
األنظمة  تستفز  بأن  اإلنسان«  »حقوق  ثيمة  تكتفي  ال 

تواصل  ولكنها  وحسب،  الخليج  منطقة  في  الحاكمة 

الناس  بسطاء  الناس،  يعتري  عندما  للجدل  إثارتها 

وعامتهم، الخوف منها ومن املجهول الذي يقف وراءها.

لِمَ ذلك؟ هل األمر حقاً إلى هذه الدرجة من الخطر؟

إلى شيء  بالحقوق  نبيلة كاملطالبة  فكرة  كيف تتحول 

مُخيف، يهابه الناس ويتجنبون الحديث عنه؟

هل املسألة مرتبطة بـ »ذات« الفكرة أم بتاريخ تطورها 

والسياسة  السياسة عموماً،  بالسياسة،  وتاريخ عالقتها 

هذا  هل  منطقتنا؟  في  تحديداً  أكثر  بشكل  تُمَارس  التي 

أم  األنظمة  تخويف  بسبب  آني،  عابر،  عارض،  الخوف 

الفكرة  من  عُمقاً  أكثر  بعوامل  متصل  متجذر،  خوف  هو 

بذاتها؟

البديهيات

إذا كان صحيحاً أن بني البشر نادراً ما يثقون بالجديد 

من األفكار، فإنه من الصحيح أيضاً أنهم يمكن أن يتعلموا 

هذه  بمنظومة  آمنت  التي  والدول  الشعوب  تجارب  من 

ناظمة  وتشريعات  قوانين  شكل  على  وسيَّلتها  الحقوق، 

فاإلنسان  لذا،  معاشه.  وأمان  اإلنسان  لكرامة  وحافظة 

يملك مقدرة هائلة على تبنّي األفكار ذات الفائدة املشتركة 

على  ومرتكزة  متصلة  األفكار  هذه  أن  خاصة  لإلنسانية، 

جدارتها  على  يُختلف  ال  التي  ذاتها  األخالقية  املنظومة 

واملُجَرّب  املعلوم  التوازن  بوصفها  لها  البشر  واحتياج 

لإلنسان، لفهم وجوده وعالقته بوجود اآلخرين معه.

شعوباً  ألن  ال  واملساواة  والعدالة  الحرية  نحتاج  نحن 

الغالي  ضمانها  سبيل  في  ودفعت  ألجلها،  ناضلت  كثيرة 

والنفيس، وال ألن اللغة األعلى صوتاً اليوم في عالم اإلعالم، 

واالتصال  والتجارة،  والفن،  واألكاديميا،  والسياسة، 

الدولي.. هي لغة تستخدم هذه الكلمات )وإن بشكل غير 

بريء تماماً ومشوّش في غالب األحيان(؛ نحن نحتاج لكل 

العيش بسهولة  ذلك ألجل حياة كريمة تضمن لإلنسان 

ويُسر أيضاً. ألجل أال يحتكر فرد أو قلة صغيرة من األفراد 

مصائر بقية الناس، يسيطر ويتحكم بتفاصيل حياتهم 

ورغبات  املزاج  تقلّبات  وفق  وأحالمهم  آمالهم  وفرص 

الهوى. 

لم تعد ثمة حاجة، اليوم على األقل، إلقناع صيّاد سمك 

أطفاله.  يستحقه  حق  التعليم  بأن  عُمان  سواحل  على 

كما أننا ال نحتاج ألدنى جهد ألجل أن يتفق معنا راعي إبل 

محوريتها  ولها  ضرورية،  مسألة  في  نجران  سهوب  في 

وبكل  هكذا،  تامّة.  وبحُرّية  العمل  في  كالحق  الحياة  في 

بساطة، ال يحتاج اإلنسان، أي إنسان، ألي حمالت منظمة، 

سواء داخل الجغرافيا التي اتفق على أنها وطنه، أو خارج 

هذا االتفاق الجغرافي، وال ينتظر من أحد لكي يقول له بأن 

تحتاج  ال  واإليمان  والتفكير  التعبير  في  كالحق  بديهيات 

ألن تأخذ إذناً من جهاز مركزي موجود في مكان ما ليمارس 

عند  والجسدية  الذهنية  قدراته  ويختبر  الحقوق  هذه 

فعله لها، وبالتالي، ومن خاللها، يشعر بأنه بخير ويطمئن 

على آدميته الطبيعية.

السلطة وليس املبدأ

بيد أن املسألة هنا ال عالقة لها بالرغبة واألُمنية البدائية، 

أية  عليها  تتفق  التي  والواجبات  الحقوق  بمصفوفة  وال 

جماعة بشرية صغيرة في العالم أو كبيرة، دولة أو منظمة 

تجمع تحت مظلتها مجموعة من الدول، بقدر ما للمسألة 

أنواعها  بكل  السلطة  بالسلطة،  ممنهج  اختصاص 

ومستوياتها: االجتماعية والدينية والسياسية.

لعل مفهوم ميشيل فوكو للسلطة بمقدوره أن يسعفنا 

دواخل  على  واملُخيف  العميق  السلطة  أثر  ملقاربة  هنا 

البشر، فهو يرى بأن »السلطة ليست مؤسسة، كما أنها 

ليست قوة معينة وُهبت للبعض: إنه االسم الذي نطلقه 

على وضعية إستراتيجية معقدة في مجتمع معين«، الكل 

دون  يحول  عائقاً  غدت  حتى  شباكها  نسج  في  ساهم 

يسر  بكل  وممارستها  بحقوقه  وعيه  وتطور  اإلنسان 

عندما  أطفالنا  على  نستخدمها  التي  السلطة  وسالم. 

التي  السلطة  ورغباتنا.  يتناسب  ال  أمر  في  يخالفوننا 

نتلذذ بفعلها على موظف بسيط في مصلحة عمومية في 

التي نستخدمها إلقصاء  السلطة  البالد.  في  قرية  أقصى 

فريق كرة أو لعبة شعبية للحي املجاور عن املشاركة في 

تُسيّر  التي  السلطة  واألنظار.  التاريخ  من  مهملة  دورة 

بقية  لتهميش  ما  قبيلة  أو  مذهب  أو  طائفة  مشايخ 

الطوائف واملذاهب والقبائل. هذا النوع من السلطة الذي 

ويتناسل  نُربّيه  الذي  الصنف  هذا  يومياً.  معنا  يتعايش 

يتصاعد  البنيان،  مُحكَم  نظاماً  يغدو  حتى  برعايتنا 

ويتضخم في الحجم، والقوة، واالنتشار، والتأثير، يصبغ 

وأحوالنا  وتشريعاتنا  قوانيننا  في  نبثه  بصبغته،  الدولة 

الشخصية. من هذا النوع البسيط، غير املحسوس جداً، 

يبدأ املشكل اإلنساني في وجه الوعي بالحقوق.

الداخل وضغطه

أصبح  أن  منذ  األقل  على  الخمسينيات،  منتصف  منذ 

النفط العصا الغليظة التي تتكئ عليها األنظمة الحاكمة، 

فصيح  وبشكل  املنطقة،  في  لإلنسان  أمكن  كيف  رأينا 

وبالتالي  الفردي،  استقالله  عن  التنازل  للدهشة،  ومثير 

عن حريته، في سبيل أن تقوم السلطات بأدوار أساسية 

لتسيير وتيسير حياته، تسييراً يكفل االستدامة وتيسيراً 

يضمن الكرامة بحسب ما يتمنى ويأمل. غير أنه اكتشف 

بعد خمسين سنة من ذلك التنازل املفتوح، وعلى بياض، 

أنها ــ أي تلك السلطات ــ حوّلته إلى أداة استعباد لها، 

بدال من أن تكون أدوات تحرر واستقرار له.

كل شيء بسيط تم ربطه بسلطة مركزية ما: من امليالد 

حتى الوفاة. ال يُعترف بك كإنسان كامل األهلية إال بورقة 

عليها  تُبنى  ما  هي  بالذات  الورقة  وهذه  امليالد«،  »شهادة 

»الوطنية«  هويتك  بطاقة  سفرك،  جواز  أهليّتك:  كامل 

القراءة  لتتعلم  فرصة  فيه،  تسكن  بيت  جنسيتك،  أو 

وحوادث،  أمراض  من  داهمك  ما  لتعالج  مشفى  والكتابة، 

الناس،  حاجة  عن  يكفيك  يسير  رزق  باب  بسيط،  عمل 

محل  قيمتك  األوراق.  هذه  بدون  أحد  ال  فأنت  وهكذا... 

نظر وتقدير، وجودك محل أخذ ورد. من يُقرر هذه القيمة: 

أوراقاً شكلية بل  سلطة مركزية واحدة. والتي »لم تعد 

اجتماعي  تمييز  آرنت:  حنة  قول  حد  على  للتمييز«  مادة 

وسياسي واقتصادي.

تقدمه  الذي  الوظيفي  الدور  على  ليس  هنا  االعتراض 

هذه األوراق في حصر وتنظيم حركة األنفس وتفاعالتها 

الثبوتية(  )األوراق  تحولها  على  بل  الحياة.  في  اليومية 

إلى أدوات تعذيب وعقاب واستئصال تمارسه السلطات 

الخليجية اليوم، وبكل برود بحق الناس املُختَلف معهم 

من مواطنيها كسحب الجنسيات، املنع من السفر، ناهيك 

عن اإلهمال املتقصد لقضايا األشخاص عديمي الجنسية، 

أكوام  أجيالهم  داخل  في  وتتعمق  عددهم  يتزايد  الذين 

من الكراهية جراء النبذ والحرمان. 

انتقل  سلطوية.  مأسسة  من  يسلم  لم  بدوره  املعتقد 

من كونه شأناً خاصاً، حميمياً يوفر لإلنسان أماناً وسكوناً 

جمعوية  وتوازنات  عامة،  ملكاسب  مكترث  غير  روحياً، 

متغيرة، فإذا به يتحول إلى مؤسسة. هذه املؤسسة تراقب 

وتبث رؤية أحادية، جامدة، جاهزة، موجهة لعقول الناس، 

متحكمة بوعود النعيم وإنذارات الجحيم. أنتج كل ذلك 

خطاباً متسلطاً، يرفض الفردانية، بل ويشيطنها. يفرض 

الوصاية على العقول، وقدرتها على فهم العالقة بين الخلق 

والخالق. حتى غدت الدولة )بمفهوم الحكومة هنا( تُبرّر 

ألجهزتها التدخل في مسائل الضمير، ومن الباب الواسع، 

ربما خوفاً من يقظته، وربما حرصاً على ترويضه.

ربطاً  تم ربطها  أيضاً  القبيلة، هي  ورائها  األسرة، ومن 

مُحكماً بالسلطة املركزية. تدور في فلكها، وال تكاد تُقيم 

السلطة  تسبغها  التي  القيمة  بدون  وقيمة  وزناً  لنفسها 

والقبلية.  للقبيلة  جديد  مفهوم  إنتاج  إعادة  تمت  عليها. 

للوطن  الوفاء  ال  للسلطة،  الــوالء  على  يرتكز  مفهوم 

وجماعته املتمثلة في املواطنين.

في بيئة كهذه، تاه اإلنسان عن إدراكه الفطري لحقوقه 

البدئية الفطرية. أصبح رهينة منظومة متشابكة املصالح، 

تبسط تأثيرها على وصوله اآلمن والبسيط لفكرة حقوقه 

تعذرت  وإن  باملمارسة،  اختبارها  وبالتالي  األساسية، 

فباملطالبة، فإن استعصت فبالنضال.

الخارج وأثره

من  الخليج  منطقة  في  يعيش  الذي  الفرد  ينتظر  هل 

املنظمات الحقوقية الدولية )املستقلة منها على األقل( أن 

تقوم بتعريفه بحقوقه االجتماعية واالقتصادية والثقافية، 

الغالبية  نظر  في  والسياسية؟  املدنية  بحقوقه  وبالطبع 

فإن  أيضاً،  ذاته  الوقت  في  لكنه  األمر.  لهذا  يحتاج  ال  قد 

تفتقر  الحالية  أجياله  وتعلّم  علّمته  التي  التعليم  مناهج 

بشكلها  اإلنسان  حقوق  مبادئ  من  الكافية  الجرعة  إلى 

املبسط والعميق والذي يربط وعي الفرد بمنظومة األخالق 

اإلنسانية الكلية.

هذا الفرد، كذلك، واقع تحت تأثير خطاب إعالمي يُخيفه 

بكل  ويربطها  بل  اإلنسان«  »حقوق  ثيمة  من  االقتراب  من 

خراب حلّ بدول الجوار. كما أن عقله مستعد لقبول نظريات 

املؤامرة التي تحاك ضده وضد دينه ومذهبه وطائفته وعرقه 

ووطنه، وقائمة التخويف هذه تبدأ وال تنتهي.

باملطالبة  التصريح  يستطيع  ال  أيضاً،  الفرد،  هذا 

واعٍ  ال ألنه غير  الحقوق وبصوت مسموع ومنظم.  بهذه 

يأمن  ال  ألنه  بل  بالضرورة،  لها  محتاج  غير  ألنه  وال  بها، 

كمناوئ  طرفها  من  تصنيفه  وعواقب  حكومته،  غضب 

وال  بالضرورة.  »الخيرّة«  املستقبلية  وملخططاتها  لها 

يستطيع أن يطلب من نقابته، إن وجدت، أن تعلن موقفاً 

صريحاً من ذلك. وبالطبع ال وجود لحزب ينوب عنه في 

أن يتظاهر  أنه ال يستطيع  البرملان. كما  املطالب في  هذه 

التظاهر  ــ  الفعل  هذا  ألن  هذا،  موقفه  ليُبيّن  يعتصم  أو 

والتجمع وقبل ذلك العمل الحزبي ــ مُجرّم بالقانون. 

ليس  الداخل  أن  كما  بالضرورة.  نزيهاً  ليس  الخارج 

يوماً  الكبرى  االستعمارية  الدول  تكن  لم  باملطلق.  مُنزّهاً 

الواليات  اإلنسان. حكومات  ذات سجل مُشرّف في حقوق 

وروسيا  والصين  وفرنسا  وبريطانيا  األميركية  املتحدة 

للبشر  استغالاًل  العالم  دول  أكثر  من  زالت  وما  كانت 

وأحالمهم.  وآمالهم  لثرواتهم  ونهباً  لحقوقهم  وانتهاكاً 

من  الدول  هذه  في  الفرد  اإلنسان  يمنع  لم  ذلك  أن  بيد 

على  كثر  أناس  خير  إلى  سعت  إنسانية  هيئات  تأسيس 

هذه األرض. بدأوا في نطاقهم الداخلي وتعهدوا مبادئهم 

السياسية،  جغرافياتهم  حدود  تجاوزوا  حتى  بالعناية 

إيماناً منهم بأن اإلنسان قيمة وجودية بذاته وليس مسألة 

يكتسب  الخصوص  وجه  على  النقطة  هذه  من  حدودية. 

سؤال »الحقوق« راهنيته في قلب املشهد الخليجي.

الخليج  في  اإلنسان  اهتمام  تستحق  قضية  الحقوق 

اليوم، ليست ترفاً بل حاجة، ليست عمالة مع الخارج بل 

ضرورة إلنسان الداخل. الصورة الذهنية عن دول الخليج 

والوفرة،  والرفاه  بالنفط  موشّاة  والعالم:  العرب  خيال  في 

هذه الصورة  ليست صحيحة، بمطلقها على األقل.

يدعوا  ولم  سالحاً  يحملوا  لم  بشباب  مليئة  السجون 

الحكومات  املدعي فيها  املحاكم تضج بقضايا  إلى عنف. 

واملدعى عليهم مواطنون، جُرمهم أنهم كتبوا مشاعرهم 

ورؤاهم في تغريدة أو كلمة أو صورة في وسائل التواصل 

االجتماعي. 

السلطات في الخليج اليوم ال تتوانى عن ممارسة العنف 

الرأي. هناك:  )املادي واملعنوي( بحق كل من يخالفها في 

إقصاء لرأي العلم وعدم احترامه، عمّال تهضم أجورهم 

يفتقدون  أطفال  تمييز،  من  يعانين  نساء  عرقهم،  ويُهدر 

)وأطفال(.  سياسيون  سجناء  بعضهم  اآلمنة،  الرعاية 

من  هزيلة  بمستويات  طاقاتها  تهدر  الشباب  من  أجيال 

التعليم. أصول لثروات طبيعية تنهب من قبل من بيدهم 

القرار دون حساب أو مراقبة. تراجع لثقافة النقد ورعاية 

اإلبداع الحر، في مقابل شيوع ثقافة املُسلّمات التي تؤمن 

بالخرافة والـ »ينبغيات« التي تَطمْئن للطقوس املفروضة 

وفقاً لقوالب الطاعة والوالء والسكوت.

مركزية  في  التفكير  إلعــادة  ضــرورة  الحقوق  سؤال 

اإلنسان من كل ما يجري من حوله، ألن اإلنسان قيمة عليا 

في ذاته.

املدينة،  تاريخ  من  صور  معرض  بطنجة  إسباني  معهد  رواق  في 

اإلمبراطور  لزيارة  وصور  طنجة  اسم  تحمل  قديمة  أفالم  أفيشات 

األملاني غيوم الثاني سنة 1905، حين كان يأمل أن تكون له حصة 

في احتالل املغرب.. طنجة محظوظة، دخلها األجانب مبكرا وصنعوا 

لها تاريخا بصريا صمد للزمن. يتبدد التأريخ الشفوي فيتحول أو 

ينقرض، بينما يحفظ األرشيف املصور التاريخ بأمانة. وحيث يعبق 

فتصير  التجار  يتجمع  السياح  يأتي  وحيث  السياح،  يأتي  التاريخ 

بلمسة  حياة  بنمط  للمغاربة  وموحية  ومبهجة  مربحة  الفضاءات 

من  وجمااًل  قوة  أكثر  الحاضر  يصير  وهكذا  بلدهم..  في  أوروبية 

املاضي. 

به  ويمشي  حذاءه  يُلمع  أن  للسائح  يمكن  طنجة  حاضر  في 

املدينة  قلب  في  الغبار.. هذا  يعلوه  أن  دون  أسبوع من  يوميا طيلة 

أما  الجيد،  النوع  من  حشيش  رائحة  الشمّام  األنف  يلتقط  حيث 

في ضواحي طنجة فهناك رافعات مثل أذرع هرقل وآالف الجرّافات 

البرتقالية والصفراء الفاقعة تدك األرض، تبني قناطر وجسوراً تمتد 

مئات األمتار.. مرحبا بكم في جنوب طنجة.

إيقاع التغيير السريع

مفتوح  وأفق  وميناء  سفن  هناك  املشهد،  يتغير  املدينة  شرق  في 

»ميناء  في  العمل  بدأ  العالم،  بحار  ملتقى  في  العاملية.  التجارة  على 

طنجة املتوسط« في 2007، وهو يصنف في املرتبة 46 عامليّا ويتوقع 

أن يدخل ضمن العشرين األول قريبا... ترسو به سفن يزيد طولها 

عن أربعمئة متر ويستقبل أكثر من ثالثة ماليين حاوية سنويا. ثم 

صار هذا غير كافٍ، فتم إنشاء ميناء طنجة املتوسط اثنين وشُرع 

في تشغيله في 2015، وهو يتسع ألكثر من ثمانية ماليين حاوية، 

لربط املحيط األطلسي والبحر املتوسط، ومنه تأتي السفن القادمة 

العرب  نفط  من  باملئة  بثمانين  محملة  األحمر  والبحر  الخليج  من 

وإيران. 

السيّار، ويبعد  الطريق  امليناء عن طنجة نصف ساعة على  يبعد 

امليناء  أن  واألهم  البيضاء.  الدار  عن  ساعة  ونصف  ساعات  ثالث 

يبعد أربعة عشر كيلومترا عن أوروبا، ويمكن للسفن الوصول إلى 

نيويورك في عشرة أيام وللصين في عشرين يوما. يستقبل امليناء 

حاليا ماليين املهاجرين املغاربة الذين يضخون في االقتصاد الوطني 

سبعة مليارات دوالر سنويا. في امليناء، يتم بسرعة شديدة تحميل 

القطارات  عربات  في  مباشرة  والسيارات  والقمح  النفط  تفريغ  أو 

ويركبون  بالقطار  الركاب  يصل  والعكس.  املغرب،  لداخل  لتنقلها 

السفن نحو أوروبا.. أحيانا يعْبر أكثر من ثالثين ألف شخص لياًل 

ونهاراً. السرعة وتجنب االختناق هما كلمة السر.. وهذه حسابات 

لوجستية واستراتيجية يقدِّرها التجار. 

للميناء شراكات مع موانئ في شرق آسيا حيث مستقبل العالم. 

بمناطق صناعية عمالقة وبمنطقة تجارية حرة ويوفر  وهو محاط 

هنا  تفتح  لذلك  االستثمار.  تود  التي  للشركات  املكاتب  آالف 

الشركات الصينية فروعا لها لتصدر بسهولة للسوق األوروبية. 

إعادة  )أي  مُناولة  دولة  ال  تصنيع  دولة  هذه  أن  باألرقام  للتأكيد 

تدوير(، فقد بلغت صادرات قطع غيار الطائرات ملياري دوالر بينما 

شخص  آالف  ستة  من  أكثر  طنجة  نيسان   - رينو  معمل  يشغل 

وتصل معامالته الى خمسة مليارات دوالر، وقد أنتج 400 ألف سيارة 

في ثالث سنوات، وفي 2015 صار ينتج يوميّا 800 سيارة.

طنجة مدينة تنهض وهي بوابة املغرب على العالم. ووفق دستور 

أكثر  جغرافي  بعد  له  جهوي  تقسيم  ضمن  اندرجت  فهي   2011

كل  ففي  واحدة.  جهة  في  الشمال  تجميع  بهدف  أقل،  قبلي  وبعد 

الريف  فصل  جرى  املغرب  لشمال  السابقة  الجهوية  التقسيمات 

قاد  حيث  الريف،  منطقة  املفتوحة.  طنجة  عن  والتقليدي  العنيد 

عبد الكريم الخطابي ثورة مجهضة. ولهذه الوحدة داللة سياسية 

املنفتحة  املناطق  ستجر  تنافرها.  عوض  املناطق  بتكامل  تتعلق 

قطار  سينطلق   2018 في  قطار.  بسرعة  خلفها  املحافظة  املناطق 

فائق السرعة يربط طنجة بالدار البيضاء مرورا بالرباط العاصمة، 

وستسود سرعة انتقال السلع والبشر بسرعة ثالثمئة وعشرين 

كيلومترا في الساعة. ورش طنجة الكبرى هو عالج النحباس الدار 

البيضاء منذ عام 2000. وبفضل القطار السريع سيستغرق التنقل 

بين طنجة والدار البيضاء ساعتين. هكذا ستصير طنجة في الدار 

شخص  ماليين  ستة  السريع  القطار  ينقل  أن  ينتظر  البيضاء. 

أن تهاجر لطنجة وتعمل وتسكن  لفتاة عزباء  سنويا. حاليا يمكن 

الرافضة.  الذكورية  النظرة  رغم سيادة  دون مشاكل،  من  وحدها 

وقد تعزز وضع النساء بقرار ملكي ال مجتمعي. التطور الذي حصل 

في مدن مغربية كثيرة في أربعين سنة يتحقق في طنجة خالل عشر 

سنوات. هذا زخم عمراني لقطب اقتصادي قادر على رفع التحدي 

مع استثمارات كبيرة وتركيز شديد على البنى التحتية.      

امليناء  بفضل  البحر  في  تتمدد  االتجاهات،  في كل  املدينة  تتمدد 

يقضي  وحاليا  املدينة.  اختناق  ملنع  املجال  العمالق. تجري هندسة 

احتباسات  لتجاوز  بنفسه  يراقب  طنجة،  في  طويال  وقتا  امللك 

املدن  يعشق  الثاني  الحسن  كان  اإلنجاز.  ولتسريع  البيروقراطية 

الداخلية مثل مراكش وفاس ويقضي فيها وقتا كثيرا. بينما يعشق 

محمد السادس املدن الشاطئية.

ولكن ماذا عن االجتماع؟

»طنجة  يقولون  حولهم،  يجري  مما  مذهولون  طنجة  في  الناس 

املواقف،  في  عمارات«.  تنبت  أرض  هي  السادس  محمد  عهد  في 

غرباء  فيها  التي  الصغيرة  للمدينة  للماضي،  يحن  مالحظ  هناك 

وبالتوسع  بالحاضر  الغالب. ومراقب مبتهج  في  قلة وهم غربيون 

الكاسح. حاليا تستبق الدولة الطلب على السكن بسرعة كبيرة. 

فيها  واحدة  دفعة  كاملة  أحياء  وتنهض  التراخيص بسرعة  تعطى 

مدارس وبنوك ومراكز شرطة. يرتفع عدد السكان بسبب الهجرة 

الوالدات.  البوادي وليس بسبب  الصغيرة ومن  الداخلية  املدن  من 

وهناك فروق في الفضاء العمراني بطنجة. كلما ابتعدنا عن البحر 

واقتربنا من الجبل صارت املباني أصغر حجما وصارت األحياء أكثر 

اكتظاظا بالعمارات والبشر. عمارات جديدة بسكان قرويين خارج 

مجتمع املعرفة. سكان كثيرون مع قلة في اليد العاملة املؤهلة. في 

كل موقف سيارات وبين مجموعة دكاكين مسجد عشوائي صغير، 

على  الصف  في  التالميذ  عدد  فيزيد  شديد  اكتظاظ  املدارس  وفي 

األربعين. 

وهذا املشهد يطرح أسئلة: إلى أي حد يستطيع املجال الحضري 

الحجر  تقدم  إيقاع  تنافر  عالج  يمكن  كيف  الهجرة؟  استيعاب 

والبشر؟ 

هناك غياب توازن بين إيقاع السياسة العمرانية واالقتصادية من 

أن  ثانية. واضح  جهة، والسياسة واالجتماعية والثقافية من جهة 

تحديث الحجر أسرع من تحديث البشر.

طنجة هي ثاني قطب اقتصادي بعد الدار البيضاء، ويغطي مشروع 

واجتماعية  واقتصادية  حضرية  مجاالت  خمسة  الكبرى  طنجة 

بسرعة  يسيران  األوّلين  املجالين  أنّ  يظهر  لكن  ودينية.  وثقافية 

قصوى بينما املجال االجتماعي يسير بالناقة ال بالقطار السريع.   

فأكبر عدد من مقاتلي »داعش« املغاربة هاجروا من جهة طنجة. 

هنا يُبنى مسرح وأحد عشر مسجدا. طنجة مدينة فاز فيها حزب 

العدالة والتنمية وحصل على 49 مقعدا من 85. أخذ الحزب عمادة 

ما حصل عليه  دائرة عدد أصوات هي ضعف  ونال في كل  طنجة، 

الحزب الذي احتل املرتبة الثانية. وحين جاء عمدة املدينة اإلسالمي 

ـ وهو أشبه بفقيه ال بتكنوقراطي - الفتتاح مهرجان طنجة الرابع 

للمسرح في مطلع شهر تشرين االول/اكتوبر الجاري، قال إنه كان 

معلما وسبق له أن أشرف على ناد مسرحي! وهو بذلك كان يقصد 

إخبار الحضور بأنه ال يحرّم الفن. والحقيقة الواضحة هي أن هذه 

مدينة بدون تكنوقراط، وتعيش ارتدادا سلفيا يمثل أفقا خطرا على 

مشروع تحديث الحجر. وملن يشكك، فقريبا ستستضيف »جماعة 

التوحيد واإلصالح«، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، الشيخ 

تويتر  على  عربيا  األول  هو  العريفي  لنشر سمومه: محمد  العريفي 

سيردعه  فكيف  شهرته  الغرب  تكنولوجيا  ألن  األتباع،  عدد  في 

وأمام  الدعاة  أمام  تأثيره  يفقد  صغير  مغربي  حداثي  مدني  مجتمع 

تأسلم النخب العليا في املجتمع، التي ال تضيرها العوملة كما يبدو 

تدين  مسحة  من  للبزنس  بأس  ال  بل  مصالحها،  مع  تتناقض  وال 

األكبر  الكتلة  رؤوس  فوق  من  يمر  العمران  ذلك  بينما كل  وتقوى، 

املبهرة  التي تتفرج عليه كما كانت تتفرج على األشياء  البشر  من 

في عين صندوق فرجة قديم، سوى أنها ترى دخلها يتناقص بإزاء 

ارتفاع األسعار واالزدهار.  

ما األفق السياسي للبالد في ظل هذه املعطيات؟

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

تطبيع القمع: في وظائف إشراك 

السلطة..  ممارسات  في  املجتمع 

األرجنتين  لتجربة  استحضار 

مصر.  في  يجري  ما  مع  ومقارنة 

ماهينور  شقيقة  املدوّنات،  وفي 

املصـري تـروي شـروط سجنها 

املريعة.

ــراق جنة  ــع ال هــل كــردســتــان 

»املستقل«  اإلقليم  يقال؟  كما 

ينفرط  بينما  املركز،  على  يعيش 

في  والسـلطة  توافقاتـه.  عقـد 

تخبط  البكالوريا:  تتـدبر  مصـر 

الحمرا«:  »الزاوية  وارتجال. وفي 

الرئيس واإلعالم. 

الحـروب  في  كالعـادة  اإلنهـاك، 

للسـالم،  أجـواء  يوفـر  األهليـة، 

اليـوم  مطروحاً  يبـدو  مـا  وهـو 

مصير  ــن  وع ــودان.  ــس ال فــي 

فـي  العريقـة  بغـداد«  »محطـة 

حلب.. مشاهد من حال سكانها 

الحاليين.
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سعيد سلطان الهاشمي

باحث من عُمان

هل »الحقوق« قضية؟

كاظم حيدر - العراق

نهضة طنجة: تنافر إيقاع الحجر والبشر

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

نهلة الشهال

للعبرة

تلك  عليه  تنطبق  الجلبي  أحمد  ومــوت  بالتأكيد.  املـــوت.  فــي  ال شماتة 

الحدّ  هــذا  عند  املــوت  حرمة  مراعاة  تتوقف  األساسية.  األخالقية  القاعدة 

الذي ال يمحو سيرة املرء، أياً كان، بل لعله يستحضرها بكل القوة املناسبة 

لــلــحــدث. فــاإلنــســان الــفــانــي )ولــكــن الــبــشــر نـــســـاؤون( هــو محصلة مــســاره 

)الخاطف(، وهو ليس إال ما يتركه وراءه في نهاية املطاف، حيث ال مال 

ينفع وال شهرة وال.. خزعبالت. ولله أن يقرر ما إذا كان سيرحم الجلبي. 

أما في دنيانا، فالرجل عُرف بأنه محرِّض األميركان والبريطانيين على 

اُنْــزل بطائرة هليكوبتر أميركية في بغداد  ضرب العراق واحتالله، وهو 

فــي 2003، وهــو مَــن تـــرأّس قبل ذلــك »املؤتمر الوطني الــعــراقــي« الــذي 

تأسس في 1992 ودافع عن حصار العراق بوصفه وسيلة إلضعاف صدام 

حسين، فيما كان ماليين العراقيين يتضوّرون جوعاً ومرضاً.

والبريطانيّون  فاألميركان  مفتوحاً«.  بــابــاً  »يــطــرق  كــان  الجلبي  ولكن 

كانوا بحاجة لحجة، فاعتدّوا بتأكيدات الرجل الذي نشأ بين ظهرانيهم 

مــنــذ صــغــره، واملــتــفــاخــر بــأنــه ابـــن عــائــلــة ثــريــة مــن بــغــداد )ولــكــن الــفــقــراء 

البتراء مــروراً  السرّاق، بينما للجلبي سجل حافل منذ بنك  ليسوا عــادة 

باملساعدات األميركية »للمؤتمر الوطني« في التسعينيات، وانتهاء بعقود 

تجهيز الجيش العراقي خالل فترة االحتالل األميركي...(، وبأن جدّه كان 

وزيراً مرات وأباه كان رئيساً للبرملان في أزمنة امللكية التي أطاحتها ثورة 

1958.. وأنّه كان على صلة باملؤسسات الصهيونية العاملية واإلسرائيلية 

األمن  اليهودية لشؤون  »املؤسسة  »JINSA« وهي  علناً، كـ  التي دعمته 

الوطني«. 

كان الجلبي »ستارة« ليس إالّ ألغراض قررها األميركان أصاًل. أو كان 

ما تردد عنه مذاك: )crook /محتال، puppet /دمية...(. وهو شخصياً 

يمتلك  صحيح.  دمـــوي؟  ديكتاتور  حسين  صـــدام  الحجج:  ســائــر  يشبه 

أسلحة دمار شامل؟ كذب. يتواصل مع القاعدة ويدربها؟ كذب. إطاحته 

ستؤدي إلى الديموقراطية؟ كذب. سيعم السالم املنطقة؟ كذب.. وهكذا. 

الــنــدم فــي مقابلة منذ أيــام على مــا اقترفت يــداه،  وقــد أبــدى بلير بعض 

)بــوش  الــجــدد«  »املحافظين  مــن دون ســائــر  بـــاول  قبله كــولــن  كما فعل 

هم  أيــن  ورايـــس..  وبريمر  وبــيــرل  وفيث  وشيني  وولفوفيتز  ورامسفيلد 

اليوم؟(، بينما قال الجلبي منذ أشهر إنّه فخور بما ارتكب. وأما بخصوص 

رحل  مهماً«.  ليس  قيل سابقاً  »مــا  فأجاب:  وفّــرهــا،  التي  الكاذبة  الحجج 

الرجل، فمَن يَعتبر؟



جانبي  في  السودان  يشهدها  التي  التطورات  تشير 

الحكم واملعارضة، معطوفة على بعض األحداث اإلقليمية، 

الى احتمال اتجاه البالد نحو تحقيق سالم داخلي ينبع 

تعتري  التي  واإلنهاك  الضعف  حالة  من  األساس  في 

الجميع، واضمحالل الخيارات بما فيها تلك املدعومة من 

املجتمع الدولي.

األول/  تشرين  من  العاشر  في  قليلة،  أسابيع  فمنذ 

للحوار  األولى  الدورة  أعمال  افتتحت  الفائت،  أكتوبر 

الوطني التي تستمر ثالثة أشهر، تقاطعها قوى املعارضة 

«الجبهة  تنظيم  ويضمها  املسلحة،  وتلك  الداخلية 

الثورية السودانية» وتشمل الحركة الشعبية لتحرير 

السودان - شمال، وحركات دارفور املتمردة. املقاطعون 

ينطلقون من عدم ثقتهم بالنظام ويركزون بالتالي على 

برعاية  السودان  خارج  تحضيري  مؤتمر  عقد  أهمية 

الالزمة  واإلجراءات  اآلليات  على  لالتفاق  األفريقي  االتحاد 

الذي  األمر  بمخرجاته،  وااللتزام  الحوار  بدء  لضمان 

الى جانب  املساواة،  الجميع على قدم  ان يكون  يتطلب 

السياسي.  والعمل  لإلعالم  حرية  من  األجــواء،  تهيئة 

الوطني»)  («املؤتمر  وحزبه  البشير  عمر  الرئيس  لكن 

على  العتراضهم  السودان  خارج  اللقاء  فكرة  رفضا 

«تدويل قضايا السودان»، مضيفين انه ال يمكن للبشير 

يتناول  مؤتمر  في  آخر  لشخص  مرؤوسا  يجلس  ان 

األفريقي  لالتحاد  ممثل  أي  غياب  ولوحظ  البالد.  قضايا 

كعتب  فسر  ما  وهو  الحوار  مؤتمر  افتتاح  جلسة  عن 

ديبلوماسي من قبل االتحاد للسودان، ال سيما أن االتحاد 

املحكمة  مواجهة  في  خاصة  كثيراً،  الخرطوم  ساند 

الجنائية الدولية.

ديموقراطية املعارضة

في الوقت الذي يبدو فيه الحوار وكأنه مونولوج داخلي 

لحزب املؤتمر الوطني والقوى السياسية املتحالفة معه، 

بسبب غياب املعارضين، األمر الذي يثير تساؤالت حول 

جدوى هذه العملية، إال ان جانب املعارضين لم يسْلم من 

تساؤالت هو اآلخر طالت حتى التزاماته بالشعارات التي 

يرفعها عن الديموقراطية وتداول السلطة. فقد انفجرت 

اثر رفض مالك عقار،  الثورية»  األوضاع داخل «الجبهة 

تسليم  الشمال»  قطاع  ـ  الشعبية  «الحركة  رئيس 

رئاسة الجبهة الى جبريل ابراهيم زعيم «حركة العدل 

أربع  قبل  الجبهة  تكوين  فعند  الدارفورية.  واملساواة» 

القيادات  بين  الرئاسة  تداول  يتم  أن  تقرر  سنوات، 

املكونة لذلك التحالف املعارض، وكانت الدورة األولى من 

لكن  عام.  بعد  يسلمها  أن  يفترض  الذي  عقار  نصييب 

عدم اتفاق جبهات دارفور على من يخلفه أدى الى تمديد 

فترة  انتهاء  قبل  أخرى.  لفترة  للجبهة  رئاسته  فترة 

التمديد اتفقت الجبهات الدارفورية املتمردة على تولي 

القيادات األخرى.  الرئاسة، وتنازلت له  جبريل ابراهيم 

لكن عقار رفض تسليم الرئاسة وغادر اجتماع الجبهة 

املنعقد في باريس. وأدى هذا الوضع الى اشتعال حرب 

الجبهة  رئاسة  ان  على  دارفور  حركات  تصر  البيانات: 

آلت فعليا الى جبريل ابراهيم، بينما يصر عقار على ان 

األمر لم ينته بعد، وانه ال يزال رئيسا للجبهة. ويتأسس 

العدل  حركة  تنظيم  بأن  قناعته  على  عقار  اعتراض 

كمين  اثر  الرئيسية  العسكرية  قوته  خسر  واملساواة 

لها،  التابعة  وامليليشيات  السودانية  القوات  له  نصبته 

وأن مسعى جبريل لتسلم الرئاسة يهدف الى اكتساب 

حركته  خسارة  عن  يعوّض  وديبلوماسي  سياسي  ثقل 

الخرطوم..  مع  بالتفاوض  له  يسمح  وربما  العسكرية، 

العدل  «حركة  حول  املثارة  االتهامات  جانب  الى  هذا 

«املؤتمر  لحزب  العسكري  الجناح  بأنها  واملساواة» 

الشعبي» املعارض الذي يتزعمه الترابي، بسبب الخلفية 

السلطة  في  ومشاركتها  قياداتها  ملختلف  اإلسالمية 

السنوات  في  قوي  بنفوذ  يتمتع  الترابي  كان  عندما 

ينقلب  أن  قبل  لها،  اإلنقاذ  استالم  من  األولى  العشر 

البشير على الترابي بمساندة من تالميذ األخير.

جدل املركز والهامش

الصراع على منصب رئاسة تنظيم جبهوي، والصراع 

األمس،  رفاق  بين  الوليدة  السودان  جنوب  دولة  في 

«صراع  حقيقة  حول  والتساؤالت  االنتباه  تركيز  أعادا 

زعيم  أطروحة  حولها  تمحورت  التي  والهامش»  املركز 

جون  السودان،  لتحرير  الشعبية  الحركة  ومؤسس 

تحتاج  السودانية  الدولة  أن  يرى  كان  الذي  قرنق، 

األقاليم  إنصاف  بهدف  التأسيس  منصة  الى  للعودة 

والثروة  السلطة  على  هيمن  الذي  املركز  سطوة  من 

على  النيلي  الوسط  أهل  ملصلحة  وجيّرها  البالد،  في 

حساب أهل الهامش. ولهذا كان امللمح الرئيس التفاقية 

في  السودانية  الحكومة  مع  قرنق  أبرمها  التي  السالم 

بقسمة  تتعلق  أساسية  جوانب  تضمينها   2005 العام 

السلطة والثروة.

ترضِ  لم  االتفاقية  تلك  بها  نفذت  التي  الطريقة 

الكثيرين، وكان أن صوّت الجنوبيون ملصلحة االنفصال 

على  تنص  كانت  االتفاقية  أن  رغم  ساحقة  بأغلبية 

قرنق  غياب  يُعتبر  ما  كثيراً  للوحدة.  األولوية  إعطاء 

من  أسابيع  ثالثة  بعد  طائرة  تحطم  حادث  في  وفاته  ـ 

ما  في  االتفاقية  لتعثر  ـ سبباً  السالم  اتفاقية  تنفيذ  بدء 

بعد، إال انه بعد تفجر الصراع في دولة جنوب السودان 

«الجبهة  طالت  التي  والتشققات  مستمراً)،  يزال  (وال 

دفع  هذا  كل  الرئاسة..  على  الخالف  بسبب  الثورية» 

ألن  والهامش،  املركز  صراع  نظرية  في  التشكيك  الى 

أي هامش يقوم بعد فترة بإنتاج مركزه الخاص، وأيضاً 

جديدة  بقسمة  مطالبا  يثور  ان  يمكن  الذي  هامشه 

في  السودان  جنوب  يشهده  ما  وهو  والثروة،  للسلطة 

الوقت الحالي وما تُنبئ عنه خالفات الجبهة الثورية.. ما 

يشير من ناحية أخرى إلى ان عقلية التسلط والسيطرة 

ليست قاصرة على املركز وحكومته. انتهى الخالف بين 

دارفور  حركات  اصطفاف  الى  الثورية  الجبهة  مكونات 

نشوء  الى  عمليا  أدى  ما  خالفات،  من  بينها  ما  رغم  معاً 

الحركة  مواجهة  في  وذلك  ومتباينة،  مختلفة  حركات 

الشعبية ـ شمال التي أصبحت تمثل جنوب السودان، 

على  هيمنته  بسط  يريد  الذي  الجديد  املركز  وكأنه 

هذا  يعطي  ما  وهو  دارفور،  في حركات  املتمثل  الهامش 

النزاع أبعادا اثنية.

واملفارقة في هذا كله ان نظرية صراع املركز والهامش 

تلقت ضربة قوية لم تأت من خصومها بل من الداعين 

والعمل  املطالب  سقف  ورفع  السالح  حمل  لدرجة  لها، 

والسعي  السودانية  الدولة  هيكلة  إعادة  على  بالقوة 

لوضعها في منصة التأسيس مرة أخرى.

نقد الوساطة الغربية

الذي  الدور  في  نظر  إعادة  أمام  الباب  هذا  كل  يفتح 

لعبه املجتمع الدولي بقيادة الواليات املتحدة في التوسط 

منطلقات  من  وقفها  على  والعمل  السودانية  بالنزاعات 

ليبرالية، وتوظيف نفوذها لفرض نماذج «حرية السوق» 

و «التحول الديموقراطي املشروط».

جون  الكندي  الباحث  هو  التوجه  هذا  منتقدي  أحد 

يونق الذي وثق بصورة تفصيلية لعمليات فرض السالم 

الذي قامت بها الدول الغربية في السودان، وتوصل الى 

التي  األهداف  من  أياً  تحقق  لم  تلك  السالم  اتفاقية  أن 

انتدبت نفسها لها، إذ لم تحافظ على وحدة السودان، 

ولم تفتح الباب أمام التحول الديموقراطي، ولم تحقق 

سالماً، بدليل اشتعال الحرب مرة أخرى. كما أن الدولة 

التي أقيمت بعد االنفصال في جنوب السودان ال تمتلك 

املؤهالت واألسس الالزمة لالستمرار كدولة. وعلى الرغم 

ان املجموعة  إال  الفشل لجهد استمر 26 عاما،  من هذا 

في  املجرَّب»  «تجريب  الى  تسعى  نفسها  الدولية 

مواجهتها للصراع املندلع في جنوب السودان. ويعتقد 

الحرائق  إطفاء  عمليات  يتجاوز  لن  نجاحها  ان  يونق 

التي تحيط بعملية إعادة األمن واالستقرار والسالم الى 

بدون تحقيق سالم مستدام. هذه  لكن  الوليدة  الدولة 

التساؤالت حول أداء الوساطة الدولية وسجلها الفعلي 

تضعف من دورها، خاصة بما يتعلق بقضايا مثل التحول 

الديموقراطي. فاملجموعة الدولية التي كانت متحمسة 

انتهى  الذي  املصير  تقرير  لحق  الجنوبيين  ملمارسة 

باالنفصال، لم تتوقف كثيرا عند البطء والتعطيل الذي 

شاب عملية التحول الديموقراطي.

ثقله،  الدولي  للمجتمع  يظل  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

طاولة  الى  املتمردة  املجموعات  دفع  لجهة  خاصة 

املفاوضات. فقد ضغطت واشنطن على أطراف «الجبهة 

الثورية» لكي تجيب على عرض الرئيس البشير إعالنه 

بتأكيد  الجبهة  وردت  شهرين،  ملدة  النار  إلطالق  وقفا 

عزمها واستعدادها لوقف العدائيات لفترة ستة أشهر، 

متابعة  الى  ويحتاج  قائما  يزال  ال  الذي  العرض  وهو 

وقف  الى  العدائيات  وقف  لتحويل  نشطة  سياسية 

عمل  أمام  الباب  يفتح  أن  يمكن  النار  إلطالق  شامل 

سياسي سلمي.

عن  أعلن  البشير  الرئيس  فإن  السودان  داخل  أما 

وقررت  واإلعالمي.  السياسي  العمل  بحرية  السماح 

اختبار  الوطني  املؤتمر  عن  املنشقة  اإلصالح»  «حركة 

هذا اإلعالن فتقدمت بطلب إلقامة ندوة جماهيرية، وهو 

اإلصالح  حركة  لكن  بداية.  الشرطة  جهاز  رفضه  ما 

ورفض  تلك  ندوتها  في  قدما  ستمضي  انها  أعلنت 

الرفض الذي ورد من الشرطة، واختبار صدقية إعالنات 

البشير. وبالفعل أقيمت الندوة وأعقبتها ثانية ملجموعة 

أخرى معارضة. ومع ان هاتين الندوتين شهدتا حضورا 

مغزى  عن  تظهر  بدأت  األسئلة  ان  إال  جيدا،  جماهيريا 

قضايا  على  ركزت  التي  املعارضة  خطابات  ومحتوى 

الفساد والفشل الحكومي، مما يعرفه الناس ويعايشونه 

يوميا، لكنهم يتطلعون الى أن تكون لدى املعارضة أفكار 

جديدة وحلول ملواجهة تعقيدات املشهد السوداني.

واضحة  بدأت  الجميع  تعتري  التي  الضعف  حالة 

«املؤتمر  حزبه،  البشير  انتقاد  الى  ووصلت  للعيان، 

االتحاد  مثل  أصبح  بأنه  إياه  واصفا  علناً،  الوطني» 

الرئيس  أقامه  الذي  السياسي  التنظيم  االشتراكي، 

التنظيم  ان  أي  برحيله.  وانهار  النميري  جعفر  األسبق 

الذي ترجع جذوره الى مجموعة اإلسالم السياسي التي 

السلطة  على  والسيطرة  بانقالب  القيام  لدرجة  تمددت 

تنظيما  األمر  به  انتهى  الزمن،  من  قرن  ربع  من  ألكثر 

حكوميا يفتقد املبادرة السياسية.

األسئلة  وتصاعد  البدائل  غياب  تعاني  املعارضة  قوى 

حول جدوى العنف، خاصة في ظل استنكاف دول الجوار 

عن توفير الدعم للعمل املعارض ببعده العسكري. ولعل 

صاحب  األوغندي  الرئيس  موسفيني،  يوري  قيام  في 

بزيارة  مؤخرا  الخرطوم،  تجاه  املعلنة  العدائية  املواقف 

معلنة إلى السودان، مؤشرا على حالة التحوالت الجارية.

تتنازعه  الذي  الدولي  املجتمع  مع  الوضع  وكذلك 

األزمات املتفجرة حول العالم، وال يجد لها حلوال سريعة 

الى  السودانيين  دفع  له  األفضل  من  ويجد  وناجعة، 

وذلك  بالرصاص،  الحديث  من  بدال  طاولة حوار سلمي 

في  وال سيما  ذلك،  يعنيه  ما  بكل  البالد  انهيار  من  خوفا 

الخيار  يبدو  وهكذا  الجيوسياسي...  السودان  موضع 

الضعف  على  قائما  وسالم،  حوار  نحو  االتجاه  الوحيد، 

واإلنهاك.

مليار دوالر عائدات قناة السويس منذ بداية هذا العام وحتى أيلول/ سبتمبر، فيما 

أنّ  أعلن  قد  وكان  املاضي.  العام  نفسها  للفترة  دوالر  مليار   4.09 العائدات  بلغت 

العائدات سترتفع إلى 13.5 مليار دوالر العام 2023، ما يتطلب زيادة 9 في املئة سنوياً في حجم 

املاضية. العشرين سنة  املئة خالل  النسبة 5 في  العاملي، بينما لم تتخط هذه  التجاري  التبادل 
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فكـــرة

جاء في تقرير صادر عن يونيسيف قبل أسبوع، 

العام  باملدارس هذا  يلتحقوا  لن  مليوني طفل  أنّ 

في العراق، وأنّ 1.2 مليون سينضمون إليهم العام 

املقبل، وأنّ 14 ألف معلّم عراقيّ صــاروا نازحين. 

الراهنة وفي  الفترة  مــا مصير هــؤالء األطــفــال فــي 

املــســتــقــبــل؟ الــحــاضــر ال يــبــدو مــبــشــراً، مــع مــا يــرد 

من معلومات عن تجنيد داعش من جهة وقوات 

ــالٍ في  ــفــ ــرى ألطــ الــحــشــد الــشــعــبــي مـــن جــهــة أخـــ

أطــفــالٍ  عــن  تتحدّث  العاملية  الصحف  صفوفهما. 

فـــي عــمــر الــســادســة يــلــتــحــقــون بـــداعـــش بـــدل أن 

يلتحقوا باملدارس، وعن تجنيد ميليشيات الحشد 

الشعبي املتعددة ألطفالٍ تتراوح أعمارهم بين 15 

بالطبع  أنهم «شــبــاب»!).  و18 عاماً (على أســاس 

الصفوف  أحــد طرفي  إلــى  مليونا طفلٍ  ينضمّ  لن 

يجعل  الــعــراق  يعيشه  الــذي  الحال  لكنّ  املتحاربة 

من الصورة قاتمةً جدّاً في بلدٍ كان يخصّص 620 

الثماني  حــرب  انـــدالع  قبل  الــواحــد  للتلميذ  دوالرا 

سنوات مع إيران، لتصل هذه املخصّصات إلى 47 

أن نصل  قبل  و2003،  عامي 1985  بين  دوالرا 

اليوم إلى أالّ يرد اسم العراق في املؤشرات الخاصة 

بمستويات التعليم في العالم. 

ــر تــقــريــر يــونــيــســيــف أمــامــي محمّد   .. اســتــحْــضَ

الدراسية  سنواتي  قضيت  فقد  ـــاح.  وضّ واألســتــاذ 

ــى فـــي مـــدرســـة «الـــوحـــدة الــعــربــيــة»  الــخــمــس األولـــ

تجسّدت  العربيّة  الوحدة  الليبية.  البريقة  بمدينة 

هــنــاك حـــقّـــاً، فــقــد كـــان بــيــن الــتــالمــذة، إلـــى جانب 

وســودانــيــون  وصــومــالــيــون  جــزائــريــون  الليبيين، 

احــتــجــت بعض  لكنّني  وتــونــســيــون وجــيــبــوتــيــون. 

الوقت كي أعرف أنّ هناك عراقيّين أيضاً. البداية 

كانت مع معلّم اللغة العربيّة األستاذ وضّاح الّذي 

جعلني بأسلوبه الشّيق ولفظه الجميل أحبّ اللّغة 

وأقترب منها أكثر، لكنّ األستاذ لم يكن يتحدّث 

عن العراق وعن الحصار الذي كان على األرجح 

ــوده فــي لــيــبــيــا. مــعــرفــتــي بــأمــر الحصار  ســبــب وجــ

جاءت من محمّد الذي قدم مع عائلته، عام 1997 

ــنــا ويــشــاركــنــي  عــلــى مـــا أعــتــقــد، لــيــنــضــمّ إلـــى صــفّ

ــاً وحــزيــنــاً فــي آن. ذكــاؤه  املقعد. بــدا الــصّــبــيّ ذكــيّ

إيمان،  ومــع  معي  املنافسة  يدخل على خــطّ  جعله 

أمّا  العالمات،  أعلى  الحصول على  في  السودانية، 

حزنه فقد فهمت شيئاً منه عندما راح يتحدّث عن 

جنودٍ مدجّجين باألسلحة يجوبون طرقات بغداد 

ــ حتّى قصاصات  متفحّصين أيّ شيء يمرّون به 

الورق الصغيرة ــ بحثاً عن شيءٍ لم يكن من سبيلٍ 

لعقلينا الطفلين إلى معرفته. 

الجانب  املستقبل؟  عــن  فــمــاذا  الــحــاضــر،  هــذا   ..

ويــوقــف كلّ  مــا سيحدث  أمـــراً  إنّ  يــقــول  املتفائل 

ــذا الـــخـــراب، وأنّ أطــفــال الـــعـــراق لــن يــتــحــدّثــوا  هـ

األسلحة  أنــواع  وعــن  الجنود  لزمالئهم الحقاً عن 

كما كان محمّد يفعل، وأنّ ما قاله ممثل يونيسيف 

التقرير األخير من أنّ  في العراق في تعليقه على 

«الصراع في العراق يضع جيًال كامًال على املحكّ» 

لن يكون نبوءة صادقة. لكنْ؟.. سأكتفي بالجانب 

املتفائل.

محمد واألستاذ وضّاح

ربيع مصطفى

٣.٨٨
قضيـــــة

سحابة سالم الضعف تظلل السودان

محطة بغداد في حلب  
عام  بغداد  محطة  بتشييد  ــان  األمل املهندسون  بــدأ 

1910، وهي ثاني محطة قطار في مدينة حلب بعد محطة 

الحديث  املبنى  أمام  الجميلية،  حي  في  الواقعة  الشام 

أعمال  استُكملت   .1950 في  إزالتها  قبل  املالية،  ملديرية 

كما  الصيرفي،  منطقة  في  معدني  جسر  بتشييد  البناء 

وأنشأت  طه،  الشيخ  منطقة  في  اسمنتي  جسر  شيد 

الحربية. املالجئ  من  مجموعة  الغربية  جهته  على 

بوشر في عام 1912 بتسيير القطارات انطالقا من «محطة 

بغداد» وصوًال إلى بلدة «جرابلس» على نهر الفرات. أبرم 

شركة  مع  عقداً   ،1922 عام  الفرنسي  السامي  املفوض 

املوجود  القسم  إلدارة  وامتدادها،  ـ نصيبين  بوزنتي حلب 

على األراضي السورية من خط حديد بغداد، واستمرت هذه 

االتفاقية لغاية عام 1933، حين أبرم املفوض السامي اتفاقية 

أخرى تقوم بموجبها شركة شامـ  حماه وامتدادها باستثمار 

خطوط  وصل  وتمَ  عاماً،  عشر  خمسة  ملدة  الخطوط  هذه 

الشام. ومحطة  بغداد  محطة  بين  ما  الحديدية  السكة 

قامت الحكومة السورية، بعدما انتهت االتفاقية عام 1948، 

عهد  وفي  الوطنية.  بكوادرها  الحديدية  الخطوط  بإدارة 

التي  الشمالية  الخطوط  أممت  الزعيم،  حسني  الرئيس 

مؤسسة  وأحدثت  الحديدية،  الخطوط  شبكة  تشمل 

تشريعي. مرسوم  بموجب  ســوريــا»  حديد  «سكك 

أبرمت عام 1955 اتفاقية بين حكومة الجمهورية السورية، 

تنازلت  وامتدادها،  حماه  ـ  شام  حديد  سكة  وشركة 

ثالثة  لقاء  سوريا،  في  امتيازاتها  عن  الشركة  بموجبه 

االتفاقية.  هذه  ينظم  قانون  وصدر  سورية،  ليرة  ماليين 

التي  الحديدية  الخطوط  السورية  الحكومة  دمجت 

العثمانية  للشركة  تعود  والتي  أراضيها،  على  تعمل 

الشركة  مع  وامتدادها،  حماه   - شام  الحديدي  للخط 

اإلمبراطورية العثمانية لخط بغداد، ليكونا مؤسسة واحدة 

«املؤسسة  اسم  حملت  وإداري،  مالي  باستقالل  تتمتع 

حلب. ومقرها  السورية»،  الحديدية  للخطوط  العامة 

أوقفت املؤسسة حركة نقل املسافرين في أواخر عام 2011 

بعد تفجير الخطوط الحديدية قرب حمص، وتوقفت بعدها 

ببضعة أشهر أغلب الطرقات الدولية، للعجز عن حمايتها 

بطرقات  عنها  واستعيض  عليها،  النقل  حركة  وحماية 

زراعية قسم كبير منها ترابي.

& & &

على  املــرور  يتوجب  بغداد  محطة  مبنى  إلى  للوصول 

إنجاز  وإنما  السفر،  الغاية  تعد  لم  عسكرية..  حواجز 

الهوية  وبطاقة  املدني  السجل  قيد  ــراج  إخ معامالت 

السبع  منطقة  من  إداراتــهــا  نقلت  التي  الشخصية، 

إلى  إدارتها  املواصالت  مديرية  نقلت  بينما  بحرات، 

العربات  صيانة  موقع  في  أي  شمالها،  إلى  يمتد  مكان 

جهوزية  فحص  عمليات  فيها  وتجري  تأهيلها،  وإعــادة 

الضريبية. الرسوم  وتسديد  امللكية  ونقل  السيارات، 

يغدو املشهد عبثياً، إن أغمض املرء عينيه ولم يفتحهما إال 

البندورة املوزعة  أمامه أطباق رب  في حرم املحطة. سيجد 

املنثورة  الحمراء  الفليفلة  وشرائح  املسافرين،  مقاعد  على 

القطارات،  عجالت  من  الحماية  مصاطب  على  أقمشة  على 

عربات  نوافذ  من  متدلياً  مائه  بثقل  املرتخي  والغسيل 

العريض  الرصيف  على  القدم  كرة  يلعبون  وأوالد  النقل، 

حيث كان يقف املسافرون منتظرين الصعود إلى عربتهم، 

األمم  ومنظمة  اإلغاثة  هيئة  شعار  تحمل  بيضاء  وخِيم 

املتحدة. يعيش في حرم هذه املحطة ما يزيد عن 520عائلة، 

الخطوط  مؤسسة  في  العاملين  عائالت  من  معظمهم 

في  وأغلبهم  النقل،  عربات  يسكن  بعضهم  الحديدية، 

أكشاك مخصصة ملراقبي حركة القطارات وعمال الصيانة 

والحراسة. أكشاك ال تزيد مساحة أكبرها على أربعة أمتار، 

تتكدس فيها عائلة أقلها من أربعة أفراد..  أو عشرة أحياناً.

يكفي، لتبين وقائع املعيشة اليومية وسير الحياة، املرور بين 

غرف  بعضها..  لدخول  االستئذان  وطلب  السكن  أماكن 

مفردة عاجزة عن إخفاء ما بداخلها، تظهر كبطون حيوانات 

ذبيحة ممددة على مسطحات أرضية. عبوات املياه الغازية 

اململوءة باملاء أو الفارغة، أطباق الطعام مغسولة ومصفوفة 

أو  األرض  على  ممدودة  بالستيكية  حصائر  بعضها،  فوق 

مركونة في الزاوية، أباريق الشاي وكؤوسه.. أقدام حافية، 

«شحاطات» بالستيك بمقاسات مختلفة وملونة بألوان لم 

تعد صالحة إال للشحاطات.. ألبسة على النوافذ تقوم مقام 

الستائر، روائح األجساد املتسخة، القلق الراسخ في العيون 

املنقبض كحفنات ملح على  اليباس  التي تتحرى مصيرها، 

الشفاه...الكالم املكرور العاجز عن مقاربة الحال.

تعيش  التي  امليسر،  حي  من  النازحة  األسرة  رب  تحدث 

على  قادر  غير  وهو  واملياه،  الكهرباء  تصلها  ال  قاطرة  في 

من  ننزح  لم  نحن  الخاصة:  املولدات  بكهرباء  االشتراك 

باتت تستنزف  الطريق وطوله  أجور  لكن  األحداث،  بداية 

في  الهــب،  والصيف  قــارس  «الشتاء  وعافيتي.  دخلي 

والشقوق  الفتحات  من  البارد  الهواء  إلينا  يتسلل  الشتاء 

نعيش  كنا   .» حديدها...  يحرقنا  الصيف  وفي  العربة،  في 

أبلغنا  جواره.  عن  عقارياً  مستقل  بيت  عربي،  حوش  في 

نصدق،  لم  البداية  في  بالكامل.  تدمر  الحوش  أن  جيراننا 

صيانة،  وال  ترميم  معه  ينفع  يعد  لم  صورته..  رأينا  حتى 

املرأة  تنسى  بعيداً.  وترميها  أنقاضه  تحمل  جرافة  يحتاج 

ع  نرجع  «بدنا  على  وتصر  بيتهم،  إليه  آل  الذي  الحال 

مطبخ..»  وال  حمام  بال  أنفسنا،  من  نخجل  بتنا  هنا  بيتنا، 

للقدرة  يومي  امتحان  لكنها  صغيرة،  أشياء  هذه  تبدو 

محاصرة  تذبل،  التي  الخجل  باقات  إحياء  إعــادة  على 

مستقبل. هزيلة..  باستعارة  يسمى  مما  العميقة  بالريبة 

وأكله  ــي،  ــاث اغ مطبخ  هــنــاك  منكم  مقربة  على  ـ 

الــوجــبــات. ــار  ــض إلــيــه إلح تــذهــبــون  أال  مــحــتــرم.. 

ـ نخجل من الذهاب إليه، اإلعانة التي نحصل عليها ال تكفي حاجة 

أسرتنا، بدنا نأكل من طبخنا.. بدنا نحس نَفَسنا بالطبخة.

العيش  شــأن  ــن  م اإلعـــالء  تقصد  ال  كلمات  وهــي 

اإلهانة،  ومضات  من  للتدثر  محاولة  لكنها  املــفــرد، 

ــن. ــري اآلخ على  ــال  ــح ال بانكشاف  الــرغــبــة  وعـــدم 

 ،2012 آب/اغسطس  بدايات  من  أتت  النازحة  األسرة 

الكتائب  أطلقته  الذي  االسم  «الفرقان»،  عملية  أثناء  أي 

 .2012 تموز/يوليو  أواسط  املدينة  اقتحام  على  املقاتلة 

دفعنا  رهنية،  عقد  بموجب  سكناه  لنا،  ملكاً  بيتنا  يكن  لم 

كله..  البيت  أثاث  وسرق  الرهنية  خسرنا  ليرة،  ألف  مئتا 

النازحة..  العائالت  كل  حال  هو  كما  الصفر،  من  هنا  بدأنا 

يزرع  الجديد،  الحال  مع  تكيفاً  أكثر  األسرة  رب  يبدو 

البندورة والباذنجان والفليفلة وامللوخية. ويحاول استباق 

السطح  على  الثقوب  لسد  أقمشة  بتوفير  الشتاء  أمطار 

وبقايا  األشجار  أغصان  ويجمع  النوافذ،  إطارات  وبين 

التدفئة.. أجل  من  البالستيك  وقطع  التالف  الخشب 

اعتادت  قد  حمرة»  «كفر  بلدة  من  النازحة  األسرة  وكأن 

أقفاص  بتعليق  عليه  التوسعية  نزعتها  وفرضت  املكان، 

ولعب  الجوار،  جدران  على  والبالبل  والكناري  العصافير 

امرأة  من  متزوج  الرجل  العربات.  بين  الصغار  أوالدهــا 

أوالد  ثمانية  له  أنجبت  التي  األولى،  زوجته  وفاة  بعد  ثانية 

العسكرية  الخدمة  يؤدي  من  ومنهم  هاجر  من  منهم 

الثانية ثمانية أوالد معظمهم  اإللزامية، وأنجبت له زوجته 

حصل  بما  مقتنعين  قدريين،  يبدوان  العاشرة.  سن  تحت 

وال  الشاي  أكــواب  تفارقهما  ال  أوالدهــمــا..  ومع  معهما 

سيجارتها: دخان  تنفث  وهي  قالت  املشتعلة.  السجائر 

معنا. بيقصروا  عــم  مــا  اليوسفي،  جماعة  والــلــه  ـ 

ـ مين جماعة اليوسفي؟!

وبسطت  العبارة  تصويب  حاولت  اليوسفين..  جماعة  ـ 

وعلو  الجماعة  كبر  على  لتؤكد  امتدادهما  على  ذراعيها 

شأنها.

ـ قصدك جماعة اليونيسيف.

ـ أي.. أي اليونيسيف..

وال حالة  املكان  ال  لكن  الضحك،  العبارة تستوجب  كانت 

املرأة وأسرتها، حيث تتكسر الكلمات تحت أسنانها كنثار 

سوى  يتبق  لم  الشائن.  الضحك  هذا  ملثل  تدفع  زجاج، 

والدخول  املكان  ملغادرة هذا  الرئيسية  البوابة  التفاتة نحو 

في األوجاع على الضفة األخرى من املدينة املنهكة.

عزيز تبسي

كاتب من سوريا



لألزمة  نتيجة  كردستان  إقليم  محافظات  سكّان  يتظاهر  أشهر،  منذ 

عن  فضاًل  املوظفّين،  رواتب  دفع  وتأخر  الفقر،  حالة  واتساع  املاليّة، 

االحتجاج على استمرار األزمة السياسية التي يشهدها اإلقليم بسبّب 

تمسّك مسعود بارزاني بمنصب الرئيس برغم انتهاء واليته في آب / 

أكتوبر   / األول  تشرين   9 تظاهرات  في  سقط  وقد  املاضي.  أغسطس 

قتيالن، ناهيك عن الجرحى إثر القمع املستمر للتظاهرات من قبل القوات 

األمنية الكردية.

وطوال العقد املاضي، مَثّل إقليم كردستان العراق بمحافظاته الثالث، 

الذين  للعراقيين  بالنسبة  املوعودة  الجنّة  ودهوك،  والسليمانية  أربيل 

في  آسنة  أنهر  والخائضين  املفخّخة،  السيارات  شظايا  تحت  يئنون 

ولم  الكهرباء.  غياب  بسبب  الصيف  فصل  في  وامللتاعين  الشتاء، 

الخَرِبة  املُدن  سكان  شهيّة  تثير  الثالث  اإلقليم  محافظات  تجربة  تكن 

تجربة  تنفيذ  إلى  حثيثاً  الساعين  السياسيين  أولئك  وإنما  فحسب، 

األقاليم الفيدرالية في وسط وغرب بالد ما بين النهرين، إذ صار اإلقليم 

والتحوّل الذي يطالب به إلى دولة مشتهاة، الجنّة املوعودة التي يجب 

أن تُطبّق على جميع محافظات البالد.

هزّة  أوّل  مع  اليوم،  كردستان  إقليم  يعيشها  التي  الوقائع  لكن 

اقتصادية يشهدها نتيجة لقطع الحكومة االتحادية حصته من املوازنة 

العامة، أثبتت أنه ليس مختلفاً في انتهاج السياسات الخاطئة التي ظلّت 

الحكومات االتحادية تتبعها، باإلضافة إلى أن ساسته ال يقلّون فساداً عن 

أقرانهم في بغداد. فهم يتشابهون - إلى حدٍّ بعيد - في تجربتهم في 

من  واألحفاد  األبناء  اآلن  يتوارثها  قرابية  سلطة  وهي  السلطة،  احتكار 

عائلتي بارزاني وطالباني وأنسباؤهم من عوائل أخرى.

العيش على املركز

بعد صراع طويل مع السلطات االتحادية في بغداد دام تسعة عقود، 

استغلَّ إقليم كردستان حرب غزو الكويت التي خاضها صدّام حسين 

ذاتي  حكم  منطقة  على  للحصول  مهزوماً،  منها  وخرج   1990 عام  في 

بمساعدة املجتمع الدولي، وليؤسس اإلقليم في عام 1992 نظام الحكم 

الفيدرالي الذي أقرّه برملان اإلقليم، وليشكل فيما بعد حكومة يتقاسمها 

الحزبان الرئيسيان، االتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جالل طالباني، 

والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

من  حصة  على  اقتصاده  في  كردستان  إقليم  اعتمد  قبله،  أو  مذاك، 

العراق  على  املتحدة  األمم  فرضته  الذي  الغذاء«  مقابل  »النفط  برنامج 

جباية  على  اعتماده  إلى  باإلضافة  ضدّه،  الدولية  العقوبات  بسبب 

الضرائب والرسوم الجمركية على حدوده مع تركيا وإيران، وهي أموال 

لم تكن قليلة، وكانت إحدى أسباب اندالع قتال استمر أربعة أعوام بين 

الحزبين الرئيسيين، بسبب احتكار أحدهما األموال.

برز   ،2003 عام  أبريل   / نيسان  في  األميركان  من  بغداد  احتالل  بعد 

إقليم كردستان كحليف لألحزاب الشيعية التي عملت سابقاً على أرضه 

الواليات  األساس، صيغت بمساعدة  البعث. وعلى هذا  نظام حكم  ضدّ 

املتحدة األميركية، قاعدة الثلث املعطِّل من املقاعد املخصصة لإلقليم في 

املئة كحصّة من  في  الحصول على 17  إلى  باإلضافة  االتحادي،  البرملان 

املوازنة العامة )يدير إنفاقها برملان اإلقليم( ويُستقَطع منها مبلغ بسيط 

كمصروفات سيادية.

وعلى هذا املنوال، استمرّت حكومات اإلقليم تسيّر أمورها االقتصادية 

والسياسية، وترافق ذلك مع عقود شراكة مع شركات نفط عاملية، تم 

بموجبها استخراج النفط من آبار اإلقليم، لتقوم حكومته بتهريبها إلى 

تركيا حيث يباع الى الخارج.

هذه الصفقة االقتصادية التي عقدها اإلقليم مع أحزاب بغداد وسمحت 

الحكومة  قبل  أو عقاب من  منفرداً من دون محاسبة  نفطه  له بتصدير 

االتحاديّة، شهدت تصعيداً بلغ حالة الطالق مطلع عام 2014، حين قطع 

رئيس مجلس الوزراء السابق نوري املالكي موازنة اإلقليم، وهو ما سببّ 

أزمة اقتصادية خانقة تأخّر على أثرها دفع مرتبات املوظفين، وأجج موجة 

تظاهرات في بعض املُدن الكرديّة.

انكشف ساسة اإلقليم تماماً أمام مواطنيهم، ولم تبدو خطاباتهم عن 

»قوّة« اقتصاد اإلقليم سوى هباء. 

العام  من  األولى  األشهر  خالل  عافيته  من  جزءاً  استعاد  اإلقليم  أن  إال 

السياسيّة  اللعبة  خالل  من  عليه،  خيّم  الذي  القحط  عام  بعد  الجاري، 

مع بغداد باستثمار مقاعده في البرملان التي أهّلته ليكون رقماً صعباً في 

التصويت على حكومة حيدر العبادي التي تشكّلت بعسر بعد االنتخابات 

البرملانية عام 2014، حيث نجح بعقد اتفاقية مع بغداد على تصدير 250 

طريق  وعن  االتحادية،  الحكومة  إشراف  تحت  النفط  من  برميل  الف 

أنبوب نفط انشأه بمساعدة تركية، مقابل حصوله على الـ17 في املئة 

من املوازنة. وعلى هذا األساس، أفرجت بغداد عن أموال لإلقليم ألشهر 

النفط منفصاًل،  القديمة في تصدير  للعبتها  أن سياسته عادت  إال  عدّة، 

التي انسحب منها الجيش  ال سيما بعد سيطرته على مدينة كركوك 

العراقي بعد سقوط املوصل في حزيران / يونيو عام 2014، وهو ما دفع 

بغداد مجدداً إلى قطع حصّته من املوازنة.

اقتصاد بال اقتصاد

في  فاخرة  أبنية  إنشاء  لإلقليم  هيأت  األخير  العقد  خالل  املال  وفرة 

مثل  للسياحة  التحتيّة  البنية  كذلك  وراعت  كردستان،  مدن  مراكز 

الفنادق و »املوالت« واملجمعات السياحية واملطاعم، لكنها أيضاً سمحت 

بدخول االستثمار األجنبي بشكلّ فجّ، الذي أسس مستشفيات باهظة 

الكلفة، عالوة على افتتاح مدارس تركية وأجنبية للتعليم الخاص، وإلى 

خصخصة الكثير من القطاعات ال سيما الكهرباء التي يشتريها اإلقليم 

من شركة استثمارية، فضاًل عن االعتماد على املولدات األهلية الصغيرة.

ما بدا حُلماً لم يكن سوى فقاعة وسوء إدارة للموارد املالية الكبيرة التي 

تدخل اإلقليم عبر أموال املوازنة وتصدير النفط من خالل طرق ملتوية 

وأقربائهم،  اإلقليم  ساسة  تُغني  مشاريع  وهذه  التهريب.  إلى  أقرب 

واملستثمرين األجانب الذين يأملون أن يشكلّوا عنصر ضغط لحصول 

اإلقليم على »دولة« مستقلة في وقت الحق.

كان بعض الصحافيين األكراد يخبروننا بلهجتهم املتكسرة: »كاكا 

وهو  جماعتكم«،  مثل  الفلوس  كل  مو  بس  يبوكون  هم  جماعتنا  إحنا 

يعني أن املسؤولين األكراد يسرقون أيضاً أموال املوازنة، لكنهم يقيمون 

بالقليل منها مشاريع ويسرقون املتبقّي، على العكس من ساسة العراق 

مشروع  أي  ينفذّوا  أن  دون  من  األموال  جميع  يسرقون  الذين  اآلخرين 

على األرض.

العقار في كردستان، والتسهيالت املصرفية التي ترافقه،  اعتُبر سوق 

األكراد، وزائروهم من  املسؤولون  الذي ظل  »النجاح«  أكثر مالمح  أحد 

العرب واألجانب، يفاخرون به كعالمة على تطوّر البنية التحتية لإلقليم. 

إال أن مظاهر البنايات الفارهة تلك لم تكن سوى أكثر كذبات »الحداثة« 

في إقليم كردستان. إذ يتفرج غالبيّة أبناء اإلقليم ويتحسرون على تلك 

أقساطها  دفع  أو  شقة  شراء  على  قدرة  لهم  تكون  أن  دون  من  األبنية 

الذين  الشباب  من  املئة  في   30 تالحق  التي  البطالة  بسبب  الشهرية 

الزراعة  تغييب  في ظلّ  ال سيما  الكردي،  املجتمع  يشكّلون نحو نصف 

استيراد  أمام  مشرّعاً  الباب  فتح  بعد  خاصّة  اإلقليم،  بها  اشتهر  التي 

املنتوجات األجنبيّة، مضافاً إلى ذلك بقاء اعتماد اإلقليم على ريع النفط 

وموازنة الحكومة االتحادية لتسيير اقتصاده.

عدد سكّان اإلقليم نحو 5.5 ماليين نسمة، يعيش نحو مليون و600 

الف شخص منهم كموظفين ومتقاعدين على املرتبات الحكومية التي 

تقدّر بنحو 750 مليون دوالر شهرياً. ويشكل هذا العدد نحو ثلث سّكان 

اإلقليم، إضافة إلى كونه يمثل  بطالة مقنعّة في أغلب أجهزة الحكومة، إال 

أنه يندرج أيضاً في باب الزبائنية السياسية التي تتبعها حكومة بغداد 

رفض  حاالت  بروز  عدم  أمام  وسدّاً  ضماناً  يشكّل  وهو  مواطنيها،  مع 

اجتماعية لسيطرة الحزبين الحاكمين وأقربائهم على السلطة واملال. 

للوزارات ومن  تعاني من توزيع طائفي  االتحادية  الحكومة  »وإذا كانت 

الباحث كاظم حبيب، فإن »اإلقليم يعاني من املسألة  يعمل فيها« يقول 

ذاتها ولكن على أساس حزبي بشكل خاص«.

انفراط العقد

بين  »الزبائنية«  عقد  انفرط  اكتوبر   / األول  تشرين   10 ليلة  في 

سلطات إقليم كردستان ومواطنيها بعد مرور أكثر من ثالثة أشهر على 

عدّم تلقي املوظفين مرتباتهم. هياج الشارع الكردي دفعه إلى حرق عدد 

من مقار الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني 

شقيق  ابن  بارزاني  نجيرفان  اإلقليم  وزراء  رئيس  منه  ينحدر  والذي 

الرئيس وصهره في الوقت ذاته.

باتت الحكومة الكرديّة في مأزق ال تُحسد عليه، فما الذي يجب فعله 

مقابل هذا الواقع املتفجّر؟ اقترح نائب في البرملان الكردي على املوظفين 

واملتقاعدين الحصول على نصف مرتبهم الشهري، وقال عبر صفحته 

في فايسبوك »ما رأيكم باملوضوع، أليس استالم نصف راتب أفضل من 

ال شيء؟«. إال أن طرح النائب السمج يُقابله اتفاق أكثر سماجة يتلخّص 

باحتساب حاجات اإلقليم من املال وزيادة االنتاج من النفط للوصول إلى 

االكتفاء املالي للحاجات األساسية. ويقضي هذا االتفاق الذي كشف عنه 

الصحافي الكردي سامان نوح، بإنتاج 525 ألف برميل نفط يوميّاً، ما يدّر 

مبلغاً شهرياً يقترب من 850 مليون دوالر، وهو يكفي ملنح املرتبات وفوقها 

زيادة 100 مليون دوالر لسدّ عجز املشاريع املتوقّفة في املُدن الكردية.

لكن هذا االتفاق )مع ورود أنباء عن سريانه( لم يحلّ املشكلة حتّى اآلن، 

باإلضافة إلى أنه ال يحلّ أزمة أخرى متفجّرة يعانيها اإلقليم، وهي ترتّب 

يبدو  اإلقليم  نفط  أن  دوالر، فضاًل عن  مليار  بنحو 19  تقدر  عليه  ديوناً 

»متطفاًل«، يدخل في منافسة ليس له قدرة عليها، إذ أخذت املجر تشتري 

النفط من كردستان بداًل من روسيا، وهو صراع ال يمكن لإلقليم، الذي 

النفط  عبرها  يمر  التي  لتركيا  وال  تحمّله،  »داعش«،  هجمات  من  يعاني 

الكردي والتي تعاني أزمات داخلية التعامل معه.

وإذا ما عادت الحكومة االتحادية إلى تهديد الشركات النفطية املتعاونة 

مع إقليم كردستان باملقاضاة، فإن نفط اإلقليم سيظلّ هائماً في البحار 

حتّى يجد له مشترياً كما حدث في أيار / مايو عام 2014، عندما اشترته 

إسرائيل بصفقة تردّد أن سعرها منخفض عن أسعار السوق.

إقليم  كنا  »إذا  كردي  معلّم  تساءل  املاضي  األسبوع  تظاهرات  في 

وحالتنا االقتصادية بهذا الشكل.. فكيف سيصبح حالنا إذا ما أصبحنا 

دولة؟«.

مواطنيه  ارتكاب  مع  اإلقليم،  في  اليوم  يُتداول  الذي  السؤال  وهذا 

اإلقليم  ساسة  لدى  أن  يبدو  ال  االقتصادية،  األزمة  بسبب  االنتحارات 

جواباً بشأنه، ال سيما أن الجنّة التي وُعد بها املواطنون األكراد، لم تبدو 

سوى كذبة كبيرة، تحوّلت إلى جحيم مع أول هزّة اقتصادية.

عشر  بإضافة  الخاص  الوزاري  بالقرار  العمل  »يجمد 

درجات للمجموع، والخاص بطالب شهادة الثانوية العامة 

هذا العام«.. كان هذا هو نص البيان الذي أرسله مكتب 

وكان  أيام.  منذ  اإلعالم  وسائل  كافة  إلى  الوزراء  رئيس 

بساعة  البيان  هذا  صدور  قبل  والتعليم  التربية  وزير 

العشر درجات  قرار  أن تفاصيل تطبيق  أعلن  واحدة، قد 

ال يلتزم منها  الخاصة، ومن  املدارس  أيضا  سوف يطال 

سيتم »تأميمه«، أي وضعه تحت اإلشراف املالي واإلداري 

للدولة. بل هو ظهر فى وسائل اإلعالم يعلن عدم تراجع 

الحكومة عن التطبيق، في الوقت نفسه الذي كان شريط 

األخبار العاجلة أسفل الشاشة يعلن تجميد القرار مؤقتا 

من قبل رئيس الوزراء. 

القصة 

أواخر تموز/يوليو املاضي، أعلن وزير التعليم السابق 

درجات  عشر  وإضافة  بتخصيص  قرار  إصدار  نيته  عن 

الطالب  التحريري املوحد ملجموع  كاملة خارج االمتحان 

الحضور خالل  باملواظبة على  تتعلق  العامة،  الثانوية  في 

هي  السابقة  الطالب..  وبسلوك  املــدارس  الى  العام 

فاملعروف  العامة،  الشهادات  تاريخ  فى  نوعها  من  األولى 

بالجامعات  للقبول  املؤهِلة  الشهادة  هي  البكالوريا  أن 

عقب  يجري  الكالم  وكان  العالي.  التعليم  ومؤسسات 

لم يذهبوا  بأنهم  العامة  الثانوية  في  األوائل  تصريحات 

الحضور  على  مواظبين  كانوا  وأنهم  إطالقا  للمدارس 

الوزراء  قام رئيس  الدروس الخصوصية. بل  فى مراكز 

السابق برئاسة اجتماعين مع مسؤولي التعليم لحل أزمة 

االتفاق  وتم  أحد.  إليها  يذهب  ال  التي  الرسمية  املدارس 

في  واملواظبة،  للحضور  درجات  تخصيص  على  شفويا 

إطار خطة لجعل تلك املدارس هي نفسها أماكن للدروس 

تشبهاً  التقوية«،  »مجموعات  اسم  تحت  الخصوصية 

املعروفة باسم »السنتر«. ولكن بعدها  باملراكز الخاصة 

لم  الذي  التعليم  ووزير  الوزراء  رئيس  تغيير  تمّ  بأيام، 

يكن قد مضى على تعيينه إال أشهر قليلة، وتولى املنصب 

عميد  منصب  يشغل  كان  ولكنه  معروف  غير  وزيــر 

اإلمالئية«.  »األخطاء  بوزير  واشتهر  تربية سابق،  كلية 

الرأي  بها  استقبله  التي  البداية  هذه  من  الرغم  وعلى 

لتطبيق  التنفيذية  الالئحة  أنه أصر على وضع  إال  العام، 

إلى  القرار ووضع نسبة 7 درجات من العشرة للحضور 

مهمة  عاتقه  على  وأخذ  للسلوك.  درجات  و3  املدرسة 

الحضور  حصر  إجراء  من  للتأكد  يوميا  املدارس  زيارة 

والغياب، وحاول طمأنة الطالب وأولياء األمور بأن درجات 

الغياب لن يضعها املعلمون، وإنما لجنة من املدرسة، وأنه 

في  االلكتروني  التوقيع  القادمة  املرحلة  في  يفعّل  سوف 

الحضور، كما سيسمح بإتاحة حق التظلم أمام الطالب 

من كشوف الحضور والغياب. أما السلوك فصدرت به 

الئحة اسمها »االنضباط املدرسي«..

الثانوية  طالب  رفضه  القرار  صدور  وفور  باملقابل،   

العامة، وأصدر إتحاد طالب الجمهورية بيانا أول يرفض 

طائل.  بال  بممثليه  الوزير  واجتمع  الوزاري  القرار  فيه 

على  الطالب  إتحاد  إصــرار  يوضح  بيان  ذلك  وأعقب 

على  الوزارة  إصرار  وأمام  للقرار.  الكامل  باإللغاء  املطالبة 

التنفيذ الفوري، ومع تصاعد االحتجاجات لتشمل نسبة 

التي  العامة في كل املحافظات،  الثانوية  كبيرة من طالب 

تحولت في األسبوع املاضي لشبه إضراب يومي للطالب 

بالقاهرة  الوزارة  أمام  والحضور  للمدارس  الذهاب  عن 

لبناتهم  األمور  أولياء  من  عدد  وانضم  واملحافظات. 

رئيس  وأوضح  االحتجاجية،  املظاهرات  في  وأبنائهم 

للمدرسة  الحضور  ضد  ليسوا  »أنهم  الطالب  إتحاد 

شريطة أن يحضر إليها املعلمون أوال، واألهم أن يقوموا 

نسبة  أن  بجانب  الفصول...  داخل  الفعلي  بالتدريس 

وطالبوا  بعد«،  املدارس  تتسلمها  لم  املقررة  الكتب  من 

 15 غياب  بنسبة  يسمح  الذي  التعليم  لقانون  بالعودة 

في املئة طوال العام الدراسي )أي 30 يوما( بدون االقتران 

العام  االمتحان  على  واالعتماد  نهائيا،  الدرجات  بشرط 

املوحد ومجموع درجاته لاللتحاق بالجامعات، وهو العدل 

توزيع  في  أحد  من  تدخل  بدون  الجميع  بين  واملساوة 

الدرجات. أما القرار الجديد فهو يسمح بتسعة أيام غياب 

فقط ويربطها بالدرجات مما يسمح بباب جديد للفساد 

واالبتزاز، بل وحتى للفتنة الدينية على حد وصف الطالب 

الرافضين للقرار. الخوف من انتهاء آخر معقل للمساواة 

جانب  من  خاصة  املوحد،  العام  االمتحان  أي  التعليم  في 

العبء عليهم،  بأنه سيزيد  القرار  الذين وصفوا  الفقراء 

النه تضمن أيضا رفع رسوم القيد من 10 جنيهات )دوالر 

وربع( إلى ألف جنيه ) ما يوازي 125 دوالرا( .

شعارات  الطالب  رفع  االحتجاجات،  اشتعال  إطار  وفى 

قبل  أوال،  بتغييره  وطالبوا  بأكمله  التعليم  نظام  ضد 

الحديث عن نظام اإلجبار أو »بالقوة والعافية«، كما جاء 

عفا  أسلوب  هذا  وأن  الطالب،  إتحاد  رئيس  لسان  على 

عليه الزمن ورفعوا شعار »الثانوية في انهيار«. 

التخبط

وأمام تزايد حاالت االحتجاج وانتقالها إلى الشارع، في 

التشريعية  باالنتخابات  البالد  فيه  تنشغل  الذي  الوقت 

األمنية  املؤسسة  من  ضمني  قرار  ووجود  جديد،  لبرملان 

وتطبيق  الطالب،  العنيف ضد  التدخل  بعدم  والشرطية 

العشر  »فتنة  تصاعد  وملنع  عليهم،  التظاهر  منع  قانون 

قراره  الوزراء  رئيس  أصدر  عليها،  أطلق  كما  درجات« 

بتجميد قرار وزير التعليم للعام الحالي. وفي أول رد فعل 

لوزير التعليم على القرار قال للصحافيين: »لم يتم اإللغاء 

العام، والعودة لتطبيق  العمل به هذا  ولكن فقط تجميد 

 15 تتجاوز  ال  غياب  بنسبة  يسمح  الذي  التعليم  قانون 

في املئة« وهو مطلب الطالب. وأضاف »أن األمر قد تم بعد 

الطالب  لصالح  جاء  للقرار  التجميد  وأن   معه،  التشاور 

ظل  في  الوطن  لصالح  بل  بأكملها،  التعليمية  والعملية 

الظروف التي يمر بها«، ولكنه لم يشأ اإلجابة على سؤال 

التعليمية  والعملية  الطالب  مصلحة  كانت  »أين  عن 

ومصالح الوطن عند إصداره منذ شهر واحد فقط ؟«. 

البكالوريا  قضية  في  املاضية  األيــام  خالل  حدث  ما 

إضافة  بضرورة  يطالبون  املتخصصين  جعل  املصرية 

كلمات خاصة في القسم أثناء حلف اليمين الدستورية 

عند تولي منصب وزارة التعليم تحديدا هي »أقسم بالله 

العودة  إال بعد  العامة  الثانوية  أال أقترب من ملف  العظيم 

أن كل وزير  تعليقا على  واملتخصصين«، وذلك  للشعب 

للتعليم منذ حقبة السبعينات )وحتى اآلن( يصل فيقترح 

»توقيعه«،  لتحمل  العامة  الثانوية  على  تغييرات  إدخال 

تغيرات   10 من  يقرب  ما  العامة  الثانوية  شهدت  وقد 

خالل هذه الفترة مع أن مئات املؤتمرات عقدت لتطويرها، 

عكس  قرارات  يصدرون  ولكنهم  الــوزراء،  ويحضرها 

استمرت  مؤتمر  آخرها  وكان  تماما،  مناقشته  تمت  ما 

للتطوير،  متكامل  تصور  لوضع  سنوات  ثالث  جلساته 

وعندما ذهب الوزير الذي جرت األبحاث في عهده، ذهب 

املشروع إلى األدراج. القضية واضحة تماما: هناك نقص 

حقيقي  تطوير  إلحداث  املالية  واالعتمادات  اإلمكانيات  في 

على  للقضاء  جديدة  حكومية  جامعات  وإنشاء  للتعليم 

زالت  وما  املصرية.  البكالوريا  في  والصراع  االقتتال 

أيهما  آخر..  وزير  أو  جديد  عام  إلى  مستمرة،  الحكاية 

أقرب؟ 

قضيـــــة
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ألف الجئ دخلوا اليونان عبر البحر 

منذ بداية هذا العام، من أصل 700 

 3200 غرقاً  مات  بينما  أوروبا،  إلى  وصلوا  ألف 

شخص، معظمهم في الطريق بين ليبيا وإيطاليا.

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

انتفاضة طالب البكالوريا املصرية

كيف بدأ الرئيس يحب اإلعالم؟

بدأ الصحافيون واإلعالميون في مهاجمة الرئيس. وأحزن هذا الرئيس كثيراً. لم يفهم 

ملاذا يهاجمونه هو بالتحديد دوناً عن باقي الشعب املصري. وقف أمام نفسه في املرآة وقال 

إن هذا ليس عــداًل، فكل الصحف ال شأن لها إال به. وقالت له نفسه إنه كفى، تكفي كل 

طيبة قلبه هذه، وإن عليه معاملة أعدائه بما يستحقون. العدل يا ريس، ولو ملرة واحدة، 

وليس الرحمة.

قــال الــرئــيــس إنــه فــعــاًل آن لــه أن يــكــون أكــثــر شــراســة، أن يُظهر ألعــدائــه الــوجــه الــذي 

يستحقونه. وبدأ الرئيس في قراءة افتتاحية الجريدة التي هاجمته اليوم هجوماً قاسياً، 

وكاتبها كان رئيس التحرير، وفي جملة منها ناشد السيد الرئيس اتّخاذ كافة التدابير 

ملواجهة السيول باإلسكندرية. 

وليس  مواطناً  رد، بصفته  مقال  وبــدأ في محاولة كتابة  بتمعن  االفتتاحية  الرئيس  قرأ 

رئيساً، شكا فيه من تقاعس رئيس التحرير، هو نفسه، عن حل أزمة السيول باإلسكندرية، 

وقال إن هذا أمر صعب جداً، أي هذا التقاعس، وال يصح، وال يليق، وتجاوز جميع الحدود. 

وقال إنه قبل أن ننشغل بالهجوم على اآلخرين علينا أن نحاسب أنفسنا أواًل. 

نُشر املــقــال فــي الصفحة األولـــى مــن الــجــريــدة،. وأكــســب الرئيس هــذا ثقة فــي موهبته 

الصحافية، خاصة أنه عندما وقّع على املقال، وقعه باسم »املواطن 

السيد الرئيس«، بما يعني أنه اعتبر نفسه مواطناً قبل أن يكون 

رئيساً، وأن نشر املقال بالتالي لم يكن مجاملة له. 

في اليوم التالي استقال رئيس التحرير من منصبه، وفي اليوم الذي بعده انتحر.

بدأ الرئيس من هذه اللحظة يؤمن بأهمية الكلمة وقدرتها على التغيير، حتى أنه كتب 

مقاال ثانياً يشيد فيه بانتحار رئيس التحرير، ويقول إن هذا نموذج إلعالمي أثبت قدرته 

األيام  ففي  مقاله،  مع  التجاوب  يتأخر  ولم  اإلعالميين؟  باقي  فأين  املسؤولية،  تحمل  على 

التالية تطوع رؤساء التحرير باالنتحار في محاولة لتلبية مطلب املواطن السيد الرئيس، 

وبدأت الصحف تُغلق ويتطوع الصحافيون للذهاب لبيوتهم. 

بعدها بأيام، أعلن الرئيس في خطاب له أنه أساء الظن باإلعالميين، وأن التجاوب املذهل 

إلى  النظر في أهمية اإلعــالم، وختم خطابه بكلمة  الــذي أظهروه مع مقاالته جعلته يعيد 

لن أسيء  الجميلة: رغم كل شــيء،  بابتسامته  قال  بعد.  ينتحروا  لم  الذين  الصحافيين 

الظن بكم، أعرف أنكم ستتحملون مسؤوليتكم يوماً ما. ولكن فقط، حذار، حذار، حذار أن 

يحدث هذا بعد فوات األوان وانهيار البلد.

٥٦٠

إيمان رسالن

صحافية من مصر مختصة بالتعليم

العدد 13213 ـ  الثاني 2015  5 تشرين 

Thursday November 5, 2015

كردستان العراق: جنة أم جحيم؟

عمر الجفّال

 كاتب صحافي من العراق

دار النعيم مبارك - السودان
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حـلـــــم.. 

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

ـ في اإلسكندرية .. التدهور العمراني يَقتُل ـ أمنية خليل

ـ سفر بال عودة: بيان قيد عائلي ألسرة سورية مسيحية ـ موسى بيطار

ـ فيضانات تيندوف تعيد قضية الصحراء للواجهة ـ أحمد ولد جدو

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

النهارده كانت زيارتنا ملاهي، الوضع بقى له 3 أسابيع مزري جداً، معظم اإلعاشة ما بقيتش بتدخل وبيقولوا 

لنا يشتروا من »الكانتين« عشان ما فيش مكان للتخزين، والخيوط بقت ممنوعة نهائي لكل اللي مش مكتوبين 

تصنيع )كل السياسي مالهُمش تصنيع(. يعني مش كفاية السجن ما بيتكفلش بدوره في تقديم تعيين آدمي 

للسجينات، ال كمان مضيق عاإلعاشة، وطبعاً املشتريات غالية في الكانتين، وفي ستات ما بتقدرش تشتري.

فيه  بيتعمل  عشان  ــ  املنصورة  سجن  من  وافدات  جالهم  ما  بعد  رهيب  بشكل  زادت  األعداد  أن  األسوأ، 

إصالحات ـ العدد في أوضة ماهي وصل لـ27 مسجونة، في أوضة 5*6 متر، وفي أوض تانية العدد كسر فيها 

التالتين مسجونة، يعني حرفياً الستات نايمة فوق بعضها.

اللي زاد الطينة بلة ان املية بتتقطع يومياً وما بتشتغلش غير 4 ساعات بس في اليوم، والكالم ده بقى له 

فوق االسبوع...27 ست بيستحموا ويغسلوا هدومهم ومواعينهم ويطبخوا ويخزنوا مياه الستخدام اليوم 

في 4 ساعات!! طبعا قلة املياه دي مأثرة على نظافة الزنزانة، إلن طبعا الشئ اللي بيسموه حمام وهو حاجة غير 

اللي بيناموا فيها، فطبعاً عدم وجود مياه عامل مأساة في  اللي بيستخدموه موجود جوه األوضة  أبداً،  آدمية 

نظافة األوضة.

ماهي طبعاً ما سكتتش واشتكت للمأمور، فكان رده استنوا 10-15 يوم لحد ما نحاول نحل مشكلة املياه. 

أدينا  املعلومات،  السجون حوالين  تعتيم  من  بيشتكوا  اللي  اإلنسان  لحقوق  القومي  املجلس  أعضاء  السادة 

بنشتكي أهوه.. ال أسكتَ الله لكم حساً.

من صفحة الحرية ملاهينور ـ Free Mahienour )فايسبوك(

وزير  ولذلك يرسل  اليمن،  أكثر من كل قضايا  بال هادي  الهمداني يحتالن  املسلمي وسماء  فارع 

خارجيته رياض ياسين ليطلب من السلطات البحرينيه »طرد« فارع من املنامه ومنع سماء من دخولها، 

وكان هذا ما حدث! فارع وسماء كانا ضيفين على »منتدى حوار املنامة« ومتحدثين فيه، وهذا املنتدى 

من الفعاليات اإلقليمية املهمة للحديث في التحديات األمنية الخاصة باملنطقة.

السؤال األساسي: ملاذا يشغل هادي تفكيره بهذين االثنين؟ 

الزائر في مركز  والباحث  االستراتيجية«  للدراسات  الذي يشغل موقع رئيس »مركز صنعاء  فارع 

كارنيجي هو من أهم األصوات اليمنية باللغة االنكليزية، متحدث أساسي في القنوات اإلخبارية الدولية 

وكاتب في صحف مهمة منها الغارديان والنيويورك تايمز وغيرها، عالوة على عدد من الدوريات العربية 

املهمة، وهو ذو موقف نقدي مهم من سلوك هادي ودولته، خصوصاً في هذه املرحلة العاصفة في تاريخ 

اليمن، ومؤخراً كتب مقالة مهمة في »السفير العربي« عن صفقات هادي السرية مع الحوثيين قبيل 

إطاحة األخيرين له.

سماء من ناحيتها صوت يمني مهم أيضاً باالنكليزية، وهي ضيف أساسي ومتحدثة دائمة في شبكات 

التلفزة األميركية والدولية املختلفة، عالوة على كونها زميلة وباحثة مشاركة أيضا في مركز صنعاء.

لكل ذلك، ولكون هادي مشغوال بحماية صورته أمام الخارج وليس أمام اليمنيين، قام بما قام به تجاه 

هذين االثنين املزعجين له!

من صفحة Maged Almadhaji )فايسبوك(

الضوء«،  »دائرة  خارج  توجد  التي  موريتانيا،  في  الحقوقية  االنتهاكات  أهم  من 

في  الشرعي  الطب  في  متخصصة  مخبرية  ـ  طبية  وحدة  غياب  عن  الناتجة  تلك 

البلد. فال تزال الدولة املوريتانية تصادر حريات الكثير من املواطنين لفترات طويلة، 

تحاليل  نتائج  عودة  انتظار  في  والجسدي،  النفسي  للتعذيب  خاللها  يتعرضون 

الطب الشرعي من الخارج )مثل تحاليل أسباب الوفيات، وتحديد طبيعة العديد من 

الجرائم األخرى..(، ليتبين بعدها أن كثيراً من هؤالء املعتقلين أبرياء. ويكون لألسف 

في  انتظارهم  مدد  تطول  واملهمشين.  الفقراء  من  عادة  اإلجراء  هذا  ضحايا  أغلب 

السجون االحتياطية، ويتكلفون فيها من التكاليف املادية والنفسية ما ال يطيقون.

لقد حان الوقت ألن تضع الدولة املوريتانية حداً لهذه املأساة، وتوقف انتهاكات 

منذ  قرن  نصف  من  أكثر  منذ  يومي  بشكل  املستمرة  مواطنيها  وكرامة  حقوق 

االستقالل، وتعمل على حل هذه املشكلة التي كان من املمكن التغلب عليها منذ مدة، 

لو امتلك النظام الحاكم إرادة جادة لذلك.

من صفحة Abdallahi Beyane )فايسبوك(

ما يشغل بال الرئيس اليمنينقاًل عن ميسون املصري أخت ماهينور

الطب الشرعي  في موريتانيا وحقوق اإلنسان

مدونات

ألف مبروك

مريم عبدالعزيز/مصر

وفق  الصومال  في  داخليّاً  نازح  مليون 

تقرير صادرٍ عن مجموعة عمل تابعة لألمم 

املتحدة. وبين النازحين 100 الف طردوا من أماكن 

العقارات فيها. إقامتهم بالقوة نتيجة ازدهار قطاع 

الجنرال  وقف   ،1985 ديسمبر  األول/  كانون  في 

في  املحكمة  أمام  مساعديه  كبار  من  وثمانية  فيداال 

وهي  والخطف،  والقتل  التعذيب  بتهم  األرجنتين 

األفعال التي وقعت خالل فترة حكمه كرئيس لألرجنتين 

بسنوات،  املحاكمة  تاريخ  قبل   .1981 إلى   1976 من 

غير  شعبي  بدعم  يحظى  الرئيس   - الجنرال  كان 

إنقاذ  بدعوى  السابق،  النظام  أطاح  أن  بعد  مسبوق 

البالد من التردي االقتصادي ومحاربة إرهاب الجماعات 

الحكم  انتهاء  وحتى  حكمه  فترة  خالل  املسلحة. 

العسكري في األرجنتين عام 1983، كان مئات اآلالف قد 

تعرضوا للقتل أو االعتقال والتعذيب واإلخفاء القسري. 

الشهور  خالل  الحقوقية  التقارير  رصدت  مصر،  في 

إخفاء  حالة  ألف  من  أكثر   2015 عام  من  املنصرمة 

قسري ملواطنين وواحد وعشرون حالة تصفية أو قتل 

خارج القانون أدت ملقتل 45 مواطناً في شقق سكنية أو 

العدد  أراض زراعية من دون محاكمة )وال يشمل هذا 

الحرب  يسمى  ما  مواجهات  في  تصفيتهم  تمت  من 

على اإلرهاب في سيناء(. في جميع هذه الحاالت، نشرت 

اإلعالمية  املنصات  بعض  وحتى  الحقوقية  التقارير 

أجهزة  تهتم  ولم  للقتلى  وصوراً  للمختفين  أسماء 

الدولة باإلجابة أو حتى بنفي هذه التهم عن نفسها.

ألف   40 من  بأكثر  معتقالته  تكتظ  نظام  يلجأ  ملاذا   

اآلخر  تلو  القانون  رئيسه  ويصدر  سياسي،  سجين 

محاسبة،  أو  رقابة  دون  من  الحريات  قمع  لتقنين 

على  اإلعدام  أحكام  إلصدار  ماكينة  قضاؤه  ويتحول 

أدنى ضمانة  دون  تاريخية من  معدالت  أعلى  في  املئات 

ملحاكمة عادلة.. ملاذا يلجأ مثل هذا النظام الستخدام 

اإلخفاء القسري أو التصفية خارج القانون، وهو يملك 

اإلجابة:  القانونية؟  شبه  األخرى  األدوات  هذه  كل 

لتطبيع القمع.

في  ونظامه  فيداال  الجنرال  قام  االنقالب،  خلفية  على 

التنظيم  إعادة  »عملية  أسموه  ما  بإطالق  األرجنتين 

الوطني« التي عُرفت فيما بعد باسم »الحرب القذرة«. 

كانت هذه العملية تقوم على استخدام خطاب إعالمي 

على  خارجون  بأنهم  ويصِمهم  املعارضين  يشيطن 

اإلجماع الوطني ويستهدفون قيم املجتمع األرجنتيني 

شيوعية  مؤامرة  من  جزء  وأنهم  الخارج،  من  بدعم 

تسعى لتقويض الدولة عن طريق العنف وزعزعة األمن 

االقتصادي  التدهور  خلفية  وعلى  االقتصاد.  وانهيار 

وفوضى،  للحكم  مناهضة  مسلحة  جماعات  ووجود 

كان لهذا الخطاب صدى شعبي كبير، وصاحبته ليس 

حملة  أكبر  أيضاً  ولكن  واسعة  اعتقال  حمالت  فقط 

املعارضين  اختطاف  التاريخ.  عرفها  القسري  لإلخفاء 

أن  حتى  عنهم.  شــيء  يُعرف  ال  بحيث  وغيابهم 

التقديرات إلى اآلن ما زالت غير محددة وتتراوح بين 7 

آالف و30 آلفاً. هذا إلى جانب اقتحام بعض البيوت التي 

تعقد فيها اجتماعات ملعارضين وقتل من فيها بدعاوى 

إطار  خارج  القمع  آليات  استخدام  السلطات.  مقاومة 

ليس  التنظيم«،  إعادة  »عملية  من  جزءاً  كان  القانون 

فقط إلشاعة الخوف والترهيب على نطاق عام، وأوسع 

في  املجتمع  ولكن إلشراك  املعتقالت،  داخل  مما يجري 

عملية القمع ليس كمتفرج ولكن كفاعل وشريك.

آب/ في  رابعة  مذبحة  مع  النمط  هذا  بدأ  مصر  في 

في  جماعي  بشكل  القتل  يتم  أن   .2013 أغسطس 

لم  العاصمة،  قلب  في  سكني  حي  داخل  النهار  وضح 

جعل  ولكنه  املذنب،  هو  بالقتل  قام  من  فقط  يجعل 

ردود  زالت  وما  فكانت  ضمنياً.  شريكاً  ككل  املجتمع 

بشراسة،   للمذبحة  ومبرر  مؤيد  بين  تتراوح  األفعال 

وبين معتذر عنها متبرئ منها. وفي كل األحوال، كان 

السيسي  الفتاح  عبد  املشير  طلبه  الذي  التفويض 

عملية  من  يتجزأ  ال  جزءاً  شهر  من  بأقل  املذبحة  قبل 

كان  وإن  حتى  القرار  في  وتوريطه  املجتمع  إشراك 

املجتمع  بحشد  العملية  واستمرت  بيديه.  ينفذه  لم 

للعمل كمخبرين للنظام واإلعالن عن أرقام لإلبالغ عن 

جار أو صديق أو حتى فرد من العائلة يُشك في انتمائه 

الفكرة  معها.  تعاطفه  او  املسلمين  اإلخوان  لجماعة 

املغلقة داخل  األبواب  وراء  بالقمع من  الخروج  هنا هي 

إلعادة  كآلية  واستغالله  املحاكم،  أروقة  وفي  الزنازين 

يقومون  من  فقط  ليس  ليشمل  العام،  املجال  تشكيل 

النظام وال حتى من يطولهم  أجهزة  بالقمع من داخل 

الذي  ككل  املجتمع  ولكن  املعارضين،  من  القمع 

فتتكون  القمع،  مع  متواطئاً  ما  وبمعنى  شاهداً  يصبح 

هذه  مثل  عن  باملنافحة  كانت  سواء  الدفاعية،  الحيل 

املمارسات أو بتبريرها، أو باإلنكار أو باالنسحاب وعدم 

االهتمام بالشأن العام.

فمن  جديداً.  ليس  اآلليات  هذه  استخدام  تاريخياً، 

القرون  في  الساحرات  إحراق  الى  التفتيش،  محاكم 

فإن  العامة،  الساحات  في  اإلعــدام  وحتى  الوسطى 

يظل  العام  املجال  في  معلن  بشكل  العنف  استخدام 

ملداعبة  أيضاً  ولكن  للترويع  فقط  ليس  ناجحة  آلية 

رغبات بدائية في العنف واالنتقام واالنتصار حتى وإن 

روايتة  في  أورويل  جورج  وصف  فحينما  زائفاً.   كان 

1984 مشاهد التشجيع الهستيري إلعدام ما يسمى 

»األعداء« في شوارع مدينته التي تئن تحت وطأة نظام 

شمولي، كان يصف الحالة اإلنسانية في أدنى صورها، 

ال  حتى  الظلم  مقاومة  وسائل  كل  من  تجريدها  وبعد 

إال أن تكون مشجعة له كحيلة دفاع أخيرة عن  تملك 

النفس ضد الجنون أو املوت.

القائمون على النظام املصري لم يقرأوا أورويل على 

من  أكثر  األرجنتين  عن  يعرفون  ال  أنهم  أو  االرجح، 

الديكتاتوريات  ولكن  القدم،  كرة  العبي  بعض  أسماء 

املصادر  وتستخدم  نفسه  املعين  من  تشرب  عموما 

نفسها وتوارد الخواطر سببه تشابه الظروف. فعلى 

العامة  األوضاع  وتردي  الجماهيري  الحراك  خلفية 

سواء في األرجنتين في السبعينيات من القرن املاضي أو 

في مصر بعد ثورة يناير، تصبح أدوات القمع التقليدية 

على  الخروج  عرف  مجتمع  على  للسيطرة  كافية  غير 

حاكميه فيما هو ما زال يعاني من الظلمات نفسها التي 

دفعته للخروج، وبالتالي تصبح هناك ضرورة لتدجين 

املجتمع ككل. فإذا كان هذا غير وارد عن طريق سجن 

جميع أفراده، يكون الطريق األمثل هو جعله متواطئاً أو 

شريكاً أصغر، وهي عملية إحالل وإبدال واسعة.

وترهيب  القمع  تطبيع  في  فيداال  الجنرال  نجح 

املجتمع الى أن تمّ سحق املعارضة، وفي الوقت نفسه 

واجه االنتقادات الدولية تجاه نظامه على أنها انتقادات 

عامة  عالقات  وكالة  استأجر  وهو  وشعبها،  لألرجنتين 

تحت  بحملة  االنتهاكات  سجل  على  للرد  دولية 

وكأن  وإنسانيون«  مستقيمون  »األرجنتينيون  شعار 

انتهاكات نظامه هي فعل جماعي مردود عليه من شعب 

األرجنتين ككل، وليس من أجهزته. وفي الوقت نفسه 

نجح النظام في تنظيم كأس العالم لكرة القدم في عام 

عظيم،  انتصار  أنه  على  الحدث  لهذا  وسوّق   1978

مثله في ذلك مثل النظام املصري الحالي في التعامل مع 

مشروع قناة السويس الجديدة »هدية مصر للعالم«، 

والترغيب،  الترويع  وسط  في  ولكن  سُميت.  كما 

ظهرت ثالث عشرة سيدة من أمهات املختفين قسرياً 

وبدأن تجمعاً أسبوعياً في ميدان اسمه »مايو«،  فأُطلق 

املختفين  أمهات  من  بداًل  مايو«  ميدان  »أمهات  عليهن 

وعلى  بعد.  به  معترفاً  يكن  لم  القسري  االختفاء  ألن 

ثالث  تعرض  من  الرغم  وعلى  عددهن،  قلة  من  الرغم 

أن وقفاتهن كسرت حاجز  إال  منهن لإلخفاء فيما بعد، 

هو  التواطؤ  يعد  لم  فبوجودهن  واإليهام.   الصمت 

الخيار الوحيد، ولم يعد التطبيع مع القمع هو السبيل 

األوحد للتعامل مع جنون اللحظة. بدأن في عام 1977، 

هزيمته  بعد   ،1983 عام  حتى  النظام  يسقط  ولم 

تطالب  أخرى  مجموعات  وظهور  فوكالند  حرب  في 

النظام وال ترى  بالحرية وال ترى في نفسها جزءاً من 

سيدة  عشرة  ثالث  الشعب.  أو  الوطن  هو  النظام  أن 

فساهمن  أوالدهن،  أجل  من  وشاقاً  طوياًل  مساراً  بدأن 

في إيقاظ شعب جعله الديكتاتور شريكاً في املحافظة 

على نظامه.. وإن لم يكن له فيه ال ناقة وال جمل.

تطبيع القمع

رباب املهدي
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عــن الــشــوارع وأســـوار الــقــدس العتيقة، عــن رائــحــة البخور فــي ســوق العطارين، وعــن بائع الـــذرة فــي بــاب الــعــامــود، وعــن طــرق الرهبان املصلّين. 
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