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عرّاب مستوطَنة وليس سفيراً

أبيب ليس سفيراً وال عمل يوماً  املعين سفيراً لواشنطن في تل  دافيد فريدمان، 

في الخارجية وال في أي إدارة أميركية. هو بالتأكيد صديق ترامب، مثله مثل سائر 

الوزراء الذي عيّنهم الرئيس بانتظار استالم منصبه. ولكن لفريدمان خصوصيته 

في املجال، فهو على صلة «بيزنس» وثيقة بترامب، بعدما اهتم لسنوات بتوظيفات 

منذ  «إال»  الشخصي  صديقه  يصبح  ولم  القمار،  وصاالت  الكازينوهات  في  االخير 

عشر سنوات.

اختيار  معنى  يفهم  املهنة  يعرف  ومن  نيويورك،  من  تفليسات  محامي  وفريدان 

وتلك،  هذه  على  ولكن  يمارسه.  من  أخالق  ماهية  وأيضاً  فيها،  «االختصاص»  هذا 

 ١٩٧٧ في  املنشأة  املستوطنة  إيل»..  بيت  أصدقاء  األمريكان  «جمعية  رئيس  فهو 

الذين  الفلسطينيين..  لالجئين  الجلزون  مخيم  عند  الله،  رام  من  الشمال  الى 

األونروا  ترعاه  املخيم منذ ١٩٤٩، وكانت  وأقاموا في هذا  اللد،  هُجِّروا من منطقة 

حتى اتفاقيات أوسلو. «بيت إيل» تزحف الى القرى هناك وتصادر األراضي كحق 

طبيعي في «يهودا والسامرة» «املستعادة» بعد ألفي سنة»(!) والحكومة اإلسرائيلية 

شهر،  منذ  املستوطنات.  توسيع  إلتاحة  األغوار،  الى  الجلزون  أهل  «نقل»  تقرر 

سقط شهداء هناك في مقاومة للتهجير الجديد. واملستوطنون يعتبرون نتنياهو 

بينيت صاحب «حزب  نفتالي  املغتصبِين، وبطلهم هو  الفلسطينيين  متواطئاً مع 

البيت اليهودي». 

إليهم،  قادم  فريدمان  السيد  أن  سوى  جديد  وال  الفلسطينية،  الحياة  هي  هكذا 

كتبها  نظرية  كذلك  وعنده  إيل.  بيت  مستوطنة  «تنمية»  تموّل  التي  بجمعيته 

لإلرهابيين  أراض  أي  «التنازل عن  املنقضي:  الصيف  في جيروزليم بوست مطلع 

وباختصار  هكذا،  داعش».  إلى  باريس  أو  بغداد  تسليم  يعادل  الفلسطينيين 

ووضوح.

الذي  التعاون  تعزيز  على  «سيعمل  أنه  فريدمان  صرح  تعيينه،  على  وتعقيباً  بل 

إسرائيل  في عاصمة  األميركية  السفارة  انطالقاً من  البلدين،  بين  تنفصم عراه  ال 

الجملة  قبل  توقف  الذي  الرسمي  التعيين  بيان  بذلك  معدًال  القدس»،  األبدية، 

وأكده  به  والتزم  أعلنه  ترامب  ملا كان  (ال تجاوز)  هنا استعادة  والتعديل  األخيرة. 

في لقائه األخير مع نتنياهو. وللعلم، فهناك في الواليات املتحدة حكم قانوني صادر 

في ١٩٩٥، يسمح بنقل السفارة إلى القدس، ولكن الرؤساء كلينتون وبوش وأوباما 

كما  أشهر  ستة  كل  يجددونه  وراحوا  التنفيذ  بتأجيل  رئاسياً  حقاً  استخدموا 

ينص القانون، لدواعي «األمن القومي».

فهاكم  كريهاً  نتنياهو  كان  وإن  ترامب،  فهاكم  يعجبكم،  لم  بوش  كان  فإن   

بينيت.. وعلى هذا فثمة في الغرب من يعطي دروساً في مكافحة التطرف واإلرهاب!!

نهلة الشهال

كلما ابتعد الترامواي عن وسط املدينة باتجاه الشمال، 

العمرانية  الواجهات  الجدد.  الركاب  أحذية  قلّت جودة 

آيل  الخلفيات حيث مباني متسخة وبعضها  أفضل من 

للسقوط.

&&&

مبنى مقرّ البريد في قلب الدار البيضاء غاية في العظمة، نوافذ كبيرة 

األكروبول  تستلهم  أعمدة  تحمله  أمتار  ستة  بارتفاع  وسقف  جدّاً 

األثيني. على السقف جبس، وعلى األرضية رخام أبيض موشّح بنقط 

بنية، وعلى الجانب أكشاك رخامية وأبواب من الخشب املنقوش.. مَن 

يريد الكالم في الهاتف ينتظر دوره ويدخل الكشك ويغلق عليه الباب 

ويتحدّث قليًال ويدفع كثيراً. من فرط أهمية البناية خلّدتها الدولة في 

طابع بريدي.

يدلّ موقع املبنى وفخامته على عظمة التواصل في حياة البشر. اآلن 

مرتفع  بصوت  عامة  فضاءات  في  يجري  الهاتف  في  التواصل  صار 

الرخام  وبقي  وظيفته،  املبنى  فقد  قليلة.  وبكلفة  نهائية  ال  وبثرثرة 

شاهداً على مجده. لم يعد الكتّاب يتبادلون الرسائل التي ستنشر بعد 

وفاتهم لكشف حياتهم الحميمة. يكشف فايسبوك الحميمية فوراً. 

الهاتف النقال أطاح بالعظمة

في هذه البناية العمالقة موظفة وحيدة وبعض الزبائن الذين يودّون 

قواعد  من  الرخام  قطع  تساقطت  السّرعة.  وجه  على  علب  إرسال 

الناس.  حياة  في  املبنى  دور  تدهور  والرتابة  الصمت  يعكس  األعمدة. 

لقد انتقلت عظمة مبنى البريد إلى الهاتف املحمول. صار جهاز صغير 

بحجم الكف يقوم بكل وظائف املبنى الرخامي، يرسل ويتكلّم ويصور 

وفيه ساعة، لذا أفلس املصوّرون والساعاتيون وصارت الساعات أشبه 

الوضع  هذا  ينطبق  فعلية.  وظيفة  دون  فقط  للتجميل  ذهبي  بسوار 

بنك  مقر  االستعمار مثل  في عهد  بنيت  التي  البنايات  الكثير من  على 

املغرب. صارت البطاقة البنكية أهم من بناية البنك التي ال يزورها أحدٌ 

إالّ نادراً.

هندسية  ملسة  فيها  مزيّنة،  قديمة  عمارات  املدينة  قلب  محيط  في 

بال  مسطحة  إسمنتية  أو  زجاجية  جديدة  عمارات  وبجانبها  متميّزة، 

مالمح هندسية.. 

وآخر  حين  بين  تجري  حيث  الخامس)،  (محمد  الحمام  ساحة 

احتجاجات نخبوية بالشموع في الساعة السادسة مساء، احتجاجات 

حدوث  ينتظرون  الفعل،  برد  يتصرّفون  موسميون  مناضلون  يقودها 

مشكل في مكان ما للقيام بوقفة تضامنية مدّتها ثالثون دقيقة تلتقط 

لها 3000 صورة.

الكبيرة  املباني  تبعث  عمالقة.  ومبانٍ  وبنك  محكمة  الساحة  حول 

النخوة الوطنية في نفوس أفراد الشعب، نصح ميكيافليي األمير بالبناء 

الكبير، تُمكِّننا اآلثار (حسب ريمون آرون) من إعادة بناء ما عاشه الذين 

سبقونا. ماذا تقول الجدران؟ تقول عاشوا املجد.

والجمال.  العظمة  تعكس  أصحابها،  طموح  الكبيرة  املباني  تعكس   

للفراعنة هي األهرام. في األفالم تتحصّن قوى الشر في  أعظم دعاية 

مبانٍ عظيمة. توفر املباني الكبرى فرجة حقيقية، ويريد السياح مباني 

كبيرة ليلتقطوا صوراً تحتها، هناك سياح يتأثرون بالتصميم الذي 

يحيل املبنى إلى أيقونة أو منحوتة مدهشة، وهناك من ينفر من البنية 

التي ال تشبه ما حولها، وهي تعكس نرجسية مصممها أكثر مما تؤدي 

وظيفة. 

االستعمار  في عهد  بُنيت  التي  قلب كازابالنكا  ـ وخاصة  املعمار  يعكس 

الشرفات ولها ساللم  املدينة: عمارات من بضعة طوابق مزيّنة  تاريخ  ـ  

واسعة. هذا املعمار هو الذي أعطى للمدينة شهرتها حتى خصصت لها 

هوليوود فيلم «»كازابالنكا». على الرغم من شهرة املدينة والفيلم، فهو 

لم يُصوَّر فيها وكانت كازابالنكا مجرد ديكور افتراضي لصراعات الغرب.

االستعماري  املعمار  أطالل  زالت  ما  االستقالل،  من  سنة  ستين  بعد 

صامدة، كما عدد من القواعد السياسية التي طبقها الحاكم الفرنسي، 

الجنرال «ليوتي» (Lyautey) إلخضاع البلد. لكن كثيراً من العمارات 

القديمة الصامدة مهدّد بالهدم ليكتمل صف العمارات الزجاجية التي 

ال تحمل واجهاتها أيّة بصمة هندسية. 

في الدروب الخلفية للعمارات أبواب غامضة، هنا حانات مظلمة هي 

تتفتح  الكؤوس  مع  الثقافي.  والنادي  والنقابة  للحزب  عملي  بديل 

بكثافة  البول  رائحة  تنتشر  وبعدها  الغضب،  ويُستنزَف  العواطف 

في قلب املدينة، بسبب غياب املرافق، فال مراحيض عمومية. والرائحة 

املغرب  فوز  عدم  سبب  أن  املقاهي  زبائن  يروي  إدارية.  بمقار  تحيط 

بتنظيم كأس العالم 2010 هو أن امرأة أميركية عضو في لجنة  الفيفا 

لم تجد مكاناً تبول فيه في املدن املغربية املرشّحة الستضافة مباريات 

املونديال!

الثاني  الحسن  مسجد  مثل  املساجد،  في  املراحيض  أفضل  توجد 

سنوات  منذ  له  نداً  الجزائر  وتبني   ،1986 في  بُني  الذي  الضخم 

الرخامية  ومراحيضه  املساجد  بناء  يواجه  ال  ينتهي.  أن  دون  من 

هناك  مسجد  كل  من  متر  مئة  بعد  على  مالية.  مشاكل  أية  الواسعة 

من  بالدهشة  القارئ  سيشعر  للصالة».  «مسجد  عليه  كتب  جدار 

هذا التوضيح لوظيفة املسجد. املهم هو املسكوت عنه. هذا املسجد 

ليس لخطبة الجمعة والوعظ. من أراد االستماع 

على  آخر.  مسجداً  ليقصد  والوعظ  للخطابة 

مصعب  «أبو  روض  عن  إعالن  كهربائي  عمود 

للناشئة».. شعرتُ بالخوف.   

على  السير  الظواهر  هذه  مالحظة  تتطلّب 

مبهجة،  غير  أمكنة  في  طويلة  ملسافات  األقدام 

على  بالسيارة  رحلة  هو  املدينة  في  املمتع  بينما 

فقد  وبسببه  جذاب  فضاء  وهو  كيلومترات،  عشرة  يمتد  كورنيش 

قلب املدينة أهميته وبهجته. 

الدار البيضاء هي العاصمة االقتصادية للمغرب، وهي وجهه العصري. 

واملعلم الرئيسي الظاهر في املدينة هو ذاك املسجد الذي بناه الحسن 

الثاني إلظهار تديّنه. أما املعلم الحقيقي فهو امليناء، ألنه روح االقتصاد. 

من بعيد تظهر أذرع تفريغ السفن، وعلى باب امليناء آالف الشاحنات 

تنتظر. من هنا ينبع ثراء تجار املدينة...

استولى  فقد  مبكرة.  لهجومات  تعرّضت  فهي  املنطقة  ثراء  وبسبب 

القرن  نهاية  في  السلطان  وحصَّنها   ،1468 في  البرتغاليون  عليها 

التاسع عشر، وكانت أول ما احتله الفرنسيون سنة 1907. وما زال 

حول املدينة القديمة سور ومدافع. السور أداة حربية متجاوَزة.  كان 

جعل  الذي  املدافع  بارود  قبل  وعسكري  سياسي  دور  املدن  لجدران 

الحصون بال معنى، لذا ظهرت املدن التي تفتح قلبها للبحر بدًال من أن 

تدير ظهرها له. تمنع األسوار املدن القديمة من التمدّد، لذلك تمردت 

بال  دوغمائية  أزقة  القديمة  املدينة  في  السور.  على  الجديدة  املدينة 

مخرج، وفي املدينة الحديثة شوارع حوارية يؤدي بعضها إلى بعض.  

عرفت الدار البيضاء أهم اإلضرابات في تاريخ املغرب، وخاصة إضراب 

1965 بسبب التعليم و1984 بسبب سياسة التقشف التي فرضها 

األحياء  على  عمرانياً  اإلضرابات  درس  انعكس  الدولي.  النقد  صندوق 

التي صمّمت بعد 1984، والتي تلّت تفكيك املدينة إدارياً إلى مقاطعات 

عدة، مع الحرص على تصميم شوارع عريضة وخلق فواصل كبيرة 

تصعيب  بغرض  مزابل  أو  حدائق  تصبح  قد  فضاءات  األحياء..  بين 

مكافحة  شرطة  سيطرة  ولتسهيل  املتظاهرين،  على  املتاريس  إقامة 

الشغب على اإلضرابات.

وبالخروج من قلب املدينة، يسمح التراموي برحلة ترسم بورتريه 

كازابالنكا، من القلب باتجاه الضاحيتين الشمالية والجنوبية. الرحلة 

ممتعة، األمان في التراموي املكيّف واملضاء والذي يمرّ كل ثماني دقائق 

بأقلّ من دوالر،  طيلة عشرين ساعة يومياً. يقطع عشرين كيلومتراً 

من أقصى املدينة إلى أقصاها. يمر قرب نخالت بالستيكية في األحياء 

الالعدالة  تكرّس  االتصاالت  لشركات  نخالت  املدينة،  ووسط  الفخمة 

بين األحياء: في األحياء الفخمة صبيب أنترنيت وسرعة التواصل عالية 

بخالف ما في األحياء الشعبية. الذين يدفعون أقل يحصلون على األقل. 

كمواطنين.  ال  كزبائن  املشترين  تعرف  فالشركات  سوقي،  عدل  إنه 

وهنا ال تتدخّل الدولة التي تعتبر األفراد مواطنين متساوين نظرياً.

مظهر آخر: على الرغم من قلة عدد األغنياء، فاالستثمار في مساكنهم 

املستثمرين  تشجيع  في  صعوبة  الحكومة  تجد  لذلك  ربحية.  أكثر 

على بناء عمارات للفقراء، وهم أكثرية. في ميدان العقار يوجد خلل في 

واملقاول  يقود سيارة صغيرة  الذي  الدولة  بين موظف  القوى  موازين 

العقاري الذي يقود سيارة جاغوار عمالقة.

ضخمة  عالية  الجدران  األغنياء.  عمارت  بين  التراموي  يمضي 

واملساحات حولها واسعة.. ومظهر ثالث لالعدالة هو كثرة الخضرة 

في حدائق الفيالت.

تشم  ولن  الحمير  ترى  لن  هنا  ساكنيها،  وجوه  الشوارع  تشبه 

التوأمين  البرجين  من  قريباً  املقاهي.  رواد  مالبس  في  الحقل  رائحة 

تنعدم مظاهر ترييف املدينة، هنا طبقة وسطى حقيقية ووضع النساء 

في فضاء يحميهن  بثقة  املطاعم وتتصرّفن  في  مريح، وهن تجلسن 

ويدللهن.

قلت جودة  الشمال  باتجاه  املدينة  التراموي عن وسط  ابتعد  كلما 

أحذية الركاب الجدد، الواجهات العمرانية أفضل من الخلفيات، حيث 

مبانٍ متّسخة وبعضها آيل للسقوط. على الخط مؤسسات تعليمية 

العقاد.. لجلّ  مثل ثانوية عقبة، إعدادية صالح الدين األيوبي، ثانوية 

الشجر  القديمة أسماء غير مغربية. عدا بعض  التعليمية  املؤسسات 

في املؤسسات التعليمية لصارت املدينة هنا قرعاء. فجأة تطالعك مبانٍ 

إدارية ذات تصميم غريب مقارنة بما حولها، مثل مقر مقاطعة الحي 

به  تحيط  بينما  مقوسة،  بنوافذ  روماني  تبدو كصرح  التي  املحمدي 

بنايات منخفضة قديمة وسخة. 

انقرضت الخضرة  التراموي باتجاه حي سيدي مومن، وقد  يمضي 

التراتب  عن  بوضوح  املعمار  يتحدث  شجر،  وال  حجر  هناك  تماماً. 

جدران  على  ساكنيها.  على  العمارة  نوافذ  حجم  يدل  االجتماعي. 

الكثير  فيها  ضيقة  وشرفات  نوافذ  تسمّى  ثقوب  الفقراء  عمارات 

عدد  بين  وغسيل.  وفراش  قديمة  دراجة  مثل  املهملة  األشياء  من 

املسؤولين  وعود  رغم  حدائق  تصير  لن  مهملة  أراضٍ  العمارات  من 

إبادتها  ستتم  طارئة  مزابل  بالتشجير. 

ال  لكي  جديدة  مزابل  املواطن  لينشئ 

الزبالة  حاوية  إلى  ليصل  متر  مئة  يقطع 

الرسمية. ال فسحة مبهجة لسكان املدن 

عمارات  هنا  الجدران.  تحاصرهم  الذين 

غالباً  فهي  أشجار  تظهر  وحين  متصلة، 

وبسبب  التعليمية.  املؤسسات  حدائق 

أغلقت  الخصوصية،  املــدارس  انتشار 

العقار  سماسرة  يخشى  لكن  للبيع،  وعُرضت  عدة  عمومية  مدارس 

االستيالء على أراضيها ألن الرأي العام سيشهِّر بهم. 

واللغة  البشر  في  يظهر  ريفي  محتوى  الشمالية  الضاحية  هذه  في 

الرزق. هنا حي «سيدي مومن» الذي خرج منه االنتحاريون  ومصادر 

الذين فجّروا مواقع عدة بالدار البيضاء في أيار/ مايو 2003، وقررت 

الدولة تغيير الحي العشوائي للقضاء على جذور اإلرهاب، فصار غابة 

عمارات قرعاء دون مناطق خضراء وبسمعة مرعبة.

ذاكرة  يشبه  وهو  واالستمرارية،  التناسق  يفتقد  هجين  فضاء  هنا 

عشوائية، فضاء يستقبل املهاجرين الجدد الذين جاؤوا للدار البيضاء 

االجتماعي،  اليقين  الجدد  الواصلون  يفتقد  واألمل.  الرزق  عن  بحثاً 

بعد انقطاع حبل السرة مع منشئهم الريفي. يصير شعارهم وأيضاً 

النصيحة التي يقدّمونها بدورهم للواصلين الجدد هي»اشترِ تأكل، 

الواصلون  يسمع  عليه..  تعتمد  مَن  لديك  ليس  أي  تسكن».  اكترِ 

الجدد النصيحة باستغراب ألن مَن تعود على مجتمع متكافل في البادية 

يستغرب من قيم الفردانية املتوحّشة وسيحتاج زمناً ليهضمها.  

في نهاية خط التراموي بحي سيدي مومن مسجد كبير يحيط به 

سوق.. ملن يملكون القليل من املال.

 كاتب وسينمائي من املغرب

÷ «إدارة الحروب» نقطة مهمة جداً: احتواؤها في أماكنها وإدارتها. 

وهذه واحدة من ركائز «العالم الجديد». فمَن الذي يستفيد من إدارة 

الحرب في اليمن وملاذا وبأيّ أغراض.. منذ إطالقها وحتى اليوم؟

ـ إدارة الحروب هي نقيض حلّ الحروب. ممكن إدارة العنف فتصبح 

استمراريّته ليست مشكلة.

ضمن  مختلفة.  مصالح  عليها  تنطبق  معادالت  مجموعة  أوًال  هناك 

هذا، وعلى املستوى املحلّي وهو الحلقة األضعف، هناك تقاسم الفتات 

التي تؤسس القتصاد حرب ووالءات محلّية مبنية على اقتصاد حرب. 

على املستوى اإلقليمي، هناك الكثير من الدول التي تواجه استحقاقات 

تعفيها  الحروب  فوضى  أنّ  وترى  صعبة،  وجودية  وتحديات  سياسية 

من مواجهة األسئلة محلياً وإقليمياً ودولياً. وعلى مستوى الغرب، هناك 

مقاربتان: أوًال، مقاربة جديدة تتطور اآلن بعد انتهاء مقاربة 11 سبتمبر 

2001 ، وهذه املقاربة (بعد مرور مئة عام على اتفاقيات سايكس بيكو) 

تقول بأنّ الشرق أو هذا الجزء من العالم هو سني وشيعي، أو ضمن هذه 

التقسيمات الطائفية، واملقاربة الطائفية للعنف وللمنطقة تقدم باألصل 

تفسيرات سهلة وبسيطة للرجل األبيض وللغرب ولإلنتاج..

لشركات  فرصة  أو  هائلة  أسلحة  لتسويق  فرصة  ينتج  هذا  ثانياً، 

واشنطن  في  كنتُ   .2013 في  معي  حصلت  حادثة  هذه  ووظائف. 

أدلي بمداخلة ضد الطائرات من دون طيار في الكونغرس األميركي. 

اليمن هم جماعة واحدة،  أيامها «األشرار» على األرض في  طبعاً كان 

برملان  لديه  بلد  وكان  واحد،  بلد  فقط  اليمن  تقصف  التي  والبلدان 

كبار  من  بواحد  حينها  التقيتُ  عبره.  معه  تتناقش  أن  تستطيع 

الطائرات  استخدام  عن  دفاعه  معرض  وفي  األميركيين،  املسؤولين 

استخدام  منذ  «القاعدة»  أن  هو  األهمّ  املعيار  إن  قال  طيار،  دون  من 

الواليات املتحدة األميركية،  الـ «درونز» لم تشنّ هجمة واحدة على 

أنه ما دام األمر، كذلك  (تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»)، مضيفاً 

فالـ «درونز» سياسة ناجحة. قلت له: هذا هو الفارق الجوهري بيني 

أحلّها  أن  أريد  أنا  بينما  القاعدة،  قضية  تدير  أن  تريد  فأنت  وبينك، 

من جوهرها.. أنت أصبحت جزءاً من شريان هذا التنظيم بشكل ما، 

إلى  أنه لن يصل  إدارته والتأكد  ألن هدفك األقصى واألبعد هو فقط 

إذا  فاجأه:  أو  أربكه  إنهاءه من جذوره. وسألته سؤاًال  أميركا، وليس 

انتهى غداً تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، فهل تمتلك أنت شخصياً 

على  فقط  وليس  عاملي  مستوى  على  مطروح  السؤال  هذا  وظيفة؟ 

مستوى فردي. فحالياً هناك 40 ترليون دوالر ميزانية مكافحة اإلرهاب 

لبعض الدول.. 2011 كانت تؤسس لخروج املنطقة من هذا العنف. 

ما قبل ذلك، يؤدي  إلى  املنطقة  كلّ فشل لذلك، وكل محاولة إلعادة 

إلى مأسسة هذا العنف، ويؤدي إلى استمرار هذه الحلقة االقتصادية، 

من بائع السالح في سوق الطلح في اليمن إلى «لوكهيد مارتن» في 

الواليات املتحدة األميركية. 

املسلمي،  فارع  مع  املقابلة  من   (2  ) الجزء  من   مقاطع   ÷

كذلك  وصوتياً  العربي»  «السفير  موقع  على  الكامل  النص 

على إذاعة «الوضع».

معمار قلب الدار البيضاء

«إدارة» العنف والحروب

الترامواي في الدار البيضاء

محمد بنعزيز

الشوارع تشبه وجوه ساكنيها

في كازابالنكا، كثير من العمارات القديمة الصامدة مهدد 

بالهدم ليكتمل صف العمارات الزجاجية التي ال تحمل 

واجهاتها أية بصمة هندسية

يتحدث املعمار بوضوح عن التراتب االجتماعي. يدل حجم 

نوافذ العمارة على ساكنيها. على جدران عمارات الفقراء ثقوب 

تسمى نوافذ وشرفات ضيقة فيها الكثير من األشياء املهملة



«كفّ صغير» على وجه منى، التي وصلت إلى 

الطالق،  لتطلب  قبل عامين كان كافياً  السويد 

وتحصل عليه الحقاً من زوجها الذي استهول 

عاماً)   22) الزوجة  أن  إال  باملطلق،  ورفضه  األمر 

بررت األمر بأن الحياة معه لم تعد تطاق، فيما لم 

سوريا،  في  كانت  فلو  عليها،  املكان  تأثير  تنكر 

في مجتمع  نعيش  «ألننا  الطالق  ملا تجرأت على 

ذكوري».

طلبت  أخرى،  قصص  مع  منى  قصة  تتقاطع 

بالد  إلى  وصولهن  فور  الطالق  سوريات  فيها 

هبطت  إن  ما  الطالق  طلبت  إحداهن  اللجوء. 

بعد  السويدية  العاصمة  مطار  في  طائرتها 

فيما  الشمل»،  «لم  عبر  زوجها  استدعاها  أن 

الطالق  أوراق  إرسال  على  (ونساء)  رجال  أقدم 

للشركاء رافضين «لم الشمل» على الرغم من 

األهل  الحاالت يشترط  في بعض  أطفال.  وجود 

إلكمال الزواج تأمين نفقات الهجرة إلى أوروبا، 

كي  «الصهر»  بدعم  أنفسهم  األهل  يقوم  أو 

يهاجر. في حاالت متطرفة، وقعت جرائم قتل.. 

كما حدث مع حسناء األشتر - لديها طفالن - 

التي قتلها زوجها بعد أربعة أشهر من وصولها 

إلى أملانيا طعناً بالسكين.

لم  متغيرات  إلى  السابقة  القصص  تؤشر 

تكتمل وضعياتها إلى حدود التحول إلى ظاهرة 

مجتمعية، ولكنها حاضرة بقوة في عالقات أزواج 

الداخلية ومع  الالجئين مع مجتمعات لجوئهم 

قوانين وعادات مجتمعات بلدانهم الجديدة.

نسب وأرقام

وصل عدد طلبات لجوء السوريين إلى أوروبا 

وفقاً ملفوضية الالجئين إلى أكثر من مليون طلب 

فعلياً،  أملانيا  في  منها  قُـبل   ،2016 عام  مطلع 

وفقاً للمكتب االتحادي لالجئين والهجرة، حتى 

خريطة  تشير  ألفاً،   32 نحو   2015 منتصف 

وفقاً  ـ  املفوضية  عبر  منهم  القادمين  وصول 

أنهم  إلى  ـ  أملانيا  في  السوري  البيت  لجمعية 

(وريفها)  دمشق  من  رئيسي  بشكل  وفــدوا 

ومناطق  حــوران  من  كبيرة  ونسبة  وحمص 

لوحدهم  الواصلون  أما  وعرب).  (كرد  الشمال 

فال يتوفر تعداد دقيق لهم ولتوزعهم، وتتحدث 

األقل  على  الجئ  مليون  ربع  عن  التقارير  بعض 

أبواب  البحر، آخذين باالعتبار إغالق  عن طريق 

الهجرة تقريباً. 

األملاني  االتحادي  املكتب  دراسة  أفادت  وفيما 

الالجئين  من  الذكور  نسبة  أن   2014 لعام 

في   29 مقابل  املئة  في   71 بلغت  السوريين 

متعلمين،  غير  منهم  الثلث  قرابة  للنساء،  املئة 

في  (أملانيا)  فيريل  مركز  قدمها  دراسة  أشارت 

أيار/ مايو العام الحالي، إلى أن حالة واحدة من 

أصل خمس حاالت وصلت إلى أملانيا حدث فيها 

بالقليلة  ليست  نسبة  هي  املئة)،  في   20) طالق 

(ثمانية آالف حالة) بفرض دقة اإلحصائية.

مشابه  ارتفاع  هناك  والنمسا،  هولندا  في 

تكرر  حيث  السوريين،  بين  الطالق  ملنسوب 

إلى  وصولهن  لدى  الطالق  سؤال  املتزوجات 

بشكل  اللجوء  على  الحصول  بغية  البالد 

عن  ملفاتهن  فصل  طالبات  عائلي،  ال  شخصي 

كثيرات  نساء  أن  فيه  شك  ال  ومما  أزواجهن. 

على  الحصول  قبل  حتى  طويًال  باألمر  فكرن 

تأشيرات الدخول أو الوصول. وتواجه الدوائر 

متزوجات  لفتيات  السويد حاالت  في  الحكومية 

عاماً)  و15   14) القانونية  السن  عمر  تحت 

لجأن إلى الحكومة إلنقاذهن من ضرب واعتداء 

إلى  إضافة  ممتلكاتهن،  على  األزواج  واستيالء 

بالزواج  االعتراف  (عدم  الوهمي  الطالق  ظاهرة 

الزوجان  فيها  يسعى  التي  املحكمة)  أمــام 

منفصلتين ومساعدات  على شقتين  للحصول 

أكبر، فيما يبقون على اتصال سري.

صورة املرأة في املرآة األخرى

وعلى الرغم من سعي غالب املطلقين إلى إخفاء 

الذي يسم  والقال  للقيل  تفادياً  الطالق  أسباب 

الغربية،  العائلة  صورة  فإن  اللجوء،  مجتمعات 

بما تحمله من تشارك في املسؤوليات والحقوق 

والواجبات للطرفين أمام أعين الالجئات، شكلت 

أحد أبرز العوامل في انطالق شرارات املشاكل، 

من  العاطل  ـ  التاريخية  السيد»  «سي  فصورة 

ـ في مجتمعات  الحالين غالباً  العمل أساساً في 

املشرق، الذي يقضي وقته بمشاهدة التلفزيون 

فيما املرأة تعمل ليل نهار، انتقلت إلى مجتمعات 

وأمام  أصعب.  حياتية  ظروف  ظل  في  اللجوء 

النسائية،  املقاومة  حاالت  وتواتر  القانون  دعم 

أزواجهن  محاسبة  على  النساء  جرأة  تزايدت 

وتقديم شكاوى ضدهم. اليوم هناك أكثر من 

300 رجل سوري يحاكمون أمام القضاء األملاني 

بتهمة الشروع في إيذاء زوجاتهم.

االحتكاك  أن  الــتــحــوالت  ــذه  ه تكشف 

باملجتمعات الجديدة أنتج في املمارسة نوعاً من 

نمطا  املعتادين   الرجال  صدم  النسوي،  الوعي 

القناعات  ولهذه  لرغباتهم.  املرأة  خضوع  من 

في  الواقعي  أساسها  بالضرورة  الذكورية 

املجتمعات األم كاملجتمع السوري، حيث ترتفع 

(وتزيد عن 60  املئة  في   31.5 األمية عن  نسبة 

املركزي  املكتب  بحسب  األرياف،  في  املئة  في 

األطفال  ضد  العنف  ويمارس   ،(2012 لإلحصاء 

والنساء بنسبة وسطية تقترب من 22 في املئة 

أن  دون   ،(2012 للتنمية»  السورية  («األمانة 

الزوجية  العالقات  على  الحرب  تأثيرات  ننسى 

ورفعها لنسب العنف والتفكك ألسباب كثيرة. 

كأي  باملحصلة  عادية  الطالق  نسب  تكون  قد 

التقطت  واضحاً  تغيراً  هناك  لكن  آخر،  مجتمع 

يمنح  مجتمع  يوجد  هنا  خيطه:  طرف  املرأة 

مظلة قانونية متساوية للجميع.

متعددة  فرص  وجــود  فإن  ثانية،  جهة  من 

لها  منفصل  سكن  كتأمين  ــرأة  امل الستقالل 

وألوالدها وحمايتها من اعتداء الزوج، والتخلص 

بها  سيتحفها  كان  التي  «العار»  سبة  من 

أكبر  استعداد  على  جعالها  األصلي،  مجتمعها 

طالبات  نسبة  بالتالي  ترتفع  وأن  للمغامرة، 

من  املتزوجات  املتعلمات  بين  خاصة  الطالق 

أزواج غير متعلمين أو أقل منهن تعليماً، من هنا 

سوري  رجل  ألفي  من  أكثر  تظاهر  ملاذا  نفهم 

الحماية  حقوق  زوجاتهم  منح  ضد  أملانيا  في 

زوجاتهم  ضرب  من  تمنعهم  التي  القانونية، 

«شرعي»  حق  وهو  ضدهم،  العنف  وممارسة 

لهم كما يعتقدون.

موسم الهجرة إلى الشمال من جديد 

تتألف مجتمعات اللجوء، بوضعها الراهن، من 

خليط ال تنطبق عليه مواصفات املجتمعات األم، 

في  دولة واحدة  أبناء  فال هو مجتمع مؤلف من 

معين.  عرق  حتى  وال  واحدة  طائفة  وال  الغالب، 

االندماج  يضعف  الشتات  حجم  زيــادة  ومع 

حجم  توسيع  إلى  مؤدياً  املضيفة  باملجتمعات 

املسافة الثقافية الفاصلة عن السكان األصليين، 

وإلى زيادة حجم التفاعل سلباً ضمن الجماعة 

الالجئة (األقل تماسكاً) على حساب قيم املجتمع 

كتابه  في  كوليير  (بول  يشير  كما  الجديد 

«الهجرة»).

(هولندا)  سوري  موقع  أجراه  تحقيق  خلص 

طالق  حاالت  من  املئة  في   50 من  أكثر  أن  إلى 

سببها  اللجوء   مجتمعات  ضمن  السوريين 

الخيانة الزوجية، وهو مؤشر ثقيل مهما قيل في 

فهناك  اإلحصائية،  دقته  من  التقليل  أو  تبريره 

دون شك صورة نمطية غرست عبر عقود من 

امليديا في أذهان كثيرين عن مجتمعات الغرب و 

«نسائه اللواتي ينتظرن الفاتحين» وغيرها مما 

ليس  الالجئين،  للذكور  الجمعي  العقل  يتداوله 

أدل عليه ما تداوله السوريون أن من أهم أسباب 

«فتح» ـ لننتبه إلى الكلمة ـ أبواب الهجرة إلى 

أوروبا هو «شيخوختها» وقلة رجالها، عدا عن 

طروحات «أسلمة» النساء كمفتاح لنشر الدين 

القويم هناك.

للزواج  املحليات  النساء  طالق  ظاهرة  إن 

ظاهرة  هي  الجنسية  عن  بحثاً  بأجنبيات 

عقود.  منذ  املهاجرون  يعرفها  جديدة،  ـ  قديمة 

بدل  شابات  بنساء  الزواج  فيها  الجديد  أن  إال 

العجائز كما حدث سابقاً، وهو فعل قام به رجال 

متعلمون تعليماً عالياً. إال أن النسبة تبقى قليلة، 

املهاجرين  اندماج  تجارب  نجاح  عدم  بدليل 

األولى وغالباً ألسباب دينية. لكن الرغبة ببداية 

جديدة في بالد اللجوء تترافق مع السعي إللغاء 

الالجئة،  الالجئ/  عن  الهاربة  الهارب/  صفة 

بيسر،  املضيف  املجتمع  إلى  لالنتقال  وتمهد 

«ما  وإال فكيف نفهم دوافع زوجين عانيا ودفعا 

فوقهما وتحتهما» ـ بالتعبير السوري ـ ليفترقا 

بعد وصولهما إلى بر األمان؟ يحاول هؤالء قطع 

دون  بأنفسهم،  السابق  بتاريخهم  جذورهم 

االلتفات إلى خسائرهم معتبرين إياها فعًال ربحاً 

مستقبلياً مضموناً.

إلى أين؟

سلباً  هي  بما  املسائل  هذه  تقييم  يحتاج 

وإيجاباً إلى مزيد من الوقت حتى تنضج أكثر، 

موضوع  من  جزئية  يمثل  املوضوع  أن  وخاصة 

بل  الالجئين  فقط  ال  يمسّ  وهو  ككل،  الهجرة 

دولهم املضيفة، التي تتعرض لضغوط مختلفة 

جهة  من  وضغوط  منهم،  املزيد  قبول  بشأن 

ثانية لدمجهم في أخالقيات املجتمعات الجديدة 

دون املساس بجوهر دولة الرعاية.

 كاتب من سوريا

عن  نــزحــوا  الــصــومــال  فــي  «بونتالند»  سكان  مــن  ــف  أل

مليون   ٥ به  يتأثر  الــذي  الجفاف  بسبب  سكنهم  مناطق 

أمنهم  بفقدان  مــهــددون  مليون   ١٫٤ بينهم  صومالي، 

الجاري ديسمبر   / األول  كــانــون  شهر  ــالل  خ الغذائي 
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الطالق ليس أبغض الحالل!

كمال شاهين

فادي الحموي ـ سوريا

في مجتمعات اللجوء السوري

تعالَ معي إلى الصعيد.. تشريح قرية (١)
بعد انقطاعٍ دام 15 عاماً أو يزيد، أعود لزيارة 

مركز  قرى  إحدى  «الشَّاورِيّة»،  األجداد،  قرية 

«نجع حمادي» بمحافظة قِنا. املناسبة: حضور 

حفل زفاف أحد األقارب، وهي أيضا فرصة لرؤية 

لي  أو  وذكريات،  قرابة  بهم  تجمعني  أناس 

بالتأكيد  املباشر  التواصل  معرفة.  سابق  بهم 

أو  الهاتفي  التواصل  عن  مختلفاً  سيكون 

الفيسبوكي، وهذه السّنوات الطويلة قد تركت 

والشخصيات  واألجساد  الوجوه  على  آثارها 

أخرى  وجوانب  والبيوت،  املباني  وعلى  ربّما، 

كثيرة تستعصي على الحصر. يبدو األمر مثيراً 

لالهتمام وللمشاعر أيضاً.

الذكريات

«الصعيد» الذي كنا نزوره صغاراً في اإلجازات 

الصيفية، وكانت زيارته مصدر فرح، فهي تعني 

الترابية  طرقاته  في  واالنطالق  واللهو  اللّعب 

وفي  ندر،  فيما  إالّ  السيارات  مرور  من  اآلمنة 

والقصب  والبطّيخ  الشمّام  حقول  الحقول، 

وتزعجنا  أعــواده  بمصّ  نستمتع  كنا  الذي 

أوراقه الحادة التي تؤذي وجوهنا ونحن نسير. 

اللعب  في  أعمارنا  مثل  في  وأوالد  بنات  نشارك 

بالطين، أو في لعبة السبع طوبات، أو في ألعابٍ 

أخرى اخترعت هناك وجرى توارثها، تعتمد على 

البوص  أو  كالحصى،  املحيطة  البيئة  من  موادّ 

من  املعمَّرة  املستنقعات  نباتات  من  نبات  (وهو 

والغاب)،  القَصَب  هَيئة  على  النجيليّة  الفصيلة 

األغطية  أو  عرائس،  منه  نصنع  كنا  الــذي 

املستعملة.  الغازية  املياه  لزجاجات  املعدنية 

أو  الطازج  البلح  عن  نبحث  «النخيل»  تحت 

ليقذفوه  التصويب  في  املهارة  أصحاب  ننتظر 

على  املتساقط  البلح  على  نتسابق  ثم  بالطوب 

األرض، أصفر أو أحمر أو أخضر لم يطب بعد. 

بلهفة  ننتظره  كنا  الذي  البنات»  «شَعْر  بائع 

جيداً)،  اليوم  أذكر  زلت  (ما  أربعاء  كلّ  عصر 

املعتاد ونذهب فرحين لنشتري  يقف في مكانه 

منه حلواه املميزة التي تختلف عن تلك التي كنا 

ملحقة  القرية  ودكاكين  الدُّكّان،  من  نبتاعها 

من  الشراء  يجري  وأحيانا  أصحابها،  ببيوت 

«الحُوش»  أو  البهائم  حظيرة  مباشرة.  البيت 

أو  جاموس  من  تحويه  وما  هناك،  تسمى  كما 

وحَمير  الحقول،  في  للرعي  تـُؤخذ  وأغنام  بقر، 

كنا نسعد بركوبها الذي ال يكون ــ مثل اللعب 

وطيور  معينة..  سن  بعد  للبنات  مسموحاً  ــ 

«بُحّ»،  وبطّ يسمّى هناك  وأوز،  متنوعة: حمام، 

له  يخصص  كان  منطقتنا  في  وحيد  وجمل 

أصحابه مكاناً يراه منه الذاهب واآلتي. 

منها  الخرافية،  ــادات  ــع ال بعض  وهناك 

أطفالهن  األمهات  تصطحب  «البِيسِيوِي»: 

املرضى، وقت صالة الجمعة، إلى مكان معيّن حيث 

توجد صخرة يتبرّكون بها طلباً للشفاء، حيث 

وتصب  عارياً  الصخرة  على  طفلها  األم  توقِف 

وتلقِي  تكسرها،  ثم  زجاجة  من  املاء  رأسه  على 

األطفال  فيتسابق  األرض.  على  املغلّفة  الحلوى 

التقاطها بحذر خوفاً من قطع  الحاضرون على 

الزجاج املتناثرة. لم تكن تلك الهالة التي تُضفى  

«اإلسكندرية»،  أو  «مصر»  من  اآلتين  على 

اإلندماج  من  تمنعنا  واللهجة،  املظهر  مختلفي 

مستوعبات  كملء  نشاط،  كل  في  واملشاركة 

طلمبة  أو  قريب  عمومي  صنبور  من  املياه 

(مضخة) أو بِركة بعيدة، أو الخروج مع البنات 

إلى  «الحشيش»  رحالت  في  الباكر  الصباح  في 

باملِحَشّ  أو  غالباً  وبأيدينا  البعيدة،  الحقول 

أكياس  بها  ونمأل  األرض  حشائش  نقطع 

ولم  أصغرها،  أختار  كنت  األحجام.  متفاوتة 

صعبة  املهمة  كانت  فقد  ملئها،  على  يوما  أقدر 

من  سخرية  موضع  دائما  كنت  ولذلك  للغاية، 

نضعها  ونحن  بها،  ونسير  املاهرات،  الرفيقات 

للبهائم.  تُقدَّم  حيث  البيت  إلى  رؤوسنا  على 

كانت بالنسبة لنا نزهة ولهواً أكثر من كونها 

ذكريات  للرفيقات..  كانت  كما  جديّة  مهمة 

بهم  تفرقت  وأشخاص  أماكن  مع  جداً  كثيرة 

سبل الحياة، أو رحلوا عنها دون وداع.

«امرأة  أو  نناديها،  «سِتِّي» كما كنا  أو  جدتي 

الحاج» كما لُقِبَتْ بعد أن أدّى جدي الفريضة منذ 

زمن بعيد، كانت األكبر سنّاً، في عقدها السابع 

أو الثامن (فأعمار هذا الجيل تُقدّر وال تعرَف على 

البيت  قاطني  بين  نشاطاً  واألكثر  الدقة)،  وجه 

الواسع العديدين. كانت تسير في يومها وفق 

وأول  مساء  تنام  من  أول  تغيّره.  ال  دقيق  نظام 

والبهائم  الطيور  تُطعم  فجراً،  تستيقظ  من 

وتُحوّل املياه من الصنبور العمومي لتمأل جميع 

بعض  في  لنا  وتعدّ  واملعدنية،  الفخارية  األواني، 

أو  معكرونة  عن  عبارة  لذيذاً  إفطاراً  الصباحات 

أرز باللبن والسكر. تغضبها الطيور إن تخطّت 

الصغار  ويغضبها  الدار  ساحة  إلى  حدودها 

كعادتها،  العتبة،  على  جالسة  وهي  رأتهم  إن 

بصوت  بعيد  من  فتنهرهم  بالصنبور  يعبثون 

مرتفع. وفي صفوها توزّع عليهم الحلوى التي 

لم يكن دوالبها الخاص يخلو منها، وال أعرف من 

أين كانت تأتي بها. تصر على قضاء حوائجها 

التلفاز،  مشاهدة  أبداً  تستهويها  وال  بنفسها 

فقد كانت على ما يبدو متمسكة بعاملها القديم. 

ترك الزمن انحناءة على الظهر ولكنه لم يسلب 

من  الرغم  وعلى  الحياة.  على  واإلقبال  املقدرة 

فقد  الوقت،  طوال  شعرها  تغطّي  كانت  أنّها 

كانت حريصة على صبغه باألسود أو بالحنّاء. 

ذات  اللون،  قاتمة  فساتين  عن  عبارة  مالبسها 

تتسع  ثم  الخصر  عند  تضيق  طويلة،  أكمام 

من  جزءاً  وتُظهر  الرشيق،  قوامَها  يناسب  مما 

عريضاً،  فضيّاً  خَلخاًال  ترتدي  كانت  الساقين. 

أو ما يسمونه بـ»الحِجْل»، ال تخلعه حتى عند 

لسانها  وعلى  البِشْر،  كان  وجهها  في  نومها. 

كانت الدعوات.

 على أيّة حال، الطفلة أو املراهقة التي كنتُها، 

واللعب  التنزه  سوى  يهمّها  يكن  لم  والتي 

لزم  إن  معهم  الشجار  أو  األقــران،  مع  واملزاح 

األمر، صار همها اآلن التأمّل والسؤال.

الرحلة

رحلة السفر طويلة جداً ومرهقة. كانت رحلة 

ليليّة، ال نوم متصًال أو عميقاً، بكاء األطفال مزعج 

وهو  الـ»بوفيه»  لعامل  املتكرر  املرور  للغاية، 

شاي،  القطار:  عربات  عبر  أمامه  عربته  يجرّ 

يصعدون  وآخرون  سندويتشات..  نسكافيه، 

أحاول  فالفل..  في كل محطة: مشبّك.. عيش، 

النوم وتفادي صرصار صغير، ليس الوحيد هنا، 

كيف  للنافذة.  املجاور  مقعدي  بجانب  يسير 

يكون الحال في قطارات الدرجة الثالثة إذاً؟

الخافت  الضوء  وذاك  الفجر،  وقت  أجمل  ما 

الذي يفصل عتمة الليل عن سطوع الشمس في 

أن أستمتع بمشاهدة  اآلن أستطيع  نهار حارّ. 

الحقول والنخيل والشجر والدوابّ. كانت تلك 

للرحلة،  تحمساً  تزيدنا  أطفاًال  ونحن  املشاهدة 

وال تزال عندي موضع اهتمام.

بعض  ناظريّ،  أمام  ممتدة  الزراعية  األراضي 

رجال يعملون بها ونساء. يصحبنا النيل حيناً 

الطريق  في  الناس  حركة  أرقب  نفترق.  وحيناً 

وأتأمل وجوههم على كل محطة: أسيوط، طِما، 

جِرجا.. في الصباح الباكر لكلّ مقصده، فرادى 

الغيط،  أو  الجامعة  أو  املدرسة  جماعات:  أو 

وهناك من يذهب للعالج. كتلك املرأة الستينية 

القطار مقعدها في محطة  قابل مقعدي في  التي 

أسيوط حيث يكون التوقف ملدة أطول، ممتلئة 

مضطرب  جامداً  بدا  الذي  الوجه  دون  القوام 

يعكس  جموده  كــان  إن  ــدري  ت ال  العينين، 

شخصية صارمة أم يعكس ضيقاً طارئاً سوف 

تحاليل  أنها  يبدو  أوراقاً  تحمل  كانت  يزول. 

شفاف  بالستيكي  كيس  أيضا  ومعها  طبية، 

استوقفتني  ملاذا  أعرف  ال  األدوية.  علب  يضم 

الذي  األسمر  ألوجهها  بانتباهي؟  واستأثرت 

لطرحتها  أم  أصيلة؟  صعيدية  بمالمح  ينبئ 

بإتقان  وامللفوفة  بالتركواز  املطرزة  السوداء 

فوق طرحة أخرى مكوّرة أعلى الجبهة بطريقة 

التي تصحب  يديها  لحركات  أم  النظر؟  تلفت 

حديثها مع شاب يجلس بجوارها، مما ذكّرني 

في  أراهن  كنت  الالئي  الصعيد  نساء  بحركات 

أشعر  الوجوه  بعض  معاً؟  يثرثرن  وهن  القرية 

ولكنّ  التواصل  في  ورغبة  ود  بمشاعر  نحوها 

وددت  لن يوصل صوتي،  املحكم  نافذتي  زجاج 

لو التقت عينانا كي ألوّح لها بيدي وأبتسم.

«شاي، شاي» ينادي الرجل ذو الجلباب الذي 

صعد القطار للتو حامال برّادا كبيرا يتبعه طفل 

وطفالت  وسيدات  فتيات  بالستيكية.  بأكواب 

(ظاهرة  الركّاب  للتسول من  صغيرات تصعدن 

لم تكن موجودة).

ما زلت أرقب البشر واملنشآت التي تمر سريعاً 

البعيدة.  القرى  وراءها  تُخفي  واجهة  وتمثل 

وهناك  حمير،  على  والعِمامة  بالجلباب  رجال 

قاعة  األحزاب،  أحد  مقر  التوكتوك،  يركب  من 

غالل  شونة  القبطية،  السيدات  جمعية  أفراح، 

على  من  مسجداً..  تجاور  كنيسة  طَهْطَا، 

ليس  طفالن،  وأمامها  مدرسة،  مبنى  يظهر  بُعدٍ 

إليها، بل على عربة  بزي مدرسي في طريقهما 

خضروات خشبية تمتلئ بالباذنجان. 

بعد إحدى عشر ساعة تقريباً استنفدت الليل 

محطة  إلى  وصلنا  النهار،  من  وساعات  كلّه 

«نجع حمادي»، ومدينة نجع حمادي وقراها تقع 

شمال  كيلومترا   80 بعد  على  قِنا  محافظة  في 

غرب األقصر. بعد السالم والترحاب، توجهنا إلى 

سيارة مخصوصة تنتظرنا لتنقلنا إلى القرية، ال 

مواصالت نقل عام هنا، سيارات تؤجر بالراكب 

القرية  رجــال  بعض  يمتلكها  مخصوصة  أو 

ويعملون عليها بتوصيل األهالي عند الطلب، أو 

توكتوك للمسافات القصيرة، ولها أيضا الحمير 

أزيد قليًال  أو  يركبها الرجال. بعد نصف ساعة 

وصلنا القرية. مرحبا! هنا عالم آخر.

كاتبة وصحافية من مصر

منى عالّم



األمية في تونس جيدة.  التمدرس ومحو  تُعتبر نسب 

قليلة  سنوات  وحتى  إنكارها.  يمكن  ال  حقيقة  هذه 

من  متقدّمة  عاملية  مراتب  يحتلّ  التعليم  كان  ماضية، 

واحدة  التعليمية  السياسة  تعتبر  ربما  الجودة.  حيث 

التونسية منذ  الدولة  القليلة في حساب  الحسنات  من 

وموحّد  مجاني  تونس  في  العمومي  التعليم  استقاللها. 

وتمتد مؤسساته على كامل تراب البالد (وإن كان هناك 

تفاوت بين املناطق). على الرغم من كل ذلك، فإن هناك 

ظاهرة جديدة (نسبياً) ما انفكت تتعاظم وتفرض نفسها 

في السنوات األخيرة: التعليم الخاص. يندر أن تتجوّل 

في شوارع املدن التونسية الكبرى فال تعترضك إعالنات 

تَعِد  وكلها  جديدة،  خاصة  كلية  أو  مدرسة  افتتاح  عن 

نجاح  وضمان  مثالي  تكوين  بتوفير  والطلبة  التالميذ 

باهر.

بدأ  بل  األثرياء،  على  حكراً  يعد  لم  الخاص  التعليم 

كل  العمومي.  التعليم  وينافس  أخرى  طبقات  يجذب 

اإلقبال  املعطيات واألرقام تؤكد ذلك. ما هي أسباب هذا 

على التعليم الخاص، وما هي تأثيراته املستقبلية؟

أرقام ومعطيات 

حتى أواخر ثمانينيات القرن املاضي، كانت الدولة هي 

«املدرِّس» الوحيد للتونسيين، وكانت نسبة عالية من 

امليزانية تذهب إلى الوزارات املعنية بالتعليم. مع قدوم 

خياراً  تبنّى  فهو  تسوء،  األمور  بدأت  علي،  بن  الجنرال 

«الدولة  عن  التدريجي  التخلي  على  قائماً  اقتصادياً 

في  ساهم  نيوليبرالي  نظام  نحو  والسير  الراعية» 

«سلعنة» التعليم وإخضاعه ملنطق السوق. في حزيران/

يونيو 1992 أصدرت الدولة قانوناً يسمح للمستثمرين 

بإنشاء مؤسسات تربوية وتعليمية خاصة. في البداية، 

وبمرور  لكن  بجدية،  املؤسسات  هذه  إلى  يُنظر  لم 

التعليم الخاص في جذب أعداد متزايدة  السنوات، بدأ 

مراحل  كل  في  تنشط  املؤسسات  هذه  املنتسبين.  من 

التعليم من الحضانة إلى املاجستير. 

قرابة  اليوم  تونس  في  توجد  االبتدائي:  التعليم   -

200 مدرسة ابتدائية خاصة تتوزّع أغلبها على الواليات 

وسوسة  وصفاقس  العاصمة  الكبرى:  التونسية 

فقط)،  الواليات  هذه  في  مدرسة   150 من  (أكثر  ونابل 

التالميذ  عدد  األخرى.  الواليات  في  البقية  تتناثر  فيما 

الـ50  يتجاوز  الخاص  االبتدائي  التعليم  في  املسجلين 

قارنّاها  ما  إذا  خصوصاً  عادية،  األرقام  تبدو  قد  ألفاً. 

األربع  يفوق  الذي  العمومية  االبتدائية  املدارس  بعدد 

علمنا  ما  إذا  لكن  املليون.  تالميذها  عدد  ويتجاوز  آالف 

أن عدد املدارس الخاصة كان إلى العام 2000 ال يتجاوز 

التالميذ املسجّلين فيها كان ال  األربعين مدرسة، وعدد 

يتجاوز العشرة آالف، عندها فقط سنفهم أن قدرة هذه 

سريع  تصاعد  في  التالميذ  استقطاب  على  املؤسسات 

ومستمر.

عدد  يبلغ  وثانوي):  (إعــدادي  املتوسط  التعليم   -

اإلعداديات واملعاهد الثانوية في تونس 1700 مؤسسة 

بنسبة  أي  الخاص،  القطاع  تتبع   300 من  أكثر  منها 

ألفاً  الـ80  فيتجاوز  التالميذ  أعداد  أما  الخُمس.  تقارب 

(مقابل 800 ألف في القطاع العمومي). نصف املؤسسات 

(العاصمة،  كبرى  مدن  أربــع  على  تتوزع  الخاصة 

املدن  على  البقية  تتوزّع  فيما  نابل)  سوسة،  صفاقس، 

األخرى. 

عدد  يكن  لم   ،2001 العام  حتى  العالي:  التعليم   -

اليوم  أما  الستة،  الخاصة يتجاوز  الجامعية  املؤسسات 

مرات  أن عددها تضاعف عشر  أي  66 مؤسسة،  فتبلغ 

خالل 15 عاماً فقط. وهو مرشح لالرتفاع بحكم أنّ هناك 

املكثف.  اإلقبال  نتيجة  اإلنشاء  طور  جديدة  مؤسسات 

يتجاوز عدد الطلبة املسجلين الـ35 ألفاً (مقابل 300 ألف 

طالب في القطاع العمومي يتوزعون على 190 مؤسسة). 

الطلبة  من  املئة  في   10 يستقطب  الخاص  القطاع 

مجموع  من  املئة  في   25 من  أكثر  ويدير  التونسيين 

االختصاصات  أهمّ  البالد.  في  العالي  التعليم  مؤسسات 

اإلعــالم  الهندسة،  الخاص:  التعليم  يوفرها  التي 

االختصاصات  األعمال،  وإدارة  املحاسبة  والتكنولوجيا، 

شبه الطبية وبدرجة أقل التصميم واملوضة. 

أسباب انتشار الظاهرة

املدارس  نبذ  إلى  تدفعها  قد  التي  أسبابها  عائلة  لكل 

الخاص.  القطاع  إلى  والذهاب  العمومية  والجامعات 

في  العمومي  التعليم  مستوى  تدنّي  أنّ  الكثيرون  يعتبر 

الواقع  في  لكن  الرئيسي،  السبب  هو  األخيرة  السنوات 

حسب  تختلف  وهي  تأثيراً،  أكثر  أخرى  أسباب  هناك 

املرحلة العمرية للتلميذ وحسب الطبقة االجتماعية التي 

تنتمي لها العائلة. 

- التعليم االبتدائي: املدارس الخاصة لديها قدرة جذب 

قوية بفضل عوامل عدة. عادة ما يكون عدد التالميذ في 

صفوف هذه املؤسسات ما بين 15 و20 تلميذاً، أي تقريباً 

نصف ما هو عليه في املدارس العمومية املكتظة (35-25 

الدرس  أن ظروف  الواحد)، مما يعني  تلميذاً في الصف 

لكل  املدرس  الذي يخصصه  والوقت  والتركيز أحسن، 

على  بتركيزها  املدارس  هذه  تمتاز  كما  أكبر.  تلميذ 

اللغات األجنبية وتخصيصها وقتاً أكبر لألنشطة الفنية 

املدارس  تعتبر مصاريف  املتوسطة  الفئات  والترفيهية. 

وتدعيم  أبنائها  تعليم  في  االستثمار  من  نوعاً  الخاصة 

التفوق الحقاً  التي ستمكنهم من  «التنافسية»  قدرتهم 

في املستويات األعلى والتوجه إلى االختصاصات العلمية 

الفئات  أما  العالية.  التشغيلية  اآلفاق  ذات  «املرموقة» 

امليسورة فترى في هذه املدارس أمكنة ينشأ فيها أبناؤهم 

مع تالميذ «يشبهونهم»، كما أنّ األمر ال يخلو من التميّز 

أو ما يُقال له «البرستيج». 

أن  الحقيقة  وثانوي):  (إعدادي  املتوسط  التعليم   -

ال تحظى بسمعة  الخاصة  املتوسط  التعليم  مؤسسات 

حاضنات  يعتبرونها  ما  فعادة  التونسيين،  لدى  طيبة 

املؤسسات  طردتهم  الذين  «الفاشلين»  للتالميذ 

أخطاء  الرتكابهم  أو  املتكرر  لرسوبهم  إمّا  العمومية 

لبيع  كمحال  تعمل  املؤسسات  هذه  من  الكثير  فادحة. 

العمومي رسب  القطاع  «النجاح»: يمكن مثًال لتلميذ في 

في السنة األولى إعدادي بمجموع متدنٍ جداً أن يسجل 

نفسه في مؤسسة خاصة فيجد نفسه في السنة الثانية 

في هذه  الثالثة.  السنة  إلى  غانماً  يمر ساملاً  ثم  إعدادي 

تصنع  ألنها  ليس  تقريباً،  أحد  يرسب  ال  املؤسسات 

لدى  الكامنة  والقدرات  املواهب  تكتشف  أو  املعجزات 

التلميذ، لكن ألن «صاحب املحل» يسعى إلرضاء الزبائن 

فيضغط على املدرسين لكي يزيّنوا النتائج.

- التعليم العالي: في هذا املستوى، تصبح األمور أكثر 

جداً.  متنوّعة  الخاصة  املؤسسات  طلبة  فمالمح  تعقيداً، 

أبناء  أساساً  ـ  الجامعات  هذه  يقصدون  الذين  هناك 

منها  املتخرجين  بتشغيل  تَعِد  ألنها  ـ  الوسطى  الطبقة 

بحكم عالقتها مع شركات عدة أو حتى شراكتها معها. 

تمكِّنهم  ألنها  الكليات،  هذه  يقصدون  الطلبة  من  عدد 

يسعفهم  لم  شعبة  في  بالدراسة  حلمهم  تحقيق  من 

في  إليها  الذهاب  من  البكالوريا  امتحان  في  مجموعهم 

بحسب  وتمنح  محدودة  املقاعد  ألن  العمومي،  القطاع 

ألنه  «الخاص»  يختارون  الذين  هناك  بالطبع  الكفاءة. 

أكثر مرونة في االمتحانات وشروط االرتقاء من سنة إلى 

السنة التي تليها. أما أبناء الطبقات الثرية، فعادة ما يكون 

«اعتبارية»  على شهادة  الحصول  هو  األساسي  هدفهم 

وليس التحصيل العلمي في حد ذاته أو تأمين عمل. 

التأثيرات املستقبلية 

منذ ربع قرن، ومع بداية ظهور التعليم الخاص، كان 

عدد منتسبيه ال يتجاوز العشرة آالف على أقصى تقدير. 

اليوم يتجاوز عدد تالميذ املؤسسات التعليمية الخاصة 

يتابعون  تونسي  مليونَي  من جملة  ألفاً   170 وطلبتها  

املؤشرات  وكل  العُشر.  تقارب  بنسبة  أي  الدراسة، 

تغوّل  أن  ونالحظ  تتعاظم.  زالت  ما  الظاهرة  أنّ  تؤكد 

جداً  سلبية  تأثيرات  عليه  ستترتّب  الخاص  التعليم 

على املديين املتوسط والطويل: 

واحدة  وهي  العمومي:  التعليم  منظومة  تهديد   -

األمن  باب  في  وتدخل  الوطنية،  الوحدة  ضمانات  من 

الحديثة  تونس  عليها  بنيت  منظومة  القومي.. 

والفقر.  الجهل  دائرة  التونسيين من  وأخرجت ماليين 

بالتأكيد، ليست األمور في القطاع العمومي مثالية، لكنه 

يبقى ضمانة ألبناء الطبقات الفقيرة واملتوسطة الدنيا، 

كما أنّه مراقَب من طرف الدولة، ويتميّز بحضور قوي 

للنقابات في صفوف أساتذته وطالبه، عكس ما هو عليه 

األمر في التعليم الخاص.

- ضرب مبدأ املساواة: يمنح التعليم الخاص أفضلية 

مجموعه  يمكّنه  لم  مثًال  فقير  فطالب  الثروة،  لديه  ملن 

في امتحان البكالوريا من التوجّه إلى شعبة الهندسة، 

الثري،  الطالب  أما  والسالم،  أخرى  شعبة  سيختار 

وباملجموع نفسه، فيمكنه أن يدرس الهندسة في جامعة 

خاصة، ويصبح مهندساً معترفاً به. مراهق في اإلعدادي 

من  سيُحرم  وطيشاً،  حماقات  ارتكابه  بسبب  طُرد 

التسجيل في كل املؤسسات العمومية، وسيجد نفسه 

أما  االنحراف.  أو  بخس  بأجر  عمل  قبول  على  مجبراً 

التلميذ الذي ينحدر من عائلة ثرية، فبإمكانه التسجيل 

في مؤسسة خاصة، وعفا الله عما سلف. 

التعليم  تغوّل  الطبقي:  الفرز  وتعميق  إنتاج  إعادة   -

نحو  طريق  وأنجع  كأسرع  وتكريسه  الخاص 

بل  الطبقية  الفوارق  إنتاج  سيعيد  الباهر»  «املستقبل 

النخب  وإنتاج  املهمة  والوظائف  فالثروة  وسيعمّقها. 

أن  يكفي  واحدة.  طبقة  على  مقصورة  كلها  ستكون 

نقول إنّ رسوم التسجيل الشهري في «أرخص» جامعة 

خاصة تتجاوز األجر األدنى املضمون في تونس. 

أساسية  ركيزة  املدرس  املدرِّس:  مكانة  إضعاف   -

أو  لألولياء  يمكن  وال  حقوق  له  العمومي،  التعليم  في 

يتمتّع بضمانات  فهو  ابتزازه،  أو  عليه  الضغط  اإلدارة 

وحقوقه.  كرامته  تضمن  قوية  نقابات  ودعم  قانونية 

في املؤسسات الخاصة هو «موظف» في خدمة صاحب 

يعرفون جيداً  الخاص  التعليم  في  عملوا  الذين  العمل. 

بل  سكوت  وسط  وأوليائهم  التالميذ  دالل  «جحيم» 

وتواطؤ اإلدارة.

 باحث من تونس

من مدرسة رسمية إبتدائية في تونس

قـضـيــــة

3 الـخمــيــــــس

التعليم الخاص يتغوّل في تونس

مبادرات مجتمعية ملواجهة إرث العادات والتقاليد

انتشرت مؤخراً مبادرات متنوّعة من أجل تيسير الزواج في محافظات 

حفلت  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  إلى  باإلضافة  مختلفة،  مصرية 

بكثيرٍ منها. وقد ظهرت تلك املبادرات باألساس من أجل التخفيف من 

متطلبات الزواج، وضرورة التنازل عن كثير من األشياء التي تثقل كاهل 

الذهب،  أو إللغاء شرط  املهور،  الشبان والفتيات، سواء لجهة تخفيف 

املُلحّة. وترتبط تلك  أو  أو إللغاء أحد متطلّبات السكن غير الضرورية 

اجتماعية  تداعيات  من  له  وما  االقتصادي  بالواقع  بالتأكيد  املبادرات 

جمّة.

الزواج في مصر: أرقام هامة

ما  أو  الزواج،  تأخُّر سن  األخيرة ظاهرة  الفترة  في مصر خالل  ازدادت 

للتعبئة  املركزي  «الجهاز  لـ  فوفقاً  «العنوسة».  مصطلح  عليه  يُطلق 

الذين تجاوز عمرهم 35  العامة واإلحصاء» فإن عدد الشبان والفتيات 

الحالي،  العام  في مطلع  وفتاة  مليون شاب   13 بلغ  زواج  دون  من  عاماً 

من  وأن نسبتهم تختلف  فتاة،  مليون  و10.5  مليون شاب   2.5 منهم 

املئة،  في   30 الحدودية  املحافظات  في  بلغت  أخرى، حيث  إلى  محافظة 

ومحافظات الوجه البحري 27.8 في املئة، والصعيد 25 في املئة. في حين 

تبلغ حاالت الزواج العرفي في مصر حوالي 88 ألف حالة، أي بنسبة 9 في 

املئة من إجمالي عقود الزواج.

أشارت  حيث  املصري،  للشباب  االقتصادي  بالوضع  ذلك  ويرتبط 

إحصائية صادرة عن الجهة الرسمية نفسها خالل العام الجاري إلى أنّ 

معدل البطالة بين الشباب يبلغ 27.3 في املئة، في حين أنّ هناك أرقاماً 

غير رسمية تؤكد أنّ الرقم أكبر من ذلك بكثير. وفي كل األحوال، فذلك 

الزواج،  إقبالهم على  بالتأكيد على  يؤثر  للشباب  متردياً  يعكس وضعاً 

خاصةً في ظل ارتفاع تكاليفه ومتطلباته بشكل يجعله شبه مستحيل.

نماذج ملبادرات مجتمعية 

وتم  شبكة»،  «بالها  مبادرة  مؤخراً،  انتشرت  التي  املبادرات  أبرز  أحد 

تدشينها بالصعيد جنوب مصر، وتقوم على التخلّي عن الشَبكة وهي 

تقليل  أجل  للعروس، وذلك من  العريس  يقدّمه  الذي  الذهب  عبارة عن 

قياسي.  بشكل  الذهب  أسعار  ارتفاع  ظل  في  خاصةً  الزواج،  تكاليف 

محافظات  إلى  مصر  بصعيد  سويف  بني  محافظة  من  انطلقت  كذلك 

أخرى مبادرة «زواج بدون ذهب»، والتي طالبت أيضاً بإلغاء الذهب من 

قائمة طلبات العروس. وفي السياق ذاته انطلقت مبادرة شبابية أخرى 

تكاليف  تخفيف  إلى  باألساس  وتهدف  ببساطة»  «اتجوزوا  اسمها 

الزواج، ودعا القائمون عليها إلى ضرورة التبسيط في متطلبات الزواج 

وعدم وضع «الحفاظ على املكانة االجتماعية» كعائق أمام ذلك.

وكذلك ظهرت مبادرة «عايز أتجوز» التي اتسمت بتفاعل عدد كبير 

من رواد مواقع التواصل االجتماعي معها، خاصة في ظل تأكيدها على 

التداعيات االجتماعية الخطيرة للمغاالة في تأخّر سن الزواج مثل زيادة 

معدالت الجريمة، إقبال الشباب على املخدرات، ظاهرة األطفال اللُقطاء، 

انتشار االضطرابات النفسية لدى الشباب..

التابعة  «البراجيل»  بقرية  األهالي  بعض  نظّم  الجيزة،  محافظة  وفي 

كبار  بحضور  الزواج»  تيسير  «مبادرة  بعنوان  مؤتمراً  أوسيم  ملركز 

فيها مثل  املبالغ  املطالب  التخلّي عن بعض  العائالت واألسر، استهدف 

األعباء  الحاضرون على تخفيف بعض  واملَهر وغيرهما. واتفق  الشَبكة 

املادية على املتزوجين مثل إلغاء «النيش»، وهو عبارة عن دوالب خشبي 

أكواب  املتزوجات حديثاً  املصريات  فيه  زجاجية شفّافة تضع  بواجهة 

األُسَــر،  لعشرات  تكفي  وفضّة  كريستال  وقطع  وكــؤوس  وأطباق 

ويتسابقن فيما بينهن على كمّ وقيمة محتوياته التي ال استخدام لها 

باألساس في الغالب وال طائل منها، وهو أحد املتطلبات الرئيسية التي 

بإلغائه  مطالبين  عليه،  فيسبوكية»  «ثورة  الشباب  من  العديد  دشّن 

ال  االجتماعية  الوجاهة  بفكرة  ويرتبط  ومكلّف  ضروري  غير  باعتباره 

أكثر.

هل تنجح الجهود املجتمعية وحدها؟

خاصة  السلبية،  االقتصادية  للتغيُّرات  كانعكاس  املبادرات  تلك  تأتي 

خالل السنوات القليلة املاضية، وانعكاساتها على أسعار السلع وأسعار 

العقارات. وفي هذا اإلطار، فإنه ال بد التأكيد على أن تلك املبادرات هي ردّ 

فعل طبيعي من العقل الجمعي من أجل مواجهة ظاهرة تأخُّر سن الزواج 

من  تنطلق  املبادرات  تلك  أغلب  أن  الالفت  من  فإنه  كذلك  وتداعياته، 

الصعيد، وهو  والتقاليد، وهي محافظات  بالعادات  املناطق تمسُّكاً  أكثر 

يدلّ على أن هناك أزمة تتطلّب جهوداً مجتمعية تتجاوز أي إرث قديم 

الكبير  التجاوب  هو  أيضاً  والالفت  األزمة.  زيادة  غير  يفعل  ال  وتقليدي 

لدى قطاع عريض من املواطنين مع تلك املبادرات، وهو ما جعلها تتسم 

بالكثرة والتنوُّع والدينامية.

وقد  باألساس،  فرديّة  حلول  النهاية  في  هي  املجتمعية  الجهود  تلك 

تحلّ جزءاً بسيطاً من أزمة صعوبة الزواج في مصر وتأخُّر سنه، وهي 

اقتصادية  بإصالحات  سواء  الدولة،  من  جهوداً  جانبها  إلى  تتطلب 

حقيقية ال تؤثر على الحياة املعيشية للمصريين وتوفر فرص عمل لهم، 

أو بحلول من خارج السائد مثل توفير متطلّبات الزواج بأسعار مخفّضة 

والشباب  اإلعالم  مثل  املَعنية  الوزارات  فإن  آخر،  جانب  ومن  مدعومة. 

من  تُغيّر  توعوية  بحمالت  مطالَبون  األزهر،  وكذلك  واألوقاف  والثقافة 

ثقافة املصريين بشكل عام في اتجاه تيسير متطلبات الزواج.

وأخيراً، فإن عدوى تلك املبادرات املجتمعية سوف تستمر في االنتشار، 

خاصةً أن محرّكاتها ودوافعها وأسبابها ما زالت قائمة وآخذة في التزايد 

بشكل كبير، خاصةً مع اإلجراءات االقتصادية األخيرة.. وسيظلّ هناك 

تفاعل مجتمعي كبير معها.

كاتب وباحث سياسي من مصر

محمد رامي عبد املولى

أحمد عبد العليم

محتجزون  الــســوداء  أفريقيا  دول  من  مهاجر 

الليبية،  للحكومة  تابعة  «مستودعات»  في 

الــدول  هــذه  من  مهاجر  ألــف   ١٦٨ وصــل  وقــد 

الحالي. الــعــام  خــالل  ليبيا  عبر  إيطاليا  ــى  إل 7000
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»إنا نضرع إليكم باسم الشرف الوطني والحرمة الدينية 

أن تتركوا تلك البقية الباقية من نساء األمة آمنات مطمئنات 

في بيوتهن، وال تزعجوهن بأحالمكم وآمالكم، فكل جرح من 

لسان  على  الشرف«. كلمات جاءت  إال  دواء  له  األمة  جروح 

في  املنفلوطي«  لطفي  »مصطفى  املعروف  املصري  الكاتب 

اسم  لها  اختار  بقصة  »العبرات«  القصصية  مجموعته 

»الحجاب«. لم تكن قصة بقدر ما هي خطبة الذعة يوجهها 

لـ »قاسم أمين«، رائد حركة تحرير املرأة في مصر في أوائل 

عشرينيات القرن املاضي. والسطور السابقة هي بعضٌ مما 

للبرقع عن  املصرية  املرأة  ندائه بخلع  نال »قاسم« بسبب 

خلف  من  بالحياة  القبول  وعدم  بالعلم  والتحرر  وجهها، 

»حجاب«.

عقود مرت. هل تغيرت الصورة كثيراً؟ هل أصبح ما دفعه 

عن  الدفاع  حق  سبيل  في  ورجال  نساء  من  وغيره  قاسم 

أفكار مختلفة وجريئة  أمراً  مثمناً؟ غالباً اإلجابة هي بـ »ال«. 

فما  متذبذبة،  قليلة  خطوات  إال  بعيداً  املجتمع  يتحرك  لم 

الجدل  من  الكثير  إلى  للدفع  حاضرة  »حجاب«  كلمة  زالت 

الذي  الثمن  زال  وما  املصري،  املجتمع  داخل  واالختالف 

تدفعه الفتاة التي تقرر أن تسير عكس التيار دفاعاً عن حقها 

الشخصي في اختيار هيئتها هو من أشد األثمان وطأة، بينما 

على الجانب اآلخر ينازع املجتمع بشراسة شديدة من أجل 

الحفاظ على ما يراه صحيحاً عاداًل ومستقراً.

»ظاهرة« خلع الحجاب

االتساع  في  آخذة  ظاهرة  هناك  أنّ  إلى  الكثيرون  يشير 

الفتيات  من  كثير  إقبال  وهي  األيام،  هذه  املصرية  بالحياة 

بالفعل  يحدث  ما  وهو  الحجاب«،  »خلع  على  فردي  بشكل 

من دون التوقف للتدقيق املطلوب بكلمة »ظاهرة«. وكما هو 

معتاد مع كل موجة تغيير، تخرج النظريات العامة الخطابية 

لسماع  تتوقف  مما  أكثر  ترى،  ما  تفسير  محاوِلةً  سريعاً 

على  بناء  ترى  ما  لتطويع  تذهب  وقد  بل  الشأن،  أصحاب 

االتجاهات السياسية املتصارعة.  لذا فليس غريباً أن تسمع 

يعيشه  الذي  الخلل  نتيجة  فكرية  لوثة  هو  يحدث  ما  أنّ 

املجتمع املصري بعد نزع حكم جماعة اإلخوان املسلمين منه،ً 

أو ادعاء سطحي بوجود  مما خلق حالة هلع من »التدين«، 

توجه سياسي رسمي لتجديد الخطاب الديني.. وغيرها من 

اآلراء العامة املعلبة.

على  املفتوحة  الضروس  الحرب  وعن  ذلك  كل  عن  بعيداً 

االجتماعي  التواصل  وسائل  كانت  الفضائيات،  شاشات 

هي املتنفس الحقيقي.  وعبر الفضاء الواقع خارج السيطرة 

مساحة  الفتيات  من  الكثير  وجدت  للمجتمع،  التقليدية 

أو العودة  للتعبير عن أسباب اتخاذها قرار »خلع الحجاب« 

الرتدائه في بعض الحاالت.

مثل:  الصفحات،  تلك  عبر  النقاش  طرحها  هامة  مسائل 

للحجاب  خلعي  أسباب  لشرح  املجتمع  يضطرني  »ملاذا 

فوق  وضعتِه  ملاذا  يوماً  يسألني  لم  أحداً  أن  من  الرغم  على 

من  الشخصية  صفحتي  على  صورتي  أضع  »أنا  رأسك؟«، 

هاماً في حياتي..  أراه  تغييراً  اخترت  أني  دون حجاب، ألعلن 

لم أستهدف سماع كلمات املباركة وال أقبل بالتأكيد كلمات 

على  أصبحت  ألنني  قراري  »اتخذت  واإلهانة«،  التجريح  

للرأس  بوضعي غطاء  دينيا  واجبا  أؤدي  ال  أني  كاملة  قناعة 

الرتدائه..  أعود  وقد  اليوم  الحجاب  »خلعت  شعري«،  فوق 

الحجاب،  لخلعي  أهلي  حزن  »يحزنني  حرة«،  أنا  اختصاراً: 

لكن ما يحزنني أكثر هو ارتضاؤهم إجباري عليه«.

قررت أخريات تطوير منطقهن عبر كتابة املقاالت والظهور 

في قنوات إعالمية محددة ومحدودة، وكان املشترك األغلب 

في تلك املمارسات أن أياً منهن لم تقل أنها تعبر عن اتجاه أو 

تدعو غيرها لحذو حذوها. السمة األكثر وضوحاً وحضوراً 

هذه  في  شخصي  هو  ما  بكل  االعتزاز  على  اإلصــرار  هي 

التجربة، بدايةً من اتخاذ القرار إلى شرحه والثبات عليه أو 

العدول عنه.

مكانها  ووضعت  املنكسرة  طفولتي  خلعت  سنين  »قبل 

أمي  ابتسامة  يومها  أتذكر  املضفرة،  عورتي  يغطى  حجاباً 

عند  اعتدتُ  التي  الصبوح،  الدائري  األبيض  الوجه  ذات 

من  العشرينيات  في  كانت  عندما  القديمة  صورها  مطالعة 

أنبهر بذوقها ومالبسها وشعرها املسدول برفق  أن  عمرها، 

وألق فوق كتفيها الجميلين. لن أنكر أن الصبية ذات األربعة 

عشر ربيعاً وافقت بإرادة كاملة على التخلي عن أن تمتلك 

في يوم من األيام صورة كتلك الصور، لكن هذه اإلرادة كانت 

مشوبة بخيال منتهَك من التقديس الذي حوّل العادات إلى 

عبادات«. هكذا ذهبت إحدى الشابات في مقال ذاتي بعنوان 

انتشاراً  القى  مقال  الحجاب«،  خلع  قررتُ  األسباب  »لهذه 

واسعاً ألهميته ومصداقيته. وقد يخرج للنور باأليام القادمة 

مقاالت أخرى تحكي الكثير، سواء عن القرار نفسه أو تحمل 

عناوين أخرى تدور الفلك ذاته، مثل »لهذه األسباب أخشى 

خلع الحجاب« أو »لهذه األسباب أتمسك بالحجاب«..

اإلجابة الضاغطة على أطراف تلك التجارب، تتبدى مالمح 

حد  إلى  األسرية  الضغوط  بالتأكيد  أهمها  متكررة،  قاسية 

منه.  الطرد  أو  املنزل  من  النزول  منع  أو  بالضرب  االعتداء 

بعضه  يذهب  الذي  الذكوري  الفعل  برد  يتعلق  آخر  ملمح 

الذي  ذاك  أو  حجابها،  خلعت  التي  بالفتاة  االرتباط  لرفض 

يًشجع باستماتة، ويتشدق بمعاني تحرر.. ال يعنيها، ولكنه 

أمّا  بيته،  إلى  تصل  لم  طاملا  بنتائجها  للتمتع  فقط  يقبلها 

نساء  ممارسات  على  النسائي  الفعل  رد  فهو  الثالث  امللمح 

أخريات، فنجد املتوجسات، واملتمنيات في صمت، واملهاجمات 

ولكنهن  محجبات،  غير  بعضهن  أن  والغريب  بشراسة.. 

بأنه  تروِّج  وأن  الحجاب  إحداهن  تخلع  أن  بشدة  ترفضن 

ليس فرضاً دينياً.  بعض املفكرين والباحثين بأمور الشريعة 

الحدود  على  لكن  القصة،  مع  االشتباك  يحاولون  والدين 

تأكيد فرضه وعدمه، دون  بين  فيقفون في مساحة  البعيدة 

األزهر  مؤسسة  سارعت  بينما  واضح،  محكم  طرح  تقديم 

إشارة  في  ـ  »الحجاب«  أن  تؤكد  واضحة  فتوى  بإصدار 

أمر  هو   ـ  يصِف  وال  يشف  ال  ما  وارتــداء  الرأس  لتغطية 

وجوبي وجزء من هيئة »اإلسالم« ال »املسلمة« فقط، والعدول 

عنه »إثم« كبير. أما ما لم تلتفت املؤسسة الرسمية ألهمية 

التي تتحدث  األزمة  تعبيراً عن  األكثر  بينما هو  له،  التطرق 

عنها أغلب الفتيات، فهو سؤال: وهل يحق لألهل إجبار الفتاة 

على اإلتيان بما ال تريد باسم  الفريضة الشرعية؟ 

الباب  بالفعل يفتح  سؤال يتكون من كلمات قليلة، ولكنه 

ملئات األوجاع والقصص املتشعبة، وجميعها تدور حول دائرة 

واحدة هي »التاء املربوطة«، وتاريخ ما تم فرضه عليها من 

بكافة  يتعلق  بما  والسائد  والعرف  الدين  باسم  وصاية 

زواجها  لقرار  أفكارها..  وحتى  ملبسها  من  بدايةً  أمورها، 

وانفصالها وحتى اختيار مكان الدفن بعد املوت.

في القاهرة، واجهت بعضهن بتوقيت واحد هذا التحكم، 

عن  والتعبير  الحجاب«،  »خلع  بـ  يتعلق  قرار  اتخاذ  وقررن 

أسباب  عن  مطروحة  األسئلة  زالت  ما  الشخصي.  قرارهن 

التوقيت وتفسيره، وعما إذا كان سيترتب عن ذلك حركة 

لم تتضح مالمحه  األمر  ال.  أم  مجتمعية ذات خطاب واضح 

بعد، لكن ما املؤكد هو أن هناك بعض الفتيات قررن املواجهة 

من أجل انتزاع حق االختيار. 

تراجيدية  صورة  »املنفلوطى«  رسم  قصته،  نهاية  في 

اسمه  يذكر  لم  الذي  ـ  أمين«  »قاسم  حياة  لواقع  تمت  ال 

قطيعة  بعد  به  الصدفة  جمعته  أنّه  وهي  بصلة،  ـ  صراحة 

الشرطة، وهناك  إلى مخفر  معه  الذهاب  فألح عليه  سنوات، 

التي »حررها«  فوجئ بالفجيعة، فقد تم القبض على زوجته 

باالختالط  له  »سمح  الذي  صديقه  مع  الئق  غير  وضع  في 

ذنبه،  له  يغفر  أن  الله  يسأل  وهو  األخير  نزعه  فنازع  بها«، 

الذي  »الحجاب«  رفع  أن  بعد  الفرصة  لهما  هيأ  ألنّه هو من 

كان يفصلهما.

الكاتب  خيال  في  إالّ  تحدث  لم  تلفيقية  مأساوية  صورة 

يالقيها  التي  املعاناة  بالتأكيد عن حجم   تعبِّر  لكنها  الغيور، 

كل من يفكر بالخروج عن املألوف، وحجم ما يضطر لدفعه 

كثمن للدفاع عن أفكاره واختياراته.

صحافية من مصر

بيــنهم  لحـم،  بيــت  في  »عايدة«  مخيم  ســكان  من 

تشرين  شـــهر  خــالل  إلصابــات  تعــرّضوا  طفـاًل،   14

من  للمخيم  متكررة  اقتحامات  شهد  الذي  نوفمبر  الثاني/ 

املخيم 5500 نسمة. ويبلغ عدد سكان  االحتالل.  قبل جنود 
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الجزائر: معطوبو أحداث 27 فيفري )شباط( 

بورقلة يطالبون بالتعويض

السودان: هذه املخدرات ملن؟

موريتانيا: سكايب.. صوت القاع
بوجوب  الفرنسية  السلطات  بورقلة  التاريخية   1962 فيفري   27 أحداث  معطوبو  طالب 

تعويضهم عن األحداث الدامية التي عرفت استشهاد 5 من رفاقهم فضال عن إصابة العشرات، 

بعضهم يعاني إلى حد الساعة من عجز دائم.

ومعلوم أن أحداث 27 فيفري 1962 بورقلة كانت بمثابة »آخر مسمار في نعش فرنسا االستعمارية«، 

حيث زعمت فرنسا حينها أن سكان الجنوب ال يرغبون باالستقالل عن فرنسا، وذهبت إلى ترويج 

قال كلمته  الشعب  أن  اإلنسان. غير  الفرنسية ومنظمات حقوق  اإلعالم   الفكرة عبر وسائل  هذه  

وخرج باملئات تحت وابل من الرصاص، ينادي: »الجزائر واحدة غير قابلة للتقسيم«. 

وحسب شهادات متطابقة ملن عايشوا تلك الفترة، من بينهم الرئيس األسبق لـ »جمعية 27 

فيفري 1962« )...( فإن تلك األحداث الدامية قابلها السكان بصدور عارية في أول أيام رمضان، 

ما جعل الدرك الفرنسي يراجع حساباته من جديد، بينما فر أعضاء الوفد الفرنسي بجلدهم 

عبر طائرة خاصة انطالقا من مطار عين البيضاء.

ويتمسك مجاهدو املنطقة بضرورة التعويض، على غرار مطالب نظرائهم في بقية الواليات، 

لجنة  تنصيب  عن  فضال  وتاريخي،  وطني  كيوم  األحداث  هذه  ترسيم  بوجوب  طالبوا  كما 

املعتقلين  وتعويض  العجز،  نسبة  وتحديد  حقوقهم  ومنحهم  والجرحى،  الضحايا،  إلحصاء 

وضحايا التعذيب. وهو أفضل جميل يمكن لوزارة املجاهدين أن تقدمه لهم.

من مدونة »صرخة الصحراء«

بوتيرة شبه ثابتة تتصدر األخبار حاوية أو حاويات مخدرات بامليناء، وإشادة بمن اكتشفوا 

هذه الحاوية أو الحاويات )...(

عدة استفهامات تطرح نفسها. االستفهام األول، هذا املكتشَف، فهل هناك حاويات عبرت 

دون أن تُكتشَف؟ وهل ما زال االكتشاف خاضعاً ملهارات الشرطة ونزاهتها؟ أليس في العالم 

اآلن وسائل حديثة تكشف املخدرات؟ )...( أما شَبِعَ اسم السودان من تذيُّل القوائم؟

االستفهام الثاني هل هذه املخدرات عابرة أم للسوق املحلي؟ وهل السوق املحلي يستهلك 

كل هذه الكميات؟ ال علم لي بأنواعها، ولكنها حتماً أغلى من املحلي )»البنقو«(. إذاً ألي الطبقات 

هذه املخدرات؟ وإذا كانت عابرة، فألي البالد تمرر، وملاذا كل هذه اللفة الطويلة من لبنان أو 

غيره حتى تصل البالد املقصودة )...(. ما املغري في هذا السودان الذي يجعل مهربي املخدرات 

يفضلون ميناء بورتسودان؟

)...( باملناسبة لم نسمع ولم نقرأ إدانة مهرب حاويات مخدرات واحد حتى اآلن، وخصوصاً 

الحاويات الست املشهورة. هل القضية كل هذا الزمن أمام القضاء أم دُوِّنَ البالغ ضد مجهول؟ 

هل وراء هذه الحاويات جهات تصعب محاكمتها؟ أو أشخاص فوق القانون أو ال يحاكمون إال 

بعد رفع الحصانة )...(.

لو كانت حاويات  فماذا  في شبابه،  البلد  كل حاوية مخدرات هي حرب على مستقبل هذا 

)بالجمع(. 

في الختام، شكراً لكل من قبض على مخدرات.

من مدونة »استفهامات«

همس صوته معرفا بنفسه: أنا »سكايب ولد الناس كاملة«. كان صوته الغاضب ينبعث من مسجل التاكسي 

على  املتعالي  التعريف  ذلك  لي  راق  الحاكمة.  العصابة  كخطاب  واملتهالك  بلدي  في  الفقراء  كأحالم  املنهك 

قال: »شوف  له حين  اإلنصات  املواطنين من دون تخصيص، وقررتُ  ابن  أن يكون  قرر  الشرائحية، فسكايب 

تخمامي«)بالعامية املوريتانية وتعني: اسمع ما يدور في خاطري من أفكار(. وكان يتحدث عن العنصرية بصوته 

املستفز قصداً، فهو في ما يبدو يهوى إزعاج السلطة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو مجتمعية.

تلك هي أول مرة أسمع فيها بـ »سكايب«. كانت صدفة جميلة في يوم حار وجاف كمشاعرنا نحن سكان 

موريتانيا العظمى. بعدها، دخلت في مرحلة البحث عن شظايا من انفجاره الخطير، فوجدت على اليوتيوب 

والسلطة  والقضاء  الشرطة  فساد  عن  فيها  يعبر  املوريتاني،  اإلنسان  بهموم  املشتعلة  أغانيه  من  الكثير 

عاملنا  في  للبقاء  الجريمة  اعتناق  سوى  يجد  لم  الذي  القاع  إنسان  تراجيديا  عن  األعمال،  ورجال  والعلماء 

املوحش، عن حياة الشارع وفقدان األمن بعاصمتنا الشبحية، فقد صرخ ذات مرة وقال: »نواكشوط يخلع«.

الثائرين،  الراب  هو صريح كفناني  للتورية،  محاولة  بدون  الشارع  قاموس  من  كلماته  ينتقي سكايب 

يحكي عن مشاهد تلخص معاناة املواطن املكلوم، كلماته تلسع كالعقرب، سمها موجه  للطغمة الفاسدة، 

وقد قال مواطن عن سكايب: »هذا الصوت لهيب قادم من جهنم«.

سكايب فانديتي مقنع، يحب أن يظل في الخفاء يضرب الطغاة بصوته )...(.

من مدونة »أحمد جدو«.
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خلع الحجاب

األمطار في الصومال موسمية، ما يجعل للزراعة موسمين أحدهما يمتد من نيسان / أبريل إلى حزيران / يونيو بينما يبدأ الثاني في 

تشرين األول / أكتوبر ويمتد حتى كانون الثاني / يناير. لكن املطر هذا العالم كاد أن يكون معدوماً. ومع ارتفاع درجات الحرارة، أصاب 

الجفاف األراضي في بونتالند )أرض البنط( وصومالي الند في الشمال. ومن آثاره حتى اآلن موجات نزوح كبيرة ونقص تغذية متزايد 

ونفوق املواشي.. بينما الصراعات املسلحة ال تنتهي
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