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األسرة  أحكام  قانون  إشكالية 

البحرين.  في  الجعفري  بشقّه 

وفي «بألف كلمة»: ذكرى أحداث 

بالقاهرة.  املريعة  محمود  محمد 

وعلى املوقع: التبرّك بزيارة الوليّات 

في  والطائفية  باملغرب،  الصالحات 

األمثال الشعبية بسوريا.

وعـالي  الغـزيـر  تونــس  ملــح 

منـذ  عمليـاً  محتكَـر  الجــودة، 

فـتـرة االسـتـعـمار من شـركة 

فرنســيـة. وفــي اليمـن، أمـام 

لينـجز  قليلـة  أسـابيع  كيـري 

اتفـاقاً لوقـف الحـرب، يبدو أنه 

قد توفـرت عناصره.

عام،  كل  مصر  في  املتكررة  السيول 

وتزهق  واألراضـــي  البيوت  تغرق 

وإنما  مفاجِئة  ليست  وهي  األرواح، 

هي سوء تدبير متمادي. وعن نقابات 

عـن  و«فكـرة»  املسـتقلة.  الجزائـر 

لضحايا  العلنية  االستماع  جلسات 

العسف بتونس: تجربة فريدة.
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انتهت االنتخابات فالتفت الناس للفالحة. لقد تأخر املطر وبقي الطقس 

حاراً حتى منتصف تشرين األول/ أكتوبر. وفجأة هطلت أمطار متفرّقة 

وظهر طير البقر يتسابق مع الزرّاع على الحبوب وعلى دود األرض. لكن 

الحصاد بعيد، لذلك فاملغرب مضطر الستيراد مليوني طن قمح هذا العام. 

وقد بلغ سعر العدس أكثر من ثالثة دوالرات للكيلوغرام الواحد. يشتد 

لكن  الطقس.  رزق تحت رحمة  إنه  السيئة.  الفِالحية  املواسم  في  الغالء 

املئة منهم  أن 70 في  الفالحين، ذلك  األثر نفسه على كل  ليس للطقس 

في   15 يملك  الفالحين  من  املئة  في  و1  األرض،  من  املئة  في   24 يملكون 

األرض، وتزيد مساحات ضيعات هؤالء عن 122 هكتارا. تحتاج  املئة من 

ماشية الفالح الصغير وقتا لتكبر، بينما تكبر وتسمن عجول الفالح الكبير 

املروية  كالزراعات  مجدية  رعاية  وسائل  يملك  وهو  شديدة،  بسرعة 

املربِحة.. يعرف الفالح الكبير كيف يدبر أموره، لذا ال يحتاج أن يكتب عنه 

أحد. لإلشارة، لم يُذكر مطلب التوزيع العادل لألرض في برنامج أي من 

األحزاب التي فازت أو خسرت في االنتخابات التشريعية في مطلع تشرين 

األول/ أكتوبر املنصرم. 

تزيد  ال  أرض  قطعة  في  املغرب  فالحي  من  املئة  في   70 ثروة  تنحصر 

مساحتها عن خمسة هكتارات وبضع بقرات ونعاج ودجاج وديك هندي، 

وبغل وحمار وعدة كالب لصدّ اللصوص. واألصعب هو تدبير هذه األمالك 

في  الحيوانات  ورعاية  األرض  خدمة  منها.  أي  عن  التخلّي  دون  يومياً 

موسم جاف أمر صعب ومرهق.. لكن تنويع األنشطة بين زراعة وتربية 

ماشية أمر ضروري لتجنب الخسارة في ظل تآكل هامش الربح بسبب 

تقلبات الطقس وغالء األعالف وأمراض الخضار التي صارت مثل البشر، 

تحتاج أدوية كثيرة لتبقى حيّة وتثمر. 

حين ال يكفي املحصول يبيع الفالح كبشاً لتغطية مصاريفه ويبيع عجًال 

لحرث األرض.. ومع الزمن يحول العمل الفِالحي البدني الحياة إلى صراع 

منهك من اجل البقاء. يتجنب الفالح كل مظاهر البذخ ألنه يراكم الديون 

ويؤدي لإلفالس، لذلك يكرر املغاربة «التدبير نصف املعيشة».

العمل البدني 

التطبيق اليومي لهذا التدبير هو عمل أكثر وإنفاق أقل، ولكي يحافظ 

يومياً،  أكثر من ست عشرة ساعة  يعمل  بدنه.  يبذل  نقوده  الفالح على 

برسيماً  يزرع  بدخله.  ذلك  ال يضر  لكي  زراعيين  عمال  يتجنب تشغيل 

حصد  في  معه  زوجته  ويشغل  علفاً،  يشتري  ال  كي  بمنجله  ويحصده 

البرسيم. 

في بوادي اليوم تغيّر املشهد: لم يعد آدم يحرث وحواء تغزل وتطبخ، 

الشاحنات  صارت  باستمرار،  يتزايد  الحقول  في  النساء  تشغيل  صار 

في  للعمل  الصغرى  املدن  ضواحي  من  وحتى  القرى  من  العامالت  تجلب 

الحقول، وقد فرضن توقيتهن وهو العمل من الثامنة صباحا حتى الرابعة 

لليوم.  دوالرات  ثمانية  ويبلغ  الحين  في  األجر  تسديد  مع  الظهر  بعد 

وتشعر هؤالء النسوة بأن الشغل حررهن من الحاجة، وغالباً ما تجدهن 

مساء في املدينة متزينات برفقة أوالدهن وأزواجهن يتجولن ويشترين.. 

لكن  الشغل».  بعد  إال  الحرية  مملكة  تبدأ  «ال  ماركس:  قال  وكما  فعًال، 

تبدأ  وهنا  يُنهك.  الجسد  فإن  ومستمراً  بدنياً  الشغل  هذا  يكون  حين 

العبودية مع الشغل املؤبد. هكذا يعي السيوسيولوجي البصاص الوضع 

برد  ومن  الشاق  العمل  من  العمومية  املدرسة  أنقذته  فالح  ابن  باعتباره 

وظالم الريف. لقد قرأ في مكان ما عن آثار اإلنهاك الجسدي هذه املقولة 

الثوريون  أن يصف  غريباً  ليس  لذا  التعب يجعلنا جبناء».  «إنّ  املهينة: 

أوالدهم في  التغيير، بل ويجندون  بأنهم رجعيين جبناء وضد  الفالحين 

أجهزة األمن لخدمة الدولة القمعية. 

قبل أن يتكشف هذا اإلنهاك البدني، كانت للسوسيولوجي البصاص 

اإلوز  راعية  قصة  أعطوه  املدرسة  ففي  الفالحة.  عن  رومانسية  نظرة 

وترحب  فالحاً  تحب  مغنية  صباح  كل  أسمعوه  اإلذاعة  وفي  السعيدة. 

بالبساطة. كان التعليم واإلعالم يروجان لحياة الفالحين السعداء. حتى 

الجنة لها مظهر فِالحي، ففيها نخل وأعناب.. 

رومانسية  لنظرة  يروجان  سطحيان  زاال،  وما  واإلعالم،  التعليم  كان 

رمز  الفِالحة  ألن  صادمة،  الحقائق  لكن  البراءة.  رمز  والفالح  البادية  عن 

البؤس ال الرومانسية. وليس صدفة أن يدل الهوس بصفاء البشرة على 

لوحتها  التي  ببشرتها  املشرِّفة  غير  الفالحين  طبقة  عن  االنفصال  أمل 

معاملة  تجري  االقتصاد  في  نفسه.  على  يكذب  هذا  نفى  من  الشمس. 

احتقارية ملن ال يملك، وال يحظى من يحلب بقرته بيده باالحترام. الفالح 

الذي يملك قطعة ارض صغيرة وذراعه هو مفلس ألنه ال يملك تمويًال. فمن 

يحب املفلسين؟ وملعرفة شكل الجغرافيا االقتصادية للبوادي، يكفي النظر 

لتضاريس وجوه وأيدي الفالحين الفقراء. للبرد والظالم سلطة رهيبة في 

لم يعشه..  ملن  الشتاء. يستحيل شرح هذا  في فصل  البادية، وخاصة 

منعدماً سهل عليهم  أو  للبشر منخفضاً  التعليمي  املستوى  وكلّما كان 

تقبل العمل العضلي. 

املغرب  يعرف  ال  يأكله.  ما  كل  املغرب  يستورد  ال  هؤالء،  عمل  وبفضل 

الجوع لخصوبة أرضه وقلة سكانه. الحقل املغربي ينتج ويُصدِّر. تراجع 

العام  خالل   .2015 في  املئة  في   40 بنسبة  ومشتقاته  الحليب  استيراد 

الحالي، صدّر املغرب 482 ألف طن من الخضار إلى أوروبا جلبت له 590 

مليون يورو. لكن املغرب ال يسدد على شماله فقط، فقد كثر الحديث عن 

أن مستقبل العالم يوجد في أفريقيا. أدرك املغرب هذا مبكراً، فحاليا تصل 

بالبصل  محملة  العاج  وساحل  والسنغال  مالي  حتى  املغربية  الشاحنات 

والبطاطا. 

هنا  مكان  ال  وبئر..  وحمار  وبقرة  وفأس  تراب  من  حقيقي  اقتصاد  هنا 

لألسهم واملؤشرات الحمراء والخضراء واملعامالت االفتراضية على شاشة 

الرغم من  املعامالت هنا تجري بيد خشنة وجبين يعرق.. وعلى  ملساء. 

صعوبة الحياة بسبب بُعد الفالحين عن املراكز الحضرية، وعلى الرغم 

الفِالحية،  الخبرة  وغياب  للتمويل،  الوصول  وصعوبة  الليل،  ظالم  من 

وأنّ االقامة وسط حقل بعيد عن مرافق القرية، دون طريق، يسهل على 

ال  فالحين  وجود  من  الرغم  وعلى  والغنم،  البقر  على  اإلغارة  اللصوص 

يبيعونها بسعر جيد  بالوراثة، فهم  ملكيتهم  األرض ألن  وثائق  يملكون 

للمصابين بالجوع إلى األرض، يبيعونها ليهاجروا إلى املدن على أمل تعليم 

أوالدهم ليحصلوا على مستقبل أفضل، ألن التعليم بالبوادي متدهور إن 

إحصاء 2014  واملدن، فحسب  البوادي  بين  وللمقارنة  معدوماً.  يكن  لم 

يجد قطاع التعليم األولي صعوبة في االنفتاح على األوساط الفقيرة عامة 

بمقدار  املدرسي  الهدر  يقلّص  األولي  التعليم  أن  علما  خاصة.  والقروية 

التعليمي،  املسار  امتداد  على  نفسه  باملقدار  النجاح  ويُحسِّن  النصف، 

ويزيد بصورة ملحوظة من الرأسمال البشري وأمد الحياة الدراسية. 

يفتقد تالميذ البوادي كلّ هذا الرأسمال وهذا األمد. ولإلشارة، هناك 6 

أطباء لكل 10 آالف مغربي كمعدل، لكن جُلّ األطباء متمركزون بالشمال 

الغربي للبالد، على الشريط الساحلي بين مدينتي طنجة والدار البيضاء. 

لذا يهاجر الفالحون إلى مدن هذا الشريط.

البقاء لألكثر تمويًال وخبرة 

تعب الفالحون، فتقدّم املقاوِلون القادمون من املدن، خاصة أن القوانين 

الذين  املقاولين  تفيد  الحكومة  تقدمها  التي  واملساعدات  واالمتيازات 

الفقراء.  الفالحين  من  أكثر  العقاري  الشهر  في  أراضي مسجلة  يملكون 

وسيَّجها.  الفالحين  من  مجموعة  من  أرض  قطع  طبيب  اشترى  مؤخرا 

غالبا ما يجري تسييج شديد على األراضي املجاورة للطرق. وكلما كانت 

وأغلى  أعلى  السياجات  كانت  مهمة،  مدن  بين  وتربط  رئيسية  الطريق 

ويصعب اختراقها. وهذا يجعل الرعاة في محنة.

الحداثية  األحزاب  أنصار  وهم  الفالحين،  طبقة  األراضي  تسييج  يدمّر 

املوالية للسلطة في االنتخابات. سباق الفالح واملقاول مثل سباق سلحفاة 

وأرنب شكاك غير مغرور. أرض الفالح تُحرث عاماً وتنام عاماً، مال املقاول 

املدينة يهمه  القادم من  املقاول  الطبيب  الليل والنهار.  ينام، يعمل في  ال 

ضيعته  بتجهيز  يقوم  املحصول.  من  أكثر  الرومانسي  املنظر  جمال 

بسخاء. يحفر البئر بعناد، ال يهمه العمق والكلفة لكنه سيصل إلى املاء 

دون قول «إن شاء الله». يحلم الفالح بشيخوخة في الظل إن شاء الله. 

لن يصل إليها.    

في  الستين،  فوق سن  مغربي  ألف   833 هناك  في 1960 كان  لإلشارة، 

2014 وصلوا إلى مليونين و400 مئة ألف شخص. لكنّ أمد العمر ليس 

متساوياً في املدن والبوادي، ففي املدن يبلغ متوسط العمر سبعاً وسبعين 

سنة بينما يبلغ أثنتين وسبعين سنة في البوادي. الفارق خمس سنوات، 

يموت  ما  غالبا  البوادي  ففي  الجنسين،  بين  فارق  هناك  أيضا  هنا  لكن 

آيت  قبيلة  قريتي،  في  واالقتصادي.  البدني  القهر  بسبب  مبكراً  الرجال 

بينما  السبعين،  في  رجل  يوجد  ال  ـ  الرباط  شرق  كيلومتراً   70 ـ  واحي 

توثيق  يريدون  الذين  للفالحين  وهذا يطرح مشكًال  األرامل.  مئات  هناك 

ملكيتهم ألراضيهم بالشهود. العدل املوثِّق يرفض شهادة األصغر سناً 

ألنهم لم يكونوا في لحظة تقسيم تلك األرض بين الورثة. 

النمو  وضعف  الفالحين  وشيخوخة  القروية  الهجرة  بسبب 

الحاجة لألكل  البشري. لكن  املغرب وزنها  الديموغرافي، ستفقد بوادي 

زادت  كلّما  اإلنتاج.  ملكننة  الحاجة  سيزيد  وهذا  وعاملياً،  محلياً  تتزايد 

األفواه زادت الحاجة لألكل وزادت الحاجة للفوسفات، وهو سماد لألرض، 

زادت  لإلنهاك  األرض  تعرّضت  وكلما  منه.  هائل  مخزون  املغرب  ولدى 

الحاجة لألسمدة. وفي هذه الحالة لن تكفي ملكية قطعة أرض. لن تكون 

األرض مهمّة بحد ذاتها، بل ستصير موارد ووسائل استثمارها ضرورية 

جداً، ومن ال يملك هذا سينقرض، وسيكون البقاء لألكثر تمويًال وخبرة. 

لذلك يجلب املقاول نزعة تجارية قاسية إلى البوادي وإلى الفالحين الذين 

يعتبرون «الطمع عاراً». املقاول يسمّيه «زيادة األرباح»، هكذا حاف، دون 

حمولة أخالقية.

 كاتب وسينمائي من املغرب

منذ  الدراسة  كتب  يتسلّموا  لم  العراق  في  املدارس  طالب  من  املاليين 

أن  وعليهم  اللحظة،  وحتّى  سبتمبر  أيلول/  أواخر  الدراسي  العام  بدء 

العبث  مشاهد  من  مشهد  هذا  وينجحوا.  االمتحانات  ويؤدّوا  يدرسوا 

التدميري الذي ينهال على العراقيين كل يوم ليجعلهم في حالة دوار ال 

بنيت  عمالقة  محتجزة خلف سدود  واإلهمال  الفساد  نهاية  طاملا  ينتهي 

بأحجار التخدير والتخويف.

نحو  مخيفة  بسرعة  العراق  في  التعليمية  التربوية  العملية  تتدحرج 

هاويات الفشل، تدفعها األزمات العامة التي وصلت إلى مرحلة غياب الكتب 

االهتمام بمختلف  العراقي  الفرد  الطالب والتالميذ. صار على  عن حقائب 

شؤون حياته معتمداً على قدراته الذاتية بعد أن وقفت «الدولة الجديدة» 

عاجزة أمام املشكالت الكبيرة والصغيرة النشغال املستحوذين عليها بملء 

بطونهم وبطون السائرين معهم في قافلة النهب املبرمج.

عقود، عقود..

معروفة  غير  لشركات  الكتب  طباعة  عقود  بمنح  التربية  وزارة  تقوم 

العقود  تلك  نظافة  مدى  األقاويل حول  وقد كثرت  والجنسيات،  األسماء 

من لوثة الفساد، وتحدثت مواقع الحروب السرية عن أسماء وأرقام تفيد 

بأن الفائدة األساسية من تلك العقود حشر الدوالرات في خزائن أطرافها 

تكون  قد  كهذه  تسريبات  أن  ومع  بالكتب.  املدارس  مخازن  ملء  وليس 

منبعثة من وراء مكاتب مساومين كذابين، إال أن كلمة «عقود» بحدّ ذاتها 

طوال  ظلوا  الذين  العراقيين  ذهن  في  للسرقة  موازياً  مصطلحاً  صارت 

واالزدهار في  اإلعمار واالستثمار  أنغام عقود  ثماني سنوات يطربون على 

النشرات اإلخبارية ثم يخرجون إلى الشوارع لتشتبك أعينهم وذاكرتهم 

بمالمح الخراب املتسع.

بطريقة غامضة، تسرّبت كميات كبيرة من الكتب املطبوعة حديثاً إلى 

أجل  من  مكلفة  أموال  دفع  أمورهم  وأولياء  الطالب  على  وصار  األسواق، 

إثر  القديمة  الكتب  على  االعتماد  تعذّر  مع  العلم،  طلب  مسيرة  مواصلة 

الكتب  يبيع  من  كلّ  باعتقال  أوامر  الحكومة  أصدرت  ثم  املناهج.  تغيير 

لتزدهر  التكهنات  أرض  في  االرتياب  فاعشوشب  األسواق،  في  املدرسية 

نظرية تواطؤ جهات حكومية مع جهات مافيوية الصطياد األوراق النقدية 

مناهج  بائعي  مالحقة  قرار  جاء  السر  دفن  أجل  ومن  الشعب،  جيوب  من 

الدراسة. 

وزير التربية هرول إلى امللعب الرحب الذي رُميت فيه كرات كثيرة من 

قبل لتبرير الفشل والتقصير، وهو ملعب «األزمة املالية»، فرمى كرته هناك 

ملقياً معها الالئمة على مجلسي الوزراء والنواب، حيث اتهمهما بتخفيض 

موازنة طباعة الكتب إلى النصف. بعد ذلك أقر الوزير في مؤتمر صحافي 

الكتب بطبعتها  ألف طالب من تسلّم  أكثر من 5 ماليين و400  بحرمان 

األزمة  هذه  أقواس  خارج  أنه  على  ذاته  الوقت  في  أصر  لكنه  الجديدة، 

املفزعة بعد أن «تمّ تخفيض املبلغ املقدَّر لطبع الكتب من املوازنة العامة 

مليار   66.75 الى  دينار  مليار   213 من  الحالي  للعام  للوزارة  التخمينية 

دينار»، (ما يعادل نحو 56.5 مليون دوالر). وبحسب الوزير، اتفق مجلس 

الوزراء بكل أعضائه على هذا التخفيض، وبالتالي فإن الجميع شاركوا في 

حفل توديع مجانية التعليم في العراق التي كفلها الدستور املهمل دائماً.

املناهج  تغيير  بتعمده  النواب  بعض  من  اتهامات  الوزير  إلى  وُجّهت 

اتُهم  املحظوظة مشتغلة، كما  املطابع  إبقاء  أجل  الدراسية كل عام من 

العراق  داخل  الكتب  بطباعة  تقضي  الوزراء  ملجلس  توجيهات  بمخالفة 

أعلى. كل هذه  بكلفة  األردنية عمان  العاصمة  في  وإصراره على طباعتها 

املنكوب في ندب الحظ وذم املرحلة  العراقي  املعطيات استلهمها الشارع 

عبر تدوينات وهاشتاغات على مواقع التواصل االجتماعي التي باتت منابر 

فسيحة ومتاحة ملن يريد التنفيس عن غضبه وشتم التعاسة املستفحلة 

في جسد املجتمع املنهك.

«وزير الـPDF»، أحد أبرز الهاشتاغات التي أطلقها عراقيون في مواقع 

الطالب تحميل  التربية على  وزارة  اقترحت  أن  بعد  االجتماعي  التواصل 

حسابهم  على  ورقياً  وطباعتها   (PDF) بصيغة  اإلنترنت  من  الكتب 

الشخصي. وتضمّن الهاشتاغ مطالبات واسعة بإقالة الوزير وحل األزمة، 

كما وردت هذه املطالبات في تظاهرات عدة نظمت في بغداد ومحافظات 

جدران  خلف  قابعة  ظلت  للمطالب  االستجابة  لكن  الغاية،  لهذه  أخرى 

في  الكتب  تتوفر  ولم  الوزير،  إقالة  سيرة  على  أحد  يأت  فلم  الصمت، 

الكتب  إن  فقال  مغايرة،  بمعلومات  الوزير  ذلك خرج  في خضم  املدارس. 

املدارس  إلى  الكافية لنقلها  التربية ال تملك األموال  موجودة ولكن وزارة 

في بغداد وبقية املحافظات، والسبب هو أن وزارة املالية التي لم تصرف 

مخصّصات النقل.

من أجل مجابهة هجمات الـ»سوشيال ميديا»، ظلّت وزارة التربية تبث 

أيام تقارير مصوّرة عبر موقعها في الفيسبوك عن عمليات تجهيز  طيلة 

ظهور  عدم  سبب  عن  أخرى  مرة  التساؤالت  لتثار  بالكتب،  مديرياتها 

هذه الكتب إال بعد تعالي صراخ الناس، وما إذا كانت الكميات الظاهرة في 

أنها مجرد تمويه إعالمي لكسب الوقت  أم  الصور كافية لجميع الطالب 

اقتياد  جراء  كبير  بملل  املصابة  الناس  غضب  منسوب  بخفض  الكفيل 

آمالهم يومياً إلى محرقة الفوضى التي يحرسها لصوص محترفون.

كاتب صحافي من العراق

صعوبات العيش في األرياف باملغرب

الكتب املدرسية متوارية عن أنظار العراقيين

حليم قربيبين ـ تونس

محمد بنعزيز

أمجد صالح

إعالن مراكش: األرض لنا

هناك إعالنان صدرا عن قمة مراكش التي انتهت األسبوع املاضي، وكان الهدف منها 

متابعة مقررات قمة املناخ التي انعقدت قبل عام في باريس وشهدت مفاوضات محمومة 

بسبب تعنّت السلطات في البلدان امللوِّثة لألرض واملياه والهواء، وهو تلوّث وصل إلى 

حدّ تهديد الوجود نفسه، إذ لم يعُدْ األمر يدور حول التحسين والتطوير والوقاية من 

النفطية  املعولَمة،  العمالقة  للشركات  بالطبع  املهيمِنة تخضع  السلطات  إلخ..  األمراض 

واملنجمية والعسكرية، وتلك املتحكّمة بالبذار واألسمدة وبالصناعات على أشكالها، وهي 

ال تفكر إال بكيفية تحصيل أعلى ربحية ممكنة، وتموِّل مراكز أبحاث وعلماء و «خبراء» 

لكي يقولوا أن كل شيء تحت السيطرة، وأن األصوات األخرى املحذِّرة من الكارثة إنّما 

تهول ألسباب سياسية أو تنافسية الخ.. 

وإن كان انعدام العقالنية وطغيان قصر النظر هنا مدهشان، فالحقيقة أن ذلك كاشف 

لطبيعة إيديولوجيا عبادة الربح السائدة. 

والحقيقة الثانية هي أنه على الرغم من عمومية الكارثة، فإن من يدفع الثمن املباشر 

اليوم هم الشرائح األكثر فقراً في البلدان «املتقدمة»، ثمّ الشعوب في البلدان «الفقيرة»: 

األعاصير املدمرة قد تجتاح أي منطقة شاطئية في الواليات املتحدة، ولكن وفيما يُبنى 

سدّ هائل في نيويورك الحتواء ارتفاع منسوب مياه املحيط، فإن من تُدمَّر بيوتهم ومن 

ال يتمكنون من دفع كلفة االنتقال السريع بعيداً عن األعاصير هم سكان األحياء الفقيرة 

في مناطق تلك البالد نفسها. ومن يأكل املنتجات املعدَّلة جينياً واملليئة باملواد الكيمائية 

هم الفقراء بسبب انخفاض أسعارها.. وهم محرومون أصًال من املتابعة الطبية باهظة 

الكلفة.. وسكان إفريقيا وجنوب شرق آسيا واملنطقة العربية ومناطق من أميركا الالتينية 

الحرارة  درجات  ارتفاع  مع  أراضيهم  تتصحر  ومن  حقولهم  السيول  تَجرف  من  هم 

األوبئة.. فيضطرون  املياه عندهم ومن تضربهم  الدفيئة، ومن تنْضب  الغازات  بسبب 

للنزوح الجماعي (وعدد هؤالء اليوم أكبر بكثير من النازحين بسبب الحروب).

لذا، فهناك إعالنان صدرا عن قمة مراكش: واحد رسمي يزن كل شيء وكل التزام 

بميزان مصالح املتنفّذين من كل صنف ويبحث عن تسويات مع منطقهم وهم كانوا 

حاضرين في اجتماع مراكش كما في سواه، وآخر صاغه مندوبو آالف الوفود الشعبية 

لحماية  يدعو  وهو  مناضِلة،  بيئية  ولجمعيات  العالم،  وبلدان  لشرائح  املمثِلة  الحاضرة، 

األرض واتخاذ قرارات مسؤولة ووقف التدمير العابث بالحياة، باعتبار ذلك صار حاجة 

مداهِمة اإللحاح.

نهلة الشهال

لم يُذكر مطلب التوزيع العادل لألرض في برنامج أي من األحزاب التي فازت أو 

خسرت في االنتخابات التشريعية في مطلع تشرين األول/ أكتوبر املنصرم

 ٧٠ فــي املـئـــة مــن الـفـالحـيـن يمـلـكـون ٢٤ فـــي املـئـــة مــن األرض، 

بـينما ١ فـي املئـة يـمـلكـون ١٥ فـي املئـة من األرض



لم يتم  احترام الطريق الذي حفره السيل لنفسه منذ مئات السنين في مسافة التماس 

بين الوادي والجبل، ففوق مجراه انتشرت البيوت الصغيرة والكبيرة، ولم يراعِه كذلك 

القائمون على إنشاء الطرق العامة.

على مدار ما يقارب السبعين عاماً، شهدت مدن مصر سيوًال جارفة حصدت في طريقها مئات 

األرواح وهدمت املنازل وأكلت األراضي.

في املئة نسبة ارتفاع كلفة استيراد األدوية في مصر، و٥٠ في املئة 

وال  الجنيه.  تعويم  بعد  محلّياً  إنتاجها  تكلفة  في  االرتفاع  نسبة 

يغطي نظام التأمين الصحي إال ٥٥ فقط من السكان وفقاً لتقرير 

.٢٠١٣ عام  الشخصية»  للحقوق  املصرية  «املبادرة  من  صادر 

2 الـخمــيــــــس
متـابعـــات

في مصر، الجبال واألمطار ال تغضب ولكنها.. تتعجب!

قد  والجميع  عاماً،   70 منذ  املدينة  السيل  يضرب  لم 

نسيه كأنّه لم يمر يوماً من هناك، فتجاوزوا حدودهم. لم 

يتم  احترام الطريق الذي حفره السيل لنفسه منذ مئات 

ففوق  والجبل،  الوادي  بين  التماس  مسافة  في  السنين 

يراعِه  ولم  والكبيرة،  الصغيرة  البيوت  انتشرت  مجراه 

كذلك القائمون على إنشاء الطرق العامة. فكيف ال يتعجب 

السيل وال يغضب حين يأتي وال يجد له مكاناً؟

مع  صعبة  تجربة  عاشت  املصرية  غارب  رأس  مدينة 

على  املدينة  شرق  النائم  الجبل  فوق  من  األمطار  انحدار 

مدار يومين كاملين انتهتا بمصرع 12 شخصاً و إصابة 

آخرين وغرق مئات البيوت واألراضي.

ما  مدار  على  عشر  الرابعة  ولكنها  األولى،  املرة  ليست 

سيوًال  مصر  مدن  فيها  شهدت  عاماً  السبعين  يقارب 

املنازل  وهدمت  األرواح  مئات  طريقها  في  حصدت  جارفة 

السيول  لهذه  الطريق  واحد:  والسبب  األراضي.  وأكلت 

ملئات  عزاء  وال  نقمة.  إلى  نعمة  من  حوّلها  ما  ممهد،  غير 

واألكاديمية  الرسمية  والتقارير  الجيولوجية  الدراسات 

بمجاري  إنشاؤها  تم  التي  البيوت  بإزالة  أوصت  التى 

لكن  واسعة.  مجاري  شبكة  ووضع  وتنظيفها  السيول 

الغرق  واقعة  منذ  األرض،  على  يحدث  لم  هذا  من  شيئاً 

األكبر في مدينة درنكة بمحافظة أسيوط في صعيد مصر 

عام 1994 حيث راح ضحيتها ما يزيد عن 600 شخص، 

«رأس  الصغيرة  الجميلة  باملدينة  األخيرة  الحادثة  وحتى 

غارب». وال يوجد في األفق ما يُحدِث أمًال في إنجاز املطلوب 

بينما الشتاء لم تبدأ أيامه الصعبة بعد.

السيول فى مصر.. ارقام و تواريخ

الدولي منتصف هذا  البنك  في تقرير حديث صادر عن 

الكوارث  في مواجهة  الفقراء  «بناء قدرات  بعنوان  الشهر 

الطبيعية»، جاءت مصر ضمن أكثر من 10 دول في العالم 

يتعرض فقراؤها ملخاطر السيول، وأنّها ضمن 6 دول يظهر 

من  التضرر  يخص  فيما  الفقراء  ضد  كبير»  «تحيّز  فيها 

بغيرهم.  مقارنة  أعنف  بشكل  يتأثرون  حيث  السيول، 

كما أكّد البنك أنّ مصر تستطيع توفير 318 مليون دوالر 

حال تطبيق حزمة من اإلجراءات الهادفة إلى زيادة قدرات 

املواطنين على مواجهة الكوارث الطبيعية.

رؤية  في  أمًال  لهم  تترك  فال  للناس  املتراكمة  الخبرة  أما 

السلطات تنفذ صوت العقل هذا، وقد صار البنك الدولي 

أكثر حرصاً عليهم منها!

ففي عام 1947، تعرضت منطقة وادي العريش إلى سيل 

مليون   21 من  أكثر  بلغ حجمه  أيام،  ثالثة  استمر  مدمر، 

السدود  تدمير  عنه  ونتج  املتراكمة  املياه  من  مكعب  متر 

مئات  وتدمير  الزراعية،  األفدنة  آالف  وإتالف  عليه  املنشأة 

البيوت السكنية. وفي عام 1975، ضرب سيل جارف وادي 

منزل   200 تدمير  عن  أسفر  ما  الصعيد،  وقطاع  العريش 

ومصرع 17 شخصاً، وتشريد آالف األسر.

أمّا الكارثة الكبرى فقد جاءت عام 1984، حيث اقتحمت 

بمحافظات  في صعيد مصر  القرى  السيول عشرات  مياه 

ما  وموت  األفدنة  مئات  غرق  إلى  وأدّت  واملنيا  أسيوط 

منزل،   3200 يقارب  ما  وانهيار  شخص   500 عن  يزيد 

تًدعى  إلى محو مالمح قرية كاملة بأسيوط   األمر  ووصل 

السنوات داخل  بناؤها قبل ذلك بعشرات  «الدرنكة»، تم 

مجرى السّيل نفسه، فابتلع أرواحهم.

والسياحة  بالتعدين  شهيرة  صغيرة  مدينة  وتجربة 

باملياه  غرقت  فقد  العام،  هذا  األولى  ليست  غارب  كرأس 

عودة  تعطيل  إلى  أدى  مما  الشهيرة  الشيخ  شرم  مدينة 

الوفود املشاركة في «مؤتمر الشباب» الذي عقده الرئيس 

املصري نهاية الشهر املاضي. وسبق أن تكرّر املشهد عام 

1990 لكن بخسائر أكبر داخل مدينة مرسي العلم، واملدن 

الثالث جميعها هي مدن حديثة ومخططة مما يجعل غرقها 

صدمة واسعة تكشف وجود خلل يطول املناحي كافة.

لم يقتصر األمر على التعدين والسياحة ولكنّه طال اآلثار 

نفسها، ففي العام ذاته، كانت نكبة بانتظار قرية «القرنة» 

الشهيرة باألقصر والتى تدخّلت جهات دولية ثقافية من 

أجل نقلها كاملة إلى غرب الوادي بدًال من شرقه لالبتعاد 

عن مجرى السيل وعدم تكرار ابتالع اآلثار وتهشيمها.

الكوارث تنذر وال يستمع أحد

 1990 عام  علم»  «مرسي  بـ  التعدين  مركز  غرق  عند 

والهندسة  الجيولوجيا  خبراء  كبار  من  لجنة  شكّلت 

تالفيها  وكيفية  الكارثة  وقوع  أسباب  لدراسة  والبيئة 

مستقبًال. وما كشفت عنه كان معبراً، فقد اتخذت اإلدارة 

بإنشاء  قراراً  السّيل  نزول  من  فقط  عامين  قبل  املحلية 

مركز  وإلى  من  الحركة  لتسهيل  حديث  دولي  طريق 

للدّراسات  تلتفت  لم  التنفيذية  الخطط  ولكنّ  التعدين، 

سريع  انهيار  إلى  أدى  ما  املكان  جيولوجيا  عن  املسبقة 

ملدى  خلفه  املياه  واحتجاز  السيل  نزول  فور  بالطريق 

مدينة  فى  العام  هذا  تكرر  املشهد  األرض.  فوق  مترين 

«رأس غارب» حيث كشفت الخرائط انتشار ما يزيد عن 

نصف منازلها داخل مجرى السيل مباشرة. أحد القيادات 

أصاب  الذي  التخطيط  سوء  عن  تحدث  باملدينة  املحلّيّة 

املدينة القديمة التى أنشأتها شركة «شل» العاملية للمواد 

البترولية لتقديم الخدمات لعمالها، حكى أنّ املدينة ظلت 

الهيئة  تولّي  وبعد  عاماً،  الخمسين  يقارب  ملا  حالها  على 

مسؤولية  ـ  الناصرية  الفترة  خالل  ـ  للبترول  املصرية 

تنسيق  من  فيها،  العامة  والخدمات  الطرق  على  اإلشراف 

والتزام بالخرائط التي تحذر من البناء أسفل الجبل على 

تولي  بعد  الصورة  تغيرت  لكن  متر.   1500 مسافة  مدى 

وزارة الحكم املحلي إدارة األمر.

املدينة  خضوع  أنّ  إلى  تشير  القدامى  السكان  شهادات 

املحليات  أمراض عجز وفساد  بكل  أصابها  املحلية  لإلدارة 

في مصر، حيث انتشر البناء العشوائي من دون ترخيص، 

ثم تقنن تلك األوضاع بمدها بخدمات املياه والكهرباء.

الحلول غير املفعّلة.. و تكلفة الغياب

السيول في  فإن عدد مجاري  حسب إحصاءات رسمية 

على  باندفاعها  املياه  تمهده  الذي  الطبيعي  (املجرى  مصر 

في  يزيد عن 90  ما  أنّ  إالّ  السنين) هو 692 مجرى،  مدار 

البناء  بسبب  سواء  املياه  الستقبال  صالح  غير  منها  املئة 

فوقها أو لتحولها إلى مقالب قمامة واسعة، كذلك املتواجد 

في مدينة حلوان بالقاهرة ويصل امتداده إلى 4 كيلومتر.

تلك  تهيئة  أجل  من  ـ  خبراء  حسب  ـ  املتوقعة  التكلفة 

مليار   16 يقل عن  ال  ما  إلى  تأهيلها تصل  وإعادة  املجاري 

جنيه وهو الرقم الذي يتوقف عنده عمل اللجان املشكّلة 

البشرية  الكوارث  تؤدي  بينما  األخــرى  تلو  الواحدة 

خسائر  إلى  للوادي  السيول  غمر  عن  الناتجة  والبيئية 

اقتصادية أخرى باهظة، بسبب غرق األراضي الزراعية أو 

مراكز التعدين وطرق املشروعات السياحية وغيرها.

أقلّ  ماليّة  مخططات  العتماد   املحلية  اإلدارات  تلجأ 

وانتشار سيارات  البالوعات وتنظيفها  كلفة كزيادة عدّة 

ال  أنّه  إالّ  جزئية،  حلوًال  كونها  عدا  لكنّها  املياه..  شفط 

هو  ذلك  على  واملثال  املطلوب.  بالشكل  تفعيلها  يتم 

األمطار  هطول  بعد  التاريخية  اإلسكندرية  مدينة  غرق 

من  وزيارة  املحافظ  بإقالة  انتهت  التي  املاضي،  العام  فيها 

رئيس الجمهورية للمحافظة وعد خاللها بمالحقة الفساد 

والفشل باملحليّات حتى ال تتكرر مثل تلك الكوارث بينما 

الداخلية اتهامات ألعضاء بجماعة اإلخوان  وجّهت وزارة 

إغراق  أجل  من  البالوعات  إفساد  بتعمدهم  املسلمين 

املدينة.

صحافية من مصر

منى سليم

ماحي بينبين ـ املغرب 
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الجزائر حالة من  النقابات املستقلّة في  العشرات من  األيام  تعيش هذه 

التقاعد  إلغاء  قرار  تطبيق  في  الحكومة  شروع  بسبب  والغليان  الغضب 

النسبي (التقاعد املبكر قبل بلوغ السنّ) الذي كان معموًال به منذ استقالل 

قطاع  في  سواء  واملوظفون،  العمال  ويستفيد   .2015 عام  ولغاية  البلد 

التقاعد  قانون  بموجب  مسبَق  تقاعد  من  الخاص  أو  العمومي  التوظيف 

الذي سيعدّل في ما يبدو مستقبًال ليتكيف مع األوضاع االقتصادية الصعبة 

للبالد (وقد منح البنك األفريقي قرضاً للجزائر بقيمة مليار دوالر) وبالتبعية 

الظروف التقشفية التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد املعني بتسديد 

معاشات العمال املتقاعدين.

حالة الصندوق الوطني للتقاعد

املالية، وال  انخفاضاً متواصًال في مداخيله  ويواجه هذا الصندوق حالياً 

املتقاعدين،  أجور  تسديد  عن  الناجمة  التكاليف  تحمّل  على  قادراً  يبدو 

خاصة بعد الزيادات التي كانت الحكومة الجزائرية أقرّتها قبل انخفاض 

سعر البترول وتخص أجور الكثير من موظفي الدولة في مختلف القطاعات. 

وقد وجد الجهاز الحكومي بعد الصدمة النفطية األخيرة نفسه مجبراً على 

التراجع عن جملة من اإلجراءات االجتماعية، ومنها زيادات في أجور بعض 

بالوتيرة  بالواليات  التنموية  املشاريع  إنجاز  في  واملواصلة  املستخدمين، 

الجزائر.  التي عاشتها  املالية  'البحبوحة  قائمة خالل سنوات  التي كانت 

وقد أملح الوزير األول للحكومة مطلع عام 2015 في «اجتماع الثالثية» (بين 

الحكومة، وأرباب األعمال واملؤسسات، واالتحاد العام للعمال الجزائريين) 

إلى إمكانية إلغاء التقاعد النسبي وقال إن الظرف الحالي يتطلب تضامناً 

مع الدولة من قبل عمال وموظفي كل القطاعات.

وبعد الزيادات التي أقرتها الحكومة هذا العام في أسعار البنزين وبعض 

املوادّ االستهالكية، حمّلت نقابات مستقلة تابعة لقطاعات التربية الوطنية 

استهداف  الحكومة مسؤولية  والبلديات،  والصحة  املشتركة  واألسالك 

إلغاء  بفعل  واجتماعيا  ماديا  تضرروا  الذين  للمواطنين  الشرائية  القدرة 

التقاعد النسبي الذي تقول بعض النقابات التي خرجت عن مظلة النقابة 

إنه  الجزائريين)  للعمال  العام  (االتحاد  الجزائريين  للعمال  التاريخية 

مكسب اجتماعي هامّ ال يمكن التنازل عنه مهما كانت مبررات الحكومة.

اإلضراب

واسعة  إضرابات  بشنّ  الحكومة  تهدد  املستقلة  النقابات  من  عشرات 

لدفعها إلعادة النظر في القرار. وقد شرعت بالفعل تكتالت نقابية في تنظيم 

احتجاجات كتلك التي نظّمها املوظفون في السلك شبه الطبّي واألساتذة 

واملوظفين  العمال  إضرابات  الوزارات  إحدى  وقابلت  التربية.  قطاع  في 

بالحسم من رواتبهم الشهرية، وهو اإلجراء الذي ستنفذه وزيرة التربية 

الوطنية التي توعّدت املضربين في قطاعها باملزيد من اإلجراءات العقابية، 

إنها  التقاعد،  حساب  في  املردودية  منحة  إدراج  عدم  بخصوص  وقالت 

بمحاولة  النقابات  من  قطاعاً  الحكومة  في  وزير  واتهم  إشاعة.  مجرد 

قريباً  تنظم  الجزائر  أن  خاصة  النسبي،  التقاعد  إلغاء  قضية  تسييس 

انتخابات تشريعية ومحلية..

االستياء  حالة  ترى  وهي  مؤخراً  الحكومة  سارعت  أُخرى،  جهة  من 

األوضاع.  تهدئة  إلى  بالجزائر  املستقلة  العمالية  النقابات  تبديه  الذي 

الحكومة  بين  بالحوار  ونرحّب  حوار  حكومة  «نحن  األوّل  الوزير  وقال 

الوطنية  للجنة  بالتمهّل  إشارة  أعطت  الحكومة  أنّ  ويبدو  والنقابات‹‹. 

أن  ألصحابها  يمكن  التي  الشاقة  املهن  قائمة  تحديد  املكلّفة  املوسّعة 

بها  تحتفظ  ورقة  بمثابة  اعتُبر  ما  وهو  املسبق،  التقاعد  من  يستفيدوا 

ستكون  التي  القادمة  الثالثية  انعقاد  قبل  ثمين  وقت  لربح  الحكومة 

ساخنة نظراً للملفات التي سيتمّ التطرق إليها على طاولة النقاش بين 

الحكومة والنقابات العمالية.

معركة تحديد املهن الشاقة

وتقود النقابات املستقلة حالياً معركة أخرى للضغط على الحكومة 

الوظيفة  قطاع  في  خاصة  الشاقّة  املهن  قائمة  بتوسيع  ومطالبتها 

العمومية ألن عدم إدراج بعض املهن والوظائف في قائمة املهن الشاقة 

املسبق،  التقاعد  حق  من  الدولة  في  املوظفين  من  اآلالف  سيحرم 

وتطالب النقابات املستقلة التي استنفرت منذ شهر قواعدها املحلية 

املتصلة  املهن  وبعض  التعليم  وظائف  بإدراج  االحتجاجات  ملواصلة 

بالتسيير اإلداري في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والجماعات 

املحلية.

النقابات تقول إن قانون املالية لعام 2017 يؤزّم األوضاع االجتماعية أكثر 

بعد ارتفاع أسعار بعض املواد االستهالكية والكهرباء .

رافعين  مؤخراً  تظاهرة  في  الجزائري  الجنوب  سكان  من  عدد  وخرج 

ما  أرقامها، وهو  بإلغائها والتحقيق في  املرتفعة مطالبين  الكهرباء  فواتير 

لجنة  تنصيب  وتمّ  بالقبول  املحلية  والجماعات  الداخلية  وزارة  قابلته 

الغضب  حالة  المتصاص  كمحاولة  الكهرباء،  أسعار  في  ومتابعة  تحقيق 

والطمأنة إلى أن الطابع االجتماعي لنفقات الدولة لن يتوقف وإن قلّ مقارنة 

بالسنوات املاضية..

 باحث وكاتب صحافي من الجزائر

نقابات جزائرية: ال إللغاء التقاعد النسبي

محمد مرواني

فكـــرة

املشهد كاآلتي: امرأة مسنّة تتكلم عن اللحظة التي اكتشفت بها أن 

ابنها الشاب «مختفٍ» وال أحد يعرف شيئاً عنه. تجلس على منصة أمام 

جمهور من مئات األشخاص املستمعين بانتباه، وأمام الكاميرات الكثيرة 

والصحافة واللجنة املنظِّمة. تحكي عن الصاعقة املعنوية التي تلقتها فور 

في  عنه  الحثيث  بحثها  وعن  باألحرى،  «الصفعة»  بهذا، عن  إعالمها 

كان  أي  أو  الرئيس  مقابلة  من  ومنعها  والسجون  االحتجاز  مراكز 

لتطمئنّ عنه. كل هذا لتكتشف بعد سنوات من التعب وتلف األعصاب 

واألمل الكاذب أن ابنها توفي تحت التعذيب منذ 8 سنوات.

يوازيها شيء،  ال  تبكي بحرقة  منا كانت  أي  التي تشبه جدة  املرأة 

وكثيرون في الحضور يشاركونها البكاء وهي تروي بالتفصيل وتتكلّم 

وتزيد وال تُشفى. تذكر كل أنواع األمراض التي هاجمتها وعائلتها مرة 

واحدة من كثرة التعب والبحث والقهر، إضافة ملصاعب الحياة في الفقر 

والعمل املضني في بيوت الناس لتستطيع العائلة االستمرار. الصمت في 

أن  يعلم  فالجميع  الكالم،  على  يجرؤ  أحد  وال  تام،  الحاضرين  صفوف 

املرأة حالة من بين عشرات آالف من ملفات شكاوى القمع واالستبداد.

& & &

علنية  استماع  جلسات  تونس  في  والكرامة»  الحقيقة  «هيئة  عقدت 

وقصص  لشكاوى   ،2016 الثاني/نوفمبر  تشرين  و18   17 يومي 

عاماً.   50 منذ  البالد  في  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  متعلقة  مواطنين 

بُثت الجلسات على الهواء مباشرة، وقد أدارتها الصحافية والناشطة 

الحقوقية سهام بن سِدرين، رئيسة الهيئة منذ تأسيسها عام 2013. 

املصالحة  من  نوع  تحقيق  املنظّمين،  بحسب  هدفها،  جلسات  هي 

الوطنية ومحاولة الخروج من مآسي املاضي نحو مستقبل تونس ما بعد 

الثورة. حضرها ممثلو الجمعيات املدنية ومراقبون دوليون. 

تبحث «هيئة الحقيقة والكرامة» حاالت تعذيب الشرطة والفساد والقتل 

«الهيئة  بأنها  موقعها  على  نفسها  عن  وتعرّف  تونس،  استقالل  منذ 

املنوط بها اإلشراف على مسار العدالة االنتقالية بمختلف مراحلها، وهي 

واملالي  اإلداري  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية  تتمتّع  مستقلة  هيئة 

(...)»، كما تعبّر عن مهامها بكونها تتولى «كشف الحقيقة عن مختلف 

االنتهاكات ومساءلة املسؤولين عنها ومحاسبتهم...».

& & &

«إن تونس لن تقبل بعد اليوم انتهاكات حقوق اإلنسان»، قالت بن 

سِدرين في الجلسة االفتتاحية، 

وتابعت: «هذه لحظة تاريخية ستظلّ عالمة فارقة في مسار بناء دولة 

القانون (...). قبل 10 سنوات لم يكن ألحد أن يتوقع هذا اليوم».

أحصت الهيئة أكثر من 62 ألف حادثة قُدّمت بها شكاوى منذ عام 

لحقوق  انتهاكات  بشكاوى  تقدموا  من  ربع  أن  لوحظ  فقط.   2013

اإلنسان هنّ نساء قدّمن شكاوى في إطار العنف الجنسي، وهي نسبة 

مرعبة، وتعطي فكرة عن كمية القصص املوجعة التي لم تُحكَ من قبل 

خوفاً من «العار». 

ردود الفعل ونتائج الجلسات تباينت بين منطق الصفح واملسامحة، 

واألهالي املطالبين بمعاقبة املنتهكين واإلحالة للقضاء.

الجلسات فهو وجود نساء كثيرات حضرنَ  في  املتكرر  املشهد  أما 

مع صور كبيرة موضوعة في إطارات متواضعة، جلسنَ ووضعنها في 

أو  قتل  في حوادث  فقدنهم  أزواج  أو  إخوة  أو  ألبناء  حجورهنّ. صور 

تعذيب أو اختفاء.

التونسيون يحكون أملهم عالنية

صباح جلّول

شهادات ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان



معتقل سياسي تمّ ترحيلهم يوم األربعاء ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر 

٢٠١٦ من سجن العقرب في مصر إلى سجني جمصة واملنيا، لينضموا 

إلى ٢٥٠ معتقًال رُحّلوا في اليومين السابقين، وذلك بعد احتجاجات 

شهدها السجن، أدّت إلى منع معظم زيارات األهالي املقررة لذويهم. قـضـيــــة
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روما  جنراالت  إنّ  تقول  التي  األسطورة  من  الرغم  على 

آخر  في  عاقراً)  (لتصبح  بامللح  قرطاج  أراضي  برش  أمروا 

وقرطاج  روما  بين  دارت  ثالث  (حروب  البونيقية  الحروب 

املادة  بهذه  التونسيين  عالقة  فإن  ق.م.)،   265 من  بدءاً 

ال  كما  امللح  التونسيون  يحب  العشق.  مرتبة  إلى  ترقى 

يكفي  دونه.  والحياة من  الطعام  وال يتخيلون  أحد،  يحبه 

أن ينصح الطبيب مواطناً تونسياً بإنقاص امللح أو التخلي 

ويحظى  حادة  اكتئاب  موجة  تصيبه  حتى  تماماً  عنه 

التونسي  جلل.  فاملصاب  وصــادق،    واســع  بتعاطف 

اقتسمهما مع  اللذين  وامللح»  «املاء  أبدا  ال يخون  األصيل 

تلك  إالّ  امللح  عن  يعرفون  ال  التونسيين  أغلب  اآلخرين. 

طبخ  (ملح  والبيضاء  ناعم)  طبخ  (ملح  الزرقاء  األكياس 

خشن) عبوة كيلوغرام واحد التي يشترونها منذ عقود. 

كبيرة  كميات  وتصدّر  تنتج  تونس  أن  يعلم  ال  أغلبهم 

أنّ  أيضاً  يعلمون  ال  أغلبهم  العالية.  الجودة  ذي  امللح  من 

هناك شركة فرنسية تحتكر الجزء األكبر من اإلنتاج منذ 

قد  نسبياً  املنخفضة  امللح  أسعار  عاماً.  ستين  من  أكثر 

ال  فاألمر  امللف  اهتماماً لهذا  ال يعيرون  الناس  أغلب  تجعل 

أن  وباألرقام،  الواقع يؤكد،  لكن  الغاز.  أو  بالبترول  يتعلق 

املداخيل مهمة جداً خصوصاً عندما يكون «السوق» حكرا 

امللح مسكوتاً عنه طيلة  على بضعة مستغلين. ظل ملف 

عقود طويلة إلى أن اندلعت االنتفاضة التونسية وحررت 

األلسن فطرحت أسئلة كثيرة عن شبهات الفساد وسوء 

االستغالل. 

إنتاج كبير ومتنوع وجيّد

أخرى، كما  بأنشطة  مقارنة  مكلف  غير  امللح  استخراج 

أنّه ال يتطلّب تقنيات متطورة جداً. فاملادة الخام موجودةٌ 

متوفرة  املياه  لتجفيف  الالزمة  الشمس  وأشعة  البحر  في 

منخفضة  (أراض  السباخ  كذلك  محدودة،  غير  بكميات 

والشواطئ  املياه)  تبخر  من  عالٍ  ملعدلٍ  تتعرض  ومستوية 

امللح  من  تونس  إنتاج  يبلغ  كلم.   2290 على  املمتدة 

في   10 من  أقل  منه  يخصص  سنوياً،  طن  املليوني  قرابة 

الخارج  إلى  البقية  تصدير  ويتم  املحلي  لالستهالك  املئة 

لألرباح  بالنسبة  فرنسا).  وخصوصاً  أوروبا  (باألساس 

ما  كلّ  رسمية.  غير  حتى  وال  رسميّة  أرقام  توجد  ال  فإنه 

هو معروف أنّ كبرى الشركات املستغلة للمالحات صرّحت 

دينار.  مليون  الثالثين  تجاوزت   2013 سنة  أرباحها  بأنّ 

اإلنتاج، فحسابياً  أكثر من نصف  أنها تسيطر على  وبما 

تكون املداخيل اإلجمالية في حدود الخمسين مليون دينار، 

الواقع خصوصاً  بعيداً من  الخبراء  أغلب  ما يعتبره  وهذا 

أنّ أغلب اإلنتاج يذهب إلى الخارج ويباع بأضعاف األسعار 

املعمول بها في تونس وبالعملة الصعبة. 

يتم استخراج امللح في تونس عبر طريقتين أساسيتين: 

صناعية  وبحيرات  أحواض  في  البحر  مياه  تجميع  ـ 

بمفعول  تبخرها  وينتظر  القريبة  السواحل  في  تتمركز 

الشمس ثم تسحب الترسبات ويتم معالجتها وتنقيتها.

السباخ  في  املوجود  الصخري  امللح  كتل  تجميع  ـ 

خاصة  ومصاف  مصانع  إلى  ونقلها  والداخلية  الساحلية 

لتفتيتها ومعالجتها قبل تسويقها.

أمالح  من  كبيرة  كمية  التونسية  املــالّحــات  تنتج 

أقل  وبدرجة  واملغنيزيوم،  والبوتاسيوم  الصوديوم 

بطاريات  صناعة  في  خصوصا  (تستعمل  الليتيوم  أمالح 

الهواتف املحمولة وخزانات الطاقة الشمسية). وباإلضافة 

إلى الطبخ، فإن للملح املستخرج في تونس عدة استعماالت 

البحر،  الغذائية، وتمليح وتصبير منتجات  الصناعات  في 

والصناعات الكيميائية، وإذابة الثلوج إلخ... 

وصفاقس  الساحل  مناطق  في  أساسا  السباخ  تتوزع 

عشرات  مساحة  على  وتمتد  والجنوب  تونس)  (وسط 

تتميز  (ميري).  دولة  أراضي  تعتبر  التي  الهكتارات  آالف 

امللح  من  غراماً   330) العالية  امللوحة  بنسبة  السباخ  هذه 

في الليتر الواحد) أي عشرة أضعاف النسبة املوجودة في 

مياه البحر، ما يعطي إنتاجاً أكبر بتكلفة أقل. ونظراً للمناخ 

من  كبير  عدد  ووجود  تونس  به  تمتاز  الذي  املتوسطي 

األراضي السباخ، فإنّ للملح التونسي جودة عالية ويحظى 

بسمعة جيدة في الخارج وخصوصاً أنّ تكلفة استخراجه 

ست  تونس  في  توجد  منخفضة.  بيعه  وأسعار  متدنّية 

ثالث  واستغالله،  امللح  استخراج  برخص  تمتاز  شركات 

هناك  لكنّ  أجانب.  ملك  والبقية  تونسيون  يمتلكها  منها 

وبعقود  اإلنتاج  أرباع  ثالثة  قرابة  تحتكر  واحدة  شركة 

العامة  «الشركة  الفرنسي:  االستعمار  زمن  إلى  ترجع 

للمالحات التونسية» («كوتيزال»).

«كوتيزال» أو مختصر تاريخ تونس الحديث

حقيقي  مثال  هي   1949 سنة  أنشئت  التي  «كوتيزال 

الشركة  تقدم  هكذا  التونسي»..  ـ  الفرنسي  للتعاون 

نفسها في موقع اإلنترنت الخاص بها (باللغة الفرنسية). 

دعابة  بروح  يمتاز  التقديم  هذا  كتب  الذي  الشخص 

عالية، ففي سنة 1949 كانت تونس ترزح تحت االستعمار 

الشركة  هذه  تؤسس  لم  األمر،  حقيقة  في  الفرنسي. 

أربع  انصهار  حصيلة  هي  بل   1949 سنة  الفرنسية 

التونسي  امللح  باستخراج  بدأت  أخرى  فرنسية  شركات 

الشركة  أسسوا  الذين  العشرين.  القرن  مطلع  منذ 

بفرنك  السباخ  استغالل  حق  منحوها  والذين  فرنسيون، 

واحد للهكتار فرنسيون، والذين وقعوا االتفاقية فرنسيون. 

وحدهم العمال واألرض وامللح تونسيون. خروج املستعمر 

الفرنسي لم يغير األمور ولم تسعَ «الدولة الوطنية» إلى 

تأميم املالحات أو على األقل إعادة صياغة عقود االستغالل 

والسيادة  العامة  املصلحة  تضمن  معقولة  شروط  وفق 

على  أدخلت  التي  التنقيحات  بعض  وحتى  الوطنية. 

يتم  شكلية.  وبقيت  األمور  جوهر  تمسّ  لم  االتفاقيات 

تجديد رخصة االستغالل آلياً كل 15 سنة. ظل الفرنسيون 

حدود  إلى  منافس  أي  بدون  التونسي  امللح  يستخرجون 

دخول  على  التونسية  الدولة  وافقت  حيث   1994 سنة 

مستثمرين جدد للقطاع ومنحت رخصاً لخمس شركات 

أيّ  يمثّلون  ال  الجدد  املنافسون  وأجنبية.  محلية  جديدة 

السباخ  أفضل  تستغل  ظلت  التي  كوتيزال  على  خطر 

األرباح  تحقق  الشركة  بقيت  بخس.  بمقابل  واملالحات 

تغيّرت  أن  إلى  الحساد  أعين  من  بعيداً  الطائلة كل سنة 

األمور في تونس بعد 2011. استغل خبراء وناشطون في 

التاريخ  لفضح  الفرصة  الطبيعية  والثروات  الطاقة  مجال 

املستقلة  التونسية  الدولة  االستعماري للشركة وتواطؤ 

معها. أثار األمر جدًال واسعاً (يمكن الحديث عن «صدمة») 

تتفاعل  أن  قبل  اإلعالم  ووسائل  االجتماعية  الشبكات  في 

املوضوع ويتم  الوطنية مع  األحزاب والشخصيات  بعض 

لشدة  ونظراً  التأسيسي.  املجلس  في  فيه  التباحث 

ذلك  املهادنة  الشركة  اختارت  استهدفتها،  التي  الحملة 

للقبول  استعدادها  فيه  أكدت  صحافي  بيان  إصدار  عبر 

ذلك.  التونسية  الحكومة  أرادت  ما  إذا  جديدة  بشروط 

لكن الحكومة التونسية ال تريد ذلك..

سوء إدارة وتفريط بالثروات الطبيعية   

طبعها  علي  بن  سقوط  تلت  التي  األولــى  األشهر 

إسالمي)  (علماني/  الهوياتي   األيديولوجي/  الصراع 

والجانب الحقوقي (تصفية تركة عقود الديكتاتورية)، 

فيما لم يحظَ امللف االقتصادي باهتمام كبير على الرغم 

التي  الفساد  واستشراء  التنمية  وغياب  البطالة  من 

العديد  تفطّن  لالنتفاضة.  األساسية  املحركات  كانت 

املسار  في  االنحراف  هذا  إلى  والناشطين  املثقفين  من 

االقتصادي  الجانب  وإعادة  األمور  تصويب  وحاولوا 

والسياسات  التنموي  املنوال  نقد  عبر  الواجهة  إلى 

من  االستقالل.  منذ  تونس  اعتمدتها  التي  االقتصادية 

بين أهم امللفات التي فُتحت، نجدُ مسألة التصرف في 

تناول  السهل  من  يكن  لم  الطبيعية.  والثروات  املوارد 

على  عقود  طيلة  التونسية  الدولة  حرصت  مسائل 

املتعلقة  واملعطيات  املعلومات  وحجب  عليها  التعتيم 

والجمعيات  اليسارية  األحزاب  من  العديد  طالب  بها. 

ثرواته  على  الشعب  سيادة  بدسترة  التنموية  البيئية 

على  املسيطرة  القوة  أن  من  الرغم  وعلى  الطبيعية. 

والتملص  املراوغة  حاولت  حينها  التأسيسي  املجلس 

الغربية  الدول  مع  بعالقاتها  تضرّ  أن  يمكن  مسألة  من 

األمر  آخر  في  الجنسيات، رضخت  املتعددة  والشركات 

الجديد  التونسي  الدستور  من   13 الفصل  وأقرت 

الطبيعية  «الثروات   :  (2014 يناير  الثاني/  (كانون 

عليها  السيادة  الدولة  تمارس  التونسي  للشعب  ملك 

باسمه. تعرض عقود االستثمار املتعلقة بها على اللجنة 

املتخصصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض االتفاقيات 

التي تبرم في شأنها على املجلس للموافقة». 

عندما أثيرت قضية شركة كوتيزال ورخص استخراج 

امتصاص  جمعة»  «املهدي  حكومة  حاولت  عموماً،  امللح 

األزمة عبر التعهد بإعادة التفاوض مع الشركات املعنية. 

تدليل  وواصلت  تعهداتها  عن  تراجعت  أشهر  بعد  لكن 

«سبخة  استغالل  امتياز  إسنادها  عبر  كوتيزال  شركة 

إليها. مدة صالحية  مارس 2014  آذار/  في شهر  الغرّة» 

لم  هكتار.   11200 السبخة  ومساحة  عاما  ثالثون  العقد 

يتم عرض االتفاقية على مجلس النواب كما ينص عليه 

الفصل 13 بحجة أنّ العقد تمت صياغته في أواخر 2013 

أي قبيل دخول أحكام الدستور الجديد حيز التنفيذ. 

مشكلة ملف امللح في تونس ال تكمن فقط في التفريط 

شبهات  في  وال  ثرواته،  على  وسيادته  الشعب  بحقوق 

الفساد املتعلقة بالعقود، بل إنّها تتمثل أيضا في ضبابية 

واستغاللها.  املادة  هذه  الستخراج  املنظّمة  النصوص 

من  والكثير  ثغرات  عدة  فيه  توجد  املنجمي  فالقانون 

امللف  أنّ  أكثر من وجه. كما  للتأويل على  قابلة  فصوله 

تتقاسمه عدة جهات لكلٍّ منها صالحيات ووجهات نظر 

باألراضي  تتصرف  التي  الدولة  أمالك  وزارة  مختلفة:  

والديوان  الطاقة،  ووزارة  الصناعة،  ووزارة  «امليري»، 

الوطني للمناجم. 

ختاماً 

إغالقه  يمكن  وال  فتح  قد  فالباب  بعد  تنتهِ  لم  الحكاية 

مرة أخرى. فمع وجود حرية تعبير وصحافة استقصائية 

وسند دستوري يضمن سيادة الشعب على موارد أرضه، 

الحاليّين  تونس  حكام  على  جداً   الصعب  من  سيكون 

ثروات  من  وغيره  امللح  ملف  مع  يتعاملوا  أن  واملقبلين 

البالد كما كان يفعل أسالفهم. ما زال ملح تونس سريع 

الذوبان، وما زالت إيراداته تتبخر بعيداً من سماء البالد، 

من يخون  بأنّ كلّ  جازم  اعتقاد  عندهم  التونسيين  لكن 

«املاء وامللح» ينال جزاءه آجًال أم عاجًال... 

 باحث من تونس

محمد رامي عبد املولى

شط الجريد في تونس

ملح تونس سريع الذوبان..

األشهر األولى التي تلت سقوط بن علي طبعها الصراع األيديولوجي ـ الهوياتي  (علماني/ إسالمي) والجانب الحقوقي (تصفية تركة عقود الديكتاتورية)، فيما 

لم يحظَ امللف االقتصادي باهتمام كبير، على الرغم من أن البطالة وغياب التنمية واستشراء الفساد كانت هي املحركات األساسية لالنتفاضة

أقر  الفصل  13  من الدستور التونسي الجديد 2014 أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه. لكن ذلك ال يطبق فعلياً

أسابيع كيري الحاسمة باليمن

ليحقق  الزمن  يسابق  كيري  جون  األميركي  الخارجية  وزير 

أمامه  وليس  األخيرة،  أسابيعه  في  دبلوماسياً  سياسياً  نجاحاً 

في  الحل  تعذّر  بسبب  النجاح  باإلمكان  حيث  اليمني،  امللف  سوى 

قصير  ليس  وقت  ومنذ  منهَكة  اليمن  في  الحرب  فأطراف  سوريا. 

انتصار  أي  العسكري مكانه منذ أكثر من عام بدون  امليدان  يراوح 

مالمح  تشكّلت  فقد  السياسي،  املستوى  وعلى  فارق.  عسكري 

وكالئهم  عبر  األطراف  جميع  من  العامة  خطوطه  وقبلت  االتفاق 

اإلقليميين.

اإلطار، حيث أصبحت  عُمان تندرج في هذا  زيارة كيري لسلطنة 

الوحيد  املنفذ  ألنها  اليمنية،  الحرب  في  تفاوض  محطة  السلطنة 

كيري  ولقاء  بسهولة،  إليه  السفر  يمكن  ولصالح  للحوثيين  املُتاح 

ورسالة  األميركية  السياسة  في  الفتاً  تغيراً  يُعدّ  الحوثي  لوفد 

بعد  وُجِّهت  وهي  اإلقليميين.  وحلفائها  الشرعية  للحكومة  قوية 

اقترحها  التي  الطريق  خريطة  على  القاطع  الشرعية  الحكومة  رد 

هادي  الرئيس  ورفض  معها  التعامل  فرفضت  األممي،  املبعوث 

من  القريبة  الدول  حفيظة  الرد  هذا  أثار  األممي.  املبعوث  استقبال 

التي  ردودها  وتوالت  وأميركا،  كبريطانيا  وغضبها،  اليمني  امللف 

والسعودية  اإلمارات  من  املشكَّلة  الرباعية  اللجنة  باجتماع  بدأت 

للخريطة. دعمها  لتعلن  لندن  في  وبريطانيا  وأميركا 

«الشرعية».. ردّ حاسم وقوّة مفقودة

قراءتها،  دون  للخريطة  الرافض  الشرعية  الحكومة  ردّ  أعطى 

مع  التعامل  في  جادة  غير  بأنها  االنطباع  بتعديلها،  واملطالب 

أي  تقدِّم  لم  أصدرته  الذي  بيانها  ففي  الحرب.  وقف  محاوالت 

بديل عنها ولم توضح ما هي املشكلة في بنودها عدا إشارات عامة 

توضيح  دون  واالنقالبيين  الشرعية  بين  مساواتها  حول  وغائمة 

كلياً  تجاهل  التقرير  أنّ  كما  للحلّ.  املمكنة  تصوّراتها  أو  الحل، 

املسؤولية  تحميل  باب  من  حتى  إليها  اإلشارة  أو  الناس  معاناة 

العاصمة  من  املركزي  البنك  نقل  مأزق  عن  النظر  بغض  للحوثيين، 

الثالث، وهي  للشهر  الناس  املرتّبات عن  انقطاع  وبالتالي  إلى عدن، 

بشكل  الحكومة  مسؤوليتها  تتحمل  إنسانية   - اقتصادية  كارثة 

كبير.

مدينة  وتحديداً  املحرّرة،  للمناطق  الحكومة  عودة  عدم  أن  ثم 

املعيشية  األوضاع  تدهور  واستمرار  االنتقالية،  العاصمة  عدن، 

مثل  خطيرة  خطوة  في  تسرّعها  وكذلك  املناطق،  تلك  في  واألمنية 

مثل  النقل  هذا  استحقاقات  ملسؤولية  تحملها  وعدم  البنك  نقل 

عن  يقلّ  ال  ما  يعيلون  موظّف  املليون  وثلث  مليون  مرتبات  دفع 

هذه  قيادة  في  أُجريت  التي  للتغييرات  إضافة  إنسان،  ماليين  ستة 

توافق  بدون  الحكومة  ورئيس  الرئيس  نائب  عزل  مثل  الحكومة، 

عالوة  الشرعية،  راية  تحت  املنضوية  السياسية  للقوى  سياسي 

على أن هذا العزل غير دستوري بشكل واضح.. كل هذه تصرفات 

وصارت  وخارجياً  داخلياً  الحكومة  شرعية  لتآكل  أدت  وإجراءات 

أدائها الذي يتّسم بالفساد واالستهتار  دالئل واضحة على ضعف 

الناس. بمصالح 

واألداء  الخارج  في  املقيمة  للحكومة  الداخلي  الضعف  هذا 

وبالتالي  كلية  شبه  للسعودية  تبعيتها  يجعل  الهزيل  السياسي 

أي  تمتلك  ال  ألنها  حاصل،  تحصيل  إال  ليس  قبولها  أو  رفضها 

لكونها  القلق  ردها  يثير  وال  الخارج،  أو  الداخل  في  ضغط  أدوات 

يدعو  والذي  أبوظبي  من  عنه  أُعلن  الذي  االتفاق  عن  شيئاً  تعلم  ال 

تشكيل  ثم  نوفمبر   / الثاني  تشرين   17 يوم  النار  إطالق  لوقف 

حكومة وحدة وطنية في آخر السنة بعد إتمام إجراءات االنسحاب 

الحالي. الشهر  نهاية  تبدأ  إثر مفاوضات  األسلحة  وتسليم 

ال تمتلك الحكومة عناصر الصمود بموقف الرفض ألنها ال تستند 

للحوثي،  الناس  كراهية  باستثناء  متماسك،  داخلي  حضور  على 

يتناسب  وهو  هادي،  الشرعية بشخص  ربط  في  أخطأت  أنها  كما 

املحيطين  األفراد  وبعض  للرئيس  األنانية  الشخصية  املصلحة  مع 

املعركة ضدّ  في  السياسي والشرعي  باملوقف  لكنه يضرّ كثيراً  به، 

بنظامها  اليمنية  الدولة  وجود  شرعية  هي  فالشرعية  الحوثي. 

بها،  يعمل  كان  التي  والدستورية  السياسية  وأطرها  الجمهوري 

الحوثي  اجتياح  قبل  العامة  التوافق على بعض خطوطها  تمّ  والتي 

للعاصمة.

اختراقات  أي  لتحقيق  يؤدي  لن  املعركة  أمد  إطالة  أن  واضح 

ألنها  الوقت  وإضاعة  الزمن  بعامل  تلعب  الحكومة  لكن  عسكرية، 

للحوثي  املالية  املوارد  بنضوب  يتعلّق  داخلي،  أمرين:  على  تعوّل 

بين  الخالفات  لتصاعد  املوارد  هذه  شحوب  أدّى  وقد  وصالح، 

غير  وهو  صنعاء،  العاصمة  داخل  لالنفجار  قابل  بشكل  الطرفين 

يدفع  بالتحالف  متمثل  مشترك  عدوّ  وجود  ألن  حالياً  ممكن 

على  تعويل  فهناك  كذلك  بينهما.  الضرورة  تحالف  الستمرار 

شواهد  له  أمرٌ  وهو  صنعاء،  داخل  الحوثي  ضدّ  شعبي  انفجار 

الخارجي  التدخل  طغيان  ظل  في  ممكن  غير  يظل  لكنه  عديدة، 

وباألخص العسكري، على الرغم من حضور عامل الجوع، ألن وجود 

وإحكام  املقاومة  على  الناس  قدرة  إلضعاف  يؤدي  خارجي  طرف 

أي سلطة حاكمة. سيطرة 

حتى  الوقت  إطالة  هو  الحكومة  عليه  تعوّل  الذي  الثاني  األمر 

تنتهي فترة أوباما مما يعني سنة أخرى حتى يُعاد فتح امللف اليمني 

املأساة  يتجاهل  هذا  لكن  الجديدة.  األميركية  اإلدارة  قبل  من 

حليفتها،  أن  كما  حلول،  أية  لها  الحكومة  تقدّم  ال  التي  اإلنسانية 

بريطانيا  تعدّ  وقت  في  هذا  مختلفة.  حسابات  لديها  السعودية، 

الخارطة  يدعم  اليمن  األمن بخصوص  قرار ملجلس  لطرح مشروع 

موقف  في  اليمنية  الحكومة  يضع  قد  مما  لها،  معرقل  أي  ويعاقب 

حرج.

االتّفاق  اختالالت 

أخرى  الى صراعات  ترحيًال  منه  تجعل  عدة  اختالالت  االتفاق  لهذا 

مقبلة، أبرزها غياب الكثير من األطراف الداخلية من مضمونه، مثل 

طرف صالح وهو قوة ال يُستهان بها. صحيح أن الحرب استهدفت 

قوته  أن  كما  العسكرية،  صالح  قوة  ــرت  دمّ ما  أكثر  ــرت  ودمّ

لكن  تفكّكت،  التي  الدولة  بمؤسسات  مرتبطة  كانت  السياسية 

بفضل  نفسها  الحرب  من  اكتسبها  واسعة  شعبية  للرجل  يظلّ 

للسعودية  ـ  الشمال  مناطق  بعض  في   - الناس  كراهية  تصاعد 

والحوثي في آن واحد، كذلك حنيناً أليامه األكثر استقراراً وهدوءاً 

اليوم، وفي ظلّ غياب بدائل معقولة. اليمنيون  مما يعيشه 

«حزب  مثل  مهمة  داخلية  أطرافاً  االتفاق  يُقصي  ذلك،  وعلى 

بها،  االستهانة  يمكن  ال  وبشرية  عسكرية  كتلة  وهو  اإلصالح». 

لبعض  إضافة  وتشعباته،  فصائله  بكل  الجنوبي»  «الحراك  كذلك 

القوى  غير  هذا  ومأرب،  حضرموت  مثل  الصاعدة  املناطقية  القوى 

القرار  صاحبة  وتُعدّ  الحوثي  بشراسة  قاتلت  التي  السلفية 

املناطق. في كثير من  الحقيقي 

مثل  القضايا  من  لكثير  االتفاق  تجاهل  هو  الثاني  االختالل 

الفيدرالية التي كانت أحد أسباب الصراع وال زالت قنبلة موقوتة، 

على  مستميت  صراع  ظل  في  الواقع  األمر  تقسيمات  مع  خاصة 

املناطق، وكذلك يتجاهل  فقيرة ومحدودة تتمركز في بعض  موارد 

حقيقة  مع  خاصة  السياسي،  االنتقال  قضايا  من  وغيرها  الدستور 

التطبيق. إلحاحاً، وهو صعوبة  وجود اختالل ثالث أكثر 

الحكومة  صالح  في  ظاهرياً  يصب  االتفاق  أن  من  الرغم  فعلى   

البنود  وسائر  الحالي،  ونائبه  الرئيس  عزل  باستثناء  الشرعية، 

وتسليم  االنسحاب  مثل  األقل،  على  ظاهرياً  الحوثي،  تُضعف 

األسلحة، لكنّ هذه اإلجراءات ال يمكن تطبيقها عملياً دون تحايل. 

فهو  األسلحة  تسليم  أما  باألمن،  عناصره  بدمج  يطالب  فالحوثي 

األسلحة  أن  بسهولة  االدّعاء  للحوثي  ويمكن  ضبطه  صعب  أمر 

دُمرت في مخازنها أثناء الحرب، ويستحيل أن يفرط بها حيث هي 

قوته الحقيقية في ظلّ غياب أي قوة شعبية أو سياسية له.

اليمن من  كاتبة 

ميساء شجاع الدين



في  العذبة  املياه  الفرد من  السنة متوسط نصيب  متر مكعب في 

أفريقيا، مقابل 4500 متر مكعب  منطقة الشرق األوسط وشمال 

للفرد في شرق آسيا و9 آالف في الواليات املتحدة، مما يجعل املنطقة 

العربية من أكثر املناطق تضرراً من شحّ املياه والتغيرات املناخية.
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مدونات

وسماء اآلغا / العراق قانون أحكام األسرة في البحرين )الشق الجعفري(

في بداية تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، افتتحت األميرة 

سبيكة قرينة ملك البحرين بصفتها »رئيسة املجلس األعلى 

وطالبت  البحرينية.  للمرأة  الثالث  الوطني  املؤتمر  للمرأة« 

من  الجعفري  الشق  إصدار  في  باإلسراع  في كلمتها  األميرة 

العدل والشؤون  األسرة. من جانبه، كرر وزير  أحكام  قانون 

اإلسالمية في كلمته خالل املؤتمر مضمون تصريحات سابقة 

له بأن استكمال قانون أحكام األسرة هو أحد أولويات وزارته 

باعتباره »استحقاقاً ال مناص من تحقيقه«. 

ساحة صراع حول أمور أخرى

 2005 في  األسرة  أحكام  قانون  مسودة  الحكومة  طرحت 

اتفاقية  عليها  تنصّ  التزامات  تطبيق  هو  معلن  بهدف 

املرأة  ضد  التمييز  أشكال  كل  على  للقضاء  املتحدة  األمم 

بين  املواجهات  أوج  في  وقتها  البحرين  وكانت  )»سيداو«(. 

دستور  شرعية  حول  والسلطة  املتعددة  بأطرافها  املعارضة 

تمثلت  مواجهات  وهي  منفرداً.  امللك  أعلنه  الذي   2002

أول  في  املشاركة  املعارِضة  السياسية  القوى  مقاطعة  في 

انتخابات تُجرى طبقاً للدستور الجديد.  

أدى طرح مسودة قانون أحكام األسرة إلى انقسام مواقف 

قوى املعارضة حوله. إالّ أنّ الطرف األقوى بينها وهي »جمعية 

»املجلس  أعلنه  متشدداً  موقفاً  تبنّت  اإلسالمية«  الوفاق 

قاسم.  عيسى  الشيخ  وقتها  يترأسه  كان  الذي  العلمائي« 

من جهتها بذلت السلطة جهوداً إعالمية كبيرة للدفاع عن 

اإلسالمية  الشريعة  مع  ويتماشى  عصرياً  باعتباره  القانون 

وبالتوازي،  البحرين.  في  املذهبية  الخصوصيات  ويراعي 

النسائية  والتجمعات  العلمانية  املعارضة  القوى  حاولت 

تنظيم حراكٍ شعبي في مواجهة الحراك الذي تولى رعايته 

أنّ معارضة كبار رجال  العلمائي«.  اعتبر متابعون  »املجلس 

من  لديهم  »حساسية  عن  تعبيراً  للقانون  الشيعة  الدين 

الدينية« ولرغبتهم  الشؤون  السياسية في  السلطة  تدخل 

الخاصة  الدينية  الشؤون  عن  السلطة  تلك  »إبعاد  في 

الذي  التشدد  إلى  الرأي  هذا  أصحاب  ويشير  بطائفتهم«. 

حد  بلغت  والتي  للقانون  املضادة  التصريحات  عنه  عبرت 

التهديد بإعالن العصيان املدني. وهو تهديد لم يثره أحدٌ من 

رجال الدين أو غيرهم في مواجهة دستور عام 2002. 

شهدت البحرين في 2005 وبداية 2006 مسيرات متضادة 

احتدام  ومع  الثالثة.  األطراف  نظّمتها  خطابية  وتجمعات 

قوى  إجماع  عقد  انفرط  األسرة  أحكام  قانون  حول  الخالف 

عنه  يتولد  ما  ومقاطعة   2002 دستور  رفض  حول  املعارضة 

املقاطعة  عن  تخلّيها  القوى  هذه  أعلنت  بل  مؤسسات،  من 

لكي  أكتوبر 2006  أول/  انتخابات تشرين  ومشاركتها في 

»تتمكن من مواجهة السلطة تحت قبة البرملان«.

التسوية املوقتة

بعد أكثر من أربع سنوات من جهود الوساطة واالتصاالت 

املباشرة بين امللك ورئيس »املجلس العلمائي«، أصدر امللك 

في 27 أيار /مايو 2009 قانون أحكام األسرة )الشق السنّي( 

فال  اسمه،  من  يُستدل  وكما  البرملان.  قبل  من  إقراره  بعد 

الشيعية  األسر  أحوال   2009 عام  الصادر  القانون  يشمل 

البحرين.  في  املواطنين  أسر  ثُلثيْ  من  أكثر  تشكل  التي 

هاميْن.  هدفيْن  حقق  جزئيته  رغم  القانون  إصدار  أنّ  إالّ 

أولهما االستجابة لنصائح املجتمع الدولي املطالبة بإصدار 

»سيداو«،  اتفاقية  لتطبيق  الالزمة  الوطنية  التشريعات 

إليها  توصّل  التي  بالتسوية  امللك  التزام  تأكيد  وثانيهما 

مقاطعة  إلنهاء  مهدت  والتي  الشيعة  الدين  رجال  كبار  مع 

التنظيمات السياسية املعارضة للمشاركة في البرملان.

عززت تسوية الخالف بين امللك واملجلس العلمائي حول 

وما  الخالف  بأن  القائلة  النظر  وجهة  األسرة  أحكام  قانون 

بالقانون نفسه بل هو جزءٌ من  ال يتعلق  رافقه من تصعيد 

بين  السياسية  العالقة  شروط  لتحسين  يهدف  حراكٍ 

ومهما  الحاكمة.   والعائلة  الشيعية  الدينية  املؤسسة 

يكن األمر، فقد خذلت تلك التسوية قطاعاً كبيراً من نساء 

اللواتي ناضلت قياداتهن من أجل قانون عصري  البحرين 

ألحكام  االستنسابية  التفسيرات  تغوِّل  من  يحميهن 

من  مؤثرة  أطرافاً  التسوية  تلك  خذلت  كما  الشريعة. 

املعارضة الوطنية بمن فيها رجال دين رفضوا دستور 2002  

الذي  أصدره امللكُ منفرداً، وقاطعت كل ما ترتب عليه. 

ماذا تَعلَّم امللك؟

األحوال  قانون  تحريك  عبر  تمكّن  أنّه  امللك  اكتشف 

في  حسّاس  عصب  أنّه  تبيّن  بما  اإلمساك  من  الشخصية 

الشخصية  األحوال  قانون  أصدر  وحين  الدين.  رجل  ذهن 

بشقه السنيّ فقط لم يكن يتخلى عن حقه الدستوري وإنّما 

كان يؤكد امتالكه تطبيق ذلك الحق كيفما ووقتما يشاء. 

فهو ترك مسألة »حل ملف الشق الشيعي« للتوازنات ضمن 

قوى الطائفة الشيعية، وهي توازنات يستطيع التأثير فيها 

أعيان  بين  واملناصب  الرئاسة  على  التنازع  على  معتمداً 

وضعت  فمنذ  الدين.  رجال  فيهم  بمن  ووجهائها  الطائفة 

املاضي،  القرن  عشرينيات  في  الحكومية  اإلدارة  لبنات  أولى 

األعيان  تغيير  في  كبير  حدٍّ  إلى  تتحكم  السلطة  كانت 

وتدويرهم. 

على  سيطرته  إلى  املجال  هذا  في  امللك  قدرة  تستند  ال 

فحسب،  املكرمات  فيها  بما  الريْع  توزيع  وقنوات  أدوات 

لبناء  البريطانيون  وضعها  التي  الترتيبات  على  وأيضاً  بل 

الدين  رجال  يخص  ففيما  البحرين.  في  الحكومية  اإلدارة 

والقضاء  األوقــاف  البريطانيون  أخضع  الطائفتين،  من 

الترتيبات  تلك  وبحسب  الحكومية.  للسلطة  الشرعي 

أصبحت إدارتا األوقاف السنية والجعفرية وأغلب املساجد 

والحسينيات تابعة منذ ذلك الحين للجهاز الحكومي. كما 

ضمن  حكومية  وظيفة  الشرعي  القاضي  وظيفة  أصبحت 

وقتها  عارض  الحال  وبطبيعة  املستحدث.  اإلداري  النظام 

رجال الدين وبعض أطراف العائلة الحاكمة تلك الترتيبات. 

إالّ أنّ البريطانيين تمكّنوا من فرضها بعد سلسلة إجراءات 

 ،1923 في  بابنه  واستبداله  البحرين  شيخ  إزاحة  شملت 

كما شملت إزاحة قضاة شرع من مناصبهم واستبدالهم 

بآخرين.

إالّ  البريطانية،  الترتيبات  طرأت تعديالت كثيرةٌ على تلك 

وغير  املتبادل  االعتماد  إدامة  في  دورها  تلعب  تزال  ال  أنّها 

البالد  وأعيان  جهة  من  الحاكمة  العائلة  بين  املتساوي 

ليس  لهذا،  أخرى.  جهة  من  الدين  رجال  كبار  فيهم  بمن 

بعض  »استحواذ  الدراسات  إحدى  تالحظ  أن  مستغرباً 

األسر على إدارات األوقاف والقضاء الشرعي بفرعيه السني 

بعينها  عوائل  أسماء  تطغى  الجهتين  ففي  والشيعي«. 

منتشرة في مختلف مدن البالد وقراها. يضاف إلى ذلك ما 

العوائل  هذه  بين  املصاهرة  وعالقات  النسب  أواصر  توفره 

العوائل  هذه  أنّ  إالّ  الوظيفة.  لهذه  احتكارها  تعزيز  في 

تعرف أنّ الوصول إلى الوظيفة ال يتم إال بقرارٍ يتوافق عليه 

العوائل في  الوزراء.  تقليدياً تمثّل هذه  امللك وعمه رئيس 

الجانب الشيعي املخزون االجتماعي ـ السياسي الذي تعتمد 

في  وللتأثير  الطائفة  شؤون  إلدارة  الحاكمة  العائلة  عليه 

توازناتها. 

إعالن »الشق الجعفري«

الرسميّة  التصريحات  تكررت  الشهر  هذا  من  األوّل  منذ 

»الشق  بـ  يعرف  ملا  النيابي  املجلس  ــرار  إق قرب  حول 

تكرّرت  املقابل،  وفي  األسرة.  أحكام  قانون  من  الجعفري« 

الشيعة،  الدين  رجال  كبار  من  لعددٍ  وتصريحات  بيانات 

وفي مقدمتهم الشيخ عيسى قاسم، معارضاً إصدار »الشق 

في  للشيعة  العليا  املرجعية  على  عرضه  قبل  الجعفري« 

النجف إلقراره من طرفها. وهذا ما ترفضه السلطة رفضاً 

مطلقاً.

الجعفري«  »الشق  إقرار  بقرب  األخيرة  التصريحات  أتت 

على خلفيّة أنّها تشعر بأنّها ستحظى بدعم قوى املعارضة 

ما تحتاجه من  لديها  وأنّ  النسوية،  والتنظيمات  العلمانية 

غطاء شرعي سيوفره لها دعم رجال الدين الشيعة املوالين 

أنّ  إلى  تشير  السلطة  حسابات  فإن  ذلك،  على  عالوة  لها. 

معارضي القانون لم يعودوا قادرين على عرقلة إقراره بعد أن 

العلمائي« وإسقاط جنسية مؤسّسه  قامت بحل »املجلس 

الوفاق«  »جمعية  حلّت  أن  وبعد  قاسم،  عيسى  الشيخ 

وسجنت أمينها العام.

أستاذ علم االجتماع السياسي

في جامعة لوند ـ السويد، من البحرين

عبد الهادي خلف

الذكرى الخامسة ألحداث »محمد محمود«

محمود خالد ـ مصر أحمد عبد اللطيف - مصر

الحرية لسّه محبوسة #أنقذوا_معتقلي_برج_العرب
الحبس لحظة في رحلة التكوين.. يا جنين..

أنا  النهاية  في  بكلمة.  ولو  اللي وقف جنبي  لكلّ  تبقى شكراً..  الزم  بعد خروجي  أقولها  أوّل حاجة 

مجرّد واحد خرج، فيه غيره كتير أوي لسه عايشين كابوس السجن عقاباً ليهم على ممارسة حقّهم 

الطبيعي في التعبير عن رأيهم وحلمهم... قضيت سنة، غيري قضى سنين. فيه ناس عاشرتهم سنة 

كاملة في زنزانة سبتهم وخرجت شايل على كتفي العجز وقلّة الحيلة. مش عارف أحسّ الحرية اللي 

اللي بحبها وحضنتهم ومن غير ما حدّ  الكلّ بيباركلي عليها بس شوفت أهلي واصحابي والناس 

يقولّي خالص كفاية كده الزيارة خلصت. وشوفت السما وشوفت العربيات والناس والشارع ونمت 

على سرير زيّ البني آدمين. شوفت كتبي وشوفت التلفون، ال واتكلمت فيه كمان والتليفزيون شغال 

أهو عادي ومش معبّره. أعتقد كل ده سبب إني ابقى مبسوط وأبوس إيدي وشّ وضهر.

ذكرى  على  خرجت  لسّه.  اخواتنا  مع  محبوسة  الحرية  أوي..  كتير  لسّالها  الحريه  حرية؟  بس 

محمد محمود اللي مش عايزانا ننساها أبداً. على عيد ميالد زينة الشباب )عالء عبد الفتاح( اللي لسه 

ورا القضبان. كل سنة وإنت جدع وإنسان ربنا يكمل فرحتنا بخروجك ألهلك وحبايبك إنت وكل 

إخواتنا.

القضية كلها خرجت ماعدا جميلة أحق واحدة فينا إنها تخرج لوالدها اللي سايباهم بقالها سنة.. 

ليه؟

من صفحة Ahmed Said )عن فايسبوك(

الوضع في سجن برج العرب بقى صعبا وخطيرا.. نحكي الحكاية من األول.. كان في مطالب في 

عنبر املخصوص )اإلعدام( باملعاملة اآلدمية وعدم تهديدهم طول الوقت بتنفيذ العقوبة.. جاه ضابط 

بلطجي اسمه عمرو عمر قرر يتعامل بعنف، والعنف زاد منه قتل مسجون اسمه عباس أحمد عباس. 

العنابر عرفت وبدأت تهتف.. فقرروا يتعاملوا معاهم بعنف أكتر.. 

قنابل غاز اتضربت وسحل وضرب. األهالي امبارح )14 تشرين الثاني/ نوفمبر( اللي راحوا اتمنعوا 

من الزيارة )كشف واحد بس دخل( والنهاردة األهالي كمان ممنوعين من الزيارة ومش عارفين حاجة 

عن والدهم وشايفين عربيات ترحيالت كتير مع كالم إن والدهم حيتشردوا على سجون تانية.. 

أمن  مدير  مساعد  لفين.  حيتطوّر  الوضع  عارفين  ومش  بيهتفوا،  السجن  قدام  واقفين  األهالي 

واألهالي  يستر.  ربنا  مركزي.  وأمن  الشغب  مكافحة  قوات  وجود  عن  كالم  وفي  هناك،  اسكندرية 

طلبهم األساسي إنهم يزوروا ويتطمّنوا على أوالدهم )...(

ويجي الضباط يزعلوا ويقولوا بتشتمونا، دي الداخلية مش بلطجية.. البلطجي ممكن في مرحلة 

يبقى عنده إنسانية شوية، دول قتالين قتلة وسفاحين ومش بشر أساساً!

من صفحة Mahienour El-Massry )عن فايسبوك(

ملخص لألحداث في النوبة

النهاردة الصبح كان في قافلة للنوبة األصلية اعتراضاً على عرض الحكومة لـ110 آالف 

فدان للبيع في املزاد بمنطقة توشكي النوبية ضمن مشروع املليون ونص فدان.. وللمطالبة 

بتفعيل املادة 236 اللي بتنصّ على إعادة توطين النوبيين بأراضيهم األصلية.

األمن املركزي قطع الطريق على القافلة في طريق أبوسمبل.

االعتصام..  قرروا  القافلة  في  املشاركين  لذلك  تعدّوش،  ما  إنكم  أوامر  عندنا  إحنا  وقال 

الداخلية حاوطتهم وقطعت عليهم اإلمدادت الغذائية.

العسكرية  الشرطة  أسوان..  مدينة  في  مظاهرة  عملوا  النوبيين  من  أخرى  مجموعة 

ضربت عليهم نار وفيه 4 مصابين. وفي مجموعة قطعوا شريط السكة الحديد ووقفوا 

قطار أسوان.

#قافلة_العودة_النوبية

من صفحة Ahmed Kamel )عن فايسبوك(
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في تشرين الثاني / نوفمبر 2011، عاد شباب ثورة يناير في مصر إلى التظاهر بالشوارع املحيطة بميدان التحرير، فقمعتهم 

الشرطة بالهراوات والصواعق الكهربائية والغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي والحي، فيما عرف بـ »أحداث محمد محمود« 

)نسبة للشارع الذي شهد التظاهرات(. أدت األحداث إلى مقتل العشرات وإصابة املئات. وفيما أصرّ املجلس العسكري في حينه 

على نفي استعماله للعنف، وصف »مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب« بأنها كانت حرب إبادة جماعية للمتظاهرين 

باستخدام القوة املفرطة وتصويب الشرطة األسلحة على الوجه والعينين مباشرة قاصدة إحداث عاهات مستديمة باملتظاهرين.
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