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كــاتــب مــوريــتــانــي حكم عليه
ب ــاإلع ــدام بتهمة الـــــردة ..ما
الــردة أصــا؟ وهــل الحكم هنا
ديني أم سياسي؟ وفــي مصر
اتــجــاه للتراجع عــن مجانية
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي بــدعــوى
«الترشيد».
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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العــب جديد في السوق النفطية
هو اللوبيات االميركية يتسبب
بمزيد مــن الـهـمــوم للسعودية.
وع ــن ت ـجــارة الــرهــائــن والـفــديــات
التي تموِّل املجموعات اإلرهابية.
وفـ ــي «الـ ــزاويـ ــة الــحــم ــرا» األم ــن
يكتشف قاتل شيماء الصباغ!
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تستثمر في اليأس االجتماعي .تشكلت في العراق خالل
العقود األخـيــرة ثقافة اجتماعية تــرى في وظيفة الدولة
مطلباً و «حقاً» ،وتراجع معها االهتمام بنشاطات اقتصادية
أخرى كالزراعة .وأما شروط بناء تصنيع ناضج فلم تعد
متوفرة بحدها األدنى.

«ليس لدينا ما يكفي لتسيير نفقاتنا العادية ،وفي
الوقت نفسه تمويل الحرب ضد داعش» .تلك كانت
رسالة رئيس الــوزراء العراقي ملستمعيه خالل حديثه
في منتدى دافــوس االقتصادي .دخلت كلمة تقشف
بقوة الخطابين السياسي والشعبي مع تراجع أسعار
النفط بشكل غير متوقع بعد سنوات من الوفرة املالية.
وكانت الحكومات العراقية السابقة تبنت سياسات
إنفاق اعتباطية ،وكان تفكيرها االقتصادي يقوم على
افتراضين خاطئين ،األول أن أسعار النفط ستحافظ
على مستوياتها العالية ،والثاني أن العراق سيواصل
زي ـ ـ ــادة إن ـت ــاج ــه ل ـي ـح ـقــق م ـ ـ ــوارد أكـ ـب ــر .هـ ــذه ال ــرؤي ــة
التبسيطية افتقرت ألي قــراءة لطبيعة حركة النظام
االقتصادي العاملي والنتائج املحتملة لدخول منتجين
جدد للسوق ،كما أنها لم تحسب حساب ما هو أسوأ:
أن يــدخــل ال ـعــراق م ـجــدداً فــي دائ ــرة عــدم االسـتـقــرار
السياسي ليخوض حرباً مكلفة جديدة.

أسئلة الغد املؤجلة

واجه العراق هذا السؤال الكبير في العام  ،1990عندما
فرض مجلس األمن الدولي أقسى عقوبات اقتصادية في
تاريخه ضد أحد بلدانه األعضاء على خلفية غزو صدام
حسين للكويت .ما حصل بعدها خلّف كارثة إنسانية
واجتماعية كبرى .حصل تضخم ال مثيل له بحيث فقدت
العملة قيمتها وصارت تطبع على الورق العادي ،تفكك ما
تبقى من الطبقة الوسطى التي كانت الحرب والسياسات
القمعية قد أجهزت على جزء كبير منها في سنوات سابقة،
حدث شبه انهيار للنظام الصحي مما خلّف معدالت عالية
من الوفيات بين األطفال ونقص مريع في األدوية ،وانهيار
تــدريـجــي للبنية التحتية وغـيــاب الصيانة ملشاريعها،
وتراجع كبير في مستوى التعليم واستشراء الفساد في
جميع مؤسسات الدولة ،وتحوّل الرشوة الى نمط سائد
في إدارة العالقة بين املواطن واملؤسسة الحكومية .ظلّ
معظم العراقيين على قيد الحياة بفضل نظام البطاقة
التموينية الذي كان يوفر لهم الحد األدنى من السعرات
الحرارية ،لكن كان عليهم أن يتحمّلوا مشقات يصعب
وصفها بمواجهة نظام غير مبالٍ ،انشغل رئيسه ببناء
القصور والجوامع وكتابة الــروايــات ،ومجتمع إقليمي
ودولي غير مكترث ،بل ويرى بعض أركانه أن «نتائج تلك
العقوبات كانت ثمناً يستحق الدفع» ،بحسب كلمات
وزيرة الخارجية األميركية حينها ،مادلين اولبرايت.
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دولة الريع العراقية

لكن األمر ال يتعلق فقط بغياب الرؤية لدى صانع القرار،
بل بعدم وجود صانع قرار ،وعدم وجود اقتصاد سياسي
عراقي باملعنى الــذي يمكن معه فهم كيف تــدار العملية
االقتصادية في هذا البلد .فما يوجد في العراق ليس نظاماً
اقتصادياً بل «آلية غير ناضجة لتوزيع العوائد النفطية»،
بحسب كلمات خبير في االقتصاد السياسي .العراق هو
البلد األكثر اعتماداً على الريع النفطي في العالم ،حيث
تمثل املــردودات املالية لبيع النفط حوالي  93في املئة من
امليزانية الحكومية ،وهو ما يقارب  69في املئة من الناتج
املحلي اإلجـمــالــي .يعني ذلــك أن أي محاولة لبناء رؤيــة
استراتيجية حــول مستقبل هــذا البلد يجب أن تبدأ
بالتعامل مع أكبر نقاط ضعفه ،أي باإلجابة على السؤال :ما
الذي يمكن فعله إن لم نستطع تصدير النفط ألي سبب،
وكيف سندير البلد عندها؟

الحفر تُرقّع وال تعالج ،ما يستدعي
ال ـل ـع ـنــات ع ـلــى م ـحــاف ـظــي املـ ــدن،
وخـصــوصـاً مــن سائقي سـيــارات
االجـ ـ ـ ـ ــرة .الـ ـ ـ ــدار الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء فــي
املـغــرب نـمــوذجـاً .و»بــألــف كلمة»
كــاري ـكــات ـيــر م ــن الـ ـع ــراق يـتـنــاول
فضيحة «الفضائيين».

الفساد كبديل للنظام

رياض نعمة  -العراق
أي عــراقــي م ـرّ بتلك الحقبة ،كــان يُفترض أن سؤاله
األساسيّ بعد أن خرج منها حيّاً هو :ما الذي يمكن فعله
لتجنّب أن يعيش أطفالنا محنة مشابهة في املستقبل؟
وبالطبع فــإن الـجــواب الــذي يتبادر إلــى الــذهــن مباشرة
هو :خفف اعتمادك على النفط وابنِ اقتصاداً قــادراً على
إشباع حاجاتك األساسية في غياب عوائد النفط .هذا
هو العنصر األساس ألي استراتيجية لـ «األمن القومي».
لكن ما حصل هو أن العراقيين دخلوا بعد  2003في صراع
السلطة الكبير بشقيه السياسي والعسكري .وعلى إيقاع
االنفجارات وحروب الشوارع ،صار األمن بمعناه املباشر هو
الهاجس األســاس ،وغاب السؤال عن االقتصاد وإدارتــه.
صــار الهم الرئيس هو ان يبقى الفرد وعائلته على قيد
الحياة اليوم ،والخوض في أسئلة عن الغد كان نوعاً من
الرفاه .هكذا صنع عــراق ما بعد صــدام .غاب «الغد» عن
األجندة ،لكنه كان سيأتي بأي حال.

«الكليبتوقراطية» العراقية

أدي ــرت السياسة النفطية وفــق الحجة نفسها :أي
بادعاء استخدام النفط للتعاطي مع مشكالت اليوم .جرى
بداية استخدام النفط لصناعة طبقة سياسية جديدة
تمثل «أطياف» املجتمع العراقي .تمّ ابتكار أنماط إنفاقية
منذ العام  2003سمحت للقوى السياسية الرئيسية
وأعضائها بمراكمة ثروات مالية هائلة .بدأ األمر بصرف
رواتــب وامتيازات كبيرة للمسؤولين العراقيين (يقول

بريمر في مذكراته إن أعضاء مجلس الحكم العراقي ركزوا
في أولى جلساتهم الطويلة على إقرار رواتب عالية لهم)،
وهو ما انسحب الحقاً على البرملانات والحكومات العراقية
كافة .ثم تمّ بعد ذلك استخدام نظام توزيع الــوزارات
بين القوى الرئيسة ،بحيث إن كل حزب يمكنه استخدام
الوزارة التي «يملكها» لتضخيم وادارة شبكة «الزبائنية»
الـخــاصــة بــه .وانـسـحــب األم ــر الــى مجالس املحافظات
واملجالس املحلية والهيئات املستقلة .خلقت هذه املمارسة
طبقة نهّابة ،تنتظم في إطار دكاكين سياسية/عائلية
متحالفة مع طبقة من رجال األعمال الطفيليين ،موضوعها
األس ــاس هــو إدارة عقود الــدولــة باعتبار أن األخـيــرة هي
املحرك األســاس للثروة االقتصادية .وصــل األمــر أحياناً
الى بيع وشراء الــوزارات الغنية بالعقود ،كما صرح علناً
سياسيون عديدون .أدّى ذلك الى استشراء الصراع بين
تلك القوى حول أحجام حصصها ،ووصل الصراع مرحلة
خطيرة مع نجاح نــوري املالكي ،رئيس الــوزراء السابق،
ببناء شبكة زبائنية ضخمة تابعة له داخل اجهزة الدولة
وفي املؤسسة العسكرية وبالتحالف مع رجال أعمال ،األمر
الذي لعب دوراً رئيساً في استفزاز خصومه ووحّدهم على
هدف إسقاطه.
لقد جــرت خــال السنوات السابقة عملية إعــادة إنتاج
ل ـلــدولــة الــريـعـيــة بـكــل جــوانـبـهــا الـسـيـئــة ،وأخ ـطــر تلك
الجوانب هو خلق ثقافة «ريعية» ال تسمح بنمو مجتمع
مــدنــي نــاضــج واقـتـصــاد متماسك .تـقــول لنا الــدراســات

الكثيرة التي كتبت حول االقتصاد الريعي أن الدول شديدة
االعتماد على سلعة تصديرية واحدة إلدارة اقتصادها عادة
ما تشهد عدم استقرار سياسي (خصوصاً إن كانت من
نوع الدول متعددة االثنيات) ،وغياب لطبقة وسطى فاعلة،
ووجود جهاز دولة مترهل ،ومعدالت عالية للبطالة الفعلية
واملقنعة ،وضعف املجتمع املدني املستقل ،ونظام تعليمي
غير كفوء ،وقيم اجتماعية غير مواتية لبناء اقتصاد قوي.
يزيد األمر سوءاً إن كان البلد يعيش حالة عدم استقرار
وصراعات داخلية مستمرّة كما العراق ،فهو ظرف يسهِّل
نمو االقـتـصــاد الطفيلي وق ــدرة شبكاته على إعــاقــة أي
إجراءات سليمة للمحاسبة والشفافية.
استسهلت الطبقة السياسية الـعــراقـيــة استخدام
سـيــاســة الـتــوظـيــف الـحـكــومــي مــن أج ــل كـســب األت ـبــاع
واسـتـيـعــاب جــزء مــن البطالة سـنــويـاً ضمن مؤسسات
ال ــدول ــة املـتــرهـلــة أصـ ــاً  .أدّى ذل ــك بــالـتــدريــج ال ــى خلق
طبقة من املوظفين املستفيدين الذين يريدون الحفاظ
على مكاسبهم ،وطبقة مــن الشباب الــذيــن لــم يكونوا
محظوظين بالحصول على وظيفة ،مع غياب فرص مماثلة
وبالضمانات الوظيفية ذاتـهــا .وفــي مجتمع شــاب مثل
املجتمع العراقي ،يُعتقد أن ثمانمئة ألف من أفراده يبلغون
سن العمل سنوياً ،هناك حاجة لخلق ما ال يقلّ عن مئتين
وخمسين ألف وظيفة سنوياً للحفاظ على معدل مقبول
للبطالة .يمكننا ان نتصور مــا الــذي سينتجه تصاعد
معدالت البطالة في ظل وجــود جماعات دينية راديكالية

ويقود االقتصاد الريعي الى معدالت عالية من الفساد.
يأتي النفط بعوائد اقتصادية عالية وفجوة كبيرة بين
تكلفة اإلنتاج (الواطئة جداً في العراق) وسعر التصدير
الــذي ،حتى مع تراجعه ،يصنع وفــرة مالية تمثل حافزاً
للسلوك غير القانوني وشبكات الفساد .اكتشاف أسماء
خمسين الف جندي وهمي في القوات املسلحة كان السرّ
الذي يعرفه الجميع .فالثقافة الريعية السائدة وسلوك
الطبقة السياسية ذا الطابع الطفيلي أضرّا كثيراً بالبناء
القيمي للمجتمع وأفراده ،وكرّسا قيم التحايل والفهلوة
كمعبرة عــن الفطنة والــذكــاء وروح الغلبة التي تسود
املجتمعات غير املـسـتـقــرة .هـكــذا يصبح ان ـتــزاع حصة
من املــال العام ،بطرق قانونية أو غير قانونية ،نوعاً من
«الشطارة املحمودة» ،ما دام قــادة البلد يفعلون الشيء
نفسه.
في كتابه عن «االقتصاد السياسي في العراق» يُجري
فرانك غوينتير مقارنة جميلة بين الفساد في ظل سلطة
الديكتاتور صدام حسين ،وبين الفساد في املرحلة التي
تلته .يقول إنه في ظل سلطة صدام حسين كان معظم
النشاط االقتصادي مؤمّناً ومسيطراً عليه من الدولة،
وك ــان ألف ــراد عائلة ص ــدام وحلفائهم نـفــوذ اقتصادي
كبير ،وبالتالي كــانــوا يستولون على حصة األســد من
منافع النشاط االقتصادي .ويتفق ذلك مع تعريف ألسوأ
ما في االشتراكية العالم  -ثالثية حين تتحوّل الى «آلية
متقنة لتحويل أكبر قدر من املــوارد الى أصدقاء وموالي
الــديـكـتــاتــور» .لكن الـفـســاد حـيـنــذاك اتـســم بــأنــه أكثر
«صدقية» ،ألنه كان منظماً ومهيكالً  ،بحيث إن املواطن
عندما يــرشــي مــوظـفـاً حـكــومـيـاً ،فــإن هــذا املــوظــف يــؤدي
املطلوب منه على نحو موثوق .يتسم الفساد اليوم بأنه
أكثر «ديموقراطية» بحسب غوينتير ،ألنه يتوزع على
مستويات مختلفة وال تحتكره فئة محددة .لكن في الوقت
نفسه ،هو اليوم أكثر تشابكاً ،ويقوم على روح املجازفة
وال يخضع لهيكلة واض ـحــة .فــاملـســؤولــون واملــوظـفــون
الحكوميون يتعاونون أحياناً ،ويتنافسون في أحيانٍ أخرى
على تعظيم عوائدهم ليس فقط من املواطن العادي ،ولكن
أيضاً من الفروع األخرى للجهاز الحكومي .وبالتالي ،يبدو
من الصعب معرفة الشخص املناسب الذي يمكن اعطاؤه
الــرشــوة والــوثــوق بأنه سـيــؤدي الخدمة املطلوبة منه.
وال تكمن خطورة الفساد في العراق اليوم في جسامته
وحسب ،بل أيضاً في أنــه غير مهيكل ،ويعمل بطريقة
شبكية ،ويستجيب ملراكز قوى عدة ،وبالتالي فإنه ال يعيق
عمل النظام فقط ،بل يمنع وجود أي نظام أو استقراره.

فــي ظــل ه ــذا الـنـسـيــج املـخـيــف مــن األش ـي ــاء ،يدخل
العراق عصر «التقشف» من جديد ،بال خطة واضحة
غـيــر االت ـك ــال عـلــى م ــا يـمـكــن أن ي ـجــود ب ــه ال ـق ــدر من
مفاجآت!

حارث حسن

زميل في معهد رادكليف/جامعة هارفارد /من العراق

موازنة  2015في العراق :حصاد الحصرم
كرَّ وفرّ بين املوازنة املالية لعام  2015في العراق ،وتدهور
أسعار النفط في العالم .طاقم حكومة حيدر العبادي متسمِّر
أمام لوائح أسعار النفط العامليّة وكأنه طاقم مضاربي أسهم
في البورصة ،يشطب ويضيف على قانون املوازنة التي طال
انتظارها ،يبحث عن سعر محدّد ليحتسب على اساسه سعر
البرميل في املوازنة .لكن الخطوط البيانية للذهب األسود بال
استقرار ،وهذا يعني أن املوازنة غير مستقرّة أيضاً.

موازنة انفجارية

مثل املوازنات التي تم وضعها في السنوات املاضية ،فإن موازنة
عام  2015في العراق «انفجارية» أيضاً ،فبعد أخذ وردّ ودراسات
متعددة ،رفعت الحكومة قانون املوازنة إلى البرملان بمبلغ 105
مليارات دوالر ،وبعجز بلغ نحو  20في املئة يُسدد قسط منه عبر
االقـتــراض الخارجي من صندوق النقد الدولي بقيمة  4.5مليار
دوالر ،ومن البنك الدولي بمبلغ  2مليار دوالر.
وشكّل االعتماد على النفط في املــوازنــة نسبة  67.3في املئة،
واعتمدت أيضاً على نسبة  12.4في املئة على اإليرادات األخرى من
الضرائب والزراعة والصناعة واالتصاالت وما شابه ،أما االعتماد
األكبر في سد العجز فهو على االقتراض الذي بلغ حوالي  17.7في
املئة ،و 2.6في املئة على األرصدة املدوّرة.
وقد احتسبت املوازنة سعر برميل النفط بـ 56دوالراً ،مع انتاج
 3.3مليون برميل يومياً كمعدل تصدير ،األمر الذي يعني تفاقم
العجز مــع انخفاض أسـعــار النفط إلــى أدنــى مستوياته ،خاصة
مع احتساب فارق السعر املقدّر بنحو  7دوالرات بين خام برنت
والنفط العراقي في البرميل الواحد ،فضالً عن عدم بلوغ انتاج
العراق أكثر من  2.7مليون برميل يومياً بسبب سيطرة تنظيم
«الدولة اإلسالمية» على ثلث مساحة البالد.
والعجز هذه املرّة لن يُسدّد عن طريق االقتراض فحسب ،وإنما
عبر فرض ضرائب على بطاقات شحن الهواتف النقالة وخدمة
االنترنت ( 20في املئة) واستيراد السيارات ( 15في املئة) وتذاكر
السفر وأجور الكهرباء واملاء والنظافة ،باإلضافة إلى فرض ضريبة
على السجائر واملشروبات الكحولية بلغت  300في املئة .وهذه
الضرائب لن تمس رأس املال إطالقاً ،إذ سترفع شركات االتصال
أسعار بطاقاتها ،فيما انتاب الــركــود ســوق السيارات بانتظار
ال ـقــواعــد الـتــي ستعلنها وزارة املــال ـيّــة ،أم ــا ال ـخــدمــات مـثــل املــاء
والكهرباء والنظافة ،فيبدو أنها ستظلّ على بؤسها ،لكنه بؤس
معزز بضريبة تتردّد أنباء بأنها ستكون مرتفعة.

مال الحرب

طـبــول ال ـحــرب واض ـحــة وعــالـيــة فــي هــذه امل ــوازن ــة ،فالحكومة
والبرملان عازمان على تطوير الـقـوّات األمنية ،السيما بعد تبخّر
الجيش والشرطة في فضيحة سقوط املوصل في حزيران/يونيو
من العام املاضي أمام داعــش .ومن أجل هذا التطوير ،خصصت

الحكومة حوالي  10في املئة من أمــوال املــوازنــة لــوزارتــي الدفاع
( 12.75مليار دوالر) والداخلية ( 12.26مليار دوالر) ،ومتطوعي
الحشد الشعبي ( 983مليون دوالر) ،ودوائ ــر املخابرات واألمــن
الوطني ..ويأتي ذلــك في وقــت تتكتم فيه الحكومة على حجم
االنفاق على صفقات شراء السالح ،أو كلفة الحرب املستمرّة منذ
أكثر من عام في غرب وشمال العراق.
لـكــن تـســريـبــات مــن وزارة الــدفــاع تكشف أن نـفـقــات الـحــرب
تتصاعد ،وتبلغ حوالي  4ماليين دوالر يومياً في محافظة االنبار،
والتي تقع نحو  80في املئة من أراضيها تحت سيطرة داعش،
ويـطــالــب مجلسها املـحـلّــي (بسبب قلق الحكومة مــن تسليح
العشائر) بالسالح من واشنطن بشكل مباشر ،باإلضافة إلى أن
العمليات في محافظة صالح الدين تكلّف يومياً حوالي  6ماليين
دوالر ،وعملية تحرير املوصل لم تدخل جدول النفقات الفعليّة إلى
اآلن.
باملقابل ،فإن العبادي الــذي بدا مزهوّاً وهو يكشف عن وجود
حــوالــي  50ألــف جـنــدي وهـمــي فــي تشكيالت الجيش (يسمون
«فضائيين» باملصطلح الشعبي) ،لم يردّ على أسئلة تتعلق بآلية
استرداد املبالغ التي سُرقت باسم هؤالء كرواتب ونفقات أخرى،
خاصّة وأنها مبالغ كبيرة قـدّرت بحوالي مليارين ونصف املليار
دوالر ،وقد تساعد بإعادة «الهيبة» إلى الجيش وسدّ العجز في
املوازنة.
«الفضائيون» يظهرون أيضاً في املوازنة .هناك مؤسسات ال أحد
يعلم بوجودها ،وال يسمع بإنجازاتها ،تتصدر جداول االنفاق في
املوازنة وتختفي بعد إقرارها مباشرة ،تسجّل حضورها من خالل
املال ،وتصبح سراباً أثناء العمل .سيبدو تخصيص  1.9مليون
دوالر لـ «الهيئة العراقية للسيطرة على املصادر املشعة» في بلد
تتنامى فيه السرطانات حتّى صــار في مقدمة البلدان من حيث
عددها وأنواعها ،ضرباً من الخيال ،وسيصبح األمر كوميدياً أكثر
حين تخصّص الحكومة  321مليون دوالر لـ «مديرية نزع السالح
ودمج امليليشيات» في بلد تقلّ فيه السيطرة يوماً بعد آخر لصالح
امليليشيات ،التي تصبح املدافع األول عن الحكومة والشعب أمام
املجموعات اإلرهابيّة ..بدالً من القوّات األمنية .وسيصبح الواقع
غارقاً في الهزل واملأساوية حين نعلم أن هذه املبالغ خصصّت
كل عام لهذه املديرية من دون أن تحدّ من نشاط امليليشيات ،أو
تسحب األسلحة من الشوارع.

مسؤولون في بروج عاجية

قبيل تشكيل الحكومة ،أدت «املحاصصة» ،أو كما تخفّفها
األحــزاب وتستخدم بدالً عنها مصطلح «التوافقيّة» ،إلى ابتداع
منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية ،بعد أن مضت الدورة
السابقة بنائب واحد للرئيس إثر غياب الرئيس ألسباب مرضية
وهروب النائب األول بعد اتهامه باإلرهاب .سيحتاج هذا املنصب
إلى مكتب جديد بموظفين وحمايات ،وتأثيث وسيّارات مصفّحة..
وفــي واق ــع األم ــر ،تبيّن أن رئــاســة الجمهورية خصّصت نحو

عشرين مليون دوالر لتأثيث مكتبين وليس تأثيث مكتب واحد
لنائبي رئيس الجمهورية ،من أصل تخصيصاتها الفلكيّة البالغة
حوالي  71.5مليون دوالر .وليس البرملان أقلّ تكلفة من ذلك ،إذ
خصصت له املوازنة حوالي  246.5مليون دوالر ،إذ تُقدَّر كلفة
حماية النواب في البرملان بحوالي  100مليون دوالر سنويّاً ،ويكلّف
شــراء الصحف والقرطاسية للنواب البالغ عددهم  328نائباً
حوالي  6ماليين دوالر سنوياً .وقد أدّت هذه املبالغ الفلكية قبيل
عامين إلى تظاهرات من أجل تخفيض نفقات ومرتبات النواب التي
تبلغ  320ألف دوالر للنائب الواحد .إال أن شيئاً لم يحصل ،في
وقت بدأ العراقي يعاني أقسى الظروف ،إذ يعيش حوالي  23في
املئة من السكان على دوالرين في اليوم الواحد ،وحوالي  11في املئة
آخرين عاطلين عن العمل ،وفقاً الحصاءات األمم املتّحدة.
وتصف اللجنة املالية البرملانية موازنة  ،2015بـ «موازنة أعباء»،
و»اعتمدت سياسة التقشف» ،وطبيعة اإلنفاقات في هذه املوازنة
تــوزعــت مــا بين التشغيلية بنسبة  64فــي املـئــة ،واالستثمارية
لتمويل نفقات املشاريع بنسبة  36في املئة .وتستحوذ وزارة
النفط على نحو  13,2فــي املئة منها ،وستوقف املــوازنــة ،وفقاً
ملسوّدتها ،املشاريع اإلستثمارية التي لم تبلغ نسبة إنجازها 50
في املئة حتى تموز /يوليو ،ولم تلتفت املوازنة لتطوير الصناعة
بالرغم من بحثها عن مصادر بديلة عن النفط للتمويل ،إذ لم
يخصص لــوزارة الصناعة ســوى  1.3في املئة ،بينما خصصت
لــوزارتــي الــزراعــة واملـ ــوارد املائية حــوالــي  10فــي املئة مــن حجم
االنفاقات ،إال أن هذا التخصيص ال يعطي النتائج املرجوة منه في
ظل غياب تشريع قانون التعرفة الجمركية ،والحدّ من استيراد
املواد الزراعية.

حصرم االدخار

وترفع الحكومة ،مع هبوط أسعار النفط وازدياد كُلف الحرب،
خيار «االدخ ــار اإلج ـبــاري» أمــام املوظفين كأحد الحلول لخفض
العجز في املوازنة واالستمرار في تمويل العمليات العسكريّة ،وبات
هذا األمر يثير مخاوف الكثير منهم الذين يقدّر عددهم بحوالي 4
ماليين موظّف بين مدني وعسكري .وبمقابل هذا ،ال يوجد لدى
الحكومة حتّى اآلن خطّة واضحة إلعادة رؤوس األمــوال العراقيّة
في الخارج ،وليس لديها بالطبع معالجات لرفع قيود البيروقراطية
التي تقف عائقاً أمام الشركات االجنبيّة التي تسعى إلى االستثمار
في املناطق اآلمنة من البالد.

إنه عام حصاد العنب قبل نضوجه ،والقفز على الفضيحة
املالية التي أفرغت الخزانة العراقية بموجب صفقات ومشاريع
وهمية قامت بها حكومة نــوري املــالـكــي ..التي استمر معظم
وزرائها في حكومة العبادي بحقائب وزارية مختلفة.

عمر الجفّال

كاتب صحافي من العراق

 ..الثورة املقبلة
انتصار اليسار «املتطرف» في االنتخابات الرئاسية في اليونان هو بمعنى
ما امتداد لثورات شهدها أكثر من بلد عربي منذ أربع سنوات ،وكانت
جميعها صاخبة ،وأدت أحياناً إلى تبدل في الحكم ،وما زالت إدارة آثارها
جارية لــآن ..ثــورات كانت قد حاولت الوقوع مــرات متتالية خالل العقود
املاضية وأحبِطت .واألخيرة منها أيضا أحبطت بأدوات مختلفة ،تتراوح بين
القمع العاري ،واالحتواء ثم التحوير ،وتزويرها بإشعال السعار الطائفي
مثال ،أو االنـقــاب عليها بمسميات شتى كحجة محاربة اإلره ــاب ..وهي
كلها تنويعات قد تتقاطع فيما بينها .قفازات مالكمة أو قفازات حرير..
يـضــاف ال ــى ذل ــك أع ـطــاب ذات ـيــة م ــؤك ــدة ،وت ـحــديــات مـتـنــوعــة تـبــدو معها
اليونان ،باملقارنة ،جنة عدن.
الدين اليوناني ارتفع الى  320مليار يورو في نهاية  ،2014بعدما كان
 195ملياراً قبل عشر سنوات .وأول األسباب هو املضاربة املالية على الدين
التي كــان يرتكبها الــدائـنــون السابقون ،وهــم صناديق املخاطرة وبنوك
خاصة .قيل لليونان تقشفي وأعيدي هيكلة اقتصادك ،ففعلت ،ولكن األمر
استفحل ،جامعاً الدين والبؤس املتعاظمين بشكل مخيف .الحل إذاً ليس
في هذا ،بعكس ما يقول لحكامنا دائنو اليونان أنفسهم بواسطة صندوق
النقد الدولي املكلف بمخاطبتهم .ولكن كيف يكرر االقتصاد ،وهو علمٌ،
أخطاء صيغ مجربة منذ عقود؟ ال بد أن هذا «الخطأ» مربح لجهات ما ،ولو
انه يتسبب بكوارث لشعوب بأكملها .هنا نقطة العقد.
الــديــن امل ـصــري ك ــان  180مـلـيــار ي ــورو فــي مطلع  ،2013وتـعـلــن اآلن
السلطات املصرية عــن انخفاضه إلــى  46ملياراً (بـقــدرة ق ــادر؟) وبفضل
الدعم السخي من املمالك النفطية لحسابات سياسية ،وهــو دعــم يواجه
استمراره عقبات بسبب انخفاض عوائد الريوع النفطية مع انهيار سعر
البرميل .الدين التونسي تجاوز  40مليار دينار أي حوالي  20مليار يورو
فــي  .2014وأم ــا الــديــن الـعــراقــي القديم ال ــذي تسببت بــه ح ــروب صــدام
حسين ثم الحصار «الدولي» على البالد ،فقد أسقُط  80في املئة منه بناءً
على رغبة واشنطن ،من دون اإلعــان عن ذلك حتى ال تُسّجل كسابقة..
ومن دون تسميته «ديناً كريهاً» برغم أن التعريف ينطبق عليه .هذا ممكن
إذاً؟ وبعد انتصار اليسار في اليونان ،يفاوض االتحاد األوروبي أثينا على
شطب بعض ديونها وإعادة جدولة سواها وخفض الفائدة عليها .ممكن
إذاً؟ كم سيستمر ترقيع نظام اقتصادي مفلس وخطير؟

نهلة الشهال
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 72ﺑﺤﺮﻳﻨﻴّﺎً أﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ،
ﺑﻴﻨﻬﻢ  50ﻣﻌﺎرﺿﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴّﺎً .وﻫﺬه ﻫﻲ اﳌﺮّة اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ اﻟّﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﻛﻬﺬا،
ﺑﻌﺪ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴّﺔ ﻣﻦ  31ﻣﻌﺎرﺿﺎً
ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  2012ﻣﻦ دون إﺑﺪاء أﺳﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ.

ﻣﻠــــــﻒ

رِدّة ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ

ﻗ ــﺪ ﻻ ﻳ ـﻜــﻮن ﻣ ــﻮازﻳـ ـﺎً ،ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻻﻟ ــﺔ ،ﻟـﺤـﻜــﻢ اﻟـ ــﺮدّة
اﻟ ـﺼــﺎدر ﻣــﺆﺧــﺮاً ﺑﺤﻖ اﻟـﻜــﺎﺗــﺐ اﳌــﻮرﻳـﺘــﺎﻧــﻲ اﻟﺸﺎب
ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺷ ـﻴ ــﺦ وﻟ ـ ــﺪ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ ،اﳌـ ــﻮﻗـ ــﻮف ﻣ ـﻨ ــﺬ ﺷـﻬــﺮ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ،إﻻ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﳌــﻮرﻳـﺘــﺎﻧــﻲ ﻋـﻘــﺐ ﻣـﻈــﺎﻫــﺮات ﺟ ــﺮت ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺪام اﻟﺸﺎب ذي اﻟﺘﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً.
ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻛﻼم ﻣﻮﺟّﻪ إﻟﻰ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
ﻏﺎﺿﺒﻴﻦ ﻓــﻲ ﻧــﻮاﻛـﺸــﻮط» :اﻹﺳ ــﻼم ﻓــﻮق اﻟﺤﺮﻳﺔ
وﻓ ــﻮق اﻟــﺪﻳ ـﻤــﻮﻗــﺮاﻃ ـﻴــﺔ« .ﺗـﻀــﻊ اﳌ ـﻘــﻮﻟــﺔ »اﻹﺳـ ــﻼم«
ﻛﺪﻳﻦ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ راﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮَﺗﻴﻦ ﻛﺸﻜﻞ ﻟﻔﻈﻲ ﻣُﺤﺪَث
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .إﻧﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،إذاً،
ﺛﻴﻤﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣﺎم ﺳﻴﺎدة »ﺷﺮع اﻟﻠﻪ«.

ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﺗّﻬﺎمٍ ﺑﺎﻟﺮدّة .وﻫﺬا ﺷﻄﺮ ﻣﻦ ﻧﺺّ اﻟﺘﻬﻤﺔ
اﳌﻮﺟﻬﺔ» :ﺗﺤﺪث ﺑﺎﺳﺘﺨﻔﺎف ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ« )ﺻﻠﻰ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻧُﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ،أﻋﺮب ﻓﻴﻪ ﻋﻦ رﻓﻀﻪ ﻟﻘﺮارات اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﻨﺒﻲ
واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﺛﻨﺎء ﻏﺰواﺗﻬﻢ« .وﻗﺪ ﻧﻔﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ
اﳌﻮﻗﻮف ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺮدة اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ .وأردف أﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺼﺪ اﻹﺳــﺎءة إﻟــﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺴﺘﻠﺒﻪ ﻣــﻮروﺛــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺠﺤﻔﺔ وﻇﺎﳌﺔ ﺑﻬﺪف
رﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺤﺮّاﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ
إﻟﻴﻬﺎ )وﻫﻲ ﻓﺌﺔ اﻷرﻗﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،اﻟﻌﺮب اﻟﺴﻤﺮ( .أﺻﺎب
اﻟـﺸــﺎبَ اﻹﻏـﻤــﺎء إﺛــﺮ ﺗــﻼوة اﻟﺤﻜﻢ ﺑــﺎﻹﻋــﺪام ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻮادﻳﺒﻮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﳌــﺎدة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ
ﺗﻨﺺّ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺪام» :ﻷي ﻣﺴﻠﻢ رﺟﻞ أو اﻣﺮأة ،ﻳﺘﺨﻠﻰ
ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻨﺎً أو ﻋﺒﺮ أﻓﻌﺎل أو أﻗﻮال«.

ﻣﺎذا ﻗﺎل؟

ﻻ ﻳﻌﺪو ﻣﻀﻤﻮن اﳌـﻘــﺎل ،ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻜﻢ) ،اﳌﻨﺸﻮر
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﺤﻮار اﳌﺘﻤﺪن« ﺑﺘﺎرﻳﺦ ،(2014 / 1 / 7
ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﺎً ﻣﻦ زاوﻳــﺔ ﻣﺤﺪّدة ﳌﺴﺄﻟﺔ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺒﻲّ /اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺧــﻼل اﻟﺤﺮب ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊَ ﻣﺤﺪّدة.
ﻣﺜﻼً  ،ﻳﻀﺮب اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪاً ﺑﺴﻴﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ ،ﻛﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻄﺒﺮي ،ﻣﺜﺎﻻً ﻫﻮ ﻗﻀﻴﺔ ﻳﻬﻮد ﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﻈﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺂﻣﺮ
رؤﺳﺎؤﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ اﻟﻨﺒﻲ ﺧﻼل ﻏﺰوة اﻟﺨﻨﺪق ،ﻓﻜﺎن
ﻣــﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣــﻦ ﺳﺒﻲ ذرارﻳ ـﻬــﻢ واﻟـﻔـﺘــﻚ ﺑﻬﻢ
وﻣﺼﺎدرة أﻣﻮاﻟﻬﻢ .ﺛﻢّ »ﻳﻘﺎرن« اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ رﻓﻘﻪ ﺑﺄﺳﺮى
ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻌﺪ ﺑﺪر ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻋﺸﻴﺮﺗﻪ وﻗﻮﻣﻪ .أو ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺّ
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﻠﻘﺎء ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ.
وإن ﻛﺎن ﻟﻨﺎ أن ﻧﻤﻮﺿﻊ اﳌﻘﺎل ،ﻓﻨﻘﻮل إن ﻣﺮاد اﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺘﻪ ﺗﺴﺎؤﻻً ﺗﺸﻜﻴﻜﻴّﺎً ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ أوّلَ اﳌﺘﻄﺮّﻗﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺰاوﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺣﺎل .ﺛﻤّﺔ آراء ﻛﺜﻴﺮة أﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴّﺔ ﻧُﺸﺮت
ﻓﻲ دراﺳــﺎت أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة واﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ،
ﺣــﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺧـﺺّ اﻟﺮؤﻳﺔ إﻟــﻰ ﻓﺠﺮ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ،ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻴﺔ .ﻣﻔﺎد
ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻵراء أّن ﺗﻌﺎﻃﻲَ اﻟﻨﺒﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺮب ﻟﻴﺲ
ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻮﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ،وﻓﻲ
وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻫﻪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﻛﻢ زﻣﻨﻲّ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦَ ﺳﺎﺋﺪة
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ ،ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺟﺘﻬﺎداﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻓﻲ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرات
ﻣــﻊ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﻣﻘﺮّﺑﻴﻦ ،ﻛــﺎﻧــﺖ اﺟـﺘـﻬــﺎداً ﺑﺸﺮﻳﺎً ﻳﻼﺋﻢ
ﺣﺮص اﻟﻨﺒﻲّ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒﻠﻲ ﻳُﺮادُ ﺑﻪ أن ﻳﺤﻘﻖ ﺑﻘﺪر
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً اﻟﻰ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 ..اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ

ﻳــﻮﻣــﺊ اﻟ ـﻜــﺎﺗــﺐ ،ﻓــﻲ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻖ ،إﻟ ــﻰ ﻇـﻠــﻢ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻔﺌﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺗ ــﺰال ﻗــﻮاﻧـﻴــﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ذات
اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴّﺔ اﳌــﻮروﺛــﺔ ﺗﺘﺤﻜّﻢ ﺑﻤﺠﻤﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ
ﻋﻴﺸﻬﺎ اﻟﺮاﻫﻦ .وﻫﺬا ﺷﺄن ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة .ﻏﻴﺮ
أن ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟــﺮقّ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص،
واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺒﻘﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻧــﺎل اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ  .1960ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻧّﻪ ﻗﺪ ﺗﻢّ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﺛﻼث
ﻣﺮات ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر 2007
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮﻗﺎﻗﻴﺔ .وﻗﺪ ﺟﺎء أول
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺮّم ﻟﻠﺮق ﺳﻨﺔ  1981ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي
آﻧــﺬاك ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ وﺳﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺒﻴﺪ
واﻟﻌﺒﻴﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ﺑﺘﺄﻃﻴﺮ ﻣــﻦ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟ ـﺤــﺮ« ،أول
ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳﺔ أﻧﺸﺄﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺮب
اﻟﺴﻤﺮ »اﻟﺤﺮَّاﻃﻴﻦ« ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼل آذار/ﻣــﺎرس
 ،1978وﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻻﻧﻌﺘﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺒﺮﻳﺎت
اﳌــﺪن اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ وﻛــﺎن ﺳﺒﺒﻬﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻫــﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻨﺎً وﻛﺜﺮة اﻟﺘﻌﺴﻒ ﺿﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﻌﺒﻴﺪ

ﻣـﻮاﻗﻊ  /إﺻﺪارات
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻓﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺪرك.
إذاً ،إﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻮﻏﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧـﺼـﻲّ ﻫــﺎﺋــﻞ .أﺣــﺎدﻳــﺚ ﻣـﻘـﻴّــﺪة رﺑـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻐﺰى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/أرﺿﻲّ ﻓﻲ ﻗﺮون اﻹﺳﻼم اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺔ
اﻟﻨﺒﻲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺪ ﺣﻀّﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻖ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﺿﻤﻦ آﻟﻴﺔ
ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻋﻘﻮد ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة .وﺗﺎﻟﻴﺎً ﻳﻜﻮن ﻧﺺ اﻟﻜﺎﺗﺐ ،ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
اﻷﺷـﻜــﺎل ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﺿﻤﻨﻴﺎً ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻣﺤﺪدة:
اﻟﺴﻌﻲ اﻟــﻰ اﻟ ـﺨــﺮوج ﻣــﻦ رق اﳌـ ــﻮروث .وﻟـﻴــﺲ ﻧﻘﺎش
ﻗــﺮارات اﻟﻨﺒﻲّ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎً ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﻤﻴّﺰ ﻟﻘﺮﻳﺶ
ﻋﻠﻰ ﺳــﻮاﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﺗَﺸﻜُّﻞ اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ إﻻ اﻋﺘﺮاﺿﺎً
ﻋﻠﻰ أوﺿــﺎع ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺰرﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻠﺢ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟــﺮدّة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻹﺳﻼم اﻷوﻟﻰ.

أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺮدّة

ﺗﻘﻮل اﻷﻧـﺒــﺎء إن »اﻟﺤﻜﻢ أﺛــﺎر أﺟ ــﻮاءً ﻣﻦ اﻟﻔﺮح ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻈﻤﺖ ﺗﺠﻤّﻌﺎت ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ أُﻃﻠﻘﺖ
ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺑﻮاق اﻟﺴﻴﺎرات«.
ﻋﻤﻠﻴّﺎً ،ﺗﻈﻞ اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ أن ﻳﺆدي ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﻮﺟﺎت
ﻣﺎ ﻳُﺴﻤّﻰ »ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹﻟﺤﺎد« ﻣﺆﺧﺮاً ﻓﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮدّة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔٍ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ،
وﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺘﻄﺮف ،إذ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ
ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟـﺘـﻴــﺎرات ﻣــﻊ دواﺋ ــﺮ دﻳﻨﻴﺔ ودﻋــﻮﻳــﺔ ﺗﻠﻘﻰ
ﻧﺼﺮة ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ وازﻧﺔ .ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ،ﺗﺒﻘﻰ
اﻟﺘّﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮدّة ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﻠﺒﺲ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﻨﺪ
اﻟﻨﺼﻲّ )ﻣــﻦ ﺑ ـﺪّل دﻳﻨﻪ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮه /ﺣــﺪﻳــﺚ( ﺳــﻮاء ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺒﻮﺗﻲّ أو ﻓــﻲ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻓﻘﻬﻴﺎً .وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ إﻻ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮن إدراﺟ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎق ﺗﺒﻠﻮر اﻹﺳــﻼم ﻛﻄﺮح اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوﻟﺘﻲّ دﻧﻴﻮيّ،
ﻗــﺪ ﻃ ــﺎل ،ﻗــﺪﻳـﻤـﺎً ،ﺳ ــﺆال اﻟـﻬــﻮﻳــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
وﺳــﻂ ﻫــﺬا اﻟﻀﻐﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻟــﻢ ﺗﺮْﺷﺢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛ ـﻴــﺪة ﻋــﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﻣــﻮرﻳـﺘــﺎﻧـﻴــﺎ ،ﻓــﺎﻟـﺨـﻄــﻮرة ﺗﻜﻤﻦ ﻓــﻲ إﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺮﺳﻤﻲّ ﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺗﺐ رأي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺮدّة ﺑﺤﻜﻢ
ﻗﻀﺎﺋﻲّ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،1985ﻓﻲ ﻇﻞّ
ﺣﻜﻢ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﻤﻴﺮي.

وﻛﺎن اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﺣﻮﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 1968ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺮدة أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ
اﻋﺘﺒﺮ ﻏﻠﻮّاً ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ وﻛﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧﺺّ اﻟﺘﺼﻮف
واﻟـﻨـﻈــﺮة إﻟــﻰ اﻟــﻮﺟــﻮد .رﻓــﺾ ﻣﺤﻤﻮد اﻻﻣـﺘـﺜــﺎل ﻷﻣﺮ
اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺑﻴﺎً ﺑﺎﻟﺮدة
ﻋﻦ اﻹﺳﻼم .ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻓﻲ  ،1983أﺧﺮج اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن
)دﻋﺎة اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ( ﻛﺘﺎب »اﻟﻬﻮس اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻳﺜﻴﺮ
اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ« .ﻋﻠﻰ أﺛﺮه اﻋﺘﻘﻞ ﻣﺤﻤﻮد
وﻣﻌﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺮَب اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﳌﺪة
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋـﺸــﺮ ﺷ ـﻬــﺮاً .ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌــﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﺻــﺪرت
ﻗﻮاﻧﻴﻦ »ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  «1983واﳌﺴﻤّﺎة »ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،ﻓﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮد واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻣﻦ داﺧﻞ
وﺧــﺎرج اﳌﻌﺘﻘﻼت .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﻀﻊ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ،رﻓــﺾ اﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺳﺠَّﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﻠﻨﺎً ﻋﺪم
اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ .ﻓﻲ  25ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،1984أﺻﺪر اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻣﻨﺸﻮرﻫﻢ اﻟﺸﻬﻴﺮ »ﻫﺬا
أو اﻟﻄﻮﻓﺎن« ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ »ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ« .اﻋﺘﻘﻞ
أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﻫﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﺐ
اﻟﻠﻪ وﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻌﺸﺮ وﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق وﺧﺎﻟﺪ
ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺣﻤﺰة ،وﻫﻢ ﻳﻮزّﻋﻮن اﳌﻨﺸﻮر ،واﻋﺘﻘﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻲ
 5ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ  1985ﺑﺄﻣﺮٍ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون
اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وأﻟﺤﻖ ﺑﺎﳌﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻷرﺑﻌﺔ .ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻳﻮم  7ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،1985وﻛﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺪ
أﻋـﻠــﻦ ﻋــﺪم ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣــﻊ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺸﻬﻮرة،
ﻓـﺼــﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑــﺎﻹﻋــﺪام ﺿــﺪه وﺿــﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ
اﻷرﺑ ـﻌــﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ إﺛ ــﺎرة اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺿــﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ .ﺣﻮّﻟﺖ
ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺧــﺮى اﻟﺘﻬﻤﺔ إﻟــﻰ ﺗﻬﻤﺔ ردة .وأﻳّــﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﻴﺮي اﻟﺤﻜﻢ وﻧﻔﺬ ﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﺠﻤﻌﺔ  18ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ !1985
ﻓــﻲ اﻟ ـﺨــﻼﺻــﺔ ،ﻳﻌﻜﺲ ﻫ ــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴّﺎ
أﺣﻮاﻻً ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وإن ﻛﺎن
ﻫﻨﺎ ﺑﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ﺣﺪّة ﻟﺠﻬﺔ ﺗﻤﻔﺼﻞ اﳌﺴﻠﻚ اﻟﺪﻳﻨﻲّ
ﻋﺮﻓﺎً وﺗﻘﻠﻴﺪاً ﻣﻊ اﳌــﻮروث اﻟﻘﺒﻠﻲّ .وﺗﺎﻟﻴﺎً ،ﺳﻮف ﻳﻈﻞ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻲّ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ،أﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ وﺧﺎﺿﻌﺎً ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻣــﻦ ﺧ ــﺎرج اﻟــﺮوﺣـﻴــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴّﺔ اﻟـﺤــﺪﻳـﺜــﺔ .ﺧﻀﻮعٌ
ﻳﺘﺄﺛﺮ ،ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﺻﻌﻮداً وﻫﺒﻮﻃﺎً ﺑﺄﺣﻮال اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .وﻫــﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺤﻜﻢ ﻣﺂل ﻗﻀﻴﺔ ردّة اﻟﻜﺎﺗﺐ
»ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺦ وﻟﺪ ﻣﺤﻤّﺪ«.

ﺣﺴﻦ ﻧﺼّﻮر

ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن

ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
»ﺗﺤﻮﻻت اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ ـ ـ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ،«2014
ﻫــﻮ ﻋـﻨــﻮان آﺧــﺮ ﻧ ــﺪوات »ﻣــﺮﻛــﺰ دراﺳ ــﺎت اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ« اﻟــﺬي ﻳﺮﻓﻊ
»اﻟـﺘـﻐـﻴّــﺮات ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ ﺗﺤﺖ اﳌﺠﻬﺮ« ﻛﺸﻌﺎر ﻟــﻪ .ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﻨﺪوة اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ،ﺧﻠﺺ اﳌﺠﺘﻤﻌﻮن إﻟﻰ أنّ ﺛﻤﻦ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﺣﺘﻼل
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠّﺔ ﻳﻌﺪّ أﻗﻞّ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺴﻼم ﻣﻌﻪ..
ﻟﺪى اﳌﺮﻛﺰ ﻣﺎ ﻳُﺴﻤّﻰ »ﺻﺎﻟﻮن ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻨﻘﺎش
ﻳﻌﺰز دوره ﻛﻤﻨﺘﺪى ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻠﺤﻮار ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ »ﺑﻠﻮرة اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷردﻧــﻲ« ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪّ ﺗﻌﺒﻴﺮ
اﻟﻘﻴّﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ .آﺧﺮ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻋﻘﺪت ﻓﻲ أواﺧــﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺪور اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺠﺎه ﺳﻴﺎﺳﺎت
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻬﻮﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺪس« .ﺑﺪأت اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺘﻨﺒﻴﻪ أﺳﺎﺳﻲ اﺗّﻔﻖ ﺣﻮﻟﻪ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻮن وﻫﻮ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﻘﻴﻢ وزﻧﺎً ﳌﺠﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﺠﺎه اﻟﻘﺪس ،ﻛﻮﻧﻪ »ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ردود اﻷﻓﻌﺎل«.
ﻳُﻌﺮّف اﳌﺮﻛﺰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ،ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ﻋﻤّﺎن ﻓﻲ آذار /ﻣﺎرس
 ،1991وﻫــﻮ »ﻣﺘﺨﺼّﺺ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث واﻟــﺪراﺳــﺎت واﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرات وﻋﻘﺪ
اﻟﻨﺪوات واﳌﺆﺗﻤﺮات وﺣﻠﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳـ ــﻂ« .وﻳـﺼــﺪر اﳌــﺮﻛــﺰ ﻓﺼﻠﻴﺔ »ﻣﺠﻠﺔ دراﺳ ــﺎت ﺷــﺮق أوﺳﻄﻴﺔ«
وﻋﺪدﻫﺎ اﻷﺧﻴﺮ )ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﳌﺎﺿﻲ( ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ  .69وﻫﻲ ورﻗﻴﺔ ﻟﻜﻦ
ﻣﻠﺨﺼﺎت ﳌﻘﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺧﻴﺮة ،واﺣﺪة
ﻋﻦ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻘﺼﻲ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ،أي ﺣﻤﺎس وإﺳﺮاﺋﻴﻞ،
وﺣﺠﻤﻬﺎ واﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﺎ .ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪّﻫﺎ راﺋﺪ ﻧﻌﻴﺮات إﻟﻰ أن
ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﻴّﺮات ،اﻷول وﻫﻮ ﻳﻄﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺻﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎرات وﺗﻮﺟﻬﺎت وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ  -اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻟﻮ ﺟﺮى
اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺤﺴﻮﺳﺔ واﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ اﻵﻧﻴﺔ واﻟﺬي
ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳُﺼﺪر اﳌﺮﻛﺰ ﺳﻠﺴﻠﺔ دورﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث ،ﻓﻲ ﻛﺘﺐ،
ﻛﺎن ﻣﻦ آﺧﺮﻫﺎ :اﻷزﻣــﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،أزﻣﺔ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،أزﻣﺔ ﺣﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳـ ــﻂ ..وﻫ ــﺬه ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣــﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﳌﺮﻛﺰ
»ﺷﻬﺮﻳﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳ ــﻂ« .وﻓــﻲ إﺻــﺪارﻫــﺎ ﺑﻌﻨﻮان »ﻗــﺮاءة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌـﻴــﺎه ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻷردن واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ« ،ﺗﻨﺎول
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  2013واﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،واﻟﺬي ﻳﺒﺪو اﳌﻜﺴﺐ
اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﻄﺎﻏﻲ ﻓﻴﻪ.
وﻳﺘﻤﻴّﺰ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﻤﻨﺤﻪ ﺟﺎﺋﺰة إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ» ،ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ«،
اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟــﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻄﺎﻗﺎت واﳌــﻮاﻫــﺐ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﺒﺪﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻼب
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﻴﺔ .وﻫﻮ اﻵن ﻳﻄﻠﻖ دورﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰة.
ﻳﻌﻴﺐ اﳌﺮﻛﺰ ﺿﻌﻒ أداﺋــﻪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﳌﻮﻗﻊ ﻣﻌﻘﺪ اﻹﺧــﺮاج
وﺑﺪاﺋﻲ .وﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك ،وﺣﺴﺎب ﺗﻮﻳﺘﺮ وﻗﻨﺎة ﻋﻠﻰ
ﻳﻮﺗﻮب.
http://mesc.com.jo

ﻓﻜ ــﺮة

وﺣُﻮل ﻏﺰة

إﻳﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ـ ـ اﻟﻌﺮاق

»ﺗﺮﺷﻴﺪ« اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺼﺮي؟
»ﻧﺪرس أن ﻧﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻘﺒﻞ« ،ﻫﺬا ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ رﺋﻴﺲ »اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ« وﻫﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪﻳﺚ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺻــﺪر ﻗــﺮار ﺟﻤﻬﻮري ﻣــﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﻴﻜﻮن أول ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺸﺎري ﻳﻌﺎون اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺّ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ .وﻳﺘﻜﻮّن
اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ  11ﻋﻀﻮاً ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
وﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪدﻫﻢ ) 5أﻋﻀﺎء( ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻠﻐﺎت
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
اﳌﻘﺘﺮح اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺨﺺّ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪاً،
وﻳﺘﻀﻤّﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
وﻋﺪدﻫﺎ  20ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻔﻮّق ﻃﺎﳌﺎ ﻳﺤﻘﻖ
درﺟــﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴّﺪ ﻛﺤﺪ أدﻧــﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟــﺪراﺳــﻲ .وإذا ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ درﺟــﺎت ﺟﻴﺪة ﻳﺪﻓﻊ ﺟــﺰءاً
ﻣــﻦ اﳌ ـﺼــﺮوﻓــﺎت ،أﻣــﺎ اﻟـﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﺮاﺳــﺐ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺗﺤﻤﻞ
اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ .وأﺿﺎف أن ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺢ ﺳﻴﻮﻓﺮ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺿﺨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﺮة أﺧﺮى وذﻟﻚ ﻟﺸﺮاء اﳌﻌﺎﻣﻞ
واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.

أزﻣﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ

ﻟــﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳـﺘـﺸــﺎري اﻟــﺬي ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺒﻞ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻌﺮض اﳌﻘﺘﺮح وإﻧﻤﺎ ﻗــﺪم دراﺳــﺔ
ﺟﺪوى أوﻟﻴﺔ ﺗﺸﺮح ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ )إن ﺟﺎز
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ( .وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ  70ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻘﺘﺮح أن ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  60إﻟــﻰ  70ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ

اﳌﺼﺮوﻓﺎت )ﻟﻢ ﺗﺤﺪّدﻫﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن( .أﻣﺎ
ﻣَﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  50إﻟﻰ  60ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻴﻘﻮم
ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺼﺮوﻓﺎت )ﻟﻢ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺪراﺳﺔ
أﻳﻀﺎً( .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮاﺳﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻪ
ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﺗـﻢّ ﻋــﺮض ﻫــﺬه اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ
ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺪ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗــﺪ أﺧــﺬت اﻟـﻀــﻮء اﻷﺧﻀﺮ،
ﻣــﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑــﺄن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
اﻻﺳﺘﺸﺎري وﺿﻌﺖ ﻣﻮﻋﺪاً ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻘﺒﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ﻟﻐﻄﺎً ﺷﺪﻳﺪاً داﺧﻞ
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
وأﺷ ـ ــﺎرت ﻣ ـﺼــﺎدر ﺟــﺎﻣـﻌـﻴــﺔ إﻟ ــﻰ أن أزﻣـ ــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
وﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ 2
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﺼﺮ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻹﻃـ ــﻼق ﻣـﺜــﻞ ﻫ ــﺬه اﻷﻓـ ـﻜ ــﺎر ،ﺣـﻴــﺚ ﺗـﺸـﻜــﻮ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﳌﺨﺼّﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺨﺎﺻﺔ أن ﻣﺎ
ﻳـﻘــﺮب ﻣــﻦ  85ﻓــﻲ اﳌـﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﳌﺨﺼﺼﺎت ﺗﺬﻫﺐ
ﻟــﻸﺟــﻮر واﳌــﺮﺗـﺒــﺎت ،أﻣــﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓـﻴــﻮزّع ﻣــﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب وﻣــﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻷﺳــﺎﺗــﺬة وأﻋ ـﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
واﳌﻌﺮوف أن اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺌﺘﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي )أي ﻣﺎ ﻳﻮازي  25دوﻻراً
ﺳـﻨــﻮﻳـﺎً( ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺘﺮب أﻋ ــﺪاد اﻟـﻄــﻼب ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ  2ﻣﻠﻴﻮن ﻃﺎﻟﺐ.

ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻴﺎ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺤﺘﻀﺮ

ﻛﺎن اﳌﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﺪوة ﻋﺎﻣﺔ وﺣﻴﺪة
ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان »ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻠﻮل ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺼﺮي«،
وﻣﺜَّﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺠﺬّاب ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ
اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة،

ﺑﺨﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ اﳌﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
اﳌ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎري اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ وﻳ ـﺘ ـﻌ ـﺮّف ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،ﺳﻮاء اﳌﺘﺨﺼّﺺ أو اﻟﻌﺎدي .ﺗﺤﺪّث أﻋﻀﺎء
اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻦ رؤﻳﺘﻬﻢ ﻷوﺿــﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻣﻦ
اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ أي رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه
أي اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺗﻤﻴّﺰت أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﺼﺮي ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون أن ﻳﻘﺪﻣﻮا »اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ« اﻟﺘﻲ ﻫــﻲ ﻋـﻨــﻮان اﻟ ـﺤــﻮار واﻟ ـﻨــﺪوة .ﻛﺸﻒ
ﺣﻮار اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻼج ﺑﺎﳌﺴﻜﻨﺎت
ﻟﻌﻮارض اﳌﺮض ،وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻘﺎش ﺿﺮورة إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،وﻫــﻲ رﺳﺎﻟﺔ أﺛــﺎرت اﻟﻘﻠﻖ
ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .ﻓﺎﻷﻓﻜﺎر ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ اﻟﻐﺮف
اﳌﻐﻠﻘﺔ ﺛﻢ ﻳﻔﺎﺟﺄ ﺑﻬﺎ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ أن ﻳﻔﺎﺟﺄ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﻔﻮري.
ﻫــﻞ ﻣــﻦ ﺣــﻖ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ اﺗﺨﺎذ
ﻗــﺮارات ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻫﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺤﺎن
ﺑــﺎﻟـﺒــﺪء ﻓــﻲ اﻟ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋــﻦ اﳌـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ؟ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫ ــﺬه ﻫﻲ
اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة
وأﺳ ـﺘــﺎذ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪﺳـﺘــﻮري واﻟ ــﺬي أﺟ ــﺎب ﻗــﺎﺋــﻼً إن
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻲء ﺑﺪون أن ﺗﻌﺮّﻓﻪ وﺗﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ وﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ أﺣﺪ أن ﻳﺤﺪد
ﻗــﺮارات وﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻣﻦ دون أن ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ
اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ .وﺑـﺼــﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ اﻻﺗ ـﻔــﺎق أو
اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻊ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ زال ﻫﻨﺎك
ﻏﻤﻮض ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺّ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺨﺼّﺼﻲ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت.
وﻓــﻮر ﺻــﺪور اﳌﻘﺘﺮح ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋ ــﻼم ،ﺑــﺪأ ﻋﺪد
ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎً ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم .ﻓﺄﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان
أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ واﻷﻓﻀﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺎدة اﻟﻮاﺣﺪة ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن
ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮاﺳﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳌﺎدة اﻟﺘﻲ رﺳﺐ
ﻓﻴﻬﺎ .ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺗﺒﻠﻎ  8آﻻف
ﺟﻨﻴﻬﺎ )ﺣﻮاﻟﻰ  1200دوﻻر( وﻳﺪرس  10ﻣﻮاد دراﺳﻴﺔ،
ﺗﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎدة اﻟﻮاﺣﺪة  120دوﻻراً ﺳﻨﻮﻳﺎً.
وﻫﻜﺬا ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮي ﻟﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
ﺣﻮاﻟﻲ  25ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮاﺳﺒﻴﻦ
ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  15ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب .ﻫﺬا ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻗﺘﺮح رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ ﺿﺮورة إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح واﻧﺘﻈﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ
اﳌﻘﺒﻞ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮﺿﻮع واﻷﻓﻀﻞ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة
اﻟﻮاﺣﺪة وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود  75دوﻻراً ﻛﺘﻜﻠﻔﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ.
وﻣ ــﻦ اﳌــﻌ ــﺮوف أن ﻣـﺠــﺎﻧـﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﻲ ﺑــﺪأ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣـﻨــﺬ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت اﻟ ـﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓــﻰ ﻋﻬﺪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،وﺗ ـﻢّ إﻗــﺮارﻫــﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﺣﺘﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻌﺎم .2014
وﻟﻜﻦ اﻻﻗﺘﺮاح اﻷﺧﻴﺮ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮه ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣـﺘـﻌــﺪدة ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﺜﻴﺮ أﻳـﻀـﺎً أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺧــﺎﺻــﺔ أﻧــﻪ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﺰء
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺼﺮوﻓﺎت دراﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻻﻧﺘﺴﺎب؟ ﻓﻬﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺻﻼح
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳُﺴﻤّﻰ ﺿﺮورة
»ﺗﺮﺷﻴﺪﻫﺎ« ،وﻫــﻮ ﻓﻌﻠﻴﺎً اﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاً
ﻓــﻲ اﻟﻨﻈﺮة إﻟــﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
ﻣﻌﺘﻤَﺪة ..ﺣﺘﻰ اﻵن.

اﻳﻤﺎن رﺳﻼن

ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼّﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن ﻣﻮﻇﻔﻮن ﺣﻜﻮﻣﻴﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ،ﻣﻦ
ﻣ ــﺆﻳ ــﺪي اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدي اﳌ ـﻔ ـﺼــﻮل ﻣ ــﻦ ﺣــﺮﻛــﺔ »ﻓ ـﺘ ــﺢ« ﻣـﺤـﻤــﺪ دﺣ ــﻼن،
ﻳﺴﺘﻨﻜﺮون ﻗﻄﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ رواﺗﺒﻬﻢ ،ﺻﺮّح ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺘّﻬﻤﺎً دﺣﻼن ﺑﺄﻧﻪ أﺣﺪ أدوات إﺳﺮاﺋﻴﻞ .وﺷﻬﺪت ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻏﺰة ﺣﺎدﺛﺔ ﺣﺮق ﺳﻴﺎرة ﻟﻜﺎدر ﻓﺘﺤﺎوي ،وﻛﺎن ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺑﻴﻦ دﺣــﻼن واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻣﺤﺘﺪﻣﺎً ،وﻫﻮ
اﻧﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﺼﺎر اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ..
ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻫﺬه اﳌﻌﻤﻌﺔ ،أﻋﻠﻨﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻐﻮث وﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ )»اوﻧﺮوا«( وﻗﻒ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة ﻹﺻــﻼح ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ اﳌﺪﻣّﺮة،
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﺣﺼﻠﺖ »اوﻧــﺮوا« ﻋﻠﻰ  135ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺻــﻞ  724ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﺧــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻏﺰة ،اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ ﻓﻲ  12ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول  ،2014وﺣﻀﺮه ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50دوﻟﺔ و 30ﻣﻨﻈﻤﺔ
دوﻟﻴﺔ .ووﻓﻖ اﻻوﻧﺮوا ،ﻓﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻔﻌﻠﻴّﺔ ﻟﻠﺪﻣﺎر اﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ اﻟﺤﺮب
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻫﺪم وﺗﻀﺮّر  96أﻟﻒ ﻣﻨﺰل ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع.
ﻧﻔﺪ اﳌﺒﻠﻎ ﺗﻤﺎﻣﺎً .ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت »اوﻧــﺮوا« ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻜﻰ ﻋﻦ
اﺳـﺘـﻤــﺮار ﻧ ــﻮم اﻟ ـﻨــﺎس ﺑـﻴــﻦ اﻟ ــﺮﻛ ــﺎم ،وﺑ ــﺄنّ اﻷﻃ ـﻔــﺎل ﻳـﻤــﻮﺗــﻮن ﻣﻦ
اﻟﺒﺮد ..ﺳﺮد ﻣﻄﻮّﻻً اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن دراﻣﻴﺎً ﻓﻌﻼ،
وﻣـﻠـﻴـﺌـﺎً ﺑ ـﻨ ــﺪاءات اﻻﺳـﺘـﻐــﺎﺛــﺔ .ﺣـﻤــﺎس أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻋـﻠــﻰ إﺛ ــﺮ ذﻟ ــﻚ ﻋﻦ
ﺿــﺮورة »وﻋــﻲ ﺧﻄﻮرة اﻟـﻘــﺮار« ،اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ »اﺳـﺘـﻬـﺠـﻨــﺖ« ،ﺷﺒﻜﺔ اﳌـﻨـﻈـﻤــﺎت اﻷﻫـﻠـﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
»ﻧﻈﺮت ﺑﺨﻄﻮرة وﻗﻠﻖ ﻟﻸﻣﺮ«.
ﺑــﺎﺗــﺖ ﻣ ـﻌــﺮوﻓــﺔ اﳌ ـﻨــﺎﻛ ـﻔــﺎت اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ ﻗ ـﻴ ــﺎدات اﻟـﻔـﺼــﺎﺋــﻞ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻜﺎﻳﺎت واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺼﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس
)ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻳﻘﺎف رواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﺜﻼ( ،ﻓﻲ وﻗــﺖ ﻳﻐﺮق
اﻟﻐﺰﻳّﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺆس واﻟﻴﺄس.
ﻟﻜﻨﻨﺎ اﻵن أﻣﺎم ﻣﻮﻗﻒ ﻣُﺴﺘﺠﺪّ :ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺒﻨﺎء وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ إﺟﺒﺎر
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﳌــﺪارس واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪّة،
وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ أﺻــﻼً اﻵن ﻣــﺄوى ﻟــ 12أﻟﻒ ﺷﺨﺺ .وﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﻳﻘﻮل ﳌﺎذا ﻻ ﺗﺼﻞ اﻷﻣﻮال وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات.
ﻋـﻠــﻰ إﺛ ــﺮ إﻋ ــﻼن أوﻧـ ـ ــﺮوا ،اﻗـﺘـﺤــﻢ ﻋ ـﺸ ــﺮات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻴﻮت اﳌﺪﻣﺮة ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻏﺰة ،ﻣﺤﺘّﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻗﻒ إﻋــﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ودﻓــﻊ اﻳﺠﺎرات اﻟﺒﻴﻮت .ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ اﻧﻔﺠﺎر
ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺤﺪود اﻷﺿ ــﺮار ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺆﺳّﺲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻌﻴﺶ وأﻫﻠﻬﺎ
ﺣﺼﺎراً ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت ،ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه وﺗﻌﺮف أزﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﺣﺎدّة.
ﻳُﺤﻜﻰ اﻵن ﻋﻦ ﺷﺮوط ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ ،وأن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد ﺗﻌﺮﻗﻞ
ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﻣﻨﻬﺎ
ﻋﺪم اﻟﺘﺰام إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﺮور ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮﻫﺎ وﺧﻼﻓﻪ ..وﻟﻜﻦ
ﻣﺎ دﺧﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺬا وﻛﻴﻒ ﻳﺆﺧﺬون رﻫﺎﺋﻦ ﳌﻌﻄﻴﺎت ﻻ ﺳﻠﻄﺔ
ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
رﺑّﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اوﻧﺮوا أن ﺗﺨﺮج ﻣﻦ إﻃﺎر اﻹﺑﻼغ ،اﻟﻰ اﻗﺘﺮاح
ﺣﻠﻮل ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻔﻴﺪة .ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻫﻢ أﻳﻀﺎً ،اﻻﻫﺘﻤﺎم وﻟﻮ ﻗﻠﻴﻼً ﺑﺎﻷﻣﺮ!!

زﻳﻨﺐ ﺗﺮﺣﻴﻨﻲ
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 1.15ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻫﻮ ﻣﻘﺪار اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻨﻘﺪﻳّﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴّﺔ
ﻓﻲ أﺳﻮاق إﻗﺮاض ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄّﻴﺮان .وﺗﺸﻴﺮ أرﻗﺎم إﻳﺮﺑﺎص
اﻟﻰ أنّ  47ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺎت ﺑﻴﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟّﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ 11اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم  2014ﻣﻮّﻟﺘﻬﺎ ﺑﻨﻮك ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ.

ﻗﻀﻴـــــﺔ

اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ :ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻮﺑﻴﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻬﻤﻮم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻳﺒﺪو أن ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﻬﻤﻮم ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﺮاﺟﻊ
اﻷﺳﻌﺎر أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻻﻋﺒﺎً ﺟﺪﻳﺪاً :ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺤﺮك وﻓﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق.

ﻓـﻘــﺮار وزارة اﻟـﺘـﺠــﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول اﳌــﺎﺿــﻲ اﻟﺴﻤﺎح
ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﻜﺜَّﻔﺎت )وﻫ ــﻲ ﻋـﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻧﻔﻂ ﺧﻔﻴﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ( ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة
أوﻟﻰ ﺗﺘﺪرج إﻟﻰ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺪﺧﻮل ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻜﺜَّﻔﺎت
اﻟﻰ اﻟﺴﻮق أواﺧــﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻀﻴﻒ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻤﺔ
اﻟﺴﺎﺋﺪة ،وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺗﺪﻫﻮر ﺑﻤﻘﺪار
اﻟﻨﺼﻒ ،اﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام .وأﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا،
ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻐﻴﺮة ﺳﺘﻔﺘﺢ ﺷﻬﻴﺔ اﻟﻠﻮﺑﻲ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻰ رﻓﻊ
اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﻣﻜﺜﻔﺎً ﺟﻬﻮده ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﻌﺰز ﻣﻦ ﻓﺮص
ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ـ ـ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﻓﺎﻧﺘﻌﺎش ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟ ـﻐــﺎز اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﺴﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻲ واﻟﺤﻔﺮ اﻷﻓﻘﻲ ،أدت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ
اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮط
اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ .وﻟﻬﺬا أﺧﺘﻔﺖ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ .ﻋﻠﻰ أنَّ ﺗﺸﺒّﻊ اﻟﺴﻮق ﺑﺪأ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر
وﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻔﺮ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪأ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻨﻮاب،
ﺳــﻮاء ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻀﺮر وﻻﻳﺎﺗﻬﻢ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻈﺮ أو ﻣﻦ
أوﻟﺌﻚ اﳌﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺪﻓﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ،ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺮاﺟﻌﺔ
واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻘﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن دﺧــﻮل اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ دوﻟﺔ ﻣﺼﺪِّرة ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل رﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺘﺮول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إن ﻋﻠﻰ واﺷﻨﻄﻦ أن ﺗﺘﺼﺮف ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﺑﺼﻔﺘﻬﺎ دوﻟﺔ ﻗﺎﺋﺪة وﻣﺘﺨﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ،ﻻ
أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺳﺠﻴﻨﺔ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺸﺢ واﻟﺤﻈﺮ اﻟﺬي ﻣﻴﺰ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .وﻫﻨﺎك
ﻣﻦ ﻳﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،وﻫﻮ أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻨﺪاً ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان وﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺒﻌﺾ اﻟــﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﺷــﺮاء اﻟﻨﻔﻂ
اﻹﻳﺮاﻧﻲ .وﻛﺎن ﻣﻼﺣﻈﺎً ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺤﺒﺬ أن
ﺗﻔﺘﺢ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻷن ﺑﻼده ﺗﺴﺘﻮرد  97ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر إﻣﺪاداﺗﻬﺎ.

ﻟﻮﺑﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻣﺆﺧﺮاً ،ﺗﻜﻮَّن ﻟﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ »ﻛﻮﻧﻮﻛﻮﻓﻴﻠﻴﺒﺲ«
و »ﻫ ـﻴــﺲ« و »ﻛــﻮﻧـﺘـﻴـﻨـﻨـﺘــﺎل« ،ﳌـﺴــﺎﻧــﺪة ﺟـﻬــﻮد رﻓ ــﻊ اﻟـﺤـﻈــﺮ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺠﺪ
دﻋﻤﺎً رﺋﻴﺴﻴﺎً ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎدة ﻟﻴﺰا
ﻣﻴﺮﻛﻮﺳﻜﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺮأس ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس .ﻋﻠﻰ
ان ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﻨﺎوﺋﺔ ،ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أوﻟﺌﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﻮﻓﻮن ﻣﻦ أن ﻳﺆدي اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳌﺤﻠﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً .ﻫﺬا اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻮﺑﻲ اﳌﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ ،ﻷن
ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﺴﻌﺮ أرﺧﺺ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮى اﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﻓﺈن
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺳﺘﻘﻞ اﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ
ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺳﺘﺘﺮﻛﺰ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ ارﺗ ـﻔــﺎع أﺳـﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﳌﺤﻠﻴﻴﻦ ،ﳌﺎ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻳﻘﻮل
ﻣﺆﻳﺪو رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ إن ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ أﺻﺒﺢ ﻋﺎﳌﻴﺎً ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ اﻧﻘﻄﺎع اﻹﻣﺪادات
ﻓﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ أو ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺮض
واﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ اﻷﻓـﻀــﻞ أن ﺗﺴﺠﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ،
ﺧﺎﺻﺔ وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ
أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻫــﺬا اﻟﺠﺪل ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ

ﺣﻤﺪان اﻟﺸﻤﺴﻲ ـ ـ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺒﻠﻮرة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ.
اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﻜﺜﻔﺎت ﺗﺄﺗﻲ
رداً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺿﺮورة ﺑﺪء ﻧﻘﺎش
ﺣــﻮل ﺣﻈﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ .وﻳُﻌﺘﻘﺪ ان اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﺘﻔﻲ
ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وأن اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﺗﺠﺎه رﻓﻊ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ
واﻟﺠﻤﻬﻮري ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺨﻄﻮة ﻣﺜﻞ ﻫﺬه.

اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻻ اﻷﺳﻌﺎر

ﺳﺘﻌﺰز اﻟﺨﻄﻮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳــﺎس أن ﻋﻠﻰ اﻟــﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ أوﺑــﻚ أن ﺗﺴﻌﻰ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ

ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ،
ﻷن أي ﺧﻔﺾ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج
أوﺑﻚ ﺧﺎﺻﺔ.
وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ،ﻓﺈن اﻟﺮﻳﺎض ﺗﻤﺎﺷﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮات اﻟﻬﺎدﻓﺔ
اﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر .وﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻣﺆﺧﺮاً ﻋﻦ رﺣﻼت
ﻗﺎم ﺑﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻹﻋﺪاد ﻻﺟﺘﻤﺎع أوﺑﻚ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮراً ﻟﻪ أن ﻳﻠﺘﺌﻢ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ذﻟــﻚ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ .اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺴﻌﻮدي أﺑﻠﻎ ﻣﻀﻴﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﻴﻦ اﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج إذا ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻛﺎراﻛﺎس ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ روﺳﻴﺎ واﳌﻜﺴﻴﻚ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم
ﻟﺨﻄﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧ ـﺘــﺎج ،ﺑــﻞ وﺗــﻢ اﻟ ـﺘــﺪاول ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻷرﻗ ــﺎم .ﻟﻜﻦ روﺳﻴﺎ

أوﺿﺤﺖ ﺑﺠﻼء أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ وارد ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻓﻨﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ
دﻓﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ )ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ( إﻟﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎه أن
ﺗﺘﺒﻨﻰ أوﺑﻚ ﻗﺮار ﻋﺪم إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً.
ﻓﻲ ﻏﻴﺎب أي ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﳌﻨﺘﺠﻴﻦ داﺧﻞ وﺧﺎرج أوﺑﻚ ،ﻳﺒﺪو أن اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ
رأى أن أﻓﻀﻞ ﺣﻞ ﻫﻮ ﺗﺮك اﻷﻣﺮ ﻟﻘﻮى اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺪﻓﻊ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ
ذوي اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺤﻠﺒﺔ .وﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﻫﺆﻻء ﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻰ أرﺿﻴﺔ ﺳﻌﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣــﺪود  50 - 40دوﻻراً ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﻴﺼﺒﺢ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻣﺠﺪﻳﺎً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً.
واﺳﺘﻨﺎداً اﻟﻰ رﺧﺺ ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 5 - 4
دوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﻊ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت
اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  750ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻓﺈن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺮى ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺆﻫﻠﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻋﺾ اﻷﺻﺎﺑﻊ .وﻗﺪ ذﻫﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺧﻄﻮة أﺑﻌﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أدﻟــﻰ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻨﺸﺮة »ﻣﻴﺪل أﻳﺴﺖ أﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻚ
ﺳﻴﺮﻓﻲ« اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ أن
ﻳﻬﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻰ  20دوﻻراً ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ان اﻟﺴﻮق ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻷﺳﻌﺎر وﻟﻴﺲ أوﺑﻚ ،ﺑﻞ وأﺳﺘﺒﻌﺪ ﻋﻮدة اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻰ  100دوﻻر
ﻣﺮة أﺧﺮى .اﻟﺼﺮاﺣﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻬﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ان
اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻗﺪ ﺣﺴﻤﺖ أﻣﺮﻫﺎ ،وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺒﺎﻟﻲ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ،2014ﺑﻌﺠﺰ ﻣﻘﺪَّر
ﺑﺤﺪود  38.8ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻫــﻮ ﻣﺎ أدى اﻟــﻰ ﺑﻌﺾ ردود اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﺎدة .ﻓﺎﻷﻣﻴﺮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻼل اﻧﺘﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻂ اﻟﺘﻮﺳﻌﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ﻣﺤﺬراً ﻣﻦ أن اﻟﺒﻼد وﺻﻠﺖ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﻄﺮ ،وﻣﻀﻴﻔﺎً اﻧﻪ
ﺑﺪﻻ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ،ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﺿﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻋﺠﺰ واﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻪ .ﻛﻤﺎ أﻧﺘﻘﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎدي ﻳﺪار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﺣﺘﻰ
ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﺑﻔﺎﺋﺪة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺤﺎﻓﻆ ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي اﳌﺮﻛِّﺰة ﻋﻠﻰ ﺷــﺮاء ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺎﺋﺪﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.4ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي اﳌﺪار ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻳﺘﺠﺎوز
 7أو  8ﻓﻲ اﳌﺌﺔ.
واﻧﺴﺤﺒﺖ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻣﺠﺎل ﻟﺒﺮوز أﺻﻮات
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻛـ »ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ« ،وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﺗﺎﺑﻌﻮا دراﺳﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﻐﺮب وﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻨﺎﻫﺞ وأﻧﻤﺎط اﻹدارة واﻟﺤﻜﻢ ،ﻣﻦ دون
ﺗﺤﻮل ﻫﺬه اﻷﺻــﻮات إﻟﻰ ﺗﻴﺎر ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻛﺘﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﺒﻜﺸﻲ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ اﻧﻪ ﺳﺒﺎﺣﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻴﺎر ،وأن
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﻨﺎس ﻟﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻹﺟــﺮاءات ،ووﺟﻮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت وﻣﻮارد ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺔ .أﻣﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮاﺷﺪ ﻓﺄﻧﺘﻘﺪ
ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﺬي وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﳌﺎذا ﻳﻈﻞ
ﺳﺮﻳﺎً .وﻳﻀﻴﻒ اﻧــﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﻌﻠﻨﻪ وﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻃﺎل وﻗﺖ ﺑﻘﺎء أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺘﺪﻧﻴﺎً ،ﻣﻨﺘﻘﺪاً أن
ﺗﻘﻮم اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺪى اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ .وأﺿﺎف ان اﻷزﻣﺔ
ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ،داﻋﻴﺎً اﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆوﻧﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ  100دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ .وﻃﺎﻟﺖ اﻻﻧﺘﻘﺎدات وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺬي
ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻃﺎﻟﺒﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪوه ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎت اﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺗُﻄﺮح أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻴِّﻨﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ .ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻘﺎدات
اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻬﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻫﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر وﺣﻴﺪ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻗﻠﻖ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎدة اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.

اﻟﺴﺮ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ
ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻣﺨﺘﺺّ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻂ

ﺗﺠﺎرة اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ واﻟﻔﺪﻳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮّل اﻹرﻫﺎب
ﻓــﻲ  9ﻛــﺎﻧــﻮن اﻻول/دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ُ ،2014أﻃ ـﻠــﻖ ﺳ ــﺮاح اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﻴﺮج
ﻻزارﻓـﻴــﻚ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺠﺰه ﻣﻨﺬ  24ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2011
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٌ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت »اﻟـﻘــﺎﻋــﺪة ﻓــﻲ ﺑــﻼد اﳌـﻐــﺮب اﻹﺳــﻼﻣــﻲ«.
وﻛﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ،ﻧﻔﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ دﻓﻌَﻬﺎ ﻓﺪﻳﺔً ﳌﺨﺘﻄﻔﻴﻪ .ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺎ أوردﺗــﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي ﻣﻔﺎدُﻫﺎ أن ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻻزارﻓﻴﻚ ﻣﻦ أﺳﺮه ﺛﻤﺮة »اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ
أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ« .ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ اﳌﺨﺘﻄﻔﻮن ﺳﺮاﺣﻪ ﻷن
أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻮّﻓﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﺶ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﻬﻢ
ﻓﻲ ﺻﺮاع دام ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2013أﻃﻠﻘﻮا
ﺳﺮاﺣﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﻗﺒﻀﻮا اﻟﺜﻤﻦ ﻣﻼﻳﻴﻦَ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ
ﺳﻴﺠﻨﻮﻧﻬﺎ .ﻓﻼ ﻳُﻌﻘﻞ أﻻ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻟــﻰ إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة »آﺧﺮ
رﻫﻴﻨﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ« ،وأﻻ ﻳﻜﺘﺮث ﳌﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر
ﻟﺸﻌﺒﻴﺘﻪ اﳌﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﺪام اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫﻴﺮﻓﻲ ﻏﻮردﻳﻞ ﻓﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ  24اﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2014
وﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ رﺳﻤﻲ ،أﻗـﺮّ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣــﺮ أﻻن ﻣﺎرﺳﻮ ،وﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻳﻤﻴﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻦ ﻓﺮﻧﺴﻴﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﺴﺆولَ اﳌﺼﻠﺤﺔ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب ﻟﺪى ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎرﻳﺲ» :ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻧﺴﻲٌّ واﺣﺪ
ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻻزارﻓﻴﻚ أُﻓــﺮج ﻋﻨﻪ ﺣﺒّﺎ ﻟﻌﻴﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ« .وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ،
ﻟﺨّﺺ دﻳــﺪﻳــﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮا )وﻫــﻮ ﻧﻔﺴُﻪ ﻛــﺎن ﻣﺤﺘﺠﺰا ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ( ﻣﺠﻤﻞَ
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻣــﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ،ﻧﺤﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ،ﻫﻮ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺳﺘﺒﺬل

ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ« .ﻫﻞ ﺗﻌﻨﻲ »ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ« ﻫﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ
ﺳﻮى اﻟﺮﺿﻮخ ،ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ،ﳌﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻄﻔﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﺮددون ﻓﻲ إﻋﺪام
رﻫﺎﺋﻨﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ؟ وﻳُﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ أن اﺑﻨﺔَ ﺳﻴﺮج ﻻزارﻓﻴﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
ﺻﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2013أي ﻗﺒﻞ إﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ﺑﺴﻨﺔ ،أن
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻃﻤﺄﻧﺘﻬﺎ إﻟﻰ أن »أرﻳﻔﺎ ﺳﺘﺪﻓﻊ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ
أﺑﻴﻬﺎ« ،أي أن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺠﺮ ﺳﺘﻀﻴﻔﻪ
إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺎﻻ وﻓﻴﺮا ﻟﺸﺮاء ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ  29ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻻول/أﻛﺘﻮﺑﺮ .2013
وﻟﻴﺴﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺒﻠﺪَ اﻷوروﺑــﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي دﻓﻊ ﻓﺪﻳﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ
رﻫﺎﺋﻦ اﺧﺘﻄﻔﺘﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ .ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺰورﻳﺦ )ﺳﻮﻳﺴﺮا( ﺻﺪر ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2013ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )وﻳﻌﺮف ﻋﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎدُﻫﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻷوروﺑﻴﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺨﺘﻄﻔﻴﻦ( أنّ ﺳﻠﺴﻠﺔَ اﺧﺘﻄﺎﻓﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل
اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ وﺳﺎﺣﻞ اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﺪأت ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻟﻘﺎء
اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺳﻴﺎح أوروﺑﻴﻴﻦ اﺧﺘﻄﻔﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ » 2003اﳌﺠﻤﻮﻋﺔُ
اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮة واﻟﻘﺘﺎل« ،ﺳﻠﻴﻠﺔُ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ذاﺗﻪ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻋﺘﺮف ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ  2012ﻋﻠﻰ
 19.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻘﺎء إﻃﻼق ﺳﺮاح اﺳﺒﺎﻧﻴﻴْﻦ وإﻳﻄﺎﻟﻲ ،وأن ﺳﻮﻳﺴﺮا،
ﺑﻴﻦ  2003و ،2009دﻓﻌﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى اﳌﻼﻳﻴﻦ ﻟﺸﺮاء ﺣﺮﻳﺔ ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﻴﻦ
ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ وإن ﻛﺬﺑﺖ ذﻟﻚ ـ ـ ﻛﻔﺮﻧﺴﺎ ـ ـ ﺗﻜﺬﻳﺒﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎ .وﻧﺘﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪ

ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ» :ﺗﻜﺬب
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﺬﻳﺒﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﻣــﻮاﻻ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻓــﺪﻳــﺎت« .ﻣﻦ
ﺣﻘﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أﻣﻮاﻻ »ﻏﻴﺮَ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ«
ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ )أي ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ( ،اﺳﺘﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺴﻮداء أو ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺧﺘﻄﺎف )وﻫﻮ ﺣﺎل ﺷﺮﻛﺔ أرﻳﻔﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(.
ﻻ أﺣﺪ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ دول أوروﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرَﻫﺎ أرواح رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻏﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮة .اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ أن ﻫﺬه اﻟﻔﺪﻳﺎت اﻟﻴﻮم ﻣﺼﺪرٌ رﺋﻴﺴﻲ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ وﺳﺎﺣﻞ
اﻟﺼﺤﺮاء )ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻣﺤﺎرﺑﻴﻦ ﺟﺪد ،إﻧﺸﺎء ﻣﻌﺴﻜﺮات ﺗﺪرﻳﺐ ،ﺷﺮاء أﺳﻠﺤﺔ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل .(..وﻗﺪ أﻗﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ )وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ(
ﺑﺬﻟﻚ إﻗ ــﺮارا ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ  2013ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن ﺗﺤﺮﻳﺮ
اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎل ﻫﻮ اﻟﺬي ﻣﻜّﻦ »اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ« ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎز ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 2013
)ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻴﻐﻨﺘﻮرﻳﻦ اﻟﻐﺎزي( راح ﺿﺤﻴﺘَﻬﺎ  39رﻋﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﳌﺠﺎل اﻟﻨﻔﻄﻲ.
أﺷﺎرت ﻣﺼﺎدر رﺳﻤﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ  2011إﻟﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺎت أوروﺑﻴﺔ دﻓﻌﺖ
ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺬ إﻋﻼن ﻣﻴﻼده ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ  2007ﻓﺪﻳﺎت ﻣﻘﺪارُﻫﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 150ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو .رﺑﻤﺎ ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻀﺨﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﻟـﺸــﻲء ،ﻟﻜﻦ ﻻ
ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ ﺻﺮﻓﺎ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺨﺎص

»ﺳﺘﺮاﺗﻔﻮر« أﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺣﺼﻮل اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓــﻲ اﳌـﻐــﺮب اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻋﻠﻰ
 89ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﻴﻦ  2003و 2012ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﺪﻳﺎت .وﺣﺴﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮر( ،ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ
اﳌﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻨﺔ  2011ﻋﻠﻰ  5.4ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻟﻘﺎء ﻛﻞّ رﻫﻴﻨﺔ أﻓﺮﺟﺖ
ﻋﻨﻬﺎ .وﻳﺆﻳﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺎ أوردﺗــﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﻨﺪة
إﻟﻰ ﻣﺼﺪر »ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃﻼق ﺳﺮاح  4رﻫﺎﺋﻦ ﻓﺮﻧﺴﻴﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺠﺮ ﻓﻲ  29ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ») «2013ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ« 30 ،ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻻول /أﻛﺘﻮﺑﺮ  (2013ﻣﻦ أن اﻟﻔﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ) (DGSEﳌﺨﺘﻄﻔﻲ ﻫــﺆﻻء ﺗﺠﺎوزت  20ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو )أي
ﺣﻮاﻟﻲ  23ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
ورﻏﻢ اﺳﺘﻬﺠﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ )ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  (2009وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ) (2013دﻓﻊَ ﻓﺪﻳﺎت ﳌﺤﺘﺮﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺮﻫﺎﺋﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻛﺄن
ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ .وﻫﻜﺬا ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳُﺸﺪّد اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺸﻚ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻮّل اﻹرﻫــﺎب ،ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف أوروﺑــﺎ ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻣﺎ ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ دول ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺳﺎﺣﻞ اﻟﺼﺤﺮاء
اﻻﺿﻄﺮابَ اﻷﻣﻨﻲ ،ذرﻳﻌﺔَ اﻟــﺪول اﻟﻌﻈﻤﻰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ
اﳌﻨﻄﻘﺘﻴﻦ.

ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺗﻤﻼﻟﻲ

ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ؟
ﺷﺎﺑﺔ اﺳﻤﻬﺎ ﺷﻴﻤﺎء ﻗﺘﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮة اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺣﺰب
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ  24ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﺎﺿﻲ .اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة
اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎر وﺿﻤﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻓﺮداً ،ووﺟﻬﺖ
ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﻨﻒ .ﺳﻘﻄﺖ ﺷﻴﻤﺎء ﺑﺮﺻﺎﺻﺔ وﺣﻤﻠﻬﺎ أﺣﺪ
زﻣﻼﺋﻬﺎ ﻟﺮﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﻠﻢ اﻟــﺮوح .وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة
ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻳ ـﻀ ـﺎً ﻋ ـﺠــﻮزاً ﻣـﺼــﺎﺑـﺎً ﺑـﻤــﺮض ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻠــﺐ ﻳﺪﻋﻰ
زﻫــﺪي اﻟﺸﺎﻣﻲ ،وﻫــﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﺣــﺰب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،وﻛﺎن
ﻟـﺴــﻮء ﺣـﻈــﻪ ﻳﺴﻴﺮ ﺑـﺠــﺎﻧــﺐ ﺷـﻴـﻤــﺎء اﻟـﺘــﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ زﻣﻴﻠﻬﺎ
وﻳﻀﻊ ﻳﺪه ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻪ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮ ،ﺷ ــﺎﻫ ــﺪت ﻓـﻴــﺪﻳــﻮ

اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ورأت اﻟﻀﺎﺑﻂ اﳌﺴﻠﺢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻒ أﻣﺎم ﺷﻴﻤﺎء
ورأت اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟﻌﺠﻮز اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳﻤﺸﻲ ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ وﻳﻀﻊ
ﻳــﺪه ﻓــﻲ ﺟﻴﺒﻪ ،وﻗــﺎﻟــﻮا ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫـﻨــﺎك ﻣـﺴــﺪس ﻓــﻲ ﺟﻴﺐ
اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟﻌﺠﻮز ،وإﻧــﻪ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻹﻃــﻼق اﻟـﻨــﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺖ ،ﻻ
ﻟﺸﻲء إﻻ ﻟﺘﻮرﻳﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .وﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ اﻟﻌﺠﻮز
ﻗﺪ ﻗﺘﻞ زﻣﻴﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب ﺑﺪاﻓﻊ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﻠﻬﺎ ،ﻷن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺪاء اﻟﻨﺎس ﻗﺒﻞ » 25ﻳﻨﺎﻳﺮ« ﺑﻴﻮم .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس رأت أن اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺘﻞ اﻟﺰﻣﻴﻞ ﻟﺰﻣﻴﻠﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺘﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﳌﺘﻈﺎﻫِﺮة.

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺤﺒﺲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻫﺪي اﻟﺸﺎﻣﻲ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﻪ ﺣﻮل واﻗﻌﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﺷﻴﻤﺎء ،وﻟﻜﻦ
ـ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ـ اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت أﺛﺒﺘﺖ ﺑﺮاءﺗﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﺠﺎﻛﻴﺖ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻠﺒﺴﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻪ ﺛﻘﻮب ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﺻﺎص.
وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺤﻴﺎد ﻷن
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻐﻤﻮض ،وﻫﻢ ﻣﺎ زاﻟﻮا إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﻳﺤﺎوﻟﻮن
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻐﺰ ﻣﻘﺘﻞ ﺷﻴﻤﺎء .وﻧﺪﻋﻮ اﻟﻠﻪ أن ﻳﻮﻓﻘﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻫﻢ ،ﻷن اﳌﻮﺿﻮع ﺻﻌﺐ واﻟﻜﻠﻤﺔ أﻣﺎﻧﺔ وﻣﺼﺮ ﺗﻤﺮ
ﺑﻈﺮوف ﺻﻌﺒﺔ.
ﻧﺺ ﻧﺎﺋﻞ اﻟﻄﻮﺧﻲ ورﺳﻢ ﻣﺨﻠﻮف
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 12ألفا هو عدد سيّدات األعمال في اإلمارات،
وهنّ يدرن  11ألف مشروع تجاري بقيمة استثمارية
تقدّر بنحو  18.3مليار درهم ليشكلن  15في املئة
من عدد أعضاء الغرف التجارية والصناعية في البالد.

متابعات

الدار البيضاء نموذجاً

حـل ـ ــم..

بنود فلسفة ترقيع الحفر
ي ـســرع ســائــق الـتــاكـســي الـصـغـيــر لـيــوصــل الــزبــون
ويحمل غـيــره .تقع عجلة الـسـيــارة فــي حـفــرة وسط
الطريق اإلسفلتي .يخفض السائق السرعة ،يمشي
بحذر كلما اقترب من حفرة ،يمسك شفته السفلى.
يقع في الحفرة فينكمش وجهه .يعبر الحفر في شارع
األديب محمد زفزاف فيدعو على عمدة الدار البيضاء
بما ال يمكن تـصــوره .لكن العمدة رجــل أعـمــال كبير
توحدت فيه سلطتا املــال والسياسة ،لــذا فهو محمي
بالحصن الحصين.

الحفر مثل أفــواه مفتوحة تعض العجالت .وهي حين ال
تصلح يــزداد اتساعها .حفر صغيرة تمر بها شاحنات
عمالقة فتتسع ،بعضها مستدير وبعضها مستطيل
وبعضها ال قعر لــه .مع طــول اإلهـمــال صــارت هناك حفر
مشهورة لدى السائقين يتجنبونها ،وهناك حفر محدثة
يقع فيها السائق فجأة فتصيب الضربة قلبه مباشرة،
وقد تطير عجلة سيارته فتتسلط عليه أزمة اقتصادية.
مــع كــل ضــربــة تتآكل الـعـجــات وممتص الـصــدمــات،
عندما تمر السيارة فــوق حفرة تتزعزع قاعدة الراكب،
أمــا عندما تكون الراكبة امــرأة حامل فاملخاض يداهمها
في الحين ويدعو الجنين على العمدة «اللهم سلط عليه
إيبوال».
يتكرر هذا آالف املرات في اليوم .في شوارع محفّرة فيها
تراب وزبالة ..تحصل طفرة حفر في الشتاء خاصة وأن
الشبكة الطرقية عاجزة عن تحمل كثافة الحركة الناتجة
عن التطور السكاني واالقتصادي .وكلما كانت الحفر
كبيرة كان ضررها على السيارة أكبر .وكلما كان الضرر
كبيرا كان دعــاء السائق قانطا .سائق التاكسي يدعو
للعمدة بالعقم والسرطان والكوليرا .ال مالذ للسائقين غير
الله.
كم من حفرة في شوارع الدار البيضاء؟ سيارات األجرة
مهترئة مفككة قديمة.
بعد عــام من الجري بين الحفر يكون السائق مجبرا
على فحص السيارة لتأكيد أهليتها للتجوال .هنا يدفع
السائقون ثمن كل الدمار الذي سببته الحفر لسياراتهم.
دخلت هذه الدوامة بعد أن تجاوز عمر سيارتي خمس
سنوات ،فصرت ملزما بإجراء فحص دوري لها .لتجنب
املفاجآت أخذتها للمحل الذي اشتريتها منه وفحصوها.
بعدها ذهبت للدكان الذي كلفته وزارة النقل بمنح وثيقة
الفحص .من ال يحمل وثيقة فحص إيجابية ستوقفه
الشرطة وتعقد حياته .لهذا يقلق السائق على صحة

السيارة أكثر مما يقلق على صحته .يفحص السائقون
سياراتهم أكثر مما يفحصون أجسادهم.
وصلت باب مركز الفحص في الثامنة إال ربعا .كان هناك
طابور سيارات بعضها مهترئ .على املركز أن يفحص
يوميا أربعين سيارة فقط .وبما أن ربع سيارات املغرب
توجد في الدار البيضاء ،فيمكن تخيل زحام التسابق..
بعد ساعتين حل دوري .سيارتي بخير .فقط طلب مني
املــراقــب تغيير لوحة الترقيم ألن الشرطة قــررت تغيير
البنط الذي كتبت به ليكون أوضح .كالم الشرطة ال يُرد.
بعد الفحص ،يجب انتظار ساعتين لطبع الوثيقة
املجيدة .لكي ال أنفجر ضد نفسي جلست في شرفة مطعم
يطل على البحر .انسحبتُ من قلب املشكلة للحظة لرؤية
الوضعية من الخارج وأكتب .يوجد مركز الفحص التقني
في الحي الصناعي .ويوجد الحي الصناعي على الشاطئ،
لذا ليس غريبا أن يصير الشاطئ مزبلة .وعلى بعد أمتار
من املاء أكواخ قصديرية واطئة على الرمل حولها كالب
وأطـفــال .الــدار البيضاء ليست عاملا واحــدا ،إنها عوالم
متجاورة متداخلة متناقضة ،واألمكنة تفاجئ باستمرار..
حـتــى فــي قـلــب املــديـنــة خ ــراب ــات .هـنــاك محطة تحويل
كهربائي حديدية على قاعدة خشبية تتفكك .وعلى باب
الصندوق الحديدي الكبير تحذير «خطر املوت» .شارع
األمير مزبلة .جرى التآلف مع القبح بسبب رمي النفايات
ألن الشارع ملك عمومي .ليس بمعنى أن للجميع الحق
فيه وتجب املحافظة عليه ،بل هو عمومي بمعنى أنه ملك
مشاع يفعل فيه كل شخص ما يريد .ومن يلوم شخصا
على ذلــك يجيبه «وه ــل هــو ش ــارع أبـ ــوك؟» .يحكى أن
شخصا مثل هذا اشترى سمكة وبدأ يشمها من ذيلها.
قال له البائع شُمْ الرّأس .أجاب :أعرف أن التعفن اصاب
الرأس ،أريد أن أعرف هل وصل الذيل.
وصل .يقول جورج أورويــل «إن الشعب الذي ينتخب
الفاسدين واالنتهازيين واملحتالين والناهبين والخونة ال
يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة».
مر عام ونصف على نقد امللك محمد السادس لتسيير
مدينة الدار البيضاء ،ومع ذلك لم تزل الحفر واملزابل.
وهنا خرجنا من الحفر إلى سياستها .ينفق املغاربة الكثير
على السكن والتنقل وال يتبقى لهم ما ينفقونه على الثقافة
وهــي أم السياسة .وبما أن السياسة محفرة ستبقى
الطرق كذلك .صحيح أنه قبيل زيارة امللك للمدينة رقعت
البلدية الحفر التي قد يجدها في طريقه ،وتركت أخرى.
وهذا الترقيع استهتار رهيب بمصالح الناس وكرامتهم.
وبنود فلسفة الترقيع هي:

نعمان عيسى  /سوريا

أوال استغباء الـنــاس .ثانيا قصر النظر .ثالثا شطارة
املسؤولين .رابعا االقتصاد في التكاليف .خامسا سرعة
إنجاز الترقيع بينما اإلصالح الحقيقي يحتاج زمنا .سادسا
الشعب تعود على الحفر وسيقبل كل ما يحصل له.
وتعمل هــذه البنود باستمرار فــي مـجــاالت كثيرة في
املغرب .من يراقب طريقة الترقيع يستنتج أنه توجد حفر
في العقول وفي الطرق .في بعض األماكن تكفي إصالحات
صغيرة ولكنها ال تُـنـجــز .هــذا اإله ـمــال ليس صــدفــة أو
لنقص التمويل ،إنه تعبير عن احتقار املسؤولين للناس
بوصفهم أغبياء .بدليل أنه ما أن تقترب االنتخابات حتى
تنطلق حملة شرسة لترقيع الواجهة ليال ونهارا ،وحينها
ال تكون امليزانية مشكلة.
أين الخلل؟
تجري السياسة في الــدار البيضاء في زحــام شديد،
ألن هناك  220منتخَبا موزعين على  16مقاطعة انتخابية
يسيّرون من خاللها املدينة .وهم اآلن غاضبون ألن وزارة
الداخلية ستغير البنية االنتخابية وستقلصها إلــى 8
مقاطعات وتخفض عدد املنتخَبين إلى  .137سيفقد هؤالء
 83مقعدا وتعويضا في انتخابات حزيران /يونيو .2016
من حق املنتخَبين أن يغضبوا لخسارة الوالئم .واضح
أن العمدة مشغول بحفر السياسة عن حفر الشوارع.
ثم إنه ملاذا سيصلح الطرق بينما الناس ال يأتون بكثافة
للتسجيل في اللوائح االنتخابية رغــم الدعاية في كل
املنابر ،ورقية ومرئية وإلكترونية؟
يتوقع أن يسهّل ويحسّن تقليص املقاطعات وعــدد
املنتخبين لتسيير املدينة .من يقول هذا؟

أنـ ــا .ل ـكــن ح ـيــن أس ـت ـمــع ل ـل ـنــاس أك ـت ـشــف أن األم ــل
الــداخـلــي فــي االنـتـخــابــات م ــات لــديـهــم .يــدركــون انــه
ال عالقة بين الحفر والتغيير املستمر لقوانين اللعبة
االنـتـخــابـيــة .تتغير الـقــوانـيــن وتـبـقــى الـحـفــر أو تــزيــد.
تتغير القوانين للحفاظ على السيطرة .فبعد جاذبية
الالمركزية تعود جاذبية التمركز .فهل ستقل الحفر
فــي الـسـنــة ال ـقــادمــة؟ ل ــدى ســائــق الـتــاكـســي ج ــوابٌ ال
يتزحزح .ال مالذ لسياراتنا إال الله .لذا فاملرجو من عمدة
الــدار البيضاء أعــزه الله أن يسارع إلى إصــاح الحفر
لكي يتوقف سيل الدعاوي الشريرة ضده.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب
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 ..بــألــف كـل ـمـة

«الفضائيون» هم الجنود الوهميون في العراق ،الذين «يستلم» مرتباتهم ضباط وسياسيون نافذون .وآخر رقم يشير الى تجاوزهم ال 50الفاً (خضيّر الحميري ـ ـ خاص «السفير العربي»)

مدونات

ياسين العيّاري وحرية التعبير

الثمانينيات في ليبيا

هداك الله يا بو عسم!

حرية التعبير أهمّ مكسب في تونس بعد رحيل بن علي ،اذ لم يحدث أن سُجن ناشط
عقاباً على رأيه الشخصي بالرئيس أو بالحزب الحاكم أو بأحزاب السلطة.
تعود قضية املدون ياسين العيّاري إلى شهر كانون األول  ،2014حيث أوقفته السلطات
التونسية في املطار بعد عودته من فرنسا ،وأودعته السجن تنفيذاً لحكم غيابي بثالث
سنوات نافذة بتهمة اإلساءة للجيش ،وقد خففت املحكمة العسكرية الحكم الغيابي بسنة
سجن نافذة.
فعلياً كان ياسين انتقد وزير الدفاع وضباطاً سامين في الجيش ،وشهّر بفسادهم ،كما
أنّه انتقد الرئيس املنتخب الباجي قايد السبسي بشدّة ،وهو ما لم يستسغه بعض املوالين
واملحسوبين على النظام الحالي ،على الرغم من أنّ االنتقادات ضدّ الرئيس املنتهية واليته
املنصف املرزوقي كانت الخبز اليومي لإلعالم التونسي في عهده.
تعتبر قضية ياسين مقتال لحرية التعبير في تونس ،إذ عُــرض مواطن مدني في عهد
الديومقراطية الناشئة على املحكمة العسكرية التي كانت الخصم والحكم في قضية معقدّة
بعض الشيء .املحكمة لم تتحقق من ادِّعاءات العيّاري بقدر ما عاقبته على أقواله ،ومن دون
فتح تحقيق رسمي في االتهامات التي وجهها املدون الى فساد وزير الدفاع وبعض الضباط.
ومرّ الحكم في ظلّ صمت حقوقي مريب..

عرضت قناة «ناشيونال جيوغرافيك  -أبوظبي» برنامجها «الثمانينيات» والذي يُسجّل
وثائقياً أهم أحــداث عقد الثمانينيات على جميع املستويات واالتجاهات .والحقيقة أني
تابعت هذه السلسلة أكثر من مرّة ،فهي تُحيلك من حيث ال تدري إلى مقارنة ما كان يجري
ويحدث عاملياً وواقع ما كنت تعيشه وتحديداً في موقعك الجغرافي ،من موقعي ليبيا...
وهذا ما حدث معي .لقد تكشّف لي بوضوح وجالء مقدار الجفاف الثقافي الذي عشناه
خالل فترة الثمانينيات في ليبيا ،كوطن ،ومقدار العزلة التي كنا نعيشها كمجتمع ،عما يدور
من حولنا .ورغم حداثة سني خالل هذه الفترة ،إال أني كنت أالحظ الفرق وأحسّه ،عندما
أكون خارج الوطن ،في مصر مثالً  ...ما زلت أذكر كيف كان الشباب األكبر سناً يتبادلون
شرائط الكاسيت األجنبية بطريقة سرية ،وكيف كانوا يسمعونها في مجموعات وكيفية
ظهور رقص البريك دانس ..كان العالم من حولنا يتغير ويتطور ويتحول ،ونحن نراوح في
مكاننا محاطين بدفاعات قوية ضد هجمات اإلمبريالية والرأسمالية .كانت األسواق جمعاء
مركز استقطاب ،بعد أن اختفت الدكاكين والـ «كوكوبرنج» ،نوع البسكويت املفضل
لديّ .وكانت الشكالطة واملستكة والحلوى هي هدايا من يعود من رحلة تأخذه ألحد البالد
العربية أو األجنبية.
في الثمانينيات ..كنا في الجانب املظلم من العالم.

الكويت هي عاصمة اإلنسانية ،وسموّ األمير هو القائد اإلنساني .وحكومة الكويت الرشيدة طائية العالم ،وسجونها
خالية من الشباب الذي عبّر عن آرائه ..وجيرتنا ذهب ،فحكام املنطقة والدول الصديقة لهم عقول فذة ،ال يقبل أيّ
منهم التعدّي على اإلنسان..
سرقات النفط ومداخيل هذه الدول كلّها أكاذيب باطلة مصدرها األعداء واملخربون قاتلهم الله (!)
أمّا النُظم اإلدارية فهي محكمة ومتقدّمة ،ولكن يعيبها املوظف املواطن مصدر الخراب وسبب كل علّة...
والحكّام عندنا مختارون من الله كاألنبياء والرُسل ،ولذلك فإنّ الشعوب املؤمنة يجب أن تحزن لحزنهم وأن
تسعد لفرحهم ()...
عزيزي القارئ ..ال تفكّر بغير تكرار مثل هذا الكالم ،وإال فستكون معرّضاً لالعتقال واملحاكمة والسجن ،وأحيانا
للجلد في بعض الدول التقية! وال تستصعب مثل هذا التحول فهو لم يكن صعباً على الذين من قبلكم..
عزيزي القارئ ..ال عليك من املدعو أبوعسم (مغرّد سعودي معارض) وأمثاله ،فأنت منعّم في بالد اإلنسانية والنظام
والتقدّم واالنجاز والعدالة واملساواة ،وأنت حرّ برأيك وحقك مكفول ديموقراطيّاً إن اكتفيت بتكرار ما كُتب أعاله..
فقط!
من مدونة «صندوق حمد» الكويتية (الخميس  29كانون الثاني/يناير )2015
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من مدونة «تراتيل أنثى» التونسية (االثنين  2شباط/فبراير )2015
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من مدونة «ماالخير» الليبية (الثالثاء  3شباط/فبراير )2015
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