيــة، بوصفه نــوعــاً مــن الــصــدقــة والــزكــاة على املـ

اليمني  املجتمع  فــي  شــاع  الــحــزم»،  «عاصفة  لـــ  العسكرية  العمليات 

نوع جديد من الصدقة الجارية أو ما يعرف محليا بـ «السبيل». إنه 

التصدق بالكهرباء. 

انعدام  ظل  في  مستحيلة  شبه  إنسانية  ظروف  في  اليمنيون  يعيش 

أو  التموينية  واملواد  والسلع  واملياه  الوقود  من  الحياة  أساسيات  كل 

ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. وإلى جانب موجات النزوح الجماعي عن 

املدن، وإلى جانب الغارات اليومية لطيران التحالف وما تتسبب به من 

ذعر ودمار، فإن أكثر ما يعاني منه اليمنيون هو انقطاع التيار الكهربائي 

بشكل متصل عن املدن منذ أكثر من 70 يوماً، كحدث لم يسبق له مثيل 

منذ دخول خدمة الكهرباء إلى اليمن أواسط القرن املاضي. 

نتيجة ذلك، وكنوع من التكافل االجتماعي، بات شائعاً في تعز وعدن 

وصنعاء مشاهدة الفتات ورقية على أبواب العديد من املحالت التجارية 

الطاقة  عبر  الكهرباء  توليد  ألواح  أو   - كهربائية  مولدات  تملك  التي 

املحل  مالك  يمد  سبيل».  «كهرباء  عبارة  عليها  مكتوب   - الشمسية 

في  لجيرانه  أو  للمارة  خاللها  من  يتيح  الشارع  إلى  كهربائية  توصيلة 

واسع  بشكل  انتشرت  التي  الخزن  أجهزة  أو  هواتفهم  شحن  الحي 

مؤخراً. لهذا السبب، بات مألوفا مشاهدة اصطفاف اليمنيين مساءً على 

األرصفة، أمام املقاهي واالستراحات واملطاعم التي لديها كهرباء، من أجل 

شحن هواتفهم ومعداتهم الكهربائية، حسب ما هو متاح وممكن. 

إال أن أعداد هذه املحالت تناقصت تدريجياً مع اشتداد األزمة واختفاء 

الوقود من األسواق، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء من 3000 ريال 

(نحو 15 دوالرا) لكل عشرين ليتراً إلى ضعفها في األسبوع األول، ليصل 

ريال  ألف   30 إلى  الالحقة  األسابيع  في  ليترا)   20) البنزين  غالون  سعر 

أي نحو 150 دوالرا.. األمر الذي يفوق القدرة الشرائية ألصحاب محالت 

تجارية صغيرة، كما يفوق قدرة معظم األسر اليمنية في مجتمع نصفه 

يعيش تحت خط الفقر أصًال. 

يقضي اليمنيون أربع إلى خمس ساعات يوميا، من العصر إلى العشاء، 

في تناول أوراق القات في املنازل أو أماكن عملهم ضمن ما يعرف باملقيل. 

وبينما كانوا في السابق يحملون القات واملاء واملشروبات داخل أكياس 

وأجهزة  كهربائية  توصيالت  داخلها  يحملون  اآلن  فإنهم  بالستيكية، 

شحن باملقام األول. وبات العامل األول لتحديد الوجهة التي سيقصدها 

املقيل هو الكهرباء ووجود مولد أو طاقة شمسية تتيح له الشحن. 

كثير من املواد واألجهزة املنزلية باتت خارج نطاق استخدام اليمنيين 

منذ ثالثة أشهر، وفي طليعتها: الثالجة والسخّان. وباتت معظم األسر 

تعتمد على وسائل بدائية من أجل حفظ األطعمة أو تبريدها، أو من أجل 

املياه. وفيما عدا «املوالت» والسوبرماركت واملطاعم والفنادق  تسخين 

قدرة  ذات  املنزلية،  وبخاصة  الكهربائية،  املولدات  معظم  فإن  الكبيرة، 

إنارة بضع غرف وتشغيل جهاز تلفزيون وجهاز  محدودة تقتصر على 

بيع  تجارة  رواج  في  أسهم  الذي  األمر  باالنترنت..  لالتصال  «مودم» 

البيوت  ربات  معاناة  أخرى،  جهة  من  وضاعف،  جهة،  من  الثلج  قوالب 

الهواتف  ولوال  بدائية.  بطرق  األغذية  حفظ  إلى  يضطررن  اللواتي 

املحمولة لخيل للمرء أن اليمنيين يعيشون في زمن غابر. 

العاصمة صنعاء مع  املعيشة نسبيا، وإن بشكل طفيف، في  تحسنت 

لخمسة  اإلنسانية  الهدنة  بفضل  الوقود  وسفن  اإلغاثية  املواد  دخول 

أيام في أيار/مايو املنصرم. وعادت الكهرباء في بعض األحياء ملدة ساعة 

العاصمة.  أحياء  في معظم  األسبوع  في  مرة  أو  يومين،  أو كل  اليوم  في 

فعل شيء من  أحتار وأظل عاجزا عن  تعود  املواطنين: «عندما  أحد  قال 

التلفاز  وأشغل  الشحن  أجهزة  توصيل  في  أبدأ  إن  وما  الفرحة.  شدة 

حتى تنطفئ بعد لحظات وجيزة». وقال آخر إنه يبقى واقفاً بضع دقائق 

الى جوار الثالجة من أجل سماع صوتها الذي يشتاق إليه كثيرا، وهو 

الوحيد املتاح، على اعتبار أنه من غير املمكن تشغيل مضخة املياه ألن املاء 

مقطوع عن جميع أحياء العاصمة منذ نحو ثالثة أشهر بسبب عدم توفر 

الوقود واملشتقات النفطية للمؤسسة العامة للمياه. 

كالحديدة،  والساحلية،  الحارة  واملدن  صنعاء  أحياء  سكان  يقضي 

في تجمعات بشرية  املنازل  أمام  األرصفة  الليل على  ساعات طويلة من 

محدودة يتخللها بالضرورة صوت املذياع.

يتجمع  األحياء،  من  العديد  في  كما  العاصمة،  وسط  الزراعة  حي  في 

الليل  من  ساعات  ويقضون  األرصفة  ويفترشون  مساء  الحي  سكان 

أمام قسم صغير للشرطة من أجل شحن معداتهم الشخصية بشكل 

يومي، وعيونهم إلى السماء خشية ما يتساقط من «الراجع» من أعيرة 

مضادات الطيران التي تطلقها الدفاعات األرضية، وهي تسببت في جرح 

وقتل العشرات حسب تقارير منظمات حقوقية. 

ويضطر العديدون إلى الذهاب إلى وظائفهم في املؤسسات الحكومية 

التام  شبه  والشلل  الحركة  وتوقف  األعمال  توقف  من  الرغم  على 

لذهابه  الوحيد  السبب  أن  موظف  قال  والخاصة.  العامة  للمؤسسات 

ملدة  تشغيله  يتم  كهربائي  مولد  وجود  فيها  يعمل  التي  املؤسسة  إلى 

ساعتين صباحا ومثلهما مساء، يتيح له شحن هواتف أسرته وجهاز 

الكمبيوتر النقال. 

بــات الــتــبــرع بالكهرباء ضــربــاً مــن الــواجــب األخــالقــي فــي العديد 

إلــى شحن  الفقراء  أو  الدخل  املــدن، إذ يضطر متوسطو  من أحياء 

منازل  أحــد  فــي  الشخصي  والكمبيوتر  الــخــزن  وأجــهــزة  هواتفهم 

الحارة من امليسورين أو رجال األعمال. لكن ذلك ال يشمل كل أحياء 

صنعاء، بل يقتصر على وسط البلد حيث البيوت واألحياء متقاربة 

في  الحال  بخالف  االجتماعي،  املستوى  على  اتصاال  أكثر  والــنــاس 

ضواحي صنعاء أو في أحيائها املترفة جنوبا.

األخيرة  الجولة  تُعد  التي  املغرب،  في  الصخيرات  مفاوضات  انصبّت 

ضمن املفاوضات الجارية بين القوى السياسية الليبية برعاية املبعوث 

لالتفاق  رابعة  مسودة  إصدار  على  ليون،  برناندينو  السيد  األممي 

األزمة  من  للخروج  أساساً  إبرامه  حالة  في  سيُعدّ  الذي  السياسي 

املسودة  تلك  على  التوقيع  تتوخّى  محاوالت  هناك  كانت  وقد  الحالية. 

حزيران/  10 في  برلين  في  السياسي  لالتفاق  نهائية  كصيغة  الرابعة 

يونيو، ضمن سياق االجتماع املنعقد هناك بين أطراف الحوار السياسي 

وضمّ  األمن.  بمجلس  األعضاء  والدول  الكبرى  السبع  الدول  وممثلي 

في طبرق،  املنعقِد  النواب  أعضاء عن مجلس  السياسي  الحوار  أطراف 

وأعضاء مجلس النواب املقاطعين، ومجموعة من أعضاء املؤتمر الوطني، 

باإلضافة إلى مجموعة من املستقلّين. وكان من املأمول أن يتمخض عن 

السياسي  الحوار  ملفاوضات  تتويجاً  النهائية  املسودة  توقيع  ذلك كله 

كتعبير عن تسوية ما لألزمة تدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر رمضان 

الكريم. لذلك كله كان طبيعياً أن تحوز هذه املسودة اهتماماً نوعياً من 

قبل مختلف الدوائر املعنية بالنزاع الليبي. وهي أثارت الكثير من النقاش 

الجدل  كاد  بل  تقييمها.  بإزاء  الخالف  واحتد  حولها  الجدل  واحتدم 

الحاد ينسف الحوار بأكمله وإرجاء التوقيع ألجل غير مسمّى.

أنها  فريق  رأى  فقد  الرابعة،  املسودة  بشأن  الفعل  ردود  وتتنوّع   

العلوم السياسية» ألن  تُدرَّس في كليات  «وثيقة دستورية جديرة بأن 

لكل  ومنصف  وجامع  شامل  اتفاق  دفتاها  عليه  انطوت  الذي  االتفاق 

األطراف. باملقابل، فقد رأى فريق ثانٍ أنها انقالبٌ على الشرعية والعملية 

الديموقراطية وعلى املسودة الثالثة وعلى مسار الحوار برمّته... ورأى 

املسودة  يجعل  ما  وهو  والتدليس  الغش  العملية شابها  أن  ثالث  فريق 

املتأنية  دراستها  على  يحفز  ذلك  كل  بالرفض.  وخليقة  باطلة  الرابعة 

وتحليلها، وهو ما تسعى إليه الورقة املاثلة منضبطةً بمنهج علمي، والى 

بسط الحقائق املوضوعية كما هي أوًال، ثم تفكيكها وتحليلها، لتخلص 

من ذلك كله إلى تقييم واقعي.

كما هو حال أي وثيقة أو اتفاقية، فمن الدقة أن تُقرأ املسودةُ في ضوء 

بالنظر  أي  لها،  واملكاني  الزمني  السياق  هو  األول  املحددات،  من  عدد 

والبدائل  يفرضها  التي  والحدود  املحيط  باملناخ  تستضيء  نظرة  فيها 

التي يتيحها. والثاني هو عالقتها بمسار الحوار خالل املرحلة السابقة 

والغايات  األهداف  فهو  الثالث  املحدد  أما  عليها.  السابقة  واملسودات 

واملنطلقات التي تضمّنتها. ويأتي رابعاً تفحّص كفاءتها االستيعابية، أي 

قدرتها على استيعاب األطراف املتنازعة. أما املحدّد األخير فهو مضمون 

املسودة نفسه ومدى تماسكه.

والظروف  املرحلة  تحديات  على  أوًال  الضوء  إلقاء  الورقة  هذه  تحاول 

الحرجة التي خرجت فيها املسودة، التحديات السياسية واالقتصادية 

خالل  من  بدقة  تستعرض  ثم  ضيقة.  البدائل  جعل  شأنها  من  التي 

جداول زمنية أطراف ومسارات ومحطات الحوار ومحصالته، للكشف 

تغيّرت  وكيف  متى  توضح  كما  الحوار.  لعملية  التراكمي  البعد  عن 

أطراف تلك العملية لينضمّ إليها أعضاء املؤتمر الوطني ومن ثم تغيير 

املعادلة بموافقة كل أطراف الحوار. كما تبين منطلقات وأقسام االتفاق 

السياسي وأركانه، وترصد بداية الحديث عن حكومة وحدة وطنية أو 

الوفاق الوطني، ومدلوالت ذلك من خالل اإلشارة لبعض التجارب الدولية 

املقارنة. وتستعرض عن قرب هيكل نظام الحكم الذي صرح به املبعوث 

منذ  ضم  والذي  آذار/مارس  شهر  أواخر  في  برنادينو  السيد  األممي 

البداية مجلس الدولة.. وكيف ومتى بدقة تطوّر هيكل مجلس الدولة 

غير  ذلك  جاء  وهل  الوطني،  املؤتمر  من  عضواً  تسعين  يضم  وأصبح 

متوقع مما جعل البعض يصفه باالنقالب؟ ما هي التعديالت التي ضمنتها 

الوطني  الوفاق  من  كل  حكومة  صالحيات  بخصوص  الرابعة  املسودة 

التعديالت  ما هي  السياسي؟  والحوار  الدولة  النواب ومجلس  ومجلس 

وتفكيك  بالجيش  املتصلة  األمنية  للترتيبات  أُضيفت  التي  الدقيقة 

الكتائب املسلحة وإعادة دمج املسلحين والدعم الدولي، وذلك من خالل 

جداول ورسوم بيانية. كما تناقش الورقة مدى قدرة األمم املتحدة على 

األطراف  هي  ومَن  الحوار،  في  ومشاركتها  الليبية  األطراف  استيعاب 

هي  وما  األممي،  املبعوث  برعاية  السياسي  الحوار  تؤيد  التي  والفئات 

مواقفها من املسودات األربع، ومن هي الفئات املعارضة للحوار ومنطلقات 

لنقاش  املشهد  ديناميكية  على  الضوء  إلقاء  الورقة  وتحاول  مواقفها. 

وفهم السلوك السياسي الليبي ومواطن إخفاق املجتمع الدولي متمثًال 

في بعثته في التواصل وبناء جسور الثقة مع النخب الليبية.

وأخيراً تحاول الورقة مناقشة إشكاليات االتفاق السياسي بشكل عام 

واملسودة الرابعة تحديداً. كما تسعى لإلجابة على ما إذا كانت حقاً قد 

حققت هذه املعادلة الصعبة من الحفاظ على التوازن والشمول من جهة، 

حقوق  واحترام  السلطات  وفصل  الديموقراطي  املسار  احترام  وعلى 

اإلنسان من جهة أخرى. وما إذا كانت ستسهم في تحقيق االستقرار 

املضمونية  إشكالياتها  تحليل  خالل  من  وذلك  ال،  أم  املستدام  والسلم 

واملنهجية.

&البحث كامًال على موقع «السفير العربي»

اليمن: ظاهرة «التصدُّق» بالكهرباء

 ملــــــف

216 الـخمــيــــــس

 ملــــــف

بعد صدور املسودة الرابعة

قراءة في االتفاق السياسي الليبي

14.3 تريليون دوالر هي تكلفة الصراعات املنتشرة في مناطق عديدة من العالم

في العام املاضي، ما يعادل 13 في املئة من الناتج اإلجمالي العاملي. وجاء في تقرير

أعدّه «معهد االقتصاد والسالم» ومقرّه أستراليا، أنّ ليبيا شهدت أخطر تدهور بين دول 

العالم في العام 2014، وأن سوريا هي األكثر اضطراباً.

محمد العبسي

 كاتب صحافي من اليمن

الزهراء لنقي

 مشارِكة في الحوار الليبي برعاية األمم املتحدة

تصوير: ثناء فاروق ــــ اليمن
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بطريقة  جاءوا  أنهم  الجميع  ظنّ  املوصل  إلى  »داعــش«  دخل  حين 

عشوائية، وأنهم سيحتاجون وقتاً طوياًل لتأسيس وجودهم في املدينة. 

الدولة« كاملة  لكن داعش كان قد جهزّ لكل شيء، ويحمل معه »أدوات 

واإلداريــة،  املحلية  الحكومة  بأوضاع  كبيرة  دراية  وعلى  دخل،  حين 

نصّي  إرث  لديه  كان  املدينة.  في  واالجتماعية  االقتصادية  وبالشؤون 

ملء  في  أفعاله  جاءت  ذلك  إلى  واستناداً  املوصل،  بأوضاع  كبير  ومعرفي 

الفراغ الذي خلفته الحكومة املحلية.

ينبغي  التي  واآلليات  املوصل  وأهمية  السكانية،  الطبيعة  »داعش«  فهم 

اتخاذها لتنفيذ منهجه وبرنامجه. ومن الخطأ اعتباره مجرد عصابة أو 

جماعة عشوائية، بينما هو خالصة التجارب السابقة للجماعات الجهادية.

وتلخص الوثيقة السياسية التي أعلنها في 13 حزيران/يونيو 2014، 

التنظيم،  يعتمده  الذي  والدستور  املنهج  املدينة،  احتالله  من  أيام  بعد 

والتقسيم اإلداري والتنظيمي له في املوصل.

القضاء

في فقرة من املادة 16 من »وثيقة املدينة« كُتب: »ها هي اآلن حقبة الدولة 

اإلسالمية وعهد اإلمام أبي بكر القرشي، إمامة قرشية اتخذت الوحي املنزل 

منهجاً والقضاء به أبيض أثلج«. في هذه الفقرة إعالن بأن املنهج والقانون 

والدستور الوحيد، واملصدر التشريعي، هو »القرآن« وبدرجة ثانية السنة 

أعلن  األساس،  هذا  وعلى  كبيرة.  أهمية  داعش  لها  يعير  ال  التي  النبوية، 

عن تأسيس نظام الدواوين املتّبع في الدول اإلسالمية التي نشأت على مرّ 

التاريخ اإلسالمي.

للنزاع  الخصومات حسماً  في  الناس  بين  الفصل  والقضاء هو منصب 

وقطعاً للتداعي، وهو من الوظائف التابعة للخالفة. ويرتبط هذا الديوان 

بشكل مباشر بأعلى مجلس تشريعي في »داعش«، ألنه املنصب الفاصل 

في القضايا لكل الناس: للمدنيين الذين يسمّيهم »العوام«، وللجنود. وله 

الشخص  ليصبح  توفرها  يجب  كثيرة  وضوابط  وشروط  كبرى  أهمية 

له  للموالين  املنصب  وأعطى  األمر  حسم  »داعش«  لكن  شرعياً.  قاضياً 

من قبيلة البو متيوت. وهناك ثالثة قضاة رئيسيين في املوصل يتمتعون 

املدعو  منهم  بالسن،  صغار  قضاة  تحتهم  ويعمل  واسعة،  بصالحيات 

في  األملاني  الصحافي  برفقة  ظهر  الذي  عاماً(   23( الشرعي«  »مصطفى 

الساحل  في  الشرعية  املحكمة  في  القضاء  منصب  ويتولى  املوصل، 

األيسر من املدينة، ويعمل معه قضاة آخرون. وقد أنشأ »داعش« مؤسسة 

خاصة لتدريس القضاء اإلسالمي تخرجت منها دفعة جديدة من القضاة 

وانتشروا في املدينة.

تتم  حيث  والشورى«  االستئناس  »مجلس  يُسمّى  مجلس  للقاضي 

في  »داعش«  ركزّ  وقد  قطعي.  بقرار  للخروج  والقضايا  األحكام  مداولة 

العلم  يُسمّيه »طالب  ما  إليه( على  )والجاذب لالنضمام  الترويجي  إعالمه 

هؤالء،  لوجود  لحاجته  الديوان،  هذا  جوهر  يشكلون  الذين  الشرعي«، 

يصدرون  الذين  هم  والقضاة  مقاتليه.  بين  القضايا  في  للفصل  خاصة 

أحكام اإلعدام، وأحكام إقامة الحدود، والعقوبات.

وهناك فرع من القضاء يتواله »قاضي التحقيق« الذي يبحث في القضايا 

عن  مسؤول  شخص  وهناك  والحوادث.  والجرائم  اآلنية،  والشؤون 

النظام القضائي والحسبة، يرجع القاضي األعلى في شؤونه إليه، وبإمكان 

املحكمة  قرار يصدر من  أي  يلغي  أن  القضائي  النظام  األول عن  املسؤول 

الشرعية أو أن يعدله.

ولدى ديوان القضاء فروع أخرى: القاضي الذي يعمل بالشؤون املدنية 

الذي  والقاضي  الشخصية،  واألحــوال  املدنية  واألحكام  الــزواج  مثل 

ويرتبط  العسكر،  وقاضي  والجنح.  والجرائم  الجنائية  بالشؤون  يعمل 

صفوف  في  تجري  التي  والحوادث  والشؤون  بالجند  املتعلقة  بالقضايا 

»داعش« العسكرية واألمنية. أما قاضي األموال فيرتبط بشؤون الجوانب 

االقتصادية وما يتصل بها.

والقضاء،  الشرعية  الهيئة  بين  ممتزج  فمنصب  املظالم  ديوان  وأما 

القاضي،  من  أعلى  وهو  التنظيم،  في  عليا  ويد  سطوة  له  فيه  والعامل 

فهو ينفذ ما يعجز القضاة عن فعله، وينظر في الشكاوى والنزاعات بين 

وبين  )»العوام«(  املدنيين  بين  والخالفات  الناس،  بين  والخالفات  القبائل 

عناصر »داعش«، والخالفات داخل »داعش«، ولديه الحق بتأجيل إي قرار 

من  »داعش«  لـ  املنتمون  هم  املنصب  هذا  في  يعمل  من  وأكثر  حكم.  أو 

قبيلة الجبور، وخاصة من منطقة حمام العليل جنوب املوصل، لتاريخهم 

الطويل مع التنظيم.

أمثلة عن األحكام

هذه بعض القضايا املتعلقة بديوان القضاء خالل العام املنقضي: 

- اعتقال شخص يوم زفافه ألنه لم يذهب للمحكمة الشرعية لتسجيل 

زواجه، وإنما اكتفى بكتابة »عقد املُالّ«، رافضاً أن يكتب عقد زواجه لدى 

»داعش«، فأجبروه أن يكتب العقد لديهم.

- اصدر القاضي الجنائي قراراً باإلفراج عن 150 سجيناً لدى »داعش« 

ثبتت براءتهم، لكن القاضي األعلى رفض إطالق سراحهم، وأمر بإبقائهم 

سيدفعهم  خروجهم  بأن  لديه  وشكّ  »إحساس«  لوجود  االعتقال  قيد 

للعمل ضد »داعش«، وما يزال هؤالء معتقلين منذ 9 أشهر.

عناصر  بحق  باإلعدام  حكماً   3271 وحده  الشرعي  القاضي  اصدر   -

شرطة، وشباب، ونساء، كلهم من السنّة ومن سكّان املوصل.

- أصدر »مصطفى الشرعي« أكثر من 467 قراراً باإلعدام بحق شباب 

اعتقلهم »داعش« وعناصر الشرطة واألجهزة األمنية، وكلهم من أطراف 

مدينة املوصل.

- أصدرت املحكمة الشرعية 389 قراراً باإلعدام ثبت أنها استندت إلى 

شهادات زور عبر مخبر سريّ، ونفذت بحق هؤالء وهم أبرياء، وسلمّهم 

داعش ألهاليهم مع عبارة »رحم الله ابنكم ونحسبه شهيداً عند الله ألنه 

قُتِلَ بالخطأ«، ودفع لهم الديّة.

- أصدرت املحكمة الشرعية تعدياًل في 24 آذار/مارس 2015 على قانون 

»حدّ الردة« الذي صدر في 17 حزيران/يونيو 2014، وكان يقتصر على 

قوات األمن من الذين يتم اعتقالهم أثناء الحرب، أو الذين عليهم أحكام 

ليشمل  القانون  هذا  فوسعت  املوصل،  احتالل  قبل  التنظيم  من  سابقة 

التابعة  الحكومية  واملناصب  للبرملان  املرشحين  وإناثها،  الشرطة  ذكور 

للمحافظة والقضاء وغيرها، موظفي املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 

»سبّ الذات اإللهية«، إعالن موقف يمدح الحكومة العراقية أو الجيش أو 

واملتاجرة  الكحولية  واملشروبات  السجائر  بيع  املتزوّج،  الزاني  الشرطة، 

بها، التخابر مع جهة خارجية ضد »داعش«، األطباء والكوادر التعليمية 

للقوات  االنتماء  إليها،  العودة  ورفضوا  املوصل  تركوا  الذين  واألكاديمية 

والذين  الشرعية  بالرقية  العاملين  السرقة،  املوصل،  تحرير  تنوي  التي 

أنه يؤمن بالفكر  البيعة، من يثبت  يسمّيهم »داعش« »السحرة«، ناكث 

الدولة  لديه على علم  يعثر  مَن  والوطنية،  والبعثية  والشيوعية  العلماني 

الترويج،  الفعل،  الكلمة،  »بالتفكير،  الدولي  التحالف  يناصر  مَن  العراقية، 

التمنّي«، املدخّن الذي يصرّ على التدخين بعد اعتقاله وجلده )إذ يعتبرون 

مَن يُصرّ على التدخين قد عرف الحق وأنكره، ألن التدخين فيه مجاهرة 

في املعصية، ومناصرة لالقتصاد األميركي باعتبار أكبر الشركات املنتجة 

»الصليبي«(،  االقتصاد  دعم  يعني  الدخان  فشرب  أميركية،  للدخان 

ظلماً،  لهم  حدث  ما  ويعتبر  وااليزيديين  املسيحيين  عن  يتحدث  من 

»الكفر  أفكار  التي تحمل  الكتب  تداول  متعمّداً،  الزكاة  دفع  يرفض  الذي 

والعلمانية« ونشرها، تداول ونشر الكتب واألخبار املعارضة لـ »داعش«.

وهناك حكم ردة يصدر ويتطلب التوبة، لكن التوبة ال تمنع اإلعدام عن 

أن  داعش  ويقول  الشرطة خاصة،  عناصر  مع  هذا  وقد حدث  الشخص، 

التوبة هي فقط إلعادته إلى اإلسالم، وبعد التوبة تنتفي عنه عبارة »املرتدّ«، 

تعرضه  تُنهي  في حياته  القتل هذه  قتله وهو »مسلم«، ألن عقوبة  فيتمّ 

للعقوبة يوم القيامة.

الحسبة

في  أفراده  يتجوّل  املنكر«،  عن  والنهي  باملعروف،  »األمر  صاحب  هو   

رقابية  تنفيذية  جهة  وهو  »املخالفات«،  يسمّونه  عما  بحثاً  الشوارع 

ديوان  يصدرها  التي  العقوبات  وتنفيذ  بالجلد،  أفراده  يقوم  الشارع،  في 

البنايات  من  والرمي  والرجم  والصلب  والجلد  القتل  أحكام  من  القضاء 

البو حمد، حيث  قبيلة  املنصب من حصة  واالعتقال.. وقد صار  املرتفعة، 

أمير الديوان منهم وكذلك نسبة كبيرة من أفراده، ومن يحصل على هذا 

املنصب يكون خارج دائرة املساءلة واملحاسبة. ويعتبر صاحب الحسبة 

نفسه »إلهاً صغيراً« في األرض، ألنه مكلّف بأحكام شرعية سماوية، وهو 

ال يدافع عن حقوق الناس بل عن حقوق »الله«.. ما دفع الكثير للتنافس 

للحصول على هذا املنصب.

مظاهرهم وسياراتهم 

فوقها سترة  اللون، قصيرة،  بيضاء  الحسبة دشداشة  يرتدي عنصر 

سوداء بال أكمام، ويضع على رأسه كوفية سوداء أو صفراء. وهم غالباً 

من الريفيين. ويشعر عنصر الحسبة بأنه مخول بفعل كل شيء، وبأنه 

خالص من كل شوائب أو عيوب، يتصرّف بغضب مع مَن يخالفه أو يحاول 

للتصرف،  جداً  كبيرة  »وقاحة«  يمتلك  للمساءلة،  تعرض  ما  إذا  نقاشه 

يرتفع صوته ألتفه األسباب، يميل دائماً إلى استخدام يديه أثناء الحديث 

مع املواطن، لديهم »نظر ثاقب« فهو يستطيع رؤية الكحل في عين املرأة 

حتى وإن كانت ترتدي نقاباً كاماًل ال تظهر منه العيون.. يتحدث وهو ينظر 

لعيون املواطن بطريقة وقحة، ال يخفض عيونه حين يتحدّث، وغالباً، إذا 

رأى »مخالفة«، يهجم ويمسك برقبة الضحية، ويسحبه من رقبته أو من 

أكمام قميصه.

لحيته  يالعب  متباعدتين،  وساقاه  مرتفعة  أكتافه  تبقى  يمشي،  حين 

كثيراً، ويحمل بيده مسواك دائماً، ويؤشر باملسواك على عين الضحية. 

باستخدام  التهمة  إلقاء  إلى  دوماً  ويميل  مخطئاً،  كان  إذا  يعتذر  ال 

»اإلحساس« فقط. يتحدث بكل شيء، في االقتصاد، والفقه، والسياسة، 

واالجتماع، والتاريخ.. يكون بين أقرانه اآلخرين من عناصر »داعش«، من 

أفضل  يضع  إليه.  الوصول  يمكن  ال  خيالي  كائن  بمثابة  الحسبة،  غير 

أنواع العطور، وثيابه دائماً نظيفة ومكوية. حين يقود السيارة ينظر إلى 

الناس شزراً.

لدى الحسبة سيارات »فان« بيضاء اللون وسوداء، مرقمة من 1 الى 26 

وتكتب لوحاتها هكذا: »ديوان الحسبة ف« ثم الرقم. و«ف« نسبة إلى 

»فرقة«.

للسيارة نوافذ مفتوحة للمراقبة، وباب من جهة اليمين في الخلف يبقى 

عند  فجأة  يظهرون  كبيرة.  بسرعة  يمشون  عادة  وهم  مفتوحاً،  غالباً 

حركتهم،  ويراقبون  الصالة،  لحضور  الناس  بوعظ  ويقومون  أذان،  كل 

على  رأوه  ما  إثبات  في  والعهدة  الظلمة«،  »في  الرؤية  يمكنهم  واألسواق، 

»اإلحساس«. 

أمثلة عن املساءلة والعقوبات

1. الفعل: التدخين. العقوبة: 70 جلدة، غرامة مالية 25000 دينار، إنذار 

نهائي.

الذي عمّمه »داعش«.  الشرعي«  »للزي  ثياب مخالفة  ارتداء  الفعل:   .2

العقوبة: ارتداء زي مخالف للشرع: حلق شعر الرأس بالكامل، 30 جلدة، 

غرامة مالية 25000، تمزيق املالبس، إنذار نهائي، كتابة تعهّد بعدم ارتداء 

الزي مرة أخرى.

التي  والضوابط  الشرعية  الشروط  يطابق  ال  نقاب  ارتداء  الفعل:   .3

املنزل  من  أخرى  مرة  الخروج  من  املرأة  منع   : العقوبة  »داعش«.  نشرها 

منعاً قطعياً، ويتعرّض الزوج لالعتقال إذا كانت متزوجة، ودفع غرامة مالية 

قدرها 50000 دينار، وكتابة تعهّد خطي بمنع خروج زوجته أو املرأة التي 

بكنفه منعاً قطعياً ال رجعة فيه.

إذا لم يثبت  العقوبة:  أثناء التجول في الشارع.  الفعل: حمل هاتف   .4

الهاتف، 15  العقوبة مصادرة  أو إيصال معلومات، تكون  عليه التجسس 

جلدة، تعهّد بعدم حمل هاتف مرة أخرى.

5. الفعل: مواد إباحية أو صور »فاضحة« في الهاتف. العقوبة: مصادرة 

دورة  في  الدخول  خطي،  تعهد  كتابة  نهائي،  إنذار  جلدة،   80 الهاتف، 

تأديبية على األحكام الشرعية.

مبلغ  ضعف  مالية  غرامة  العقوبة:  الجباية.  أموال  دفع  عدم  الفعل:   .6

الجباية، 25 جلدة، إنذار نهائي، كتابة تعهد خطي.

7. الفعل: حلق اللحية. العقوبة: 100 جلدة، غرامة مالية قدرها 50000 

دينار، سجن ملدة شهر)حتى تطول اللحية(.

8. الفعل: عدم دخول املسجد أثناء األذان. العقوبة: 150 جلدة، سجن 

ملدة أسبوع، الدخول في دورة تأديبية على األحكام الشرعية، غرامة مالية 

قدرها 25000 دينار.

ملدة  الدكان  إغالق  العقوبة:  األذان.  أثناء  الدكان  إغالق  عدم  الفعل:   .9

ثالثة أيام، 20 جلدة، إنذار نهائي، تعهد خطي، غرامة مالية قدرها 100000 

دينار.

10. الفعل: االستماع للموسيقى واألغاني في السيارة. العقوبة: تحطيم 

جهاز التشغيل، 15 جلدة، تسجيل معلومات الشخص في سجل املخالفين 

لألحكام الشرعية، ومراجعة ديوان الحسبة مرة كل 15 يوماً، دخول دورة 

تأديبية على األحكام الشرعية.

الشعر  العقوبة: حلق  »الكفّار«.  الشعر بطريقة تشبه  الفعل: حلق   .11

إنذار نهائي، كتابة تعهد خطي، مراجعة ديوان  بشكل كامل، 25 جلدة، 

الحسبة كل 15 يوماً.

من  العقوبة:  والضوابط.  الشروط  دون  من  املدينة  مغادرة  الفعل:   .12

القاضي الحق في إصدار حكم  الهروب، يمتلك  يتم اعتقاله وهو يحاول 

اإلعدام عليه ألنه رفض العيش في دار اإلسالم وفضّل العيش في دار الكفر، 

ورهن  املغادرة،  بعدم  خطي  تعهد  وكتابة  جلدة،   70 التعزيرية  والعقوبة 

األمالك وسند امللكية والسيارة لدى ديوان الحسبة.

العربات املتجولة والبسطات لدى »داعش«.  الفعل: عدم تسجيل   .13

من  قطعي  منع  جلدة،   30 مواد،  من  عليها  وما  العربة  مصادرة  العقوبة: 

مزاولة أي عمل مرة أخرى.

14. الفعل: التأخر أسبوع واحد عن دفع أموال الجباية. العقوبة: إرسال 

إنذار نهائي يعرِّض صاحبه لالعتقال وملصادرة األموال في حالة امتنع عن 

الدفع لقسم الجباية.

شعر  حلق  جلدة،   130 العقوبة:  واإلشاعات.  األخبار  نشر  الفعل:   .15

الرأس بالكامل، غرامة مالية 150000 دينار، كتابة تعهد خطي بعدم نشر 

أية أخبار أو إشاعات مرة أخرى.

اعتبار  وحقيقة  أحداث  من  يجري  ما  حقيقة  في  التشكيك  الفعل:   .16

 250000 غرامة  »مغلظة«،  جلدة   150 العقوبة:  خالفة«.  »دولة  »داعش« 

األحكام  على  تأديبية  دورة  األمر،  تكرار  بعدم  خطي  تعهد  كتابة  دينار، 

الشرعية.

قسم  بأي  االستهزاء  او  الحسبة،  ديوان  بعمل  االستهزاء  الفعل:   .17

من أقسام »داعش«. العقوبة: 70 جلدة، حلق شعر الرأس بالكامل، غرامة 

مالية 300000 دينار.

18. الفعل: النظر الطويل إلى مواقع »داعش« أو سياراتهم أو أفرادهم 

والتحقيق  معلومات،  على  بالحصول  رغبة  وجود  بتهمة  لالعتقال  يؤدي 

واإلبقاء قيد االعتقال من دون البتّ في القضية، وكثيراً إلى اإلعدام.

»فاضح«  بشكل  عرضها  أو  الشرع،  تخالف  مالبس  بيع  الفعل:   .19

التجارية.  املحال  في  األزياء  »مجسّمات«  عرض  أو  التجارية،  املحال  في 

بعدم  تعهّد  كتابة  أسبوع،  ملدة  املحل  إغالق  املواد،  مصادرة  العقوبة: 

التكرار، 70 جلدة.

مالحظات 

يقتصر النظام القضائي على العراقيين وعلى القبائل العربية فقط، إذ تمّ 

استبعاد الكرد والتلعفريون واألجانب من هذا الديوان.

وحاول األجانب، وخاصة الشيشانيون، تأسيس محكمة شرعية خاصة 

بهم للنظر في شؤونهم لكنهم فشلوا في ذلك، نظراً للسطوة التي تتمتع 

رواتب  التنظيم. وتصرف  في  الكبير  النفوذ  العربية صاحبة  القبائل  بها 

على  حصولهم  إلى  باإلضافة  بالحسبة،  والعاملين  للقضاة  جداً  كبيرة 

نسبة 3 في املئة من الغنائم التي تستحوذ عليها »داعش«.

على  أسبوع  مرور  قبل  القاضي  على  يُعرض  ال  الشخص،  اعتقال  وبعد 

القاضي في  اللحية ال ينظر  التحقيق معه. وإذا كان حليق  اعتقاله، وبعد 

قضيته إال بعد أن تنمو لحيته.

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

3027 عملية إعدام نفّذها داعش في سوريا منذ 29 حزيران/يونيو 2014،

ومن بين هؤالء 1787 مدنيّاً. وأعدم التنظيم 143 فرداً من عناصره

بتهمة »الغلو والتجسّس لصالح دول أجنبية«،

وفق املرصد السوري لحقوق اإلنسان. قضيـــــة
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عام على احتالل املوصل

 نظاما القضاء والحسبة

موريس ملتون

شهادة من داخل املوصل غيَّر صاحبُها اسمه

أحمد السوداني-العراق

الحريات السبع وعدم الحريات السبع

من موقعي هــذا على شاشة فايسبوك يطيب لي أن أؤكــد على 

حياة  في  األسمى  القيمة  أنها  عن  وأعلن  الحرية،  لقيمة  تقديسي 

اإلنسان. ولكن أود أواًل أيضاً أن أحدد عدة ضوابط ضرورية من 

أجل الحفاظ على قيمة الحرية، فليس من مصلحة أحد أن تنقلب 

األمور إلى فوضى.

-1 الحرية ليست حرية الــزواج من املثليين، في إشــارة واضحة 

ملوقف الحكومة األميركية املعادي للحرية.

ــارة واضــحــة لعلياء  الــتــعــري، فــي إشــ الــحــريــة ليست حــريــة   2-

املهدي املعادية للحرية.

-3 الحرية ليست حرية نقد نظام الدولة، في إشارة ملن يسمون 

نفسهم ثوريين وهم أعداء للحرية.

الخمر، كما يفعل معدومو  الحرية ليست هي حرية شــرب   4-

الدين معادو الحرية.

اإلفــطــار في شهر رمــضــان، في إشــارة  الحرية ليست حرية   5-

لظاهرة متزايدة معادية للحرية في الشهر الفضيل.

-6 الحرية ليست حريتك في أن تأتي لتنقد هذا املنشور، كما 

يفعل مراهقو فايسبوك املعادون للحرية.

أعــداء  بالحرية  املــنــادون  يــدَّعــي  ليست حــريــة، كما  الحرية   7-

الحرية.

طبعاً سيسألني أحدهم، وما هي الحرية إذن؟ أجيب أنني حددت 

عدة أشياء تعد هي الحرية:

العنف ضد  الحاكم وحقك في ممارسة  الحرية هي طاعتك   1-

من يقمعون حريتك في طاعة الحاكم.

-2 الحرية هي حريتك في االقتناع بدينك واإليمان به والحفاظ 

على شعائره كلها وعدم تفويت واحدة منها.

ليتزوجوا  الحرية هي أن تتزوج وتنجب أطفااًل، وتجهزهم   3-

وينجبوا أطفااًل.

-4 حريتك في أن تضع »اليك« لي على 

هذا املنشور حرية مقدسة.

وإعــادة  املنشور  هــذا  بأهمية  تريد  االعتقاد كما  في  -5 حريتك 

تدويره حرية مقدسة.

-6 حريتك في االختيار بين كوني »أقول املخالف للسائد ولذلك 

واااو«، أو »أقول املوافق للسائد ولذلك واااو«، هي حرية مقدسة.

-7 حريتك في ممارسة الحرية كما أوضحنا معناها، وفي االمتناع 

عــن مــمــارســة مــا هــو لــيــس حــريــة، كــمــا أوضــحــنــا، حــريــة مقدسة، 

وأساسية، وال جدال فيها، ويعد عدم ممارستها أمراً خطيراً يلقي 

بــظــال مــن الــشــك حـــول حــريــتــك أنـــت شــخــصــيــاً، مــمــا قــد يعرضك 

للسجن ملدة ال تقل عن خمسين عاماً. وحمانا الله وإياكم من داء 

عدم الحرية الذي انتشر في الباد مؤخراً. والله ولي التوفيق.
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524 مليون دوالر هو ثمن ما يباع من األدوية املغشوشة في مصر،

وخاصة تلك املتعلقة بعالج أمراض األورام السرطانية والسكري والقلب والتهاب الكبد الوبائي. 

وحسب ممثل شعبة األدوية في اتحاد الغرف التجارية، فهناك تقديرات 

بأن تجارة الدواء املغشوش تصل إلى 20 في املئة من مجمل تجارة الدواء في البالد.

العمر  من  العشرين  في  شابتَين  البوليس  اعتقل 

منتصف  الشعبي   INZGANE إنــزكــان   فــي ســوق 

إلكتروني  مــوقــع  وروى   .2015 يــونــيــو  حـــزيـــران/ 

الشابتين كانتا تتسوقان  نقال عن شاهد عيان أن 

فتجمهر حولهما سلفيون للتنديد بتنورتَي الفتاتَين 

املخلتين بالحياء رافعين شعارا ضد املنكر. فظهور 

سيقان الشابات مزعج، والغيرة على الدين واجبة، 

والــتــنــورة حـــرام شــرعــا، والــدلــيــل هــو أغنية فــارس 

كرم الذي يؤكد أن عيون الشباب تطارد التنانير. 

للباس استنجدت الشابتين  بعد املحاكمة الشعبية 

العام،  بالحياء  اإلخالل  بتهمة  فاعتقلتهما  بالشرطة 

نظيفا  السوق  وصار  العدل،  تحقق  بعد  الناس  فتفرق 

وسرى قانون الذكور في الشارع. ولكن االمر لم ينته 

عند هذا الحد، إذ التحق املحتجون بباب مركز الشرطة 

الشرطة  بهما  فاحتفظت  الفتاتين،  بمتابعة  مطالبين 

على  سراحهما  أطلقت  ثم  ساعة  وعشرين  أربع  ملدة 

أن تخضعا للمحاكمة في السادس من تموز/ يوليو. 

وذهب السلفيون سعداء طلقاء.  

النقاش  في  نفسه  يفرض  املــرأة  لباس  فإن  هكذا 

العمومي املغربي. يجري ذلك بينما حصلت التلميذات 

على أعلى النقاط في امتحانات البكالوريا، وكانت نسبة 

الناجحات أكثر من الناجحين. هكذا يواجه ذكور املغرب 

على  بالتركيز  نقصهن  فيعوضون  األرقام  في  مشاكل 

التنانير. التنورة القصيرة تَعرٍّ، والتعري إخالل بالحياء 

القانون  من   483 الفصل  عليه  يعاقب  ما  وهذا  العام، 

الجنائي. في تعليق على االعتقال، أكد السوسيولوجي 

محمد الناجي الذي يسكن حي الرياض، وهو أفخم حي 

بالعاصمة الرباط، أنه توجد بين بنات األغنياء البسات 

تنانير، لكن االعتقاالت تمس أبناء الفقراء فقط. 

ما هي مشكلة املغرب اليوم؟

بالحياء  اإلخالل  على  يجري  التركيز  لكن  الالعدالة. 

العام.

أكتب هذا النص بينما أتابع شالل الدم على الشاشة 

عين  وشوارع  تونس  في  وفندق  بالكويت  مسجد  في 

االعتقال  جرى  املغرب،  في  فرنسا.  في  ومصنع  العرب 

منعت  الجزائر  في  بينما  سوق،  في  التنورة  بسبب 

طالبة من دخول قاعة االمتحان ألن تنورتها كانت فوق 

الركبتين. 

كيف تصير التنورة قضية رأي عام؟ 

نحن في ورطة كبيرة جدا. ما يبدو أنه أشباه قضايا 

يخفي مزاجا معبرا عن موقف من حركة املرأة في الفضاء 

العام. وقد انتشرت الدعوة لتنظيم وقفات في مختلف 

تنورة  »ارتداء  شعار  تحت  جرى،  ما  ضد  املغرب  مدن 

ليس جريمة«.

وفيه  نفسه،  السوق  في  تباع  التنانير   أن  املشكل 

في  البنات  لكن  الجينز،  بسراويل  بالستيكيات  نساء 

بعض األحياء الشعبية، حين يلبسن السروال الضيق، 

يتناول  الذي  رمضان  في  خاصة  بالطماطم،  يُضربن 

ومن  املنشطة جنسيا.  األغذية  من  الكثير  املغاربة  فيه 

أن  تجار ذلك السوق من يبيع سراويل جينز، لكن ما 

تشتري منه شابة السروال وتمر أمامه حتى يشعر بأن 

السروال  باعه.  الذي  السروال  هذا منكر فيصير ضد 

حرام وفلوسه حالل.

في  فخم  حي  من  إنزكان  سوق  إلى  الشابتان  جاءت 

وحي  مزدحمة  طرقية  محطة  بمثابة  وإنزكان  آغادير. 

خلفي ضخم في املدينة، وهنا نجد وجهاً وَقَفَا تفصلهما 

محافظ.  والقفا  منفتح  الوجه  كيلومترات.  عشر 

على  تمتد  رملية  وشواطئ  لالغنياء  أحياء  آغادير  في 

مسافات طويلة، ويزيد عرضها عن خمسمئة متر.. هنا 

تلبس النساء ما يردن، ويحصل أن تجلس املصطافات 

باملايوه في مقهى لتناول الغذاء. ويخدمهن نادل يقيم 

في إنزكان. 

يأتي الرزق من الوجه حيث مطاعم وفنادق فيها زبائن 

بالتنانير وبدونها، واملفروض على األجير خدمتهن. 

السياحة ضرورة اقتصادية مهما كان املوقف منها. 

عهد  في  دعارة«  »السياحة  تونسي  وزير  اعتبر  وقد 

السائحات  النادل  يخدم  املرزوقي.  منصف  الرئيس 

باملنظور نفسه تقريبا. يفتح قناني الجعة وهو غاضب، 

لكن حين يرجع لحيه يستعيد سلطته. وسوق إنزكان 

يعكس هذا املزاج املناهض لحياة الشاطئ املتحررة. في 

السوق ينتشر التشدد بين التجار والكثير من السلع 

كتب عليها باألخضر »حالل«.

انتقلت الشابتان بين مكانين متناقضين ولم تنتبها 

إلى أن لكل مكان قانونه. وقانون املكان أشد صالبة من 

ينظر  مكان مختلف،  في  من سيارتهما  نزلتا  الصخر. 

االعتقال،  يستوجب  للتعري  كرديف  اللباس  لحرية 

الشابتان  لتعرضت  االعتقال  يتم  لم  لو  أنه  واملصيبة 

لإلعالن  انتهاك  هذا  الحقوقية  الوجهة  من  للعنف. 

العاملي لحقوق اإلنسان.  

تقول حنة أرندت: »كان الشعب قبل القرن العشرين 

مكشوفا بشكل مباشر ومن دون أية حماية شخصية 

اآلن صارت حقوق  لكن  الدولة واملجتمع«،  من ضغوط 

والنفسي..  البدني  العنف  من  الفرد  تحمي  اإلنسان 

تحت  الفرد  زال  فما  فحسب،  نظري  بشكل  كان  وإن 

رحمة الدين والقبيلة والطائفة والبوليس، لذلك صارت 

الجرأة في التفكير والكتابة والسينما واللباس لعنة.

املغربية  الكاتبة  عبرت  وقد  الخوف،  يتعمم  هكذا 

لطيفة باقا املقيمة في أغادير عن خوفها من ان يتحول 

هذا التدخل الذي قام به املارة )والتجار( واستجابت له 

السلطات عبر اعتقال الفتاتين إلى مكتسب لألصولية 

ويتم بعد ذلك تعميمه على باقي املدن املغربية.  

حوادث  تظهر  التنورة،  خالل  من  للمغرب  بالنظر 

زعيم  إدانة  ذلك  من  واحد،  سياق  في  لكنها  متباعدة 

حزب بمثل جاهلي ورد في حديث نبوي، وأيضا التنديد 

للفصحى.  ساخرة  محاكاة  تقدم  كوميدية  بسلسلة 

بينما  للحياء  خدشا  املؤخرة  ذكر  يعتبر  الصحف  في 

في  النساء  مؤخرات  يصور  جنديا  الشرطة  ضبطت 

الشارع. مؤخرا توقفت أسواق تجارية كبرى عن بيع 

الخمور وانتشرت أسواق تركية ال تبيع الخمر وتغلق 

التائبون  الفنانون  كثر  وقد  الصالة.  وقت  في  أبوابها 

واملتحولون لألغاني الدينية... 

ارتداء  قبل  كثيرا  الشابات  ستفكر  األجواء  هذه  في 

في  املتواترة  الحوادث  هذه  تتسبب  وهكذا  تنورة، 

من  الخوف  ويطغى  الفردية،  للحرية  صغيرة  قضمات 

تخضع  أن  األقلية  على  ويصير  العام،  االتجاه  مخالفة 

أو  بالحمالت  ذلك  على  سترغم  أنها  أو  األغلبية  لذوق 

بالحصار في الشارع.. هكذا ستتزايد الرقابة الذاتية 

ولن يخالف أحد التيار، مع أن الذين يمشون مع التيار 

إلى الحفرة.. وستتسبب »الدعشنة«  يصلون سريعا 

الذاتية في صناعة اإلنسان ذي البعد الواحد.

 بعد خمسة عشر يوما من صدمة االعتقال وليلة في 

معنويات  تحسنت  التضامن،  حملة  وبفضل  السجن، 

الشابتين، ويبدو أنهما لن تخضعا ألية محاكمة، وقد 

شخص  جاء  السوق،  »دخلنا  جرى:  ما  إحداهما  روت 

طلب منا رقم الهاتف، رفضنا، فبدأ يصرخ بسبب املنكر 

واجتمع الناس.. نحن طلبنا البوليس فاعتقلونا«.

منفرد كان  ذئــب  التنورة سببها  أن قضية  يبدو 

يــريــد مــا تحت الــتــنــورة، وأن شــعــار »هـــذا منكر« و 

الــعــام« ليس ســوى وسيلة البتزاز  بالحياء  »إخــالل 

املرأة.

قضمات صغيرة للحرية الفردية

قلت تنورة؟ هيـه!

.. بــألــف كـلــمـة

متابعات
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حـلـــــم.. 

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

ـ  املشهد السياسي املصري اليوم: 

 حملة جمع التوقيعات ملد فترة حكم السيسي ـ باسم راشد 

هل حقاً »تحيا مصر«؟ ـ أحمد عبد العليم 

ـ موريتانيا تقتصد في القانون ـ املختار ولد محمد 

ـ »ما يُعرف«.. عن امللثم الفلسطيني ـ وصال الشيخ

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

ألوان غزّة

أنا بحترم كل أصحابي القريبين الشغالين في الشغل املدني مع املحافظ، وفعاًل معنديش موقف 

من حوار أطول مائدة إفطار في العالم، بس مش حينفع حاجة زي دي تعدِّي عليا من غير ما أفتكر 

أن الفن ميدان اتمنع بشكل أمني من سنتين ألنه تجمعات خطرة، ومش حعرف ما أفتكرش معتقلي 

اللي اتقبض عليهم وهم بيتسحروا واتحكم عليهم بـ15 سنة، ومش حعرف أنسى  السجون 

صحابي املعتقلين اللي بيفطروا في السجن ألنهم بيتحاكموا بقوانين تظاهر وتجمهر وإرهاب.

اللي  والسنة  وكده،  املرور  وعطّلنا  و7   6 من  أكتر  اتجمعنا  عشان  بنتحاكم  إحنا  صحيح،  آه 

فاتت في فطار اسكندراني ميفرقش حاجة عن تجمع النهارده ضباط امن الدولة بعتوا مخبرينهم 

لو سمحتم  عاوزينه بس  انتوا  اللي  اعملوا  األكل. وصحيح برضه  مننا  وأخدوا  الفطار  يفضوا 

اآلخر  الجانب  على  انه  الحقيقة  ده.  معمول  اللي  الشو  من  جداً  مستفزين  إحنا  استفزاز،  بالش 

الزبالة، وحتى لو فكرنا ننزل نتجمع  من اسكندرية مفيش أكل ومفيش مياه والناس بتعوم في 

حيتقبض علينا. حرام عليكم ارحمونا بقى ولو املحافظ فعال بيفكر بشكل مختلف حد يقوله إن 

الناس عاوزة تالقي خدمات بجد، شويّة نضافة وشوية أكل وشرب نضاف، حيفرقوا معاهم أكتر 

بكتير من مائدة بيتفرجوا عليها من بعيد وخايفين يشاركوا فيها. 

من صفحة RANWA MOHAMED YOUSSEF ALI على فايسبوك

عن أطول مائدة إفطار

مدونات

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

إدريس أسن / سوريا

العدالة واالنسانية بأقدام املصالح السياسية أكثر من مرة. ذهب  الـ 12 املاضية جرى سحق  خالل السنوات 

أناس كثيرون ضحايا لخالفات سياسية، وتم نسيان دمائهم البريئة لخاطر عيون املصلحة السياسية.

وكمنديل  والتسويات،  االتفاقات  لطاوالت  كممسحة  القضاء  استخدام  جرى  اغالقها.  وتم  تحقيقات،  فتحت 

لتنظيف الرشح السياسي املزمن. جرى اعدام الدولة لصالح النظام السياسي. وتم عن سابق اصرار وترصد 

اضعاف أي مرجعية مفترضة يمكن أن تكون أساساً نرجع اليه في عملية البحث املضني عن العدالة.

ان  بعد  ظهرت  وملاذا  العدلي.  بالطب  الخاصة   2007-2006 الطائفي  العنف  ضحايا  ملفات  اختفت  ملاذا  وإال.. 

انتهت هذه الصفحة السوداء؟

ملاذا تم التغاضي عن الشخصيات املحرضة على العنف الطائفي من الجانبين السني والشيعي، بل وتم صرف 

رواتب تقاعدية لهم، وما زالوا يشمون الهواء لحد اآلن؟!

املزايدات  عن  وفصلها  الدولة  لترصين  تذهب  ال  فائدتها  فإن  عادلة،  قضائية  دعاوى  هناك  كانت  لو  وحتى 

السياسية، وانما تستخدم كسالح للصراع السياسي. اختفت الدولة خلف غبار هذا الصراع السياسي، وقلت 

شيئاً فشيئاً نسبة االشياء التي يمكن ان يستحي منها السياسي العراقي.

ما تم كشفه في وثائق  # ويكيليكس_السعودية  بما يخص الشأن العراقي هو الجانب املعلن، باملصادفة، مما كان 

نقرأها  التي  الوثائق  الشركاء، ربما دون تفاصيل كما في  يجري وتقوم به مختلف األطراف سراً. ويعرفه بقية 

اليوم.

من صفحة أحمد السعداوي على فايسبوك

زوجة  خضر بعد زيارته مباشرة: زوجي ال يستطيع الوقوف على قدميه / حاول 

حمل أحد أطفاله فوقع على األرض /بجانبه سلة مملوءة بالشاش املغطى بالدماء /

زوجي لم يتلق أي وعد حقيقي من أي جهة كانت باإلفراج عنه /اآلن أنا في ساحة 

مستشفى صرفند والجيش يحيط بي وبأوالدي، والصليب االحمر يحاول إقناعي 

وحماتي  وحماي  وأوالدي  أنا  هنا  معتصمة  سأبقى  لكني   / تصميمي  عن  بالعدول 

حتى يُتخذ القرار باإلفراج عن زوجي / أوجه رسالة إلى كل التنظيمات واملسؤولين 

بأن يقفوا عند مسؤولياتهم /أنا لن أقف مكتوفة األيدي وسأدافع عن زوجي حتى 

املوت.

28 حزيران/ يونيو

املستشفى،  ساحة  في  الطعام  عن  إضرابها  تعلن  عدنان  خضر  الشيخ  زوجة   &

وينضم إليها عددٌ من املقدسيين.

من صفحة Eman Silawy على فايسبوك 

موافقة  انتزاع  من  خضر  تمكن  يوماً،   56 ملدة  إضراب  وبعد  التالي،  اليوم  في    &

مصحوب  والوعد  يوليو،  تموز/   12 في  سراحه  إطالق  على  اإلسرائيلية  السلطات 

بضمانات دولية، فأنهى بموجب ذلك إضرابه.. على يدي والدته التي أطعمته بنفسها.

ويكيليكس في العراق خضر عدنان  ينتزع نصره
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ــة مــع  ــّصـ ــقـ بــــــدأت الـ

املــــــــواطــــــــن مـــحـــمـــد 

ــد الــصــعــيــدي  ــمــ أحــ

)58 عاماً(، الساكن 

ــيّ الـــزيـــتـــون  ــ فــــي حـ

فـــــي مـــديـــنـــة غـــــزة، 

ــــى  ــد إلـ ــ ــمـ ــ الـــــــــــذي عـ

تحسين منزله عبر 

ــه وتـــبـــيـــيـــض  ــ ــالئـ ــ طـ

من  وتزيينه  ألــوانــه 

الـــــخـــــارج. أعــجــبــت 

الـــفـــكـــرة مــجــمــوعــة 

مـــــــــــن الـــــــجـــــــيـــــــران 

تبنّيها  إلى  فبادروا 

 والــــــــــلــــــــــحــــــــــاق بـــــــه.

فــــــكــــــانــــــت نــــهــــايــــة 

ــة تـــلـــويـــن  ــربــ ــتــــجــ ــ ال

ــلّ  ــ ــكــ ــ الـــــــــــــحـــــــــــــارة بــ

ــوالــــي  ــا، حــ ــهــ ــوتــ ــيــ بــ

ــاً  ــ ــت ــيــ ــن بــ ــ ــيــ ــ ــالثــ ــ ــ ــث ــ ــ ال

)الصور من صفحة 

حارة تل الزيتون – 

الحارة امللونة، على 

فايسبوك(. 
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