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أق ــرت أخ ـيــرا ،بـعــد  40عــامــا من
اإلع ـ ـ ــداد والـ ـنـ ـق ــاش ،االت ـفــاق ـيــة
األممية للمجاري املائية الدولية.
وأكثر من مليوني طفل عامل في
مصر ،مــا يعني وجــودهــم خــارج
التعليم.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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جــردة لعام  2014فــي الــعــراق:
خـ ــسـ ــارات وخـ ـ ـ ــذالن ،بـ ــا أف ــق
لــتــجــاوز الــفــشــل وال ــف ــس ــاد..
تــلــك هــي ح ــال الــتــشــاؤم الــعــام
الذي يخيم على العباد والباد.
واالن ـ ــش ـ ــغ ـ ــال بـ ــالـ ــايـ ــك عــلــى
فايسبوك وباقتناص القراء.
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ولم تحقق الحلم بعد!

هذا املنطق الثأري النخب التي كانت تشكل كابوساً
لجماهير الـثــورة :ساهم الجنرال علي محسن األحمر
والشيخ صــادق األحمر في إسقاط علي عبد الله صالح
ومعه مشروع توريث السلطة الذي كان يعده ،وبدوره
تحالف صالح مــع السيد عبد امللك الحوثي للثأر من
خـصــومــه ،واسـتـطــاعــا إس ـقــاط الـجـنــرال محسن ومعه
مشروع النظام العسكري ،والشيخ صادق ومعه مشروع
املشيخة ،والشيخ عبد املجيد الزنداني ومعه مشروع
دولة الخافة .ورغم إسقاط كل هؤالء من مواقعهم التي
كانوا يحتلونها على خارطة بناء القوة الرسمية و /أو
غير الرسمية ،إال أن حلم الدولة املدنية الديمقراطية
الحديثة لم يتحقق بعد ،ويبدو أنه ال زال بعيد املنال،
السيما وأن هذه السلسلة من األعمال الثأرية صبت في
مصلحة السيد عبد امللك الحوثي وجماعة أنصار الله،
التي يتهمها خصومها بأنها تحمل مشروعاً الستبدال
الـنـظــام الـجـمـهــوري بنظام إمــامــي ،وهــي تهمة لها ما
يبررها ،السيما فــي ظــل غموض مشروعها السياسي،
والـهــوة الكبيرة بين خطابها وممارستها ،وتوظيفها
للقوة العسكرية التي تمتلكها في الثأر من بعض رموز
النظام القديم بشكل انتقائي ،دون توظيفها في الضغط
على الــرئـيــس ه ــادي واألطـ ــراف األخ ــرى بــاتـجــاه تغيير
مؤسسات وتشريعات النظام القديم .ولعل هــذا (أي
تجنب تغيير تلك املؤسسات) يضمر االستفادة منها
في تنفيذ مشروع الحوثي السياسي .فالنظام الذي بناه
علي عبد الله صالح خال العقدين املاضيين ال يحمل من
الجمهورية سوى اسمها ،وهو نظام مرن ومطاط ،يمكن
ملن يصل إلى منصب رئيس الجمهورية أن يُحَوّله إلى
نظام سلطاني أو مشيخي أو إمامي أو أميري ،دون حاجة
إلى تغيير تسميته.

لم يتم تنفيذ معظم قرارات مؤتمر الحوار الوطني،
السيما تلك التي ال ترتبط بصياغة الدستور الجديد،
فلم يصدر قانون العدالة االنتقالية ،ولم تشكل الهيئة
الوطنية للعدالة االنتقالية ،وال تشكلت لجنة وطنية
مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان التي
حدثت عام  ،2011ولم يصدر قانون استرداد األموال
واألراضـ ـ ــي الـعــامــة وال ـخــاصــة املـنـهــوبــة بـسـبــب ســوء
استخدام السلطة ،ولم يتم إلغاء العقود االحتكارية
في مجال استغالل الطاقة النفطية والخدمات املرتبطة
بها ،ولم تتخذ الدولة أية إجراءات الستعادة األسلحة
واملـعــدات العسكرية التي تم نهبها خــالل النزاعات
املسلحة ،ولــم يــدمــج الجيش بالشكل ال ــذي يضمن
بناءه كقوة وطنية مهنية موحدة ،ولم يطلق سراح
املعتقلين واملخفيين ق ـســراً ،ولــم تلغ وزارة اإلعــالم
وال تـشـكـلــت هـيـئــة وطـنـيــة مـسـتـقـلــة ل ــإش ــراف على
اإلعالم ،ولم تعد هيكلة جهازي األمن القومي واألمن
السياسي وتحديد اختصاصاتهما ،ولــم يتم إخــالء
مباني الــدولــة مــن األطـ ــراف الـتــي اسـتــولــت عليها...
ثــورة « 11فبراير  »2011فــي اليمن هــي بالتأكيد
أول ثورة قادتها ونفذتها الجماهير الشعبية والطبقة
املتوسطة اليمنية ،واستطاعت فرض توجهاتها في
مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

تهافت على السلطة

بعد توقيع املبادرة الخليجية ببضعة أسابيع ،دشن
نشطاء التجمع اليمني لــإصــاح مــا أس ـمــوه «ث ــورة»
امل ــؤســس ــات .ل ــم ي ـكــن الـ ـه ــدف م ــن ذل ــك ه ــو كشف
الفساد ومحاسبة املسئولين الفاسدين ،بل إبعاد كبار
املسئولين املوالين لعلي عبد الله صالح واستبدالهم
بمسئولين موالين لــإصــاح .مــع ذلــك لــم تحقق هذه
«الثورة» أهدافها .فمعظم رؤساء مصالح وهيئات الدولة
ومؤسساتها الذين عينهم صالح هم من شيوخ القبائل
وأبـنــائـهــم ،فنظموا ميليشيات قبلية ملـقــاومــة «ث ــوار»
املؤسسات .ومنذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في ايلول/
سبتمبر املــاضــي ،نظّم أنصار الله (الحوثيون) لجاناً
شعبية ولجاناً ثورية ،ادعوا أن هدفها حماية مؤسسات
الدولة ،لكنها في الحقيقة مارست أعماالً تشبه تلك التي
كان يمارسها «ثوار املؤسسات» من جماعة اإلصاح ،لكن
املستهدفين هذه املرة على يد الحوثيين هم املسؤولون
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الثورة اليمنية حطمت الكوابيس..

لكن األمور تغيرت كثيراً فيما بعد ،وتحول الصراع من
صراع بين الثوار والنظام القديم إلى صراعات بين قوى
الثورة نفسها .ولذلك ،فهذه املقررات وغيرها من مخرجات
مؤتمر الحوار الوطني باتت أقرب إلى األحام التي يصعب
تحقيقها ،بسبب ضـعــف ال ــدول ــة ،وبـسـبــب أن حضور
النخب التقليدية في مؤتمر الحوار الوطني لم تكن سوى
انحناء أمام عاصفة الثورة ،وليس مشاركة جادة تهدف
إلى تخليص اليمن من أزماتها البنيوية ،التي ظلت تعاني
منها خال العقود املاضية .ومــرد ذلك إلى أن بعض تلك
النخب كانت مستفيدة مــن النظام السابق ،وبعضها
اآلخر يرغب في اإلبقاء عليه لاستفادة منه مستقباً !

ق ـ ـ ــراءة فـ ــي الـ ـن ــص ال ـتــأس ـي ـســي
لـ ــداعـ ــش« :إدارة الـ ـت ــوح ــش».
و«بــألــف كـلـمــة» تنشر تـبــاعـاً ما
اخـتـيــر كــأفـضــل ص ــور سياسية
لعام  :2014هنا عن سياج مليلة
فـ ــي امل ـ ـغـ ــرب وع ـ ــن «سـ ــديـ ــروت»
تراقب العدوان على غزة.

ثورة الشعب ستنتصر

(من االنترنت)

في شوارع اليمن
املوالون للتجمع اليمني لإصاح .وقد حققت هذه اللجان
كثيرا من أهدافها بسبب طبيعتها امليليشياوية.

أين الدولة؟

تنفيذ قــرارات مؤتمر الحوار الوطني وكل مخرجاته
يتطلب وجود دولة قوية وقادرة وذات سيادة ،وهو أمر
غير متحقق اآلن في اليمن .فالدولة التي كانت ضعيفة
قبل الثورة تحولت بعدها إلى دولــة فاشلة ،وبــات كل
طــرف مــن أط ــراف ال ـصــراع السياسي يـتـســاءل« :أيــن
الدولة؟» .ويجيب الرئيس هادي على هذا السؤال بأنه
لــم يتسلم دول ــة ،لذلك لــم يستطع أن يكون حاكماً
فعلياً ،بل مجرد حَكَم أو مُحَكَم بين املتصارعين على
السلطة ،يدير عملية تقاسمها بين املتصارعين ،ويوزع
الوظائف العليا في ما بينهم ،بما في ذلك الوظائف العليا
في الجيش واألجـهــزة األمنية ،ومعظم قــراراتــه ليست
ســوى إعــان ملــا يقررونه بالتوافق فــي مــا بينهم ،أو ملا
يفرضه عليهم وعليه أقواهم .وبالنظر لخارطة توزيع
القوة في الوقت الراهن ،فإن األكثر قوة هو السيد عبد
امللك الحوثي ،الذي ال يتورع أحياناً عن إعان القرارات
الـتــي ينبغي على الــرئـيــس ه ــادي إعــانـهــا ،ويستطيع

الضغط عليه إلعادة النظر في بعض قراراته ،كما حدث
مع قــرار رفــع أسعار املشتقات النفطية ،ويسعى حالياً
للضغط على الرئيس هادي باتجاه إصدار قرار بديل عن
القرار الجمهوري الخاص بتحديد عدد أقاليم الدولة
االتـحــاديــة ،الــذي أص ــدره فــي ظــل خــارطــة تــوزيــع القوة
التي كانت قائمة مطلع عام  ،2013املبنية على أساس
التوافق على نسب التمثيل في مؤتمر الحوار .أما وقد
حقق أنصار الله ما حققوه من انتصارات عسكرية على
خصومهم ،فهم ما عادوا يكتفون بحصتهم التي تقررت
فــي إطــار تقاسم الـقــوة بين نخب السلطة ،بــل راحــوا
يشكلون سلطة موازية ممثلة باللجان الشعبية ،تفرض
قراراتها على الجميع.

ثورة الشعب وثورات «الحديقة»

طــالــب ث ــوار الـحــريــة والتغيير (ثـ ــوار « 11فـبــرايــر»)
بإخراج املعسكرات من العاصمة صنعاء واملــدن الكبرى
عموماً ،وتحويل معسكر الفرقة األولى مدرع بالعاصمة
إلــى حديقة عامة .واصــدر الرئيس هــادي بالفعل قــراراً
بتحويل املعسكر إلى حديقة عامة تحمل اسم «حديقة
 21مارس» وتسليمها ألمانة العاصمة ،في إشارة رمزية

إلى أن الجنرال محسن هو عراب الثورة ،وتخليداً لذكرى
انضمامه إليها في ذلــك الـيــوم .قَـبِـلَ الجنرال محسن
بهذا القرار شكلياً ،بل أنه وظّف اسم الحديقة للدعاية
الشخصية ،إال أنه لم يسلمها ألمانة العاصمة حسب
نص القرار الجمهوري ،وظلت الحديقة/املعسكر تحت
سيطرته إلــى أن هــرب منها إلــى جهة مجهولة في 21
أيلول/سبتمبر ،يوم اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء
وسيطروا على معسكر الفرقة األولى مدرع («الحديقة»)،
وما زالــوا مسيطرين عليها حتى اليوم .وهم بدورهم
غيروا اسمها إلــى «حديقة  21سبتمبر» ،بل أنهم ما
ع ــادوا يعترفون بـثــورة الشعب اليمني الـتــي شــاركــوا
فيها بفعالية ،أقصد ثورة  11فبراير ،وباتت أدبياتهم
وخطابات زعيمهم ال تتحدث إال عن ثورة  21سبتمبر.
ال يهتم ثــوار  11فبراير بالجانب الرمزي في تسمية
الحديقة وفــي تسميات ثــورات القوى التقليدية ،بقدر
ما يهتمون بما أحدثته القوى التقليدية من انحراف
في مسار الثورة ،وتحويلها من ثورة تهدف إلى إسقاط
النظام إلــى ثــورة تسعى إلــى إسـقــاط أشـخــاص ،أو كما
ق ــال الــرئ ـيــس ه ــادي ال ـت ـحــول مــن املـنـطــق ال ـثــوري إلــى
املنطق الثأري .ومع ذلك ،فرب ضارة نافعة .فقد أسقط

رغــم هــذا الــواقــع األس ــود واملــظــلــم ،ســوف تنتصر
ث ــورة الشعب اليمني ،وهــو مــن سيضحك أخــيــرا.
فــالــصــراع السياسي واالجــتــمــاعــي لــم يحسم بعد،
والــقــوى التقليدية أو قــوى النظام القديم (أو حتى
الــنــظــام الــقــديــم /الــجــديــد) لــن تتمكن مــن حسمه
حسماً نهائياً ،وانتصاراتها التي تحققها حالياً هي
انتصارات مؤقتة ،مبنية على تحالفات تكتيكية ،فضاً
عن أن كل القوى التقليدية املتصارعة تعتمد على
رجــال القبائل ،وخارطة الــوالءات السياسية للقبائل
اليمنية سريعة التغير ،وهي «خارطة مرسومة على
رمال متحركة» كما وصفها األستاذ محسن العيني
(رئيس الوزراء األسبق للجمهورية العربية اليمنية).
وأهــم مــن ذلــك ،أن قــوى الــثــورة الشعبية تنظر إلى
الصراع القائم باعتباره صراعاً بين القوى التقليدية،
قوى النظام القديم بعضها ضد البعض األخر ،لذلك
تقف على الحياد ،ولسان حالها يقول« :فخار يكسر
بعضه» .ولكن إذا تطور الــصــراع ليهدد مستقبل
الــثــورة ،فسوف تجد نفسها مضطرة لانخراط في
النزاع بفاعلية..

عادل مجاهد الشرجبي
أستاذ علم االجتماع بجامعة صنعاء

من أين ينبع كل هذا العنف؟
مر اليوم األخير من العام هادئا على الصعيد الشخصي وسيئا
على مستوى محيطي الذي يقلقني أكثر فأكثر .طالت أيام البرد
فآملني ظهري من طول ساعات املطالعة والكتابة .في الصباح كان
لدي درس إنشاء مع تاميذ السنة األولى ثانوي .املطلوب كتابة
نص حجاجي .شرحت الدرس بأن في النص الحجاجي أطروحة
وطرفين يتجادالن وحججاً تاريخية وقانونية وعلمية ونفسية
وواقعية و ..في التطبيق طلبت من كل تلميذين في طاولة كتابة
حوار حول آخر موضوع تجادال فيه ،على أن يكون أحدهما «مع»
واآلخر «ضد» .بعد ربع ساعة طلبت قراءة الحوارات.
كانت جل الحوارات حول االحتفال بمياد السيد املسيح ومياد
الرسول .وقد تكرر فيها لفظ حرام .في كل الحوارات هناك معجم
ديني في ذم سلوك الكفار الذين ال يصومون معنا ونقلدهم تقليدا
أعمى و ..كانت هناك فتاوى تحريم.
سألت التاميذ :وأين الحجج في الحوارات؟ كم من حجة لديك؟
لم يكن املتحاورون بحاجة لحجج ألنهم متفقون على تحريم
االح ـت ـفــاالت ب ــرأس الـس ـنــة .ك ــان ه ـنــاك تــوصـيــف دي ـنــي فــي كل
الــح ــوارات .هــذا مــا يشغل تاميذ سنهم خمس عـشــرة سنة.
يتجادلون في الحال والحرام.
ســألــت تلميذة :وم ــاذا ناقشت مــع أمــك فــي امل ـنــزل؟ قــالــت :من
سيغسل األواني؟
وملاذا لم تكتبي هنا هذا؟
يعرّف أرسطو الجدل بأنه فن االعتراض واالقتراح .ومن خال
مصادمة االعتراضات واالقتراحات نصل إلى التركيب .ويتطلب
هذا مستوى ثقافيا عاليا قادرا على التأمل العقلي .ويحث الحجاج
والـنـقــاش على دهشة االكـتـشــاف ويـقــود للتسامح مــع وجهات
النظر املخالفة .بينما التحليل والتحريم سهل .وهو ينسف كل
مناقشة قبل أن تبدأ.
أج ــد ه ــذا املــوضــوع أه ــم مــن الـكـتــابــة عــن االن ـت ـخــابــات املقبلة
وأسعار النفط وعدد قتلى حوادث السير وتبعات فضيحة تنظيم
املوندياليتو على وزير الشباب والرياضة الذي يشاع انه سيترقى
إلى منصب وزير دولة مكافأة له.
في املساء ذهبت إلــى مركز مدينة الــدار البيضاء .جلست في
مقهى فرنسا .كان الصينيون أكثر من الفرنسيين .طالعت بعض
الجرائد ثم نهضت لشراء تذكرة من ترامواي للعودة للبيت.
كان هناك صف طويل من النساء وفيه رجل واحد أمام الشباك
اإللكتروني .جــاء مراهقان لشراء تذكرتين دون انتظار الــدور.
طلب منهما الرجل الوقوف في الصف ،رفضا بينما بقيت النساء
صامتات .زادت املواجهة بين الرجل واملراهقين فشرعا في سبه
وسب ربه والتلويح باليدين في وجهه .تجلت بوادر العنف.

فجأة تلقى أحد املراهقين صفعات متتالية على وجهه وسحبه
رجل أمن بلباس مدني وهو يوبخه «كيف تسب ربّ رجل في مثل
سن والدك؟».
تبادل الواقفون نظرات االمتنان وشعروا بالرضا ألن املنقذ الذي
أرسلته الدولة جاء في اللحظة املناسبة .كان الشرطي املتخفي
نبيا يملك الجواب العملي لتفسخ السائد .يبدو أن «ال بقاء للفرد
دون الدولة» هكذا قال فيخته في خطاب لألمة األملانية .ورغم أن
الخطيب فاشي...
لم يعاقب الــربّ املراهق .عاقبه الشرطي .واضــح أن الضامن
للنظام االجتماعي هو الجاد ال الكاهن .في هــذه الحالة صفع
الجاد املراهق دفاعا عن الكاهن .مؤخرا طرد رجل أمن من عمله
ألنــه س ـبّ ال ــذات اإللهية وشــوهــد ذلــك فــي فيديو .فــي الشارع
أسمع ذلــك يوميا .مؤخرا منع فيلم ريدلي سكوت «الـخــروج،
آلهة وم ـلــوك» مــن الـعــرض فــي امل ـغــرب .احتج مئة شخص على
الفايسبوك فرادى بينما فسر املنع بأنه احترام ملقدسات املغاربة
ألن الفيلم يصور نبيا وفيه «تجسيد للذات اإللهية» .أشك في
أن يكون الذين قرروا منع الفيلم قد شاهدوه .لم يتساءل أحد
هل تقدر الكاميرا فعا على التقاط األنبياء والذات اإللهية؟ عجيبة
هي السينما.
عندما تلقى املراهق الصفعة لم يخطر ببالي أي بند من بنود
خرق حقوق اإلنسان .في لحظة مواجهة الخطر ال وقت للتفلسف
في مجال الفرد والقانون .وجدت فورا نظرية حقيقية للتفسير:
هذا ليس خرقا لحقوق اإلنسان .وما هذا إذاً؟ التوضيح يخلق
مشكلة .لكن سأسمي األشياء لتنفجر في وجهي :هذا حل أمني
واملنبوذون ال معين لهم.
كيف هــي صــورة مستقبل املـغــرب مــن خــال مشاهد التحريم
والسب والصفع في املدرسة والشارع؟
صورة مقلقة ،لكن ال تعرض الدكاكين السلعة املطلوبة ،فمن أين
سأشتري التفاؤل؟
هل من دواء لألسئلة؟ كيف رُبّــي هــؤالء املــراهـقــون؟ هل تلقوا
تربية أصا؟ ألم يكبروا في أسر مفككة أو أسر فقيرة يعمل أفرادها
ساعات طويلة في مهن منهكة بدنيا ،وبالتالي ال وقت وال طاقة لهم
للتواصل مع أبنائهم؟
مــرت الليلة بــاردة وداهمني االكتئاب الشتوي .صباح اليوم
األول من العام الجديد ذهبت إلى حمام شعبي لتسخين ظهري.
كان هناك الكثير من األطفال مع آبائهم .لم تعد حمامات النساء
تسمح بدخول أطفال فوق سن الثالثة .سابقا كان يمكن لألم أن
تصطحب ابنها حتى سن السادسة .اآلن صار األب مجبرا على
أخذ ابنه لاستحمام ألن الحمام املنزلي بارد .كان الكثير من اآلباء

يعاملون أبناءهم بعنف شديد .صراخ ولطم وإكــراه على البقاء
في الغرفة األكثر حرارة لتزول األوساخ .يبكي األطفال ويصمتون
ويبكون ..يطلب من األطـفــال أكثر من طاقتهم ويجبرون على
البقاء طويا في الحمام الساخن جدا .وحين يرفضون يُضربون.
مع كل كلمة صفعة وحشية بدائية همجية..
كان الطفل الــذي أراقبه ذاهــا ووجهه مستباحا تماما .بنفس
الطريقة التي استباح بها الشرطي وجــه املــراهــق .لقد تجمعت
الدموع في عيني .رأيت هذا املشهد من قبل .في البيت واملدرسة.
ضربني املعلم بعصا على رأسي فسال الدم .أجبر تاميذ متسخون
على االستلقاء على الطاولة وضربهم على مؤخراتهم في البرد
الـقــارس .في كل مــرة أرى أذى أفــرح :كنت محظوظا ألن جدتي
ربتني ولم يربّني والدي .أعتقد أن الذين تربيهم النساء يكونون
أقل عنفا .أما الذين تعرضوا للعنف فيسهل عليهم مد أيديهم
لــوجــوه اآلخــريــن .وقــد رأيــت تاميذ فــي املــدرســة يقطّعون صغار
القطط أحياء لاستمتاع .يتعاركون باملحافظ دون ضبط النفس.
من يقطّع قطا سيقطّع شخصا.
تروعني مشاهد العنف ،وخاصة حين تكون قريبة مني .تعطي
للحياة طعم القيح .سبب العنف؟ يعتقد املغاربة أن العصا ملن عصى
وأن العصا خرجت من الجنة لتأديب العصاة .العصا للعصاة .يقال
«يستصلح السفلة بالهوان» .لكن ماذا لو كانت اإلهانات هي التي
تصنع السفلة؟
إن الطفل الذي يعامل بكل هذا العنف سيجد ضرب اآلخرين
أم ــرا عــاديــا حـيــن يـكـبــر .وال ـط ـفــل الـعـنـيــف غـيــر قــابــل ل ـلــردع.
ويستحيل أن يتفاهم مع غيره .سيكون العنف هو وسيلته
للتعامل مع اآلخرين .سيحل كل مشكل بصفعة ولكمة .الطاقة
االستيعابية لسجون املغرب تبلغ  30000سجين .لكن هذه
السجون تؤوي اآلن  .70000و 34000سجين لم يبلغوا سن
الثاثين عاما بعد.
يعامل الكبار أبناءهم بعنف شــديــد .ال أرى جــدوى مــن عرض
الظواهر التي تطفو على وسائل اإلعام التي تتجدد في كل دقيقة.
أبحث عــن أصــل الـشــرور فــي مكان آخــر .فــي تربية هــؤالء الذين
يحرّمون ويمارسون العنف بهذه السهولة.
من أين ينبع هذا العنف؟ من البيت .وأين يصبّ؟ يصب في كل
أوصال املجتمع ليفككها .والدولة على شاكلة املجتمع ،فهل هي
تحكمه أم هي تتبعه وتشبهه تماما .وهذه محاولة لقول الصلة
بين تحريم املياد والفيلم والعنف ضد الصغار.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

القهر
ممنوع على الفلسطينيين االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية (وال ألي منظمة
دولية من املنظمات الـ 19التي تقدموا بطلب لالنضمام إليها) .وممنوع عليهم
مالحقة إسرائيل بتهمة االعتداء عليهم أو طلب التحقيق الدولي في ممارساتها.
ولو فعلوا فستقطع الواليات املتحدة األميركية مساعداتها لهم (حوالي 370
مليون دوالر سنوياً) ألن ذلك هو حرفياً «قانونها» ،ما يعني أن واشنطن تمنح
تلك املساعدات للفلسطينيين ليرتضوا املوت على يد إسرائيل ..التي قررت من
جهتها االمتناع عن تسديد الرسوم والضرائب للسلطة الفلسطينية (واملجبية
باسمها بـمــوجــب مــا يمكن اعـتـبــاره أح ــد مــالحــق أوس ـلــو ،أي اتـفــاقـيــة بــاريــس
االقتصادية لعام  .)1994وفي الوقت نفسه ،تنتقد واشنطن القرار اإلسرائيلي
ألنها تراه «يوتر املوقف» ويضر ..بإسرائيل ،بينما ينبه نتنياهو الفلسطينيين
بأن االنضمام الى الجنائية الدولية يضر بهم! هل ما زلتم تتابعون؟ وقبل ذلك،
في العام  2013عِيب على الفلسطينيين طلبهم االنضمام إلى األمــم املتحدة
كدولة مراقِب ،فقطعت عنهم كذلك املساعدات وهددوا بعظائم األمور .ثم هدأ
املوقف.
يتجادل الفلسطينيون في ما بينهم في «مفاعيل» قرار االنضمام الى «ميثاق
روما» املؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ،فيقول فريق منهم إن األمر «درجات»،
وان العضوية نفسها ال تقع (والحمد لله) ضمن ما يحظره القانون األميركي،
بل وال حتى االنضمام للمحكمة .فاألمر يخص طلب التحقيق مع إسرائيل ،وهذا
يأتي الحقا ..وقد ال يأتي .بينما يُطمئن فريق آخر بأن املقاومة حق مكفول دوليا،
وبالتالي فال خطر على ..القيادات الفلسطينية لجهة مالحقتها من قبل تلك
املحكمة نفسها .ويصل آخرون الى االبتهاج ألن إسرائيل غير موقعة على ميثاق
روما ،فال يمكنها مالحقة الفلسطينيين..
باملقابل ،دعا نتنياهو الجنائية الدولية نفسها الى رفض الطلب الفلسطيني..
ألن «فلسطين ليست دولة» .وأكد بالطبع انه لن يسمح برؤية جنوده يحاسبون
أمام تلك املحكمة فهم أبناء «جيش أخالقي» .هل ما زلتم تتابعون؟
يقف املنطق هنا على رأسه من دون خشية من مسخرة .ألن تضييع الوقت
هو املتاح الوحيد في ظل االستعصاء الكامل في املوقف الـعــام ،إذ لم يبق من
اتفاقية أوسلو وملحقاتها أي أثر سوى وجود سلطة هجينة في مدينة صارت
هي األخرى هجينة في بيئتها ..بينما تصطدم إسرائيل بحدود قوتها القادرة
على القتل ،ولكن العبثي.

نهلة الشهال
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 17ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﺪّل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2013ﻣُﺴﺠّﻼً ارﺗﻔﺎﻋﺎً
ﻋﻤّﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  14) 2010ﻓﻲ اﳌﺌﺔ( .ووﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً وﻓﻖ إﺣﺼﺎءات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
واﻧﻀﻢّ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ وﺣﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ  2.67ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻮري.

ﻣﻠــــــﻒ

وأﺧﻴﺮًا! اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻣﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻣـﻮاﻗﻊ  /إﺻﺪارات

»ﺳﺎﺳﺔ ﺑﻮﺳﺖ«

ﺑـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﻈــﺎرٍ دامَ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣ ــﻦ أرﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ ﻋ ــﺎﻣ ـﺎً ،ﻣﻨﺬ
ﻗــﺮار اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﳌﺠﺎل،
أﺻـﺒـﺤـﺖْ ﻟـﻠـﻤـﺠــﺎري اﳌــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ أﺧ ـﻴــﺮاً اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﺤﻜﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وإدارﺗ ـﻬــﺎ ،ﻓﺎﻧﺘﻔﺖْ
ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻔﺔ أﻧﻬﺎ اﳌــﻮرد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺬي ﻻ ﺗﺤﻜﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ،وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺮﻓﻲ .وﻗﺪ اﻛﺘﻤﻞ ﻓﻲ  19أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ 2014
اﻟﻌﺪد اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻟﻘﺒﻮل واﳌﻮاﻓﻘﺔ
ﻋـﻠــﻰ اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ واﻟـﺒــﺎﻟــﻎ ﺧﻤﺴﺔ وﺛــﻼﺛـﻴــﻦ ﺻ ـﻜ ـﺎً .وﻟــﻢ
ﺗﻨﻀﻢ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن أﻳّﺔ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺘﻴﻦ.
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺆﻛّﺪ أن دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﺳﻮف ﻳﺪﻓﻊ
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـ ــﺪول ﻟــﻼﻧـﻀـﻤــﺎم إﻟـﻴـﻬــﺎ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣــﺪث
وﻳﺤﺪث ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى .ﻓﺎﻟﻨﺠﺎح ﻟﻪ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﺸﻞ داﺋﻤﺎً ﻳﺘﻴﻢ اﻷﺑﻮﻳﻦ.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﻓــﻲ  8ﻛــﺎﻧــﻮن اﻻول /دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋــﺎم  1970اﺗﺨﺬت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗــﺮاراً ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﳌﺠﺎري
اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ« ،وﻃﻠﺐ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟــﺪوﻟــﻲ أن ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺑــﺪراﺳــﺔ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻮﺟﻮه
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﻏﺮاض ﻏﻴﺮ اﳌﻼﺣﻴﺔ.
وﺑﺪأت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﳌﻬﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓــﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻠّﺐ اﻷﻣــﺮ ﺛﻼﺛﺔً
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً ،وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻘﺮرﻳﻦ ،وﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮاً
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻮﺻّﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎقٍ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﳌﻮاد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .وﻗﺪ ﺗﺒﻴّﻦ أن ﻋﺪداً ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﺧﻼﻓﻴﺔ
وﺗﺘّﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻛــﺎن ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ
اﳌﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود،
واﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
واﻟـﻌــﻼﻗــﺔ ﺑﻴﻦ ﻣـﺒــﺪأ اﻻﻧـﺘـﻔــﺎع اﳌﻨﺼﻒ واﳌـﻌـﻘــﻮل وﺑﻴﻦ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﺒّﺐ ﻓﻲ ﺿــﺮرٍ ذي ﺷــﺄن ،وإﺟــﺮاءات
ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت وآﻟﻴﺎﺗﻬﺎ .واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻞِّ اﻟﺨﻼﻓﺎت،
واﺗﻔﻘﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
وﻗـﺪّﻣـﺘــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤــﺪة ﻓــﻲ ﻋﺎم
 ،1994ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺠﺎري
اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض ﻏﻴﺮ اﳌﻼﺣﻴﺔ«.
أﺻﺪرت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺮار ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﺻﻮّت ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﺌﺔٌ وﺛﻼث دول ،وﺻﻮّﺗﺖ
ﺿﺪﻫﺎ ﺛﻼثُ دول )ﺑﻮروﻧﺪي وﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ( ﻓﻘﻂ ،ﻣﻊ
اﻣﺘﻨﺎع ﺳﺒﻊٍ وﻋﺸﺮﻳﻦ دوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﻗﺪ وﻗﻔﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻐﻴﺒﺖ ﺧﻤﺲ دول ﻫــﻲ :اﻟـﻌــﺮاق ،وﻟﺒﻨﺎن ،وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،
واﻟﺼﻮﻣﺎل وﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ .واﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ،
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟــﻮﺣـﻴــﺪة اﻟﺘﻲ اﺗـﺨــﺬت ذﻟﻚ
اﳌﻮﻗﻒ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻲ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻻﻧﺘﻔﺎع
اﳌﻨﺼﻒ واﳌﻌﻘﻮل.
وﻗــﺪ ﻛــﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً أن ﺗﺘﻐﻴﺐ دوﻟ ــﺔ ﺟــﺰر اﻟﻘﻤﺮ ﻋﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻓﻬﻲ ﺟﺰﻳﺮة ،وﻻ ﺗﻌﻨﻴﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐٍ أو ﺑﻌﻴﺪ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻮﻗﺖ ،وﻻ ﺗﺰال ،ﺑﻼ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﻀﻢّ اﻟﻌﺮاق وﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﺣﻘﺎً،
رﻏﻢ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.

 ..وﻣﻌﺎﳌﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻻﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴ ـﺔً إﻃ ــﺎرﻳ ــﺔ ﺗ ـﻬــﺪف إﻟ ــﻰ ﻛ ـﻔــﺎﻟــﺔ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
اﳌ ـﺠــﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ واﻟـﺤـﻔــﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وإدارﺗــﻬ ــﺎ وﺣـﻤــﺎﻳـﺘـﻬــﺎ ،وﺗـﻌــﺰﻳــﺰ اﺳـﺘـﺨــﺪاﻣـﻬــﺎ ﺑـﺼــﻮرة
ﻣﺜﻠﻰ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ أﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔً إﻃﺎرﻳﺔً ﻧﺎﺑﻊٌ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﻌﺾ

)ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(

ﺳﺪ أﺗﺎﺗﻮرك ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺛﻠّﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،وﺗﺘﺮك اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻠﺪول اﳌﺸﺎﻃﺌﺔ ﻟﺘﻜﻤﻠﻬﺎ
ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎتٍ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
اﳌﺤﺪّدة ﻟﻠﻤﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ اﳌﻌﻨﻲ .وﻟﺘﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أن ﺗﺘﺒﻨّﻰ
أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،أو ﺗُﻜﻴّﻔﻬﺎ.
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺑــﻮاب ،وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ 37
ﻣﺎدة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﻀﻤّﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﺸﺄن
»اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ« ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  14ﻣﺎدة.
وﺗﺸﻴﺮ اﳌ ــﺎدة  3إﻟــﻰ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓــﻲ ﺣﻘﻮق
أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت دوﻟــﺔ اﳌﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻧــﺎﻓــﺬة .إﻻ أن اﳌ ــﺎدة ﺗﻄﻠﺐ ﻣــﻦ اﻷﻃـ ــﺮاف اﻟـﻨـﻈــﺮ ،ﻋﻨﺪ
اﻟـﻠــﺰوم ،ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣــﻮاءﻣــﺔ ﻫــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .إﺿﺎﻓﺔً إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻨﺺُّ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ
أﻧــﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ دول ﻣﺠﺮى ﻣﺎﺋﻲ دوﻟــﻲ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻻ
ﻛﻠُّﻬﺎ ،أﻃﺮاﻓﺎً ﻓﻲ اﺗﻔﺎقٍ ﻣﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺺّ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺎ ﻟــﺪول اﳌﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ اﻟﺘﻲ
ﻟﻴﺴﺖ أﻃﺮاﻓﺎً ﻓﻴﻪ ،ﻣﻦ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬه
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .وﻫﻜﺬا ،ﻓــﺈن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺎول اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ
ﺣﻖ اﻟــﺪول ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ،واﳌـﺴــﺎواة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪول
اﳌﺸﺎﻃﺌﺔ اﻷﺧــﺮى ﻓﻲ اﳌﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ اﳌﺸﺘﺮك .وﺗﻨﺺّ
اﳌﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻛﻞ دوﻟﺔٍ ﻣﻦ دول
اﳌﺠﺮى ﻓﻲ أن ﺗﻨﺘﻔﻊ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﳌﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔٍ ﻣﻨﺼﻔﺔٍ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ .وﺗُﻠﺰم اﻟﺪول ﺑﺄن ﺗﺴﺘﺨﺪم
اﳌﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗُﻨﻤّﻴﻪ ﺑﻐﻴﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﺼﻮرةٍ
ﻣﺜﻠﻰ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻨﻪ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
ﻣﺼﺎﻟﺢ دول اﳌﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ اﳌﻌﻨﻴّﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮٍ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻪ.
وﺗُﻔﺼِّﻞ اﳌﺎدة  6ﻋﻮاﻣﻞ وﻇﺮوﻓﺎ ﻣﺤﺪّدة ﻳﻨﺒﻐﻲ أﺧﺬﻫﺎ
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻧﺘﻔﺎع اﳌﻨﺼﻒ واﳌﻌﻘﻮل.
وﺗﺘﻨﺎول اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،ﻓﻲ اﳌــﺎدة  ،7ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑـﻌــﺪم اﻟـﺘـﺴـﺒّــﺐ ﻓــﻲ ﺿ ــﺮرٍ ذي ﺷ ــﺄن ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ دول
اﳌﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ.
اﺗﻀﺢ ﺑﺪاﻳﺔً ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻳّﺔٍ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ
)اﻻﻧﺘﻔﺎع اﳌﻨﺼﻒ واﳌﻌﻘﻮل أم ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺒّﺐ ﻓﻲ ﺿﺮرٍ
ذي ﺷﺄن( ﻟﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧــﺮى .وﺷﻐﻞ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛــﻞ ﻣـﻘــﺮرٍ ﻣــﻊ ﻫــﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
وذﻟــﻚ إﻣﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﳌﺒﺪأﻳﻦ أو ﺑﺈﺧﻀﺎع أﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻟــﻶﺧــﺮ .ذﻟــﻚ أن اﻟ ــﺪول اﳌﺸﺎﻃﺌﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻋــﺪم إﻟﺤﺎق اﻟـﻀــﺮر ،ﻷن ﻫــﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة
ﺗﻮﻓّﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟــﺪول اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ
اﳌﺠﺮى .وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،ﺗﻤﻴﻞ اﻟﺪول اﳌﺸﺎﻃﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﺒﺪأ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﳌﻨﺼﻒ واﳌﻌﻘﻮل ،ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ
ﻣﺠﺎﻻً أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺪول ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﺤﺼّﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔٍ ﻗﺪ ﺗﺆﺛّﺮ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳﻔﻞ
اﳌﺠﺮى.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد اﻵن ﺑﻴﻦ ﺧﺒﺮاء ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻴﺎه
اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﻲ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﺒّﺐ
ﻓﻲ ﺿﺮرٍ ذي ﺷﺄن ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع اﳌﻨﺼﻒ واﳌﻌﻘﻮل.

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ

وﻗﺪ أﻳّﺪت ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﻧﻬﺮ اﻟــﺪاﻧــﻮب ﺑﻴﻦ ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ وﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺘّﺖ
ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .1997ﺗﻨﺎوﻟﺖ
اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ أﻳ ـﻀ ـﺎً ﻣـﺒــﺪأ اﻹﺧ ـﻄــﺎر اﳌـﺴـﺒــﻖ ،وﻓـﺼـﻠّــﺖ ﻓﻲ
ﻣــﻮاد ﻋــﺪة واﺟـﺒــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوع
ﻓــﻲ إﺧـﻄــﺎر ﺑﻘﻴﺔ اﻟ ــﺪول اﳌﺸﺎﻃﺌﺔ وﻣ ـﺪّﻫــﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ.
وﻳﺠﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ أن إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻹﺧـﻄــﺎر ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﻟــﺪول ﺳــﻮاءٌ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ أﺳﺎﻓﻞ اﳌﺠﺮى أم ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻴﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث وﺧﻔﻀﻪ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.
واﺧﺘﺘﻤﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎدةٍ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮق ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﳌﻨﺎزﻋﺎت .وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ
اﻷﻃ ــﺮاف ،أو ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﺤﻤﻴﺪة أو اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ،أو أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻷﻃﺮاف
أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻤﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ اﳌﺸﺘﺮك ﺗﻜﻮن اﻷﻃﺮاف
ﻗــﺪ أﻧ ـﺸــﺄﺗ ـﻬــﺎ ،أو أن ﺗﺘﻔﻖ ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺮض اﻟ ـﻨ ــﺰاع ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،أو ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﻃﺮقٌ ﻣﺘﺮوكٌ ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻟﺨﻴﺎر ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻏﻴﺮ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗـﻠــﺰم اﻷﻃ ــﺮاف ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻠﺔٍ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ،ﻛﻌﺮض ذﻟﻚ اﻟﻨﺰاع ،ﺑﻨﺎءً
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أي ﻃﺮف ،ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ.
وﺗﻔﺼّﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺤﺎﻳﺪة ،وﺗﻘﺮر
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات.

 ..واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

دﺧـ ــﻮل اﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ اﻷﻣـ ــﻢ اﳌ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻟـﻠـﻤـﺠــﺎري اﳌــﺎﺋـﻴــﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ إﺟﺎزﺗﻬﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻫــﻮ إﻧﺠﺎزٌ
ﺿﺨﻢ وإﺿﺎﻓﺔٌ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪٌ
ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﺣﻮل اﳌﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﻻﻧﺘﻔﺎع اﳌﻨﺼﻒ واﳌﻌﻘﻮل .إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه
ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺎون .ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
ﻟــﻼﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻣــﻦ اﳌ ـﺠــﺮى اﳌــﺎﺋــﻲ اﳌـﺸـﺘــﺮك
وإدارﺗﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ .وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ
»ﺗﻌﺎون« وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻣﺮة.
وﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن
وﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ اﻷردن ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻮّل وﻣﺤﺎوﻻت إﺳﺮاﺋﻴﻞ
)اﻟﺘﻲ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ( اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻗﺪرٍ
ﻣﻤﻜﻦٍ ﻣــﻦ ﻣـﻴــﺎﻫــﻪ .وﺳ ــﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ أﻳ ـﻀ ـﺎً ﻓــﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﺳﻴﻄﺮة ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮَي
دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات .وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺛﻼث دول ﺻﻮّﺗﺖ
ﺿﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
وﻗﺪ أﻛّﺪت اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤّﺖ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ
ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺠﺎري
اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
اﳌﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺜﻠﻰ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ
أﺟﻴﺎل اﻟﺤﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺎرك
اﳌﺠﺮى اﳌﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.

ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن

اﺳﺘﺎذ وﺧﺒﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﳌﻴﺎه ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان

»ﺑِﻠْﻴﺔ« :أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻃﻔﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻔﺎل ،إﻻ أن ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﻢ ﺗﺒﻘﻰ ﺟﺰءاً
ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺼﺮي» .ﺑﻠﻴﺔ« ﻫﻲ اﻟﻜُﻨﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﺒﻲ اﳌﺴﺨّﺮ ﻹﺳﻌﺎف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻘﻀﺎء أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺨﻔﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻮّش ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق اﻷﻃﻔﺎل وﺧﻔﺘﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺻــﻮرة ذﻟﻚ اﻟﻄﻔﻞ اﻟــﺬي رأﻳﺘﻪ ﻳﻮم
اﻟﻌﻴﺪ ﻣﺘﺰﻧﺎً راﺳﻴﺎً ﻳﺒﺘﺎع ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ دوﻧﻤﺎ أي اﻛﺘﺮاث ﺑﻤﻈﺎﻫﺮ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ،وﺣﻴﻦ داﻋﺒﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺪ واﻟﻌﻴﺪﻳﺔ ،ﺑﺎﻏﺘﻨﻲ» :ﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﻦ
زﻣﺎن«! أﺑﺪاً ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻋﻤﺮه ﻛﺎﻣﻼً ﻗﻮﻟﺔ »ﻣﻦ زﻣﺎن«!

ﺗﻀﺎرب إﺣﺼﺎﺋﻲ

ﻣﺆﺧﺮاً ،أﺛﻴﺮت ﺿﺠﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
إذ ذﻫﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﺮض
أواﺋﻞ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2014ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﺿﻤﻦ آﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻫﻨﺎك ،إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  2.7ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ
ﻋﺎﻣﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟــﺬي أﻋﻠﻨﻪ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي
ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻹﺣﺼﺎء ) 2014ﺣﻮاﻟﻲ  1.6ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﻋﺎﻣﻞ( .ﺑﺪا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺨﺠﻼً ،
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻃﻌﻦ ﻓﻲ دﻗﺘﻪ ووﺻﻒ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ.
وﺑ ـﻐ ـﺾّ اﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ أي اﻟﺮﻗﻤﻴﻦ أﻗ ــﺮب إﻟــﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻳـﺒــﺪو ﻟﻠﻤُﻌﺎﻳﻦ ـ
ورﺑﻤﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎع  -أن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﻘﻄﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻪ إﺣﺼﺎءات اﻟﺪوﻟﺔ! ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ .ﻳﻌﻀﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧُﺸﺮ ﻓﻲ أواﺧــﺮ  2013ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﺪاوﻟﺘﻬﺎ
إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻟﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﻖ »ﺗﻜﺘﻮك« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
)ﻋﺮﺑﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺑﺜﻼث ﻋﺠﻼت وﻣﺤﺮّك ﺑﺴﻴﻂ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب( أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ
اﻷﻃﻔﺎل .ﻫﺎ ﻗﺪ ﻗﺎرﺑﻨﺎ اﳌﻠﻴﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻘﻲ »اﻟﺘﻜﺎﺗﻚ« ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺻﻮر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺧﺮى .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﺠﻢ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة ﻳﺒﺪو ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ وﺟﻮد اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮاء.

ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻛﻈﺎﻫﺮة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
اﳌﺤﺎرﺑﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻋﻮاﺋﺪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،إذ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎﻻً
ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ وإﻛﺴﺎﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮات واﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ذاﺗــﻪ وﺗﺪرّﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻮﺳّﻊ إدراﻛــﻪ ورؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎة
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺣﺪدت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻦ »ﻋﻤﻞ« اﻷﻃﻔﺎل ذي اﳌــﺮدود اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ و«ﻋﻤﺎﻟﺔ« اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺤﻈﺮ .وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ،ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳُﻌﺮَّض اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻸﻋﻤﺎل
اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ أو ﺗﻌﻄّﻞ ﻣﺴﺎره اﻟــﺪراﺳــﻲ أو
ﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻪ وﺗﻨﻬﻜﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﻄﻮﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ دوﻟﺔ أن
ﺗﻌﻴّﻦ ﺣﺪاً أدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺣﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺮي
ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً .وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼه ،إﻟﻰ
أن  88.2ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺣﻈﺮﻫﺎ ،وﻗﺪ ﺑﺪا اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ أﻋﻈﻢ اﻟﺨﺮوق ،إذ
ﺗﺸﺘﻤﻞ  -ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺪﺧﺎن
اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ واﻟﻐﺒﺎر واﻷﺗﺮﺑﺔ واﻟﻀﻮﺿﺎء .وﻳﺤﻮز اﻟﺘﻌﺮّض ﻟﺪﺧﺎن اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
واﻟﻐﺒﺎر – ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﺮى )ﺣﻮاﻟﻲ
 45.7ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ( ،ﺑﻴﺪ أن اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺨﻔّﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺮﻗﻢ
ﺑﻞ وﻗﺪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻓﻜﺎﻫﻴﺎً ﻟﺪى ﻗﻄﺎع واﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ ،أن دﺧﺎن اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
واﻟﻐﺒﺎر ﺧﻄﺮ »ﻋــﺎدي« ﻳﺪاﻫﻢ اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎر وﻣﻦ ﻛﻞ
اﻟﻄﺒﻘﺎت ،ورﺑﻤﺎ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷوﻗــﺎت! ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺸﻴﺮ ﻫﻴﺌﺔ »أرض اﻟﺒﺸﺮ« ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ »واﻗﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ« إﻟﻰ »أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻀﻮي اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ
ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺬاﺗﻴﺔ«.
ﺑﺨﻼف اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻳﻌﺎﻧﻲ  34.7ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ،وﺣﻮاﻟﻲ  29.8ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺘﺠﺎوز  43ﺳﺎﻋﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﺜﺮة ﺗﻌﺮّض  13ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ
اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت واﳌﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮﻳﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻃﻔﺎل ﻹﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎل ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﻮر
زﻫﻴﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻳُﻨﻈﺮ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻛﻌﻤﺎﻟﺔ رﺧﻴﺼﺔ وﻣﻮﻓِّﺮة ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﺠﻬﻞ ﻳﺴﺎﻧﺪ اﻟﻔﻘﺮ

ﻻ ﻳﻘﻒ اﻟﻔﻘﺮ وﺣﺪه وراء دﻓﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺎﻟﺠﻬﻞ ﻳﺴﺎﻧﺪه ،وﻗﺪ
ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼه أن اﻵﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻤﺮوا ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ
ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﺎق أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  60ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻷﻛﺒﺮ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﻋﻤﺎﻟﺔ
اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻸﻣﻬﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺎت ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻨﺴﺒﺔ  71ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،اﻷﻣﺮ
اﻟــﺬي ﻳﺆﻛﺪ أن أزﻣــﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃـﻔــﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺨﺺ اﻟﻮﻋﻲ أﻳـﻀـﺎً .ﻛﻤﺎ
ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن  52ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻷﺟﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﺮ أﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء أﻋﻤﺎل اﳌﺰارع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
أو ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺎﺷﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺤﻀﺮ ،وﻳﺄﺧﺬ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ« .وﻫﺬه ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻣﺘﻮارﺛﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺴﻮد ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻛﺒﻴﺮة

ﻣﻨﻪ ..وﻫﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﺘﻰ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮة ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﻤّﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺤﺎق
اﻟﻔﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ،ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻈﺮة اﳌﻔﻀِّﻠﺔ
ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ اﻹﻧ ــﺎث ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻳــﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟــﺬﻛــﻮر ﻣـﺼــﺪراً ﻟﻠﺮزق
واﻹﻧﺘﺎج ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻹﻧﺎث ﻋﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﺨﻴﺮات اﻷﺳﺮة .ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺮاﺋﻦ
ﻟﺘﺆﻛﺪ أن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﻢ وﻟﻴﺲ ﺿﻐﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﻠﺠﺄ
اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ) 48ﻓﻲ اﳌﺌﺔ( ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﺴﺒﻴﻞ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺮة ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄودﻫﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻄﻔﻞ ذاﺗﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺎب أﺣﺪ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣــﻊ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃ ـﻔــﺎل ﻓــﻲ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻛـﺜـﻴــﺮة .ﻓﻔﻘﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻄﺎرد ﻳﺤﻔﺰ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻔﺮار ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ .وﻗﺪ
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ »اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ-اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  «2030 - 2014أن ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﺴﺮب ﻓﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠّﻞ ﺗﺴﺮب ﺣﻮاﻟﻲ 28.841
ﺗﻠﻤﻴﺬاً ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﻠﻌﺎم  2011ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ووﺻﻠﺖ  130.564ﺗﻠﻤﻴﺬاً .وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ﻫﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻴﻪ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺘﺴﺮﺑﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻵﻧــﻲ أﻛﺜﺮ ﺟــﺪوى ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺆﺟﻞ ،إن وﺟــﺪ .وﺗﺎرة
أﺧــﺮى ﻳﻌﺮﻗﻞ اﻻﻟـﺘــﺰام ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺒﺒﺎً
ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺛﺎﻟﺚ ،ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺳﺮ ﳌﻘﺎﻳﻀﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺈﺣﺮاز ﺗﻘﺪّم دراﺳﻲ أو ﺑﻤﻐﺎدرة اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت أو اﻻﻧﻄﻼق ﻟﻜﺴﺐ اﳌﺎل ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻔﺘﻴﺎن.
رﻏﻢ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،إﻻ أن اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺄﺟﻮرة ،ﻳُﻔﻠﺖ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،وﻳﺠﻌﻞ
ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﻬﻞ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﻞ .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ
ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻻﻏﺘﻴﺎل واﺟﺐ ،واﻟﺤﻠﻢ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺎدل ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع .وأﻣﺎ
اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺴﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ  -وأﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﺮدﻳﺔ ـ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﻜﺮ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺼﻘﻞ اﳌﻌﺪن وﻳﺼﻠﺐ
اﻟﻌﻮد ﻓﻴﺮﺳﻢ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً واﻋﺪاً ..ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺧﻔﺎء واﻗﻊ اﳌﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺳﻮى اﺑﺘﺪاء اﻟﺸﻘﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ..

ﺑﺴﻤﺔ ﻓﺆاد
ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

»ﻻ ﺻﻮت ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻌﻠﻮ ﻓﻮق ﺻﻮت ﺧﻼﻓﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ دوﻟﺔ
ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻜﻲ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري« .ﻫﻜﺬا ﻳﺒﺪأ »ﺳﺎﺳﺔ ﺑﻮﺳﺖ« ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان »ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ :ﺳﺘﺔ أﺳﺒﺎب ﺗُﺼﻌّﺐ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ
ﺧﻼﻓﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ« .ﻳﺸﺮح ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ ﻧﺺّ ﻳﻤﺘﻠﺊ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟــﺮﺳــﻮم اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ )اﻧـﻔــﻮﻏــﺮاﻓـﻴــﺎ( ،واﻻﻋـﺘـﻤــﺎد ﻋﻠﻰ ﻧـﺼــﻮص أﺟﻨﺒﻴﺔ
وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻹﻛﻤﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ،واﻹﺣــﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻐﺮﻳﺪات ﻟﺒﻌﺾ ﺷﺨﺼﻴﺎت
اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ..ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺨﻼﻓﺔ.
واﻟﻨﺺّ ﺑﺬا ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺠﺪﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺑﻬﺎ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻪ.
ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺗﺒﻮﻳﺐ اﳌﻮﻗﻊ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺗﺮﺟﻤﺎت ،ﻋﻠﻮم
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻓﻦ وﺗﺮﻓﻴﻪ ،وﻣﻘﺎﻻت رأي ..ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺛﺎنٍ أﻛﺜﺮ
ﺗﺨﺼّﺼﺎً :ﻋﺮﺑﻲ ،دوﻟﻲ ،ﻋﻠﻮم اﻟﺜﻮرة ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻋﺴﻜﺮي ،إﻋﻼم..
وﺗﻤﺘﺎز ﻫــﺬه اﻟﺼﻔﺤﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺘﻨﻮّع ﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﺎ .وﻫﻨﺎك ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻘﺎﻻت اﻟﺮأي اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺴﺮى ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺷﺔ ،وأﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮب
ﺑﺄﻗﻼم ﺷﺎﺑّﺔ .ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻻت ﻧﻘﺪيّ ،ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﺤﺮّرة ..وﻟﻜﻦ ﻳﺄﺗﻲ
ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻫﺬه اﻟﻮﺟﻬﺔ ،وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﺮزاً .ﻓﺪاﺧﻞ ﺗﺒﻮﻳﺐ
»اﳌ ــﺮأة« ﻣﺜﻼً ﺗﻄﻐﻰ أﺧﺒﺎر اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل واﻷزﻳ ــﺎء واﻟﺼﺤﺔ ..وﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »وراء ﻛﻞ ﻋﻈﻴﻢ اﻣﺮأة« ،ﻧﺼﺎدف ﻣﻠﻜﺎت وأﻣﻴﺮات وﺷﻴﺨﺎت ..وﻻ
ﻳﺴﺄل اﳌﻮﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺴﺎء وراء رﺟﺎل ﻋﻈﻤﺎء ..ﺣﻘﺎً!
ﻓﻲ آﺧﺮ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺒﺎب :دروس ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻤﻊ« ،ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺎت وأﺻﻮﻟﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴّﺔ وﻗﻮﻓﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺸﺒﺎب
ﻋﺒﺮ »ﻋﺴﻜﺮة اﳌﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت» ،ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﺣﻮّﻟﺖ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟــﻰ أداة ﻟﻐﺴﻴﻞ اﳌ ـﺦّ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻧﻈﺎم
اﻟﺤﻜﻢ«.
اﳌﻮﻗﻊ ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ رﺑﻤﺎ ﻟﺨﻄﺄ
ﺗﻘﻨﻲّ ﻣﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻛﺜﺮ اﳌﻮاﺿﻴﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ .ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺳﺎﺳﺔ ﺑﻮﺳﺖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﺎﺧﺮة .ﻳﺸﺮح
ﻓﻲ أﺣﺪ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ
وﻟﻜﻦ ﺗﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﻟﺸﻬﺮة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋــﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺨﺒﻴﺮ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،اﳌﻌﺎﻟﺞ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ ،اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻋﺎﻟﻢ اﻷﺑﺮاج..
وﻟﻠﻘﻀﺎء ﺣﺼّﺘﻪ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ ،وآﺧﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻪ ﻋﺮض ﻟﺜﻼث ﺗﺠﺎرب
ﻹﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻌﻠﻨﺎ ﺑﺬا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺜﻮرات
واﻟﺤﺮوب واﻻﻧﻘﻼﺑﺎت ،ﻧﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻄّﺔ ﻣﻔﺼّﻠﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻘﻀﺎء.
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻌﻴﻢ ﻣﻮاده ﺑﻨﺼﻮص ﻗﺼﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ،أﻣّﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﺘﻢّ إدﺧﺎل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﺮاﺋﻂ إﻟﻴﻪ ﻟﻜﺴﺮ ﺟﻤﻮده وﺣﺠﻤﻪ.
وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ أنّ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﺘﻌﺐ
ﻟﻠﻘﺎرئ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
/http://www.sasapost.com

ﻓﻜ ــﺮة

اﺳﺘﻄﻼع أﻋﺪاد اﳌﺨﺒﺮﻳﻦ؟
ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2014ﺻﺮّح رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﳌﺼﺮي اﻟﻴﻮم« أنّ »وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺤﺎول ﺗﻜﻤﻴﻢ اﻷﻓﻮاه
وﺗﺴﻌﻰ ﻟﻐﻠﻖ اﻟﺼﺤﻒ ،وأﻧﺎ اﺗّﻬﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﺪوان ﺻﺎرخ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﻣ ـﻌ ـﺎً« ،وﻛ ــﺎن ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴّﺔ اﺳـﺘــﺪﻋــﺎﺋــﻪ ﻣــﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﺣﻮل ﻣﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ اﻋﺘﺰاﻣﻬﺎ ﻧﺸﺮ وﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .2012
ﻫ ــﺬا اﻷﺳ ـﺒــﻮع ﻧـﺸــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﳌ ـﺼــﺮي اﻟ ـﻴــﻮم« ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳ ــﺆاﻻً
ﻓــﻲ ﺧــﺎﻧــﺔ »اﺳﺘﻄﻼع رأي« ﻳﻬﺪف ﻟﺠﻤﻊ إﺟــﺎﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ:
ﻫــﻞ ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣــﻊ »اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ« ﻟــﻺﺑــﻼغ ﻋــﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ؟
وﺧُﻴّﺮ اﻟﻘﺮّاء ﺑﻴﻦ :ﻧﻌﻢ ،ﻻ ،وﻟﻢ أﻫﺘﻢّ.
ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 34.33 :ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻧﻌﻢ،
 50.55ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻻ 15.12 ،ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻟﻢ أﻫﺘﻢّ .اﻟﻘﺼّﺔ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل
ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ .ﻓﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻫﻨﺎ ﻫﻮ
أن ﻫﻨﺎك دﻓﻌﺎً ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻴﺼﺒﺢ واﺷﻴﺎً وﻣﺨﺒﺮاً ،ﺑﺤﺠﺞ »ﺷﺮﻋﻴﺔ«
ﻫﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ »اﻹرﻫﺎب« وﺗﻌﺰﻳﺰ »اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺑﻮﺟﻬﻪ..
واﻹرﻫﺎب ذاك ﻟﻢ ﻳﻦِ ﻳﺘﻮﺳﻊ وﻳﺘﻌﺰز ،ﻧﺎﻫﻼ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ
ﻟﻴﺠﺪد ﻧﻔﺴﻪ .اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻌﻠﻴﺎً إﻟــﻰ أﻣــﺮﻳــﻦ :أوﻻً ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ إﻟﻰ وﺿﻌﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﻮاﻃﻦ أن ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ
ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ ،وﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻮﺷﺎﻳﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ
ﻫﻲ اﻷﺧﺮى أﻣﺮاً ﻋﺎدﻳﺎً اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺔ »اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ« ..وذﻟﻚ
ﺑﺎب ﻟﻴﺲ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺑﻞ ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﺎس ﺑﺪاﺋﺮة »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«
اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺼﻴﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ رد ﻧﺼﻒ أﺳﺒﺎب ﺛﻮرة 25
ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟــﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ،وﻫــﻲ اﻟﺘﻲ ﻫﻮﺟﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻘﺎرّﻫﺎ وﻧُﺒﺸﺖ
ﻛﻞ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ وﻧﺸﺮت ﻛﻞ ﻓﻀﺎﺋﺤﻬﺎ ﺧــﻼل أﻳــﺎم اﻟـﺜــﻮرة ،وأﺻﺒﺢ
آﺧﺮ وزﻳــﺮ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﺎرك ،ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻌﺪﻟﻲ ،رﻣــﺰا ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﺴﻮء ،وارﺗﺒﻂ اﺳﻤﻪ ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻓﺘﻌﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ،أﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ .ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻘﻀﺎء
ﺑﺮّأ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻢ ،ﻣﺎ أﺛﺎر اﻟﺴﺨﻂ وﻋﺰز اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ
ﺑﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﻳﺒﻴّﺾ ﺻﻔﺤﺔ اﻟــﺮﺟــﻞ .ﻟﻜﻦ إﻋــﺎدة
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ،ﻣﻊ ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﻄﻼع ،ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﺤﻰ ﺧﻄﻴﺮاً
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻷﻃﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﻨﻴﺪ ﻟﺘﻀﻊ ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ
ﺧﺎﻧﺘﻪ.
واﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﺎﺋﺖ ،أﺻﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﺗﺸﺮﻳﻌﺎً ﺟﺪﻳﺪاً أﺿﺎف
إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﺳﺘﺤﺪاث ﻓﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟـ »ﻣﻌﺎوﻧﻲ اﻷﻣﻦ«
ﺗﺤﻤﻞ اﺳ ــﻢ »ﻫـﻴـﺌــﺔ اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ« .وﻫ ــﻲ ﺗـﺒــﺪو ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺨﺒﺮﻳﻦ ﻳﺰوّدون أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻦ أﻫﻠﻬﻢ وﻧﺎﺳﻬﻢ وﺟﻴﺮاﻧﻬﻢ ..وﺗﻠﻚ ﺧﺎﺻﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ .وﻳُﻤﻨﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ »اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ«
ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑــﺈﺟــﺮاءات
ﺿﺒﻂ اﳌﺘﻬﻤﻴﻦ أو اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة،
وﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ! وﻳﺎ ﻟﻠﺜﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻨﻜﺎﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ »ﺗﺮﺗﻘﻲ« ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺨﺒﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﻴﻦ ﻟﺪى اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ
اﳌﺒﺘﺬﻟﺔ .ﻓﺒﻌﺪ اﻹﻋــﻼﻣـﻴــﺔ ﻣﻨﻰ ﻋــﺮاﻗــﻲ اﻟـﺘــﻲ ﺑﻨﺖ ﻛﻤﻴﻨﺎً ﳌــﺎ ﺳُﻤّﻲ
»ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺸﺬوذ اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ« ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺛﻢ
وﺷــﺖ وﺷﻬّﺮت ﺑﻬﻢ ،وﻗﻴﺎم اﻹﻋﻼﻣﻲ واﺋــﻞ اﻹﺑــﺮاﺷــﻲ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻷﺟ ـﻬــﺰة ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻘـﺒــﺾ ﻋـﻠــﻰ أﺳ ـﺘــﺎذ اﻟـﺒــﻼﻏــﺔ ﻓــﻲ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﻷزﻫ ــﺮ،
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻌﺒﺎن ،ﻫﺎ ﻫﻲ »اﳌﺼﺮي اﻟﻴﻮم« )ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ(
ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة.

زﻳﻨﺐ ﺗﺮﺣﻴﻨﻲ
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 2.87ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺧﻄﺔ »اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻌﺎم ،«2015
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،وﻓﻖ ﻣﺎ أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﻷردﻧﻲ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻴﻒ .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻜﻦ واﳌﻴﺎه واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻗﻀﻴـــــﺔ
 ..ﺑﺄي ﺣﺎلٍ ﺟﺌﺖ ﻳﺎ ﻋﺎم!

اﻟﻌﺮاق :اﻟﺨﺬﻻن ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ  2014ﻓﻲ اﻟـﻌــﺮاق ﻋﺎﻣﺎً ﻋــﺎدﻳّـﺎً ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﺑﻞ ﻛــﺎن أﺷﺒﻪ
ﺑﻔﻴﻠﻢ أﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻃــﻮﻳــﻞ ﻣﺘﺨﻢ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺘﻞ واﻟــﺪﻣــﺎر .ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺣﺎت ﻗﺘﺎل ﻟﻢ ﺗﻬﺪأ ﻓﻴﻬﺎ أﺻﻮات اﳌﺪاﻓﻊ
وأزﻳﺰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ،وﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﳌﺸﻬﺪ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﳌﻬﺠﺮة اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻮى ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻲ أﺟﺴﺎدﻫﺎ ﻣﻦ أﺳﻤﺎل ﻻ ﺗﻘﻴﻬﺎ ﺣﺮ اﻟﺼﻴﻒ أو
ﺑﺮد اﻟﺸﺘﺎء اﻟﻘﺎرس وأﻣﻄﺎره .ﻧﺴﻮة وأﻃﻔﺎل ﻫﺎﺋﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء أو
اﻟﺠﺒﺎل ﺧﺸﻴﺔ ﺳﻘﻮط ﺻﺎروخ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳَﺤْﻨﻲ اﻟﺮﺟﺎل رؤوﺳﻬﻢ
ﻛﻲ ﻻ ﺗﻄﺎﻟﻬﺎ رﺻﺎﺻﺔ ﻃﺎﺋﺸﺔ .وﺳﻂ ﻫﺬه اﳌﺸﺎﻫﺪ اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ ،ﻳﻘﻒ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻓﺎﻏﺮاً ﻓﺎه ﻋﺎﺟﺰاً ﻋﻦ اﻹﳌﺎم ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺸﻬﺪ .ﻫﻜﺬا ﻫﻲ
اﻷﺣ ــﺪاث ،ﻣﺘﺸﻈﻴﺔ وﻛﺒﻴﺮة ،ﺣﺘّﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﺠﺎراﺗﻬﺎ،
وﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﳌﻬﺮة أُﺻﻴﺒﻮا ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ أﻣﺎم ﺟﺴﺎﻣﺘﻬﺎ،
ووﻗﻔﻮا ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻄﻼﺳﻢ.

إﻧ ــﻪ ﻋ ــﺎم اﻟ ـﺨ ـﺴــﺎرات واﻟـ ـﺨ ــﺬﻻن .ﻋ ــﺎم ﺗـﺤــﻮل ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )»ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻣﺜﻼ( إﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﺪب واﻟﻨﻮاح ﻋﻠﻰ أﻳﺎم ﻣﻦ
ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ذﻫﺒﺖ ﻫﺪراً وﺳﻂ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ.
ﺗﺬﻛّﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻘﻮط ﺛﻠﺚ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮاق ﺑﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ،وازدﻳﺎد
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات وﺣﺎﻻت اﻟﺨﻄﻒ ،ورﻛﻮد اﻷﺳﻮاق .اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﺸﺒﺚ
ﺑﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ  2015ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺂﺳﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ.

أﻓﻖ ﻏﺎﺋﻢ

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻻ أﻓﻖ ﻟﻸﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﺑﺪأ ﻣﻊ إﺟﺮاءات
ﺗﻘﺸّﻒ ﻓﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  102,5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
أﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﺑﻌﺠﺰ ﻳﻨﺎﻫﺰ  19ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮارات ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺮﺗﺒﺎت
اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ ،ورﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  20ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
ﺧﻴﺎر »اﻻدﺧــﺎر اﻹﺟﺒﺎري« اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﺮﻓﻌﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ ﺑﻮﺟﻪ
اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ ،ﻣﻘﻠّﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﺠﺎراة ﻟـ »اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮب« اﻟﺬي
وﺟﺪ اﻟﻌﺮاق ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺧﻀﻤﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺠﺒﻬﺎت ﻣﻊ
»داﻋﺶ« ..وﺳﻂ رﻛﺎم ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ،ﺑﺪا اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ أﻣﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻇﻬﻮرﻫﻢ وﻫﻢ ﻳﺠﻮﺑﻮن اﻟﺸﻮارع ،إذ ﻻ ﺷﻲء أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻷﻣﻞ.
أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ﻧﻔﻀﺖ اﻟﺘﺮاب ﻋﻦ ﻧﺎﻣﻮﺳﻴﺔ ﺧﻀﺮاء وﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ
اﻻﻧﺪﻟﺲ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ـ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﻬﺪﻳﻢ ﺗﻤﺜﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﺳﺒﻖ ﺻــﺪام ﺣﺴﻴﻦ ،إﻋﻼﻧﺎً ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ وإﻋــﻼﻧـﺎً أﻳﻀﺎً ﻋﻦ اﺣﺘﻼل
اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺷﺠﺮة ﻋﻴﺪ
اﳌﻴﻼد .وﺗﺪاول ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒّﺎن أﺳﻤﺎء ﻣﺤﺎل ﻟﻘﻀﺎء ﺳﻬﺮة رأس اﻟﺴﻨﺔ،
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺣﻴّﺰ ﻋــﺎم ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل» ،اﻟــﺪوﻟــﺔ« ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣﻜﺎن ،رﺟــﺎل اﻷﻣــﻦ ﻣﻮزﻋﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ ،ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ
رﺟﺎل اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻮدّون اﻻﺣﺘﻔﺎل أﺑﺪاً ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ.
ﺳﻨﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﳌﺤﺎل اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻛﻜﻞِّ ﻋﺎم ،وﻧﻌﺪّ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻨﺎزﻟﻴﺔ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
وﺑﺪء ﻋﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻌﺮف ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ.

اﻻﺣﺘﻼل واﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ

ﺗﻌﻠﻮ ﻧﺒﺮة »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺎت« اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺪﺷﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﺑــﺪءاً ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺖ ﻋﻠﻤﻬﺎ اﻷزرق ،ودﻓﻌﺖ ﺑﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻬﺎ اﻟﻰ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ﻟﻌﺮض اﳌﻈﺎﻟﻢ واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻳﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ
اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺣﻘﻮل اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  80ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻮم
اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ آﺑﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات »اﻻﻗﻠﻴﻢ«
ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﺳﻄﻮة اﳌــﺮﻛــﺰ ،اﺳﺘﻠﻬﺎﻣﺎً ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن .ﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮت ﺧﺠﻮل ،وﺛﻤّﺔ ﻣﻦ ذﻫﺐ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻴﻘﺘﺮح
»دوﻟــﺔ ﺳﻮﻣﺮ« اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻃــﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮب ،ﻣﺴﺘﻌﻴﺪﻳﻦ

ﺑﺬﻟﻚ ﺛﻘﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻠّﻪ إﻟﻰ اﻷﻳــﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻴّﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﺳﻮأ
ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﻛــﺄن ﻫﺬه »اﻟﺤﻠﻮل« ﺳﺘﻨﺠّﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻔﻮن ﺧﻠﻔﻪ.
ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﺎ اﻷﻧـﺒــﺎر وﺻــﻼح اﻟــﺪﻳــﻦ ﺑﻌﻴﺪﺗﻴﻦ ﻋــﻦ ﻫﺬا
اﻟﺨﻄﺎب ،ﻓﺴﻴﺎﺳﻴﻮﻫﻤﺎ ﻳﺘﺤﻴﻨﻮن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟــﻺﻋــﻼن ﻋﻨﻬﻤﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﻦ،
ﺧــﺎﺻّــﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳُﺼﺒﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﺣﺮﺳﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن »ﺣــﺮس اﻹﻗﻠﻴﻢ«
اﻟﺬي ﺳﻴﺤﻤﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﳌﺤﺪﻗﺔ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺬي ﺗﻢّ ﺑﻤﻘﺘﺮح
وﺗﺴﻮﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد!
ﻫﻜﺬا ..ﻟﻦ ﻳﺒﺪو اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ رﺧﻮاً وﻟﻴّﻨﺎً وﻃﺎوﻳﺎً ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ،
ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺪوّرﻫﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴّﺔ،
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﻘﺪ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ﻟـ »ﺗﻘﺮّب«
وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ« واﳌﻌﺎرﺿﺔ »اﻟﺴﻨﻴّﺔ« واﻟﺘﻲ
ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎم  2014دون أن ﺗﺸﻬﺪ اﻧﻌﻘﺎد »اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف« ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ارﺑﻴﻞ ﻟﻴﻌﻴﺪ اﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻠﻐﻂ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺗﺄزﻳﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﳌﺮﻛﺰ وإﻗﻠﻴﻢ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻋﺎم اﻟﻜﺴﺎد

ﻫﻮ إذاً ﻋﺎم أزﻣﺎت ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮّت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺗﻴﺮة،
ﻋــﺎم اﻹﻧـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت اﻟـﺴــﻼح اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣــﻊ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺘﻲ ﻟــﻢ ﺗﻒِ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺴﻼح اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وآﺧﺮﻫﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻃﺎﺋﺮات
أف  .16ﻫﻮ ﻋﺎم اﻟﻜﺴﺎد واﻟﻌﺠﺰ ،اﻟﺬي رﺟﺤﺖ ﻛﻔﺘﻪ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﺮب
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ ،ﻟﻴﺼﻴﺮ ﻋﺎم اﻟﺠﻮع واﻷﻣﻴّﺔ أﻳﻀﺎً،
إذ ﺳﺘﻈﻞّ أﺑﻨﻴﺔ اﳌ ــﺪارس ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺮاﺋﺐ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻨﺎوﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺻﺒﺎﺣﺎً وﻇﻬﺮاً وﻋﺼﺮاً ﻓﻲ اﳌﺒﻨﻰ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﺗﺸﻐﻠﻪ
ﺛﻼث ﻣــﺪارس ،ﻷن اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻦ ﺗﺨﺼﺺ أﻣــﻮاﻻً ﻟﺒﻨﺎء اﳌــﺪارس .ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ
ﺧﻔّﻀﺖ ﺣﺼّﺔ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠّﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴّﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮارﺛﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،واﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻣﻠﺘﺰﻣﺎً ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ اﻵن ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﳌﻮاﻃﻦ إﻻ ﻋﻠﻰ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺮدات ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺼﺮف
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ..ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ؟
إﻧﻪ ﻋﺎم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣُﺠِّﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،وﻋﺎم
»اﻟــﺮﻳــﻊ« اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟــﺬي ﻳﻮاﺟﻪ أﻗﺴﻰ ﺣــﺮب أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ،
ﺧﺎﺻّﺔ وﻫﻮ ﻳﻮاﺟﻪ أﻳﻀﺎً ﺣﺮب اﻟﻜﺮّ واﻟﻔﺮّ ﻣﻊ »داﻋﺶ« اﻟﺬي ﻳﻐﺰو أﻧﺎﺑﻴﺐ
ﺗﺼﺪﻳﺮه ﻛﻞ ﻳﻮم ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻳﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻲ واردات اﻟﻌﺮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﺤﺘّﻰ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﻮﺷﻚ أن ﺗﻜﻮن ﻳﺒﺎﺑﺎً ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻏﺎدرﻫﺎ اﻟﻔﻼﺣﻮن
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺴﺘﻮﻓﺎة ﻋﻦ اﳌﻮاد اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة
ﻣﻦ اﻷردن ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎً ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻧﺤﻄﺎﻃﺎً
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي أدﺧﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﺳﻤﺪة واﻟﺤﺒﻮب اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ،
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺨﻠّﻒ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

رﻏ ــﻢ اﻷﻣ ــﻞ اﻟـﻘـﻠــﻖ ﺑ ـﻌــﺎم  ،2015إﻻ أن ﺣ ــﺎﻻت اﻟـﻔـﺸــﻞ واﻟـﻔـﺴــﺎد
اﳌﺴﺘﺸﺮي اﻟﺬي راﻓﻖ ﻋﺎم  2014ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ،
وإن ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﻌــﺮاق ﻣﻌﺠﺰة إﻟﻬﻴﺔ ﻛﻌﻮدة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم واﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت اﳌﺌﺔ دوﻻر
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﺤﻤﻮﻻً ﻋﻠﻰ ﻛﻒ ﻋﻔﺮﻳﺖ ،وﻟﻦ ﻳﻜﻮن
ﺣﻠﻮل ﻋــﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﻋــﺎم ﻗﺪﻳﻢ ﺳــﻮى ﺗﻐﻴﻴﺮ ..ﻓﻲ أرﻗــﺎم
اﻟﺘﻘﺎوﻳﻢ ﻓﻘﻂ.

ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻔّﺎل

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق

ﺳﻴﺮوان ﺑﺎران ـ ـ اﻟﻌﺮاق

اﻟﺴﺠﻴﻦ اﻟﺬي وﺿﻊ »ﻻﻳﻚ«..
»ذاك اﻟﻴﻮم وﺿﻌﺖ ﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺲ ،وﻋﻤﻠﺖ ﺑﻮﺳﺖ ،وأﺟﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻻﻳﻚ ،ﻣﻊ أﻧﻪ أول أﻣﺲ ﻧﺸﺮت ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ أﺟﺪ ﺣﺘﻰ
ﻻﻳﻚ ﻳﺘﻴﻢ ، ..ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻻﻳﻚ ﻟﻨﻔﺴﻲ«.
ﻟﻜﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻗﺎﻃﻌﻨﻲ وﻛﺄﻧﻪ ﺑﺪأ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع
ذاﺗﻪ .ﻗﺎل«:آه واﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﺤﻜﻴﻠﻚ« ﻣﻊ إﻧﻪ ﺳﻬﺮت ﻟﻴﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وأﻧﺎ أﺿﻊ
ﻻﻳﻜﺎت ﻻﻳﻜﺎت ﻟَﻠِّﻲ ﺑﺴﻮى وﻟَﻠِّﻲ ﻣﺎ ﺑﺴﻮاش ..ﺛﻢ ﻧﻔﺦ ﺗﻨﻬﻴﺪة ،وﻗــﺎل«:
ﻃﻴﺐ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﺎ ﻋﻨﺪي ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺻﺪﻳﻖ ،ﻓﻜﺮك ﻗﺪﻳﺶ ﺑﺠﻴﻨﻲ ﻻﻳﻜﺎت؟
أﺑﻮ ﻣﻴﺔ ..إن ﻃﺎرت ﻣﻴﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ،ﻫﺬا وﻳﻦ ﺑﺒﻴﻌﻮه ﻫﺎﻟﺤﻜﻲ؟ أﻧﺎ ﺑﻄﻠﺖ
أﻛﺘﺐ..ﻫﺎ«.
وﺳﻘﻂ ﺻﺪﻳﻘﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻛﺘﺌﺎب اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك.
أﻋﻠﻦ اﻟـﻄــﻼق ﻣــﻊ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك ،واﻟـﻄــﻼق ﻣــﻊ ﺟﻴﻞ ﺛــﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،
وﺳﻴﻔﺘﻘﺪه اﻟﺒﻌﺾ ،وﻳﺸﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ،ﻷن اﺳﻤﻪ ﻟﻦ ﻳﺬﻛﺮه أﺣﺪ.
وﺿﺎع اﻟﺤﻠﻢ ﻓﻲ أن ﻳﺤﻮل ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ )اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻛﻴﺔ( اﻟﻰ ﻛﺘﺎب ،ﻟﻦ

ﻳﻘﺮأه أﺣﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال.
ﺛﻢ اﻧﻀﻤﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا اﻟﻠﺤﺎق ﺑﻘﻄﺎر
اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك ،ﻋﺮاب اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن.
وﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻮﻳﺘﺮ«،ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن« .وﻫﻜﺬا وﻟﺪت ﻓﻜﺮة ﺣﻤﻠﺔ اﺳﺘﺠﺪاء اﻟﻘﺮاء،
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ..أن اﻟﻘﺮاء ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺮؤوه،
واﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ أﻧﻬﻢ ﺗﺎﺋﻬﻮن ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء اﻟﻨﺒﻲ ﻣﻮﺳﻰ ..رﺑﻤﺎ.
واﻋﺘﺮض أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﻢ ،ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس أن ﻋﻨﻮاﻧﺎً ﻛﻬﺬا ﻳﺤﻂ ﻣﻦ
ﺷﺄن اﻟﻜﺎﺗﺐ ..واﻟﻘﺎرئ ..وأﺿﺎف  -ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ،
ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻤﺌﺔ ﻻﻳﻚ.
ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻟــﻪ» :ﻃـﻴــﺐ ﻋ ــﺎل ،ﻟﻨﺒﺪأ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣــﻦ ﺻﻔﺤﺘﻚ« .ﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﺮض
وﻗﺎل إﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إرﺳﺎل آﻻف اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ،ﻷن إدارة اﻟﻔﺎﻳﺲ
ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ﻣﺮة ،ﺑﺴﺐ إرﺳﺎﻟﻪ ﻋﺸﺮات اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،وﻣﻨﻌﺘﻪ أﺳﺒﻮﻋﺎً ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻦ

اﺳﺘﻌﻤﺎل«اﳌﺴَّﺞ« اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
»ﻳﻴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ..ﻃﻴﺐ ﻛﻴﻒ ﺑﺪﻧﺎ ﻧﻌﻤﻞ؟«.
وأﺣﺪﻧﺎ ﻗــﺎل ﺑﺤﻤﺎس ،ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻟﻌﺎﺑﻪ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻨﺎ» :ﻟﻨﻀﻊ
ﻛﻞ ﻣﺮة ﺻﻮرة ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ ،وﺗﺤﺘﻬﺎ دﻋﻮة اﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﺳﺘﺠﺪاء
اﻟﻘﺮاء«.
أﻣﺎ أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟـ  150ﺻﺪﻳﻖ ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻲ ﺑﺎع ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﺑﻌﺪ ،وﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪي رأي واﺿﺢ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع ،ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪي ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ
اﻟﻘﺮاء ،وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ،وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺣﺘﻰ.
وأﺗﺘﻨﻲ اﻟﻔﻜﺮة..ﻟﻢ ﻻ ﻧﻜﺘﺐ ﻟــﻸﺳــﺮى؟ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﺎ ﻳــﺪور ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ
ﺣﺮوب أو ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻦ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻤﺎ
ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻐﻴﺎب ،ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ
ﻧﻄﻖ ﺑﻬﺎ اﺑﻨﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ »اﻟﻨﻮﻧﻴﺔ« ﻷول ﻣﺮة،
أو »ﺣﺮﻛﺸﺔ« أﻣﻪ ﺑﺰوﺟﺘﻪ اﻟﺸﺎﺑﺔ.

إذ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻟﻠﺴﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟـﻘــﺮاءة ،ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﺑﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي
ﺳﻴﺴﺘﺠﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف ﻗﺎرئ ﺳﺠﻴﻦ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺛﻮرة اﻹﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ،وﺟﺴﺪه اﻟﺠﺎﺋﻊ اﳌﻨﻬﻚ ﻻ ﻳﻘﻮى ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮاك ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ،وأن ﻳﻘﺮأ ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻪ أﻣﺮٌ ﻣﺴﻞ.
واﻷﺳ ـﻴ ــﺮ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﺤــﻮل ﺑـﻌــﺪ اﻟ ــﻰ ﺷــﺎﻋــﺮ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻔﻨﻪ ﻋـﺒــﺮ »ﻣــﺎﻳـﻜــﺮوﻳــﻒ
اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك« ،ﻓﻬﻮ ﻣﺎ زال دَﻗــﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ،إن ﻛﺘﺐ ﻓﻬﻮ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺪﻣﻪ ،وﻟﻢ
ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﺰﻣﻦ .وﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻟﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ» :ﺿﺎع
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ وﺿﻊ وردة ﺑﻴﻦ دﻓﺘﻴﻪ«.
ﻟﻜﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺎل ﺑﺪﻫﺸﺔ» :ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺴﺠﻴﻦ وﺿﻊ
ﻻﻳﻚ!«.

اﻣﺘﻴﺎز دﻳﺎب

ﻛﺎﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺨﻴﻒ
اﺧﺘﺎرت ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﺸﺎق اﻟﺨﻮف زﻋﻴﻤﺎً ﻣﺨﻴﻔﺎً ،رأت أﻧﻪ اﻷﻛﺜﺮ إﺧﺎﻓﺔ ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ذﻫﺒﻮا إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ :اﻛﺘﺸﻔﻨﺎ أن ﻟﻚ ﻧﺎﺑﻴﻦ ﻋﻈﻴﻤﻴﻦ،
وأن ﻧﻘﺎط دﻣﺎء ﺗﺴﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﻗﻞ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺎ ،ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺨﻴﻔﺎً ﻟﻬﺬه
اﻟﺪرﺟﺔ؟ اﺑﺘﺴﻢ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﳌﺨﻴﻒ ﺑﻐﻤﻮض ﻓﺼﺮﺧﻮا ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺘﺎن ﺑﻪ ،وااااو،
ﺷﻮ ﺳﻜﺴﻲ! أﻛﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﺨﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ!
ﻓﺘﺢ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﳌﺨﻴﻒ ﺷﺒﺎك ﺑﻴﺘﻪ ورأى ﺷﻌﺒﺎً ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻦ ﻋﺸﺎق اﻟﺨﻮف
ﻳﻘﻔﻮن ﺧﺎرج ﺑﺎب ﺑﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ وﻳﻬﺘﻔﻮن ﺑﺎﺳﻤﻪ .ذﻫﺐ اﻟﺰﻋﻴﻢ إﻟﻰ
ﻣﺮآة ﺑﻴﺘﻪ وﻻﺣﻆ ﻓﻌﻼً أن ﻧﺎﺑﻴﻪ أﻃﻮل ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻲ أي إﻧﺴﺎن ﻋﺎدي .ﻓﺨﺮج إﻟﻰ
اﻟﺸﺒﺎك وﻧﻈﺮ ﻟﻌﺸﺎق اﻟﺨﻮف اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻔﻮن ﺑﺎﺳﻤﻪ وزﻣﺠﺮ ﻓﻲ وﺟﻮﻫﻬﻢ،
زﻣﺠﺮة واﺣﺪة ارﺗﻌﺒﻮا ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ ﺛﻢ ﺻﺮﺧﻮا ﻃﺮﺑﺎً ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﺗﻮج اﻟﺰﻋﻴﻢ اﳌﺨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻛﻠﻪ .وﻛﺎن ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻜﻼم ﻷﻧﻪ ﻣﺨﻴﻒ ،أو
ﻣﺨﻴﻒ ﻷﻧﻪ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻜﻼم ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺜﻼً
أن ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﳌﺨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع وﻳﺮﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﻗﺸﺮة
ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﺔ وﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ .ﺣﺪث ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻣﺮﺗﻴﻦ ،وﻓﻲ اﳌﺮﺗﻴﻦ ﻗﻴﻞ دﻓﺎﻋﺎً ﻋﻨﻪ إﻧﻪ
ﻏﺎﻣﺾ ﺟﺪاً وﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ .وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﻨﻌﺎً ﺟﺪاً.
اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺷﻌﺐ ﻋﺸﺎق اﻟﺨﻮف ،وﻫﻮ ﺷﻌﺐ ﻛﺒﻴﺮ وﻋﺮﻳﻖ

وﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ وﺣﻀﺎرة ودﻳﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدة اﻟﺨﻮف ،وآﺛﺎره ﺗﺸﻬﺪ
ﺑﻬﺬا ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ .ﺛﺎرت إﺷﺎﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺎق اﻟﺨﻮف ،ﺗﻨﻮﻗﻠﺖ ﺳﺮاً
ﻓﻲ اﻷول ﺛﻢ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﺎل ﻋﻠﻰ اﳌــﻸ »اﻟﺰﻋﻴﻢ اﳌﺨﻴﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﺨﻴﻔﺎً ﺟﺪاً
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .وﻧﺎﺑﺎه اﻟﻜﺒﻴﺮان ﻫﻤﺎ ﻣﺠﺮد ﻋﻴﺐ ﺧﻠﻘﻲ ،وﻫﻮ ﻳﺆﺟﻞ ﻣﻦ زﻣﺎن
اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻄﺒﻴﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﳌﻌﺎﻟﺠﺘﻬﻤﺎ« .وﺑﺴﺮﻋﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺑﺪأ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﻋﺸﺎق اﻟﺨﻮف ﻗــﺎدة ﺛﻮرﻳﻮن »ﻧﺤﻦ ﻋﺸﺎق اﻟﺨﻮف اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺒﻼد .ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف اﻟﺨﻮف وﻧﺼﻠﻲ ﻟﻪ ،وﻳﺄﺗﻲ ﻟﻴﺘﺰﻋﻤﻨﺎ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻴﻒ!
ﻫﺬه ﻣﻬﺰﻟﺔ!«.
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا إن ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺳﺘﺆدي ﳌﺸﻜﻠﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓــﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻣﺨﻴﻔﺎً ،ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ ،ﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ ،أن ﻻ أﺣﺪ
ﻣﺨﻴﻔﺎً ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ،وﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺑﺘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺑﻴﺖ ﻓﻲ
اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺰﻋﻴﻢ اﳌﺨﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺒﺎء ،ﻳﻌﻨﻲ أن آﻟﻬﺘﻨﺎ ﻻ ﺷﻲء وأن أﻧﺒﻴﺎءﻧﺎ ﻋﺪم.
ﻓﻬﻞ أﻧﺘﻢ ﺟﺎﻫﺰون ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻜﻢ وﻋﻘﻴﺪﺗﻜﻢ؟
وﻟﻬﺬا اﺗﻔﻖ ﻋﺸﺎق اﻟﺨﻮف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ أن اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻣﺨﻴﻒ،
وﻗﺮروا ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺨﻮف ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻼً  ،ﻓﺤﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺨﻴﻔﺎً ،ﻟﻨﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ .ﻫﺬا أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن.
ﻧﺺ ﻧﺎﺋﻞ اﻟﻄﻮﺧﻲ ورﺳﻢ ﻣﺨﻠﻮف
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 350أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻫﻮ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻴﻮم،
ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺎً ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤّﺔ ،اذ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم  2013ﺗﻨﺘﺞ
 1.4ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲّ .وﻳﺪرّ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ  94ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ و 60ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت

»إدارة اﻟﺘﻮﺣﺶ«
ﻫﻨﺎﻟﻚ اﺗﻔﺎق ان ﻧﺠﺎح ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ )داﻋﺶ(
ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌــﻮﺻــﻞ ﻛــﺎن ﻣـﻔــﺎﺟــﺄة ﻛـﺒـﻴــﺮة ،ﺑــﻞ إن
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻫــﺬه اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻧﻔﺴﻪ .وأن ﺧﻠﻴﻄﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺼﺪﻓﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳّﺴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وﺟﻮد اﻟﺼﺪﻓﺔ ﻳﺠﺐ ان ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ ان
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ ﺗﺮﻛﻦ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،واﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻪ
ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﻷﺧﻴﺮة.
ﻟﻘﺪ أﺧﻀﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﺷﻬﺪت ﺟﺪﻻً واﻧﺸﻘﺎﻗﺎت وﺻﺮاﻋﺎت ﻓﻲ اﻃﺎر
اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ،وأﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ
اﺧـﺘــﻼف ﻋﻠﻰ اﻷوﻟ ــﻮﻳ ــﺎت ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﺳﺘﻘﺮت
اﻟــﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺘﻲ أﺧــﺬت ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
»ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.

اﻟﺠﻬﺎد اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﻣﻔﻬﻮم »ادارة اﻟﺘﻮﺣﺶ« ﻛﺎن اﺣﺪى ﺛﻤﺮات ﻫﺬا اﻟﺠﺪل،
وﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟــﻰ داﻋ ــﺶ ،وﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ »اﻟﺠﻬﺎدي« ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة
اﻷﻧﻈﻤﺔ »اﻟﻜﺎﻓﺮة« إﻟﻰ ﻋﻬﺪ دوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼم .ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ،2004
ﻧﺸﺮ ﺟﻬﺎدي ﻳﻜﻨّﻰ ﺑـ »اﺑــﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻨﺎﺟﻲ« ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا
اﻟـﻌـﻨــﻮان )وﻫ ـﻨــﺎك اﻋـﺘـﻘــﺎد ﺑــﺄن اﻟـﻨــﺺ ﻫــﻮ ﻓــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻤﻞ
ﺟﻤﺎﻋﻲ( ،وﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺣﺶ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻹﻣﺒﺮﻃﻮرﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى ،وﻳﺴﺘﻌﺮض ﻋﺒﺮ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻮﺣﺶ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻫــﺬا اﻻﺧﺘﻼل،
وﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻮارق ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﳌﺮﻛﺰ )اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮري( واﻻﻃﺮاف
)ﻧ ـﺤــﻦ!( .وﻳ ــﺮى اﻟﻜﺘﺎب ان ﻫــﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗـﺒــﺪأ ﺑﻐﻴﺎب ﺣﻜﻢ
اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﺘﺘﺤﻮل ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ »ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ) (...ﻟﻠﺨﻀﻮع اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ »إدارات اﻟﺘﻮﺣﺶ«،
وﻳـﻌـﺮِّﻓـﻬــﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »إدارة ﺣــﺎﺟـﻴــﺎت اﻟ ـﻨــﺎس ﻣــﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﻌﺎم
واﻟﻌﻼج ،وﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ واﻟﻘﻀﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺣﺶ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤﺪود .«...ﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ،ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﻬﺎدي ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ »اﻟﺸﻮﻛﺔ واﻟﻨﻜﺎﻳﺔ« ،وﻫﻲ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻧﻬﺎك ﺟﻴﺶ اﻟﻌﺪو وﺗﺸﺘﻴﺘﻪ واﺿﻌﺎف
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻪ ودﻓﻌﻪ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ان ﻣﺤﻮر اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺬﻛﻮر ﻛﺎن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪي ﻗﺪرة اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،واﻧﻬﺎك ﺟﻴﻮﺷﻬﺎ،
ودﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺘﺮﻛﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،اﻻ
اﻧﻪ ﺗﺤﺪث ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ادارة اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ
ﺳﻴﻄﺮة ﺣﻜﻮﻣﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎدي ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻣﺰدوﺟﺎً ﺗﺠﺎه »اﻟﺸﻌﻮب
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ« .ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻰ »ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ« ﺑﺎﻋﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻰ
»ﻓﻄﺮﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﻼم اﻟﻨﻘﻲ اﻟﺬي
ﻟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﻮاﺋﺐ اﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرات اﻷﺧﺮى،
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻣﺘﺸﻜﻜﺎً ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء

 ..ﺑــﺄﻟــﻒ ﻛـﻠ ـﻤـﺔ

ﺣـﻠ ـ ــﻢ..

ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮب وﻳﻘﺮ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺗﻠﻮﺛﻮا ﺑﻔﻌﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺘﻬﻢ ،وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺻــﻼح ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻌﻮب وﺗﻬﺬﻳﺒﻬﺎ واﺧﺮاﺟﻬﺎ
ﻣﻦ »اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ« ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟــﺬي ﺗﻄﻠﻘﻪ ادارة
اﻟﺘﻮﺣﺶ وﺗﺘﻮﺟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ أرﻛﺎن »اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ«.
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓــﺎن »ادارة اﻟﺘﻮﺣﺶ« ﻫﻲ ادارة ﻟﻔﻮﺿﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل،
ﻳـﺤــﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﻫــﺬا اﻟـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﻟﻪ
ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻌﺮﻛﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﺘﺮاﻣﻴﺔ اﻻﻃــﺮاف،
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ »اﳌﺜﺎل« اﻟﺬي ﻳﺠﺬب اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻴﻪ .ﻓﺘﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟــﻰ ادارة
اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﻳﺠﺴﺪ ﺟﺎذﺑﻴﺔ
»اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﺳﻼﻣﻲ« ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى اﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ ان
ﺗﺘﺤﻮل ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ إﻟﻰ ﻋﺐء ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻪ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻤﺸﺮوﻋﻪ »اﻟﺠﻬﺎدي«.

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻟــﻢ ﻳﻨﺸﺄ »اﻟ ـﺘــﻮﺣــﺶ« ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺧــﺎﺳــﺮة او ﺟﻴﺶ
ﻣـﻨـﺴـﺤــﺐ ،اﻧ ــﻪ ﻧ ـﺘــﺎج ﻟ ـﺘــﺮاﻛــﻢ ﻃــﻮﻳــﻞ ﻋ ـﻤّــﻖ اﻟ ـﻔ ـﺠــﻮة ﺑﻴﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ .وﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮة
اﻧﺪرﺟﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أوﺳــﻊ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺘﺂﻛﻞ اﻟﻬﻮﻳﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«
وﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ـ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻤﻦ
اﻟﺨﻄﺄ ﺗﺼﻮّر أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﻳﺘﺤﺮك ﺑﻤﻌﺰل
ﻋﻦ أزﻣــﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻠﻚ ،أو ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﳌــﻮارد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻮض ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻦ ﻏﻴﺎب ادارة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﺪﻳﻦ ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻫﻢ ﻫﺬه اﳌﻮارد .ان ﻓﻜﺮة »اﻻﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻦ اﻻﺳــﻼم ﻛﺴﺒﺐ ﻟﺘﺨﻠﻔﻨﺎ« ﻫﻲ ﻓﻜﺮة راﺋﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺸﻌﺒﻲ ،واﻟـﺸـﻌــﻮر ﺑــﻮﺟــﻮد اﻟﺘﺼﺎق ﺑﻴﻦ »اﻟ ـﻌــﺪاﻟــﺔ« وﺑﻴﻦ
»اﻟﺪﻳﻦ« ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺟﺮى اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب .ﺻﺤﻴﺢ
ان ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ ﻗﺒﻮل ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ داﻋﺶ ﻟﻠﺪﻳﻦ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺼﻨﻊ اﻷرﺿـﻴــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
وﺑﻴﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺻﻄﺪام
واﻟ ـﺘ ـﻔــﺎوض ﺑـﻴــﻦ ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﻋـ ــﺎدة ﺗـﻠــﻚ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻟـ«ﻓﻄﺮﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ« ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت إرﻏﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮذج ﺣﻜﻢ ﻋﺎدل وﻣﻘﺒﻮل.
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﻴﻦ :اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹدارة
اﻟـﻨــﺎﺟـﺤــﺔ .ﻓﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟــﻮﺣــﺪﻫــﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﻧــﺎﺟـﺤـﺎً ،وﻗﺪ
ﻳﺘﺂﻛﻞ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺎب أﻃﺮ ﺣﻜﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺮﻫﺎن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ داﻋــﺶ ،أي رﻫﺎن ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ادارة
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ »ﻧﻤﻮذج« .ﻳﻤﺜﻞ
ﻫــﺬا اﻟــﺮﻫــﺎن ﻋﺼﺒﺎً اﺳــﺎﺳـﻴـﺎً ﻓــﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘّﺒﻌﺔ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﺳﺘﻨﺰاف ﻗﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻮارده .ﻓﻤﺜﻼً  ،ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أن ﺑﺎﻣﻜﺎن آﺑﺎر
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق ان ﺗﻨﺘﺞ
ﺣﻮاﻟﻲ  280اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى،
ﺗﻘﺪر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ
ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎً .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻋﺰّ اﻟﺰﻧﻮن و»ﻣُﻊْ«/ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﻻﺧﺮى ،ﻛﺎﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )وﻫــﻮ ﻣﺎ أدﺧــﻞ اﻟﻴﻪ ﺣﻮاﻟﻲ  250ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ
اﳌﻮﺻﻞ وﺣﺪﻫﺎ( ،واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ وﺑﻴﻊ اﻻﺛــﺎر اﳌﺴﺮوﻗﺔ واﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
واﻟﻔﺪﻳﺎت واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺠﺰﻳﺔ ..ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد دﺧﻞ ﻣﻬﻤﺔ.
وﻫﻜﺬا» ،ﺗﺤﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ أﻏﻨﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إﻟــﻰ ﻛﻮﻧﻪ أﻓﻘﺮ دوﻟــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ« ﺑﺤﺴﺐ ﺻﻴﻐﺔ
ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻣــﺮاﻗــﺐ ﻏــﺮﺑــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺳـﻴـﻄــﺮﺗــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻠﻚ
اﳌﻨﺎﻃﻖ وإﻋﻼﻧﻪ اﻟﺨﻼﻓﺔ .وإذا ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻗﺪراﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺂﻛﻞ ،ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﺳﻬﻼً إدارة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ
وﻓــﻖ ﻧﻤﻮذج ﻧﺎﺟﺢ وﻋــﺎدل ﻟﻠﺤﻜﻢ ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺮﺑﻪ وﺟﻬﺪه
اﻟﻌﺴﻜﺮي ودﻓﻊ رواﺗﺐ أﻋﻀﺎﺋﻪ .ﺳﺘﺼﺒﺢ »ادارة اﻟﺘﻮﺣﺶ«
أﻛـﺜــﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﻴﺪ .وﻟﻌﻠﻤﻪ ﺑــﺬﻟــﻚ ،ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻤﻐﺎدرة أراﺿﻴﻪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻋﺒﺌﻬﻢ
ورﺑﻤﺎ ﳌﺼﺎدرة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ،ﺑﻞ وﻳﻠﺠﺄ اﻟﻰ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻛﺘﺨﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻪ.

اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﺶ

ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم ﺻﺮاع ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
ﻓـﻬــﻲ اﳌـﻔـﺘــﺎح اﻟ ــﺬي ﺳـﻴـﻘــﺮر ﻣ ــﺪى ﻗ ــﺪرة ﻫ ــﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺳﻴﺦ وﺟﻮده ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻟﻬﺬا اﻟﺼﺮاع
ﺑﻌﺪ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻲ .ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻴﺪاﻧﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻜﺴﺐ
اﻷﺗ ـﺒــﺎع ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺤﻠﻴﻴﻦ ،ﺑــﻞ وأﻳﻀﺎ
ﻣﻦ »اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ« اﻷﺟــﺎﻧــﺐ .ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﻮﻳﺔ
وﻳﺆﺳﺲ ﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﺼﺒﻴﺘﻪ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻤﻮذﺟﻪ اﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻻ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻻﺛﻨﻴﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ .ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻮاﺟﻪ
ﻣـﺼــﺪراً ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺤﻠﻴﻴﻦ اﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﺿﻤﺎن أﻣﻨﻬﻢ.
ورﺑﻤﺎ ﺗﺒﺪو اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺘﺬﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ وﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﺧﺒﺎراً ﺟﻴﺪة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻲ
أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺠﻮي وﺗﺂﻛﻞ ﻣﻮارد اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻓﻤﻌﻨﻰ
ذﻟﻚ أن أي ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻪ وﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻈﻞ ﺻﻌﺒﺔ اﳌﻨﺎل ﺑﺪون دﻋﻢ ﺧﺎرﺟﻲ وﺿﻐﻂ ﻋﺴﻜﺮي .ﻟﻜﻦ
ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻣﺎ ﻳﻈﻞ ﻳُﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﺿﻌﺎف ﺷﺮﻋﻴﺔ أي
ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻛﺴﻠﻄﺔ »ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج«،
ﻛﻮﺟﻮد »أﺟﻨﺒﻲ« ﺑﺄﻗﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ .واﳌﻔﺎرﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ أن ذﻟﻚ
اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎد ﺗﻠﻚ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
»اﻟـﺘــﻮﺣــﺶ« .ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ ﻗــﺪ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ »ﻃــﺎرﺋــﺔ« ﻛﻤﺎ
ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﺑﺎﳌﺠﺎدﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺳﺘﻈﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪون اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻔﻬﻢ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ،ﻳﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وﻫﻮاﺟﺴﻬﺎ ،وﻳﻤﻸ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﺧﻠَّﻔﻪ ﻓﺸﻞ ﻧﻤﻮذج
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ـ ـ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ .رﺑﻤﺎ وﻟﺴﻨﻮات أو ﻋﻘﻮد ﻗﺎدﻣﺔ،
ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﺶ!

ﺣﺎرث ﺣﺴﻦ

زﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ رادﻛﻠﻴﻒ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺮد ،ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق

arabi.assaﬁr.com
اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ«
ـ ـ رﺑﻴﻊ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ ـ ـ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺠﻨﺪ
ـ ـ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﺮق ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﺼﺮﻳﺔ ـ ـ ﻣﻨﻰ ﺳﻠﻴﻢ
ـ ـ ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ »ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك« :اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ـ Assaﬁr Arabi
ـ ـ ﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«@ArabiAssaﬁr :

أﻓﻀﻞ ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٤ـ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل ﻻ ﻳﺘﺴﺎوﻳﺎن
 ...وﻛﻔﺎرق آﺧﺮ
ﺑ ـﻴــﻦ »اﻟ ـﺸ ـﻤــﺎل
واﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮب«،
ﻫـ ـ ـ ــﺬه اﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻄ ــﺔ
اﳌ ـﺨ ـﺘــﺎرة أﻳـﻀــﺎ
ﻛـ ـ ــﻮاﺣـ ـ ــﺪة ﻣــﻦ
أﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺻـ ـ ـ ــﻮرة ﻟ ـﻠ ـﻌ ــﺎم
 .2014ﻣـ ـ ـ ـ ــﻦ
ﻣـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﺮة
»اﺳـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮوت«
ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘ ـ ــﺐ،
ﺻ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن
إﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن
وﻋـ ـ ـ ـ ــﺎﳌ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﻮن
ﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺮاﻗـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ــﻮن
ﺑـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺰﻳ ـ ـ ــﺞ ﻣ ــﻦ
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ
واﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺧ ـ ــﺎء
اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ
اﻹﺳ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ
ﻋـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻏ ـ ـ ـ ــﺰة
ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﻒ
اﳌﺎﺿﻲ.

»اﳌ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮون ﻫـ ــﺆﻻء ﺑـﻘــﻮا
ﻓ ـ ـ ــﻮق اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎج ﳌ ـ ـ ــﺪة 14
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻼ ﻃﻌﺎم
وﻻ ﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎه .ﻳـ ـﻘ ــﻊ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎج
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ
ﻓﻲ ﻣﻠﻴﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ »اﻟﺤﺪود«
ﺑ ـﻴ ــﻦ اﳌـ ـﻐ ــﺮب وﻣ ـ ــﺎ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ
أراﺿـ ـ ــﻲ اﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﺔ )ﺳـﺒـﺘــﺔ
وﻣـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ـﺤـ ـﺘـ ـﻠـ ـﺘ ــﺎن ﻣــﻦ
اﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ( .ﻳـﺴـﺘـﻤــﺮ ﻻﻋـﺒــﻮ
اﻟﻐﻮﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﻛــﺮﺗـﻬــﻢ اﳌـﺘــﺪﺣــﺮﺟــﺔ ﻓــﻮق
اﻟﻌﺸﺐ اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻨﻈﻴﻒ،
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻴﻦ ﺑﻬﺆﻻء اﻟﺒﺸﺮ
اﻟﻌﺎﻟﻘﻴﻦ ﻗﺒﺎﻟﺘﻬﻢ .وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺣــﻞ اﻟﻠﻴﻞ ،أﻃﻔﺄ اﻟﺤﺮس
اﻷﻧـ ـ ــﻮار ،وﺟـ ــﺎءت ﻗ ــﻮة ﻣﻦ
اﻟﺠﻴﺶ وأﻧﺰﻟﺘﻬﻢ ﻋﻨﻮة«.
واﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪة ﻣـ ـ ــﻦ »ﻋـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ
أﺑﺮز ﺻﻮرة ﻟﻌﺎم ،«2014
ﺑـﺤـﺴــﺐ اﺧ ـﺘ ـﻴــﺎر ﺻﺤﻴﻔﺔ
»اﻟ ـﻐ ــﺎردﻳ ــﺎن« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ اﻋ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮت ﻫـ ـ ــﺬه
اﻟ ـﺼ ــﻮرة »ﺗـﺠـﺴــﺪ اﻟ ـﻔــﺎرق
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب«.

ﻣﺪوﻧﺎت
ﻟﺴﺖُ وﺣﻴﺪة

ﻣــﻦ أوراق زﻳﻨﺐ اﳌـﻬــﺪي اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ
اﻧـﺘـﺤــﺮت ﻓــﻲ ﺗـﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ اﻟـﻔــﺎﺋــﺖ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ

أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ وﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎء ﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻛُﺜﺮ ..ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﺜﺮاً ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻨﻲ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ.
أﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻲ؟ أﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻜﻔﻴﻨﻲ ﺻﺪﻳﻘﺔ أو اﺛﻨﺘﺎن؟ ﻟﻢ ﻳﺼْﺪﻗﻮﻧﻲ اﻟﻘﻮل ﺣﻴﻦ ﺗﺮدّدتُ وﺗﺴﺎءﻟﺖُ ،وﻛﻨﺖُ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺿﻴﻖ ،ﻫﺮﺑﻮا ﻣﻨﻲ واﺣﺪاً ﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ .ﻟﻬﺬا ﻗﺮّرت أن أﻫﺮب أﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﳌﻬﻢ وﻣﻦ إﻋﻼﻣﻬﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺰاﺋﻒ.
ﺛﻢ ﺗﻤﺮ اﻷﻳﺎم ﻓﺄﻋﻮد ﻷدﺧﻞ ﻋﺎﻟﻢ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« اﻟﻜﺒﻴﺮ .أراه ﻣﻠﻴﺌﺎً ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺘﺨﻮﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺘﻠﻰ ﻳﺘﺴﺎﻗﻄﻮن واﳌﻌﺘﻘﻠﻮن
ﻳﺘﺰاﻳﺪون ﻛﻞ ﻳﻮم .ﻛﻠّﻬﻢ ﻳﺘﺼﺎرﻋﻮن ﻓﻠِﻢَ ﻋﻠﻲّ أن أﻧﺤﺎز ﻷﺣﺪﻫﻢ؟ أﻧﺎ أﺧﺺّ ذاﺗﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ أﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ أيّ ﻣﻨﻬﻢ.
ﺟﺬﺑﻨﻲ أﺻﺪﻗﺎء ﺟﺪد ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن ،وﺳﻌﺪتُ ﺑﺼﺤﺒﺘﻬﻢ وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻮﻧﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﻠﺖ »ﻻ ﻟﻈﻠﻢ اﻻﺧﻮان« ...ﻳﺴﺘﻮون
ﻓﻲ ﻧﻈﺮي ﻣﻊ اﻹﺧﻮاﻧﻴﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﻧﻲ واﻋﺘﺒﺮوﻧﻲ ﻛﺎﻓﺮة ﳌّﺎ ﺧﻠﻌﺖ اﻟﺤﺠﺎب وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻗﺘﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ
ودرﺳﺘﻪ ﻟﺴﻨﻮات .اﻟﺼﺪاﻗﺔ أو اﻷﺧــﻮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﺎﻟﺤﻠﻮى ،ﺗﻌﺠﺒﻬﻢ وﺗﺠﺬﺑﻬﻢ ﺛﻢّ ﻳﺘﺮﻛﻮﻧﻬﺎ
ﻟﻴﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ .أﻧﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﺣﻠﻮى اﺳﻤﻲ )زﻳﻨﺐ( وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎﻋﺎت )زﻋﺒﺒﺔ( ،وﻻ أﺣﺪ ﻳﻤﻠﻜﻨﻲ.
ﺛﻢ ﺻﺮت ﻗﻄﻌﺔ ﺣﻠﻮى ﺿﺎﻋﺖ وﻳﺒﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺣﺘﻰ اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء ﺻﺎروا ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ
ﺑﻬﺬه اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ .ﻛﻞ ﺷﺎب أو ﺷﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺎدﻳّﺎً واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺮث ﺑﺒﻘﻴﺔ إﺧﻮﺗﻪ وأﻫﻠﻪ.
ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ »ﺷﻲء ﺑﻘﻠﺒﻲ« اﳌﺼﺮﻳﺔ
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أﻧﺎ رﺑﻴﺒﺔ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ«

ﻣﻠﻒ اﳌﻌﺘﻘﻼت

ﺗﺒﻌﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺈرادﺗﻲ وأﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺰﻫﻮر وذﻟﻚ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ،وﺗﺮﻛﺘﻬﺎ
ﺑﺈرادﺗﻲ وأﻧﺎ أﺗﻮﺳّﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻔﻀﻞ .ﻟﻢ أﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﻹرﺿﺎء ﻃﻤﻮﺣﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻘﻠﻲ
»أﻧﺎ« .أﺣﺒﺒﺖ اﻟﺰﻫﺮاوات وأﻧﺎ أﺣﻔِّﻈﻬﻦ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺟﺪ ،ﺛﻢ أردت أن أﻛﺒﺮ ﻣﻌﻬﻦّ ﺑﻌﻘﻠﻨﺎ ،وﻫﺬا
ﻃﺒﻌﺎً ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖّ اﻟﺼﻐﺎر وﻻ ﻣﻦ ﺣﻖّ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ«.
ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺄﻓﻜﺎري ﻛﻲ ﻧﺘﻐﻴّﺮ ﻣﻌﺎً ،ﻟﻜﻨّﻬﻢ اﻋﺘﺒﺮوﻧﻲ ﻣﻘﻠِﻘﺔ ،وﻫﺬا اﻟﻘﻠﻖ ﻻ
ﻳﺘّﺴﻖ ﻣﻊ ﻧﻬﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻌﺸﺮات اﻟﺴﻨﻴﻦ.
اﺧﺘﺮت أن أدﻋﻢ ﻣﻦ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻗﻠﻴﻼً ﻟﻴﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ،
ﻓﻜﺎن ﺟﺰاؤﻧﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﻷﻧﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﺣﻘّﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺧﺎرج اﻟﺼﻒّ ،أي ﺻﻔّﻬﻢ.
ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻨﻲ ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻳُﻨﻔّﺬ ﻣﺎ ﻳُﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﻦ دون أدﻧﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﻓﻜﺎري ﻷﻧﻨﻲ ﻟﻦ أؤﺛﺮ ﻓﻲ
اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻛﺄﻧﻨﻲ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻳﻜﻴﻠﻮن ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﳌﺮأة
واﻟﺮﺟﻞ ،وﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻄﻴﻊ ﻣﻦ دون ﺗﻔﻜﻴﺮ وﻣﻦ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻔّﺬ اﻷواﻣﺮ.
إﻧﻨﻲ أﺣﺐ أن أﺷﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻲ ﻏﻴﺮ راﻏﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أي
اﺳﻢ أو ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺠﻬﻮل ﻳﺨﺘﺼﺮ ﻋﻼﻗﺘﻲ ﺑﻬﻢ ،واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮّت ﻟﺴﻨﻮات ﺛﻢ اﻧﻬﺎرت ﻓﻲ
ﺷﻬﻮر.

ﻟﻢ أﻧﺴﺤﺐ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻈﻠﻮﻣﻴﻦ واﳌﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻨﺎدﻳﻨﻲ ،وﻛﻨﺖ أﺣﺎول أن
أﻓﻌﻞ ﻟﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺎﺧﺘﺮت أﺿﻌﻔﻬﻢ :اﻟﻔﺘﻴﺎت اﳌﻌﺘﻘﻼت اﳌﻨﺴﻴّﺎت .ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔّﻬﻦّ.
ﻓﺘﺤﺖ ﻟﺰﻣﻼء ﺟﺪد وﻗﺪاﻣﻰ ﻃﺮﻳﻘﺎً إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﻟﻨﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ،ﺛﻢّ ﺗﺮﻛﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة.
ﳌﺎذا اﻧﺴﺤﺒﺖ؟
ﻷﻧﻨﻲ وﺟﺪت أن ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ ﻛﺄﻧﻪ »ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ« ،ﺷﻌﺮت وﻛﺄﻧﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹرﺿﺎء اﻟﻀﻤﻴﺮ
وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻹرﺿﺎء اﻷﻧﺎ .ﻛﻨّﺎ ﻧﻌﺮف ﺟﻴﺪاً أن اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﻨﺸﺮ ﻣﺂﻟﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﻨﺎﻓﻖ..
ﻛﻞ ﻫﺬا ﻛﺎﻟﻨﻘﺶ ﻋﻠﻰ اﳌﺎء ،ﻛﺤﻤﻼن ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻳﺄﻛﻠﻬﺎ ﻏﻮل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻈﺎﻟﻢ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﺻﻮرة
ﻣﻦ ﻫﻨﺎك وﻣﻠﻒ ..وﻫﻜﺬا اﻛﺘﻤﻞ ﻣﻠﻒ اﳌﻌﺘﻘﻼت ،ﺛﻢ ﻣﺎذا؟ أﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ؟
ﻛﺎن ﻣﺠﻬﺪاً وﻣﺘﻌﺒﺎً ،وﻣﻊ ﻫﺬا ﺗﺘﺴﺎءل ذاﺗﻲ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺠﻠﺪﻧﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم :أي ﻧﺘﻴﺠﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺣﺪث ﺑﻌﺪ أن ﺟﻤﻌﺘﻢ ﻛﻞّ ﻫﺬه اﻷوراق؟ ﻻ ﺷﻲء .ﻫﻞ أﻧﺖ راض ﻳﺎ ﺿﻤﻴﺮي اﻵن؟ ﻻ.
ﺛﻢ ﺑﻌﺪُ ،أﺗﺴﻤّﻮن ﻫﺬا اﻧﺴﺤﺎﺑﺎً؟ ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺮﺗﻬﺎ ﺑﺈرادﺗﻲ وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
اﳌﻠﻲء ﺑﺎﻷﺳﻰ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﻠﻢ أن اﻹﺣﺒﺎط ﺳﻴﻘﻮدﻧﻲ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺰن وﺗﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺠﺮد أﺳﻤﺎء وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأرﻗﺎم ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮراً أﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﺗﺘﺤﺮك أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻲّ.
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