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معضلة البحث االنتروبولوجي في
بالدنا حين ال «تروق» نتائجه :هل
نغلق االختصاص أم نزوِّر إرضاءً
لألهواء؟ قصة باحثة جزائرية.
ومؤتمر عن حقوق املرأة الليبية
كما يؤمل بإقرارها في الدستور.
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م ـنــذ أن أع ـيــد ت ـعــريــف امل ـب ــدأ الـتـكــويـنــي للمجتمع
السياسي العراقي على أســاس انــه يقوم على ثالثة
أجـ ـ ــزاء :شـيـعــة وكـ ــرد وس ـن ــة ،ك ــان إي ـج ــاد ال ـطــرف
«السني» الذي يمثل «طائفته» ويستطيع أن ينظمها
س ـيــاس ـي ـاً وي ـن ـتــج ســردي ـت ـهــا الـجـمـعـيــة ه ــو الـتـحــدي
األكـبــر ال ــذي انتهى الــى إنـتــاج ظــاهــرة داع ــش .لقد
تطلب تحويل السنة العراقيين الى طائفة صراعات
وتنافسات لم تنته بعد.

موت الحداثة السياسية في العراق
ليس جديداً القول ان العراق خضع طوال تاريخه
الحديث وحتى العام  2003لسيطرة نظم حكم تقودها
نخب عربية سنية ،وتلك النخب بنت سردية للوطنية
العراقية تخفي حقيقة انها ال تمتلك ما يكفي من أصالة
تمثيل املجتمع املتنوع ـ واملتشظي ـ الذي أصبح يُعرف
بدولة العراق بعد العام  .1921أخذت القدرة على إخفاء
تلك الهيمنة تتراجع مع التحول في طبيعة تلك النخب
املهيمنة نفسها ،ومع االختفاء التدريجي لنوع من
الليبرالية العراقوية التي مثلتها شخصيات مثل كامل
الجادرجي وحسين جميل وغيرهما ممن سعوا الى طرح
نموذج للوطنية العراقية أقل سلطوية وأكثر انفتاحاً.
وأخذت النخبة السنية تتعسكر وتتأدلج بقدر أكبر ،ومن
ثَمّ تصبح تحت رحمة التحالف العشائري ـــ املناطقي
الذي تشكل في عهدي أحمد حسن البكر وصدام حسين.
تلك العودة الى الوالءات القرابية والعصبيات التقليدية
أجهزت على ما تبقى من مشروع الحداثة السياسية
العراقية ،وأجهزت حتى على البعد العقائدي «العلماني»
لحزب البعث نفسه ،الذي أصبح منذ الثمانينيات جهازاً
أمنياً تعبوياً خاضعاً ألهــواء السلطة املطلقة لصدام
حسين .معظم املؤسسات الفكرية واالجتماعية التي
كان يمكنها أن تخفف من تأثير العصبيات اإلقصائية
أخذت تتداعى تحت ضربات العسكرة والقمع املفرط
وفرض ايديولوجيا عبادة الزعيم .أخذ املقصيون بدورهم،
والغاضبون ،يلوذون الى تلك الوالءات البديلة ،الى فضاءات
ما قبل الدولة بعدما أصبحت الدولة نفسها ال تعني أكثر
من «النظام الحاكم» .هكذا عادت الشيعية السياسية
لتقدم نفسها بديالً من سلطة «األقلية السنية» ،وهي
السردية التي استُخدمت لتبرير تبادل األدوار بعد العام
 .2003فقد آن األوان «كي تحكم األغلبية» .بهذا االختزال
التبسيطي ملفاهيم األغلبية واألقلية ،قيل للسنة في العراق
انهم «طائفة» ،وان على هذه الطائفة ان ترضى بحصة من
السلطة تناسب حجمها كـ «أقلية».
خالفاً للطائفة الشيعية وللجماعة القومية الكردية ،لم
يكن السنة في العراق قد تحولوا الى طائفة .فالطائفة
ليست مجرد تصنيف يُفرض من األعلى ،بل هي هيئة
اجتماعية لها مؤسساتها وبناها وسردياتها .تمكنت
الطائفة الشيعية من إعادة إنتاج نفسها ،ليس فقط كرد
فعل على اإلقصاء الذي شعر به املنتمون اليها ،بدايةً
بسبب العلمنة «القسرية» التي همشت مؤسساتها

أزمة الهوية السنية

اذا سلّمنا بتعريف مفاده ان الطائفة هي هيئة اجتماعية
لتَشارُك املوارد املادية واملعنوية ،وأنها تعيد إنتاج نفسها
عبر تلك املــوارد ،يمكن القول ان السنة لم يشعروا
بحاجة لهذه الهيئة خارج مؤسسات السلطة .فقد كانت
«طائفتهم» هي الدولة نفسها .فمعظم شبكات التعاضد
والتكافل التي استفادوا منها كانت في داخل بنى الدولة.
وكانت العقيدة «العروبية» للدولة قد أصبحت سردية
مقبولة بينهم ،وتحديداً بين النخب الريفية أو املنحدرة
من الريف التي التجأت الى عروبة بطابع قبلي يقوم الى
حد كبير على مفهوم الدم وعلى استدعاء القيم القبلية.
وبالتالي فإن معظمهم لم يكن يتصرف من منطلق الذوبان
بعقيدة «سنية» أو بانتماء الى كيان اسمه «الطائفة
السنية».
بانهيار النظام ـ الدولة ،وجد السنّة أنفسهم مدفوعين
نحو أزمة هوية حادة .قيل لهم إنهم «سنَّة» ،لكن الكلمة
لم تكن تعني الكثير .وفي ظل حالة الالدولة تلك ،كانت
الحوزة ومرجعيات النجف ،حتى مع تنافسها وصراعاتها
الداخلية ،قادرة على أن تفرض نوعاً من االنتظام على
السلوك الجمعي الشيعي ،كما حصل في لحظة صراع
اإلرادة بين بريمير والسيستاني حول كتابة الدستور،
حينما استعرض املرجع قوته بتظاهرات تصر على دستور
مكتوب بيد عراقية وانتخابات مبكرة ،واضطر األخير
عندها للتراجع أمامه.
في الفضاء السني لم تكن األمور تحدث على هذا النحو.
انقسم «السنة» الى فئات كثيرة :فئة تصر على رفض
نظام الطوائف وعلى الشعارات الكالسيكية للوطنية
العراقية ،أو العروبة السياسية ،وفئة تبنت موقفاً إسالمياً
وانخرطت في الجهاد ضد األميركيين ،وفئة عادت الى
حضن القبيلة ،وفئة بدأت تتماهى مع سلفية أممية
ملتصقة بنهج مغرق في الطائفية .تصارعت تلك التيارات
حول بناء هوية بديلة ،وهو لم يكن صراعاً سنياً سنياً
فحسب ،بل كان صراعاً مع اآلخرين الذين ،بتمسكهم
بمظلومياتهم وببناء «العراق الجديد» على أساس
العواطف التي خلفتها تلك املظلوميات ،ضيّعوا فرصة
احتواء التيهان السني وصناعة معنى آخر منه .أسهموا في
صناعة مظلومية سنية شرّعت أبواب املجتمعات السنية
لعقيدة االنتقام التي تمثلها داعش.
هكذا ظهر داعش ليس بوصفه ما يريده غالبية السنة،
بل بوصفه القوة املستعدة مللء فراغ السلطة وفراغ املعنى.
من هنا ال يبدو أن التحدي يقتصر اليوم على مواجهة
داعش ،بل على إدارة مرحلة ما بعد داعش .هكذا مثالً
ظهرت فكرة «الحرس الوطني» بمثابة محاولة لصناعة
«بيشمركة سنية» ،متصالحة مع مجتمعها املحلي
وقادرة على بناء شرعية داخلية تمأل فراغ املكان والشرعية
الذي احتلّه داعش .لكننا هنا بمواجهة معضلة اخرى
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املعضلة «السنيّة» في العراق
الدينية ،والحقاً بسبب العنف البدائي لنظام صدام ،بل
أيضا ألن مؤسستهم الدينية تمكنت من البقاء على قيد
الحياة ،واالحتفاظ بشرعية اجتماعية سمحت لها بضبط
أبناء الطائفة ومنحهم خطاً «أخالقياً» عاماً للسير فيه.

ما هي أسئلة «اللحظة» في مصر ،بما
يتجاوز الخواء الظاهر؟ وفي املؤتمر
اإلقليمي لوزراء التعليم العرب :كثير
من السياسة قليل من التعليم.
و«الــزاويــة الحمرا» :السلطات
املصرية تدعو الناس لالصطفاف.

العراق بالد تُسيَّر بالسحر الذي
ال يقتصر انتشاره على الصعيد
الشعبي .وفــي «بألف كلمة»،
لقطات من محكمة الجنايات في
القاهرة :السعي لتصفية أجواء
« 25يناير».

تتعلق ببناء الدولة .فوجود قوات سنية وكردية وشيعية
في ثالث مناطق جغرافية قد يعني خطوة اخرى باتجاه
التقسيم وربما صراعات مستقبلية .من هنا يجري الجدل
اليوم حول قيادة تلك القوة اذا ما تم إنشاؤها .فبينما تريد
القوى الشيعية ربطها برئيس الوزراء «الشيعي» ،تريد
القوى السنية إعطاءها استقاللية محلية لتصبح ذراعاً
عسكرية سنية تُحَسِّن موقف السنة في التفاوض مع
خصومهم ،تفاوضٌ ما كان ممكناً في اللحظة التأسيسية
لعراق ما بعد صدام بسبب التيهان السني.

لحظة تأسيسية جديدة

نحن اذاً أمام لحظة «تأسيسية» جديدة ،بل عودة الى
سؤال أكثر جذرية كان باإلمكان تجاهله حينما كان هناك
أكثر من  180ألف جندي أميركي في العراق :من يمتلك
القوة لفرض سردية جديدة للمجتمع السياسي العراقي
عبر احتكار «العنف الشرعي» واستخدامه لتحديد ما هو
شرعي وما هو غير شرعي؟
يظل هذا السؤال رهين ما سينتهي اليه الصراع
الراهن مع داعش ،وكيف سيمأل الفراغ بعده .ورغم
وجود مناخ تسويات منذ رحيل املالكي وإدراك جزء من
النخبة السياسية ان املخرج يستحيل بمنطق املباراة
الصفرية ،إال ان هناك أيضا مناخاً متشككاً وميوالً النتهاز
الفرصة ليبني كل طرف واقعاً جديداً على األرض .أصبح
جزء كبير من الجيش العراقي ،الى حد كبير ،طرفاً رديفاً
للميليشيات الشيعية التي تقاتل حماية لـ «املذهب»،
بينما تمضي البيشمركة الكردية بترسيم حدود
االقليم ـ الدولة والتذكير على لسان رئيس االقليم بأن
حدود سايكس ـ بيكو مصطنعة «والخرائط الجديدة
ترسم بالدم» .وما زال الشريك «السني» غائباً .ففي
الوقت الذي يسحبه داعش باتجاه الحرب الكلية ،تبدو
طبقته السياسية املوجودة في بغداد ـ وعمان وأربيل
ـ وكأنها طبقة منفية يصعب أن يأخذها اآلخرون على
محمل الجد.

فــي النهاية ،مــا زال علينا أن ننتظر لنعرف هــل ما
ي ـجــري هــو مــواصـلــة ل ـحــرب أهـلـيــة اب ـت ــدأت فــي الـعــام
 2003وهـ ــي ب ــات ـج ــاه ح ـســم الـ ـط ــرف امل ـن ـت ـصــر فيها
وترسيم حدود أكثر استقراراً بين «املكونات» ،ام انها
بــدايــة لعقد اجتماعي ـ سياسي جــديــد يـعــرف الـعــراق
على أســس مختلفة عن السابق ،ام هي كال األمرين
معاً؟ وحتى ذلك الوقت ،يظل العراق – كما الكثير من
دول املنطقة – يعيش ظرفاً انتقالياً نهاياته مفتوحة .لم
تتبلور بعد السلطة القادرة على احتكار العنف وبناء
الـشــرعـيــة ،واملجتمع الـعــراقــي مــا زال يعيش فــي ذلك
الحقل الهالمي بين الدولة وما قبل الدولة ،لم يصل بعد
الى إجابة نهائية حول كيفية إدارة تعايشهما ،وال حول
كيفية إنهاء هذا التعايش.

حارث حسن

زميل في معهد رادكليف/جامعة هارفارد/من العراق

أحمد السوداني  -العراق

توريث الذلّ
والدٌ ساخطٌ يعود إلى البيت بعد يوم
عمل شــاق .يتناول غــداءه وهو يحمل
مذياعاً في يد ،وصحيفة في اليد األخرى،
وفي الخلفية التلفاز .الوجبة لذيذة ،أمّا
األخبار فعسيرٌ هضمها :أخبار حروب ودمار
وهزائم تفاقم القرحة لديه .وكي ينفّس
عن نفسه ،يرشف الشاي بالنعناع ويتنهّد
قائالً « :لعن الله العرب! شعب فاشل».
وبهذه الكلمات الدينية ينهي وجبته كما
تنهي األم وجبتها قائلةً «آمين» .مثل هذا
مألوف لدى العرب أشد األلفة .وجميعنا
سمعنا هذه الكلمات حين كنا نجلس
صغاراً إلى مائدة الطعام ،ثم رحنا نتلفظ
بها ما إن بلغنا الرشد .وما من موقف
حياتيّ ،سواء كان احتفاءً باألحياء أو دفناً
لألموات ،إال ونلعن فيه أنفسنا وحالنا.
لم يسبق لــي ،أنــا الــذي نشأتُ في
فلسطين املحتلة ،أن شككتُ في هذه
الشعيرة الغريبة ،أو تساءلت ملاذا نمضي،
نحن العرب ،كلّ هذا القدر من الوقت في

ضياء العزّاوي  -العراق

شتم أنفسنا .هذه املشاهد كانت جزءاً
ال يتجزّأ من نسيج طفولتي ،شأنها شأن
طعام أمي ،وياسمين الحديقة ،وقذارة
الشوارع .غير أني ،بتقدّم العمر ،رحتُ
أُحْبَط حيال هذا النفور من الذات الذي
طــال أجياالً بأكملها .وصــار يذكّرني
بتشخيص برنارد لويس للتوعّك العربي،
ذلك التشخيص الذي ال أوافق عليه إذ
يصدر عن مراقب ما كان ليشغله قطّ
أمر مداواته .ووفقاً للويس ،املستشرق
والصهيوني ،فإنَّ إذالل العرب يمتد عميقاً
على مدى قرون .ويعود إلى الوقت الذي
خطفت فيه املسيحية الغربية مجدهم.
لكني كنت أقول لنفسي إنَّ اإلذالل تاريخي
ودينامي :جاء به الفعل اإلنساني ويمكن
أن يذهب به هذا الفعل نفسه ،فيتغيّر من
جيل إلى جيل .هكذا كنت أجلس إلى مائدة
الطعام ذاتها ،وأفكر بكالم أبي :ملاذا يلعن
نفسه وشعبه؟ وعلمتُ أنَّ هذا هو كالم
جيله الذي أذلته الهزائم في الحروب.

وأنه يلعن العرب ألنهم وعدوا بشيء ولم
يفوا به .وأنّ املذياع الذي ال يكاد يبتعد عن
أذنه اليمنى سبق أن ألقى خُطَب التقدم
والحرية .وأنه يقرأ الصحف بحماس
ألنها سبق أن أشعرته بأنه فاعل التاريخ،
ذاك الــذي يصنع األخــبــار ،وال يكتفي
بقراءتها .لكن مذياعه لم يَعُد يَعِدَه بأي
شيء هذه األيام ،وبات مقتصراً على تالوة
الهزيمة .بات والدي في موقف املتفرج على
تاريخه ،وأخبار الثامنة توفّر له مقعداً في
الصف األمامي يطل منه على مصير شعبه
املأساوي.
ماذا عنّا نحن؟ ماذا عن جيلي؟ أدركتُ أنّ
جيلي مختلف .نحن لم نترعرع على مذلّت
الحرب ،بل على مذلّت السالم .وعَدَنا
مذياعنا باتفاق نهائي في األشهر املقبلة،
وبدولة فلسطينية في السنوات املقبلة،
لكنا لم ننل أيّ ـاً منهما .خسرنا سالماً
كان من املستحيل الفوز به ،إذ صُمِّمَ
إللحاق الهزيمة بنا .ولكن ،هل كنّا نعلم

ذلك نحن الصغار؟ أنّى كان لنا أن نعلم،
ونحن نرى مشاهد قيام الدولة والسالم
اليومية يؤدّيها أمام أعيننا ديبلوماسيون،
ورجال دولة ،ونرى صناعة سالم عمالقة؟
هذه األوهام خَدعت بالغين ،وكان ال بدّ
أن تخدعنا .عناوين صحفنا باتت تضع
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين عالمات
وصل ،ال فترات وتصاريف :كرة القدم
اإلسرائيلية ـــ الفلسطينية ،األوركسترا
اإلسرائيلية ــ الفلسطينية ،املسرح
اإلسرائيلي ــ الفلسطيني ...وكلما عَظُمَ
الوهم املوصول ،كان ذلك أفضل .شاهدنا
بعضاً من أهلنا في الشتات يعودون،
بل فخرنا بمؤسسات «دولتنا» حديثة
النشأة .كنا على دراية باملحاذير ،ورأينا
املستوطنات اإلسرائيلية تنمو ،لكن هذه
الحقائق كانت تُقَزَّم ،على مدى بضع
سنوات ،وتُخرسها أبواق السالم الواعد.
من الصعب أن نتخيّل هذا اآلن .بل إن
تخيله بات غريباً أشدّ الغرابة بعد قيام
االنتفاضة الثانية ،والحروب املتعددة
على قطاع غزة ،واالستعمار االستيطاني
اإلسرائيلي املتواصل .غير أنَّ إدراكه يبقى
مهماً .نحن جيل أذلّه السالم .الندوب
على نفسنا الجمعية حفرتها األقــام ال
السيوف وحدها .والسالم – تلك الكلمة
التي نتمناها لضيوفنا ــ بات اآلن إهانة
لها طعم املــرارة في أفواهنا .وهــذا ،في
العمق ،هو اإلذالل الذي يغذي نضالنا ضد
التطبيع مع اإلسرائيليين ،ضد الدبابات
اإلسرائيلية ،والجنود اإلسرائيليين،
والشرطة اإلسرائيلية في غزة والضفة
الغربية والقدس وحيفا .لم تدفعنا الندبة
إلى االستقالة ،بل مكّنتنا من تنويع النضال
والكفاح من أجل مستقبل حيث السالم
تمكينٌ للعدالة ،ال عقبة تعترضها.
لكني ،وأنــا أكتب هــذه الكلمات كي
تغذي األمــل وتحرر من دورة الــذلّ،
أواصل مشاهدة األخبار ،ومراقبة العدمية
والفوضى التي تحيط بنا .وال أتمالك
نفسي عن السؤال :عندما أجلس إلى
املائدة في مطبخي وأتناول الطعام مع
أطفالي املقبلين ،من سألعن؟ وهل يلعنني
أطفالي ،ال سمح الله ،في يوم؟

نديم خوري
استاذ وباحث من فلسطين

منظومة القيم
بــراءة أحمد نظيف وحبيب العادلي
من بديهيات األشياء .رئيس الــوزراء
األسـ ـب ــق ووزيـ ـ ــر داخ ـل ـي ـتــه ت ـع ــاق ــدا مع
ال ـش ــرك ــة األمل ــانـ ـي ــة امل ـص ـنّ ـعــة ل ـلــوحــات
السيارات املعدنية غير القابلة للتزوير..
درءا لــإرهــاب .واملبلغ الفلكي املسدد
للشركة ثمن زهـيــد أم ــام نبل الغاية.
بالطبع لــم يتربحا ولــم ي ـهــدرا أمــوال
الدولة ،بل كانا حريصين على أمنها
وأم ــن املــواطـنـيــن .ولعلهما يستحقان
مـيــدالـيــة ت ـقــديــر .الـحـكــم ه ــذا هــو قبل
األخ ـيــر فــي مسلسل تـبــرئــة الرجلين
وإط ــاق ســراح العادلي املحبوس في
قضية «تسخير الجنود لخدمة منزله»
(يا عيب الشوم!) التي حكم عليه فيها
 3سـ ـن ــوات (انـ ـقـ ـض ــت) ،بـيـنـمــا نظيف
يُحاكَم وهو حر طليق.
ق ـبــل يـ ــوم م ــن ذلـ ــك ال ـح ـكــم الـجــديــد
بــالـبــراءة ،صــدر حكم آخــر في محكمة
أخرى يحاكَم بها  25مجرما خطيراً
يـقــف عـلــى رأس ـهــم ع ــاء عـبــد الـفـتــاح.
حكم على الشاب الناشط وزميله أحمد
عبد الرحمن بالسجن خمس سنوات
مشددة واملراقبة لخمس سنوات أخرى
وغــرامــة مئة ألــف جنيه .وحكم بشكل
م ـش ــدد أك ـث ــر ع ـلــى ال ـف ــاري ــن ،وج ــرى
التساهل مع سائر املتهمين 3 :سنوات
حبسا ومثلها مراقبة «وبرضو» غرامة
مئة ألف جنيه ،في ما يعرف بـ «قضية
مجلس الـ ـش ــورى» ،الـتــي تـبــدأ بتهمة
الـتـظــاهــر مــن غـيــر تــرخـيــص وتنتهي
بما يشبه تهم اإلرهاب« :الترويع»! بل

هــؤالء اتلفوا ممتلكات عــامــة ،وسرقوا
جهازا السلكيا من ضابط :يا للهول.
التهمة األخيرة أسقطت على ما يبدو،
ولكن الحكم بقي كما هو.
ت ـلــك أح ـ ــداث وق ـع ــت ف ــي يـ ــوم واح ــد
م ـحــدد 26 :تـشــريــن الـثــانــي/نــوفـمـبــر
 ،2013حين نظم الشباب أمام مجلس
الشورى (الذي كان يشهد اجتماعات
الـلـجـنــة الـتــأسـيـسـيــة ل ـلــدس ـتــور) وقـفــة
للمطالبة بإقرار منع محاكمة املدنيين
أمام محاكم عسكرية .فهاكم محكمة
ال ـج ـنــايــات ت ـص ــدر عـلـيـهــم الـعـقــوبــات
الـتــي يستحقونها لتدخلهم فــي مــا ال
يعنيهم من أمــور لها أصحابها وأهل
اختصاصها من عليّة القوم.
تـ ـل ــك األحـ ـ ـك ـ ــام ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز وظ ــائ ـف ـه ــا
الـقـضــائـيــة إل ــى حـيــز هــو األه ــم ال ـيــوم:
كيف يُستعاد زمــام السيطرة .زلــزال
« 25يناير» تسبب بنشوة الثائرين،
فتجرأوا وحلموا بالتحرر .وهــو أخاف
املسيطِرين ..وهــم يعملون على قطع
الطريق على تكرار مثل تلك «املهازل».
ول ـي ـمْ ـك ــن ،ف ــا ب ــد م ــن إعـ ـ ــادة تــرتـيــب
مـنـظــومــة الـقـيــم املـهـيـمـنــة ،وأول ـه ــا هنا
ليس ما يبدو من اعتباط (منظم جدا)،
وال م ــن تـسـيـيــس (ص ــري ــح) لـلـقـضــاء،
ب ــل تــأك ـيــد م ـقــولــة ي ـب ــدو أن ال ـش ـبــاب
نسوها فــي فــورة حماستهم ،مــع أنها
حكمة متوارثة« :العين ما تعالش على
الحاجب»!

نهلة الشهال
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ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻫﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ،2014وﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺼﺮف
اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ .واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼّﺔ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺼﺪّر إﻟﻰ  17ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔً
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  24ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  .2013وﺗﻜﺒّﺪ اﻟﻴﻤﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﺤﻮ  6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل
اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ

ﻣﻠــــــﻒ

ﻫﻞ ﻧﻐﻠﻘﻪ أم ﻧُﺰوِّره إرﺿﺎءً ﻟﻸﻫﻮاء؟

ﻣـﻮاﻗﻊ  /إﺻﺪارات

ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻮة اﻟﻼﺗﻲ
أﺻﺒﺤﻦ ﻣﻀﺮﺑﺎً ﻟﻸﻣﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﺑﺘﺪاً
ﻣﻦ »اﻟﻜﺎﻫﻨﺔ« ،ﻣﺮورا ﺑـ »ﻟﻼ ﻧﺴﻮﻣﺮ« ،وﺻﻮﻻ إﻟﻰ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﻮﺣﻴﺮد وﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ وﻏﻴﺮﻫﻦ ..ﻫﺆﻻء
اﻟﻨﺴﻮة أﺻﺒﺤﻦ أﻳﻘﻮﻧﺔ وﻣﺼﺪرا ﻟﻺﻟﻬﺎم ﻟﻜﻞ اﻷﺣﺮار
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺴﻮة ﺗﻨﺘﺸﺮ آﻻف اﻟﺒﻄﻼت اﳌﻨﺴﻴﺎت،
ﺗﻤﺘﻠﺊ ﺑﻬﻦ أرض اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻧﺴﺎء ﻳﻮاﺟﻬﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ وﻗﻮة ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﺛﺒﺎت وﺟﻮدﻫﻦ وﺗﺄﻛﻴﺪ ذواﺗﻬﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻄﺮﻳﺮﻛﻲ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻧﺜﻰ ﻋﻨﺪه إﻻ ﻣﺘﺎﻋﺎ وﻻ
ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺮأة ﻓﻴﻪ إﻻ ﺗﺎﺑﻌﺎ.
ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺴﻮة اﻣﺮأة ﻣﻦ ﻃﺮاز ﺧﺎص ،أﻓﻨﺖ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻓﻘﻮﺑﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﻜﺮان .ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻠﺘﺸﻮﻳﻪ واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت وﻟﻠﻀﻐﻮط ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺑﺖ أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ
ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ .أﺛﺒﺘﺖ اﻷﻳﺎم أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻴﻨﺔ ﻟﻼ ﻧﺴﻮﻣﺮ
وﺑﻮﺣﻴﺮد .ﻫﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻮزﻳﺪ ﺳﺒﺎﺑﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻛﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻓﻲ«اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث« ،ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺼﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻋﻠﻢ اﻻﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
ﺗﻤﺘﻠﺊ ذاﻛﺮﺗﻬﺎ ﺑﻌﺸﺮات اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﳌﻤﺘﻌﺔ واﳌﺘﻌﺒﺔ
ﻓﻲ آن واﺣﺪ .ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ وﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻘﻮل» :ﻛﻨﺖ ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وأﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ،وﻛﻨﺖ
أﺧــﺮج ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻣﺜﻞ ﻳﻮم اﻷرض ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﻄﻠﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺿﺪ اﳌﺤﺘﻞ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ«.
درﺳــﺖ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
واﻛﺘﺸﻔﺖ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
أﺳﺎﺗﺬة ﻛﺒﺎر .ﺗﻘﻮل» :ﻛﻨﺖ أﻃﺎﻟﻊ داﺋﻤﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﺸﻴّﻖ« .وﺟﺪت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮوي ﺷﻐﻔﻬﺎ اﳌﺠﻨﻮن
ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﳌﺠﻬﻮل .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﺎ ،ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ إﻟﻰ
اﻟﻴﻮم ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.

ورﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪة ،ﺻﻤﺪت ﻣﺮﻳﻢ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أﻫﻠﻬﺎ وﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ وﻣﻨﺎخ
ﻗﺎس .وﻳﺸﺎء اﻟﻘﺪر أن ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺣﺒﻬﺎ ﻟﻠﻄﻮارق ﺑﺤﺐ
آﺧﺮ ،ﺷﺨﺼﻲ ،ﻟـ »رﺟﻞ أزرق« ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺤﺜﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻋﺎﺷﻮراء ﺳﺒﻴﺒﻪ ﺳﻨﺔ ،1997
ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺰواج ﻋﺎم  .1999وﻫﻜﺬا ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺤﻜﻢ
اﻻرﺗﺒﺎط ذاك إﻟﻰ ﻃﺎرﻗﻴﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺬي أﺣﺒﺘﻪ وأﻣﻀﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﻐﺎل
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ،ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه
ﺣﻮل دور اﻟﻐﻨﺎء واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻬﻮﻳّﺔ ﻟﺪى ﺳﻜﺎن اﻵزﺟﺮ .وﺗﻮﺟﺖ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺑﺼﺪور
ﺛﻼث دراﺳﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2013ﺑﻜﺘﺎب
»ﻧّﻦ ﻛﻴﻞ ﺳﺒّﻴﺒﻪ« أو ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻧﺎس ﺳﺒّﻴﺒﻪ ..ﻣﻌﻨﻰ ﺷﻌﻴﺮة
ﺳﺒّﻴﺒﻪ ﻓﻲ واﺣﺔ ﺟﺎﻧﺖ ،وﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻈﺎﻫﺮة ﺷﻌﻴﺮة ﺳﺒّﻴﺒﻪ ،أو اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻋﺎﺷﻮراء اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺻُﻨّﻔﺖ أﺧﻴﺮا )ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  (2014ﺗﺮاﺛﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ.

ﻣﻌﺎﻧﺎة أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ رﻓﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ »أﻋﻴﺎن وﺷﺒﺎب ﺣﻲ اﳌﻴﻬﺎن« ،ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﻧﺖ
ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻳﻠﻴﺰي ،رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺠﺰاﺋﺮي،
وأﺧﺮى رﻓﻌﻬﺎ »اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ« ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼد ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﺪﻳﺪ واﺳﺘﻨﻜﺎر،
ﺿﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻮ زﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ
اﻟﺘﺪاول وﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺎت وﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺿﺪ ﻣﺆﻟﻔﺘﻪ
ﺑﺤﺠﺔ اﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ إﺳﺎءة ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻷﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺎﻧﺖ
ﻋﺎﻣﺔ ،وﻋﺮش »ﺗﻐﻮرﻓﻴﺖ« ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﺘﻌﻤﺪ اﻟﻄﻌﻦ
واﻟﻘﺬف ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ،واﳌﺲ ﺑﺸﺮف اﻷﺟﺪاد واﻷﻣﻬﺎت
ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ .وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر

اﺗﺨﺬت وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﺮارا ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻜﺘﺎب وﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ
اﳌﻜﺘﺒﺎت ،ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ إدارة اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺤﺬف اﳌﻘﺎﻃﻊ
ﻏﻴﺮ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ،وﺗﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﻟﺔ اﻋﺘﺬار
ﻟﻸﻋﻴﺎن اﳌﺤﺘﺠﻴﻦ.
ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  67ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻫﻮ
»أنّ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ دﻓﻌﺖ ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺖ إﻟﻰ
اﻟــﺰواج ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺄﻛﻞ واﳌﻠﺒﺲ ،وأدّى
ﺑﺒﻌﻀﻬﻦ إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻋﺎرة« .وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ
اﻟﺼﻔﺤﺔ  137ﺣﻮل أﺳﻄﻮرة ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﻨﺎع
اﻟﺘﺎرﭬﻲ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت أﺻﻞ اﻟﻠﺜﺎم،
واﻟﺘﻲ ﻓﺤﻮاﻫﺎ »أﻧّﻪ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﻮﺳﻰ ،ﺣﺒﻠﺖ أﺧﺘﺎن
ﺑﺘﺪﺧّﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ،وﻛﻞّ واﺣــﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ وﺿﻌﺖ
ﻃﻔﻼ ،أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎن ﺟﺪّ اﻟﺒﺮﺑﺮ واﻵﺧﺮ ﺟﺪّ اﻟﺘﻮارڤ«.
وﻃﺒﻌﺎ ﺗﻢ اﻗﺘﻄﺎع ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
اﻟﻜﺘﺎب وﺗﺤﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﳌﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺎ ،ﻷن اﻟﻬﺪف
ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻮ ﻛﺸﻒ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ ،واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ
ﻓﻲ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ،أﻣﺎ اﻷﺳﻄﻮرة ﻓﻬﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ أﺳﻄﻮرة ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﻌﻬﺎ
اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻬﺪف ﺷﺮح
ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺨﺎ .وﻗﺪ ﻧﺒﻊ ﺳﻮء
اﻟﻔﻬﻢ ﳌﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ
ﻟﺸﻌﻮﺑﻨﺎ ﺗﺠﺎه ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻮﻫﺎت اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺗﺤﺖ
ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺪﺧﻞ ﺣﺎﺿﺮﻫﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ
ﻣﻦ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ﺑﺪل أن ﺗﻨﻈﺮ ﳌﺎﺿﻴﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮﻫﺎ،
وﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻣﻼذا آﻣﻨﺎ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎدﻻ ﻟﺤﺎﺿﺮﻫﺎ
اﳌﺆﻟﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻐﺎﻣﺾ.
ﺗﺘﺄﺳﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻤﺮارة» :ﻻ اﺣﺘﺮام ﻻﻣﺮأة ﺑﺎﺣﺜﺔ وﻻ
ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻬﺎ ﻧﺪا ﻟﻨﺪ ..إن ﺟﻬﺪي ﺻﻮدر ﻣﻦ ﺟﻬﺎت رﺳﻤﻴﺔ

ﻓﻲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ..ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔً ﻫﻤﺠﻴﺔ ،وﺧﺎرج أﻃﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ .ﳌﺎذا أﺛﻴﺮت
اﻟﻀﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2014
ﺣﻴﻦ ﺻﻨﻔﺖ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻫﺬه اﻟﺸﻌﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﳌﻲ،
ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﺻﺪر ووزع ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ دوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﻨﺬ
2013؟«.
ﻛﻴﻒ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻬﺎ أن ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أن ﺗﺼﺎدر ﻛﺘﺎﺑﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮه اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ؟
أﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺟﺪر ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ؟
ﻫﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪﻳﺘﻪ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻀﻐﻂ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﺷﻜﻠﻬﺎ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺘﻨﺎول ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وﺗﺎرﻳﺨﻪ وﻣﺸﺎﻛﻠﻪ
ﺗﻨﺎوﻻ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎت واﻟﺘﺪﺧﻼت ،وﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎرات واﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎت؟ وﻫﻞ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ دون ﻃﺮح ﻛﻞ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻛﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت واﺳﺘﻜﺸﺎف ﻛﻞ اﻹﺟﺎﺑﺎت دون ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت
وﻻ ﻣﺤﺎﺑﺎة؟ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ذواﺗﻨﺎ
اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ وإﻋﺎدة اﻛﺘﺸﺎف ﻫﻮﻳﺎﺗﻨﺎ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ،ﺑﺪل اﻟﺘﻘﻮﻗﻊ
ﺧﻠﻒ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﻟﻬﺎ وﺗﻀﺨﻤﻬﺎ وﺗﻤﺠﺪﻫﺎ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻮزﻳﺪ» :ﻟﻦ أﻋﺘﺬر ،ﻷنّ اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻳﺨﺼﻨﻲ وﺣﺪي ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻘﻮي واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت
اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ أرﻏﻤﺖ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ،وﻟﻮ
أن ﻫﺬا ﺟﺎء ﻣﺘﺄﺧﺮا وﻣﻠﺘﻮﻳﺎ«.

ﻣﺒﺮوك ﺑﻮ ﻃﻘﻄﻮﻗﺔ

ﻣﺆﺳﺲ وﻣﺪﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ »أرﻧﺘﺮوﺑﻮس« aranthropos
ورﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ »اﳌﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة« ،ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.

ﻋﺸﻖ اﻟﺮﺟﻞ اﻷزرق

ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،ﻗﺮأت ﻋﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﻄﻮارق اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﺘﻮﻃﻨﻮن اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﺒﺮى ،واﺳﺘﺮﻋﻰ اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻄﺎرﻗﻴﺎت وأﺷﻜﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت.
وﻓﻲ اﻟﺤﻴﻦ ﻧﺸﺄ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺐ ﻋﻤﻴﻖ واﺣﺘﺮام ﻛﺒﻴﺮ ﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻄﻮارق وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ .وﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺣﻠﻤﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰر اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮب اﻟﺒﻌﻴﺪة
اﻟﺴﺎﺣﺮة ،ﺣﻠﻤﺖ ﺑﺎﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﺘﻘﺎء اﻟﺮﺟﺎل
اﻟــﺰرق وأﺗﻴﺤﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻘﺪ »اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ
اﻟﺴﻮداء« )اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻏﺮﻗﺖ ﻓﻲ
اﻟﺪﻣﺎء( ﺣﻴﻦ ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺎدﻳﻦ
اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﻤﺎل ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ آﻣﻦ ﻟﻠﺒﺤﺎﺛﺔ .وﻫﻜﺬا ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻠﻤﻬﺎ
وﺳﻨﺤﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺮاء ﺳﻨﺔ .1995
وإﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﺗﺘﺬﻛﺮ ﺑﺤﻨﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم اﻟﺨﻮاﻟﻲ
ﻓﺘﻘﻮل» :ﻛﻨﺖ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ ﻻ ﺗﺨﺸﻰ أيّ
ﺷﻲء ،ﻛﻨﺖ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺬي
اﺳﺘﻘﺒﻠﻨﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺮﺟﺎل ﻳﻨﺎورون ﻣﻊ اﻷﻧﺜﻰ
ﻻ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ،ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬه اﳌﺮأة وﺣﻴﺪة ﻫﻨﺎ؟ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮا
دواﻋﻲ وﺟﻮدي وﻟﻢ أﻛﻦ وﻗﺘﻬﺎ ﻣﺮﻏﻤﺔ ﻟﺸﺮح ذﻟﻚ ﻟﻜﻞّ
ﻣﻦ ﻫﺐّ ودبّ ..ﻧﻌﺘﻮﻧﻲ ﺑﻜﻞ اﻟﺼﻔﺎت ،ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ
اﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ،وﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﻲ ،ﻷنّ ﻛﻞّ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﺘﺤﻔﻆ واﻧﺘﻬﺎك ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ..
وﻛﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻲ ﻋﻨﺪ
اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ أﺳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ ،ﻗﺒﻞ أن أﻋﺮف زوﺟﻲ..
ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﻬﺮم ﻛﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻘﻴﺔ دون
اﺳﺘﺜﻨﺎء.«...

ﻓﻜـــﺮة

إﻧّﺎ ﻟﻠﻪ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن!
ﻧﻘﻮش ﺗﻴﻔﻴﻨﺎغ أﺑﺠﺪﻳﺔ اﻟﻄﻮارق

ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪّﺳﺘﻮر

ﻫﻞ ﻳُﺨﺘﺰل اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻟﻨﻮاﻫﻲ؟
ﺗﺤﺪّث ﻓﻲ اﻟﻨّﺪوة اﻟﺪّﻛﺘﻮر ﺣﻤﻴﺪ ﺧﺎن ،اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ
اﻟﺪّراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﺎرن ،ﻣﺆﻛّﺪاً ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد وﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴّﻦ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،
واﻟﻘﺎدة اﻟﺪّﻳﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﺟﻨﺪة
ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﳌﺎ
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ .ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﺮّﺟﺖ اﻷﺳﺘﺎذة
اﻟﺰّﻫﺮاء ﻟﻨﻘﻲ ،اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺪّراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎذب واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﺑﻴﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪّوﻟﻴّﺔ
واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﺮأة،
ﻣﺆﻛّﺪة ﻋﺪم ﺻﻮاﺑﻴّﺔ اﺧﺘﺰال اﻹﺳــﻼم ﻓﻲ اﻷواﻣﺮ
واﻟﻨّﻮاﻫﻲ ،وﻣﺸﺪّدة ﻋﻠﻰ أﻫﻤّﻴّﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻬﺞٍ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺰّﻣﺎن
واﳌﻜﺎن .ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮّﻗﺖ ﻟﻨﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ دﺳﺘﺮة اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻣﻌﺘﺒﺮةً أنّ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻗﻴﻤﻴّﺎً واﺣﺪاً
ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻴﻤﻲ آﺧﺮ ،أدّى إﻟﻰ
اﻟﺘّﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺴﺎء .وﺧَﻠُﺼﺖ إﻟﻰ وﺟﻮب اﺗّﺨﺎذ
ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺤﺪّدة ﻟﺠﻌﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪّوﻟﻴّﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
أﻛﺜﺮ ﺻﺤّﻴّﺔ ،واﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﺘﺎﻟﻲ :وﺿﻊ ﺳﻠّﻢ أوﻟﻮﻳّﺎت
واﻗﻌﻲ و«ﻣﺆﺷّﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎة« ﺳﺪﻳﺪ اﺳﺘﻠﻬﺎﻣﺎً ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻘﻮل إنّ درأ اﳌﻔﺎﺳﺪ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ

»ﻣﻦ دون ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ،ﻓﺈن اﻟﺤﺮاﺋﻖ
اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺘﺄﺟﺞ
ﻳُﻠﺤِﻖ ﺿﺮراً داﺋﻤﺎً ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﺑﻮﺟﻮد
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﳌﻘﺪﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ آﺑﺎﺋﻬﻢ وأﺟﺪادﻫﻢ« .ﻫﺬا ﻣﺎ ﺧﻠﺼﺖ
إﻟﻴﻪ دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان »ﺳﺘﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻟﺪّﻳﻨﻴّﺔ« أﻋﺪّﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﻧﻮر ﻋﺮﻓﺔ وﻧﺸﺮت ﻣﺆﺧّﺮاً ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﺴّﻴﺎﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ )»اﻟﺸّﺒﻜﺔ«( اﻟّﺬي ﻳﻘﺪّم ﻟﺰوّاره ﻣﺎدّة ﺑﺤﺜﻴّﺔ
ﺗﺼﺐّ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮّاﻣﻴﺔ إﻟﻰ »ﺗﺜﻘﻴﻒ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم ﺣﻮل
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«.
ﺗﻀﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮّﺋﻴﺴﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ  -ﺑﺴﻴﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻏﻨﻲّ اﳌﺤﺘﻮى-
ﺗﺒﻮﻳﺒﺎً ﺗﻌﺮﻳﻔﻴّﺎً ﻋﻨﻮاﻧﻪ »ﺣﻮل اﻟﺸّﺒﻜﺔ« ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻬﺎ )ﺑﺎﺣﺜﻮن وأﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن وﻓﻨﺎﻧﻮن ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻣﻨﺎﺿﻠﻮن :ﺳﻠﻴﻢ ﺗﻤﺎري ورﺷﻴﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪي وﺳﻠﻮى ﻣﻘﺪادي ،ﻛﻤﺎل ﺑﻼﻃﺔ،
ﻋﻠﻲ اﺑﻮ ﻧﻌﻤﺔ ،ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ (..وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ )ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب(.
وﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﺆﻟّﻒ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص.
أﻣّﺎ ﺗﺒﻮﻳﺐ »ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻗﻀﻴّﺔ« ﻓﻴﻀﻢّ دراﺳﺎت ﺣﻮل اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ،
ﻣﻨﻬﺎ »اﳌﻨﻈّﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ :ﺗﻘﺴﻴﻢٌ زاﺋﻒ«
و »اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ :أﻳﻦ اﻟﻌﻠّﺔ؟« .وﻧﺠﺪ ﻫﻨﺎ ﻗﺴﻤﺎً ﺧﺎﺻّﺎً
ﺑﺎﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈّﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻧﻘﺮأ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻮﺛﺎً ﻣﻌﻤّﻘﺔ
ﻛﺬﻟﻚ اﻟّﺬي أﻋﺪّﺗﻪ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ رﻧﺪة ﻓﺮح ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻄّﺮق اﳌﺴﺪودة
ﺗﺤﺘﺎج ﺑﺪاﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة :ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة أﺳﺎس اﻟﻘﻀﻴّﺔ وﺟﻮﻫﺮﻫﺎ« اﻟّﺬي ﺗﻘﺎرب
ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺎر ﺳﻠﻮﻛﻴّﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻨﺬ أوﺳﻠﻮ.
ﻧﺠﺪ ﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺴﻤﺎً ﺧﺎﺻّﺎً ﻳُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ .وﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﺣﺼّﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘّﺒﻮﻳﺐ ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮد ﻟﺸﺆوﻧﻬﻢ ﻗﺴﻢٌ ﺧﺎص ﻳﻔﺘﺘﺢ أﺣﺪ
ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ »ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث« ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ ﺷﺎب ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻢ ﺷﺎﺗﻴﻼ
اﻟﻠّﺒﻨﺎﻧﻲ» :ﺗﺤﺪَّث ﺑﻠﺴﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن  30ﺑﺎﺣﺜًﺎ وﺑﺎﺣﺜﺔ .أوﺻﻠﻮا ﺻﻮﺗﻲ
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ .وﻟﻜﻨّﻨﻲ ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﺻﺪى ﻟﺼﻮﺗﻲ ﻗَﻂ ،وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻲ ﺳﺄﺳﻤﻌﻪ
أﺑﺪاً« ،ﻟﻴﺒﺤﺚ اﳌﻘﺎل اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼّﺮﺧﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﳌﻤﻮّﻟﻴﻦ
واﻟﻬﻮّة اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻔﺼﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟّﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻼﺟﺌﻮن.
وﻫﻨﺎك ﺑﺎب ﻣﺨﺼّﺺ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﺒﺬات ﻋﻦ اﻟﻜﺘّﺎب اﻟﻀّﻴﻮف وآﺧﺮ ﻳﻘﺪّم
اﻟﺘّﻐﻄﻴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴّﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت »اﻟﺸّﺒﻜﺔ« وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺼّﺤﺎﻓﻴّﺔ.
وﺗﺨﺼﺺ ﺻﻔﺤﺘﺎن ﳌﻮﻗﻊ »اﻟﺸّﺒﻜﺔ« ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك وﺗﻮﻳﺘﺮ ،ﻟﻜﻦّ
أﻳّﺎً ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ وﺻﻔﺤﺘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺪﻟّﻨﺎ إﻟﻰ
ﻧﺸﺎﻃﺎت »اﻟﺸّﺒﻜﺔ« اﳌﻴﺪاﻧﻴّﺔ ،ﻛﻨّﺪوة ﻓﻲ  25ﺷﺒﺎط ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻌﺮﻳﺔ
آﻟﻴّﺎت ﻧﻈﺎم اﻷﺑﺮﺗﻬﺎﻳﺪ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ« ﻓﻲ إﻃﺎر »أﺳﺒﻮع ﻧﻈﺎم اﻷﺑﺮﺗﻬﺎﻳﺪ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ« اﻟّﺬي ﻳﻨﻈّﻤﻪ »أﺻﺪﻗﺎء ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻨﺪن« .وﻫﺬا
اﻻﻓﺘﻘﺎد ﻟﻌﺮض اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﻐﺮب ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺗﻤﻴﺰاً ﻓﻲ ﻗﺪراﺗﻬﺎ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻔﻲ
اﻧﺤﻴﺎزاﺗﻬﺎ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﻮل إنّ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﺘﻮﻓّﺮٌ ﺑﺎﻟﻠّﻐﺘﻴﻦ ،اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳّﺔ.
/http://www.al-shabaka.org

ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪّوﻟﻴّﺔ

ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻷوﺿـ ـ ــﺎع اﻷﻣ ـﻨ ـﻴّ ــﺔ اﳌ ـﺘ ــﺮدّﻳ ــﺔ ﻓﻲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ،واﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﺪِّدة
ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻼد ،إﻻ أن وﺟﻮد ﻧﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ دﺳﺘﻮر
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد ﻳﺤﻔﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻪ ،ﻟﻮ ﺗﺤﻘﻖ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻧﻈّﻢ »ﻣﻨﺒﺮ
اﳌﺮأة اﻟﻠّﻴﺒﻴّﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴّﻼم« ﻧﺪوة ﺑﻌﻨﻮان »ﺣﻘﻮق
اﳌ ـ ــﺮأة ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺪّﺳـ ـﺘ ــﻮر ،ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻌــﺔ واﳌ ـﻌ ــﺎﻫ ــﺪات
اﻟﺪّوﻟﻴّﺔ« ﻋُﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  12-11ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺜّﺎﻧﻲ  ،2014وأﻓﺮج ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻦ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ.

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

اﳌﺼﺎﻟﺢ ،واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺠﺪل اﻟﺪﻳﻤﺎﻏﻮﺟﻲ وﺗﻐﻠﻴﺐ
اﻟﻬﺪوء واﻟﺮّﺻﺎﻧﺔ ،واﺗّﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴّﺔ وآﻟﻴّﺎت
ﻣﺠﺮّﺑﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وﺿﻊ اﳌﺮأة ،واﻟﺘّﺨﻠّﻲ ﻋﻦ اﻟﻨّﻈﺮة
اﻟﻨّﻔﻌﻴّﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺰﻋﺔ اﳌﺆدﻟِﺠﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وأﺻﺤﺎب
اﻟﺘﺤﻴّﺰات ﺿﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

اﻋﻼﻧﺎت وﺗﻤﻜﻴﻦ ..وﺳﻴﺪاو

أﻣّﺎ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﺪّراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻜﻠﻴّﺔ أﺻﻮل اﻟﺪّﻳﻦ ﻓﻲ
اﻷزﻫﺮ ،اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﺎﻟﻢ أﺑﻮ ﻋﺎﺻﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮّق ﳌﺴﺄﻟﺔ
ﻣﺴﺎواة اﻟﻘﺮآن ﺑﻴﻦ اﻟﺮّﺟﻞ واﳌﺮأة ﻓﻲ ﻛﻠّﻴّﺎت اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺜّﻼث )اﻟﺤﻴﺎة واﻷﻫﻠﻴّﺔ واﻟﺤﺮّﻳّﺔ( .وﺟﺎءت ﻣﺪاﺧﻠﺔ
اﻷﺳﺘﺎذة ﻛﻮﺛﺮ اﻟﺨﻮﻟﻲ ،رﺋﻴﺴﺔ »ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮن ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﳌﺮأة واﻷﺳــﺮ« ،ﻟﺘﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل »إﻋﻼن اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﳌﺮأة« )وﺛﻴﻘﺔ اﻷزﻫﺮ( اﻟّﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
آذار  2014ﻟﻴﻜﻮن »أوّل ﻣﺒﺎدرة إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻠﺤّﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
إﺳﻼﻣﻴﺔ ،وإﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻋﻦ
اﻟﺤﻠﻮل اﻻﺳﺘﻀﻌﺎﻓﻴﺔ اﳌﻨﺤﺎزة ﺿﺪّﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى« .وﻗﺪ ﺗﺒﻨّﻰ اﻹﻋﻼن ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ ،وأﻛّﺪ أنّ وﺿﻊ اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ.
وﻋﺮﺿﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة آﻣﺎل اﻟﻌﺒﻴﺪي ورﻗﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻷﺳﺘﺎذة رﻳﻢ ﺑﺮﻛﺎت ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﳌﺮأة ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮأة ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪّ اﳌﺮأة
)اﻟﺴﻴﺪاو( اﻟّﺘﻲ وﻗّﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎم  ،1989ﻣﻊ
اﻟﺘﺤﻔّﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺸّﺨﺼﻴّﺔ )ﺣُﺪّد
ﻫﺬا اﻟﺘّﺤﻔّﻆ ﻋﺎم  1995ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﻮارﻳﺚ( .وﺧﺘﻤﺖ
اﻟﻌﺒﻴﺪي وﺑﺮﻛﺎت ورﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘّﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ »اﻟﺴﻴﺪاو« ﻳﻌﺪّ ﻓﻲ ﺣﺪّ ذاﺗﻪ ،وﺑﺮﻏﻢ

اﻟﺘﺤﻔّﻈﺎت ،ﺗﺤﺪﻳﺜﺎً ﻫﺎﻣّﺎً وﻗﺒﻮﻻً ﺑﻤﺒﺪأ ﻛﻮﻧﻴّﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪّوﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ أﻛّﺪت اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤّﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ دور
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪّﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة وإﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ
أﺷﻜﺎل اﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪّﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﳌﺮاﻗِﺐ،
ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻈﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺪاو اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺸّﺎﻣﻠﺔ .وأﺷﺎرت اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ أنّ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ اﻟﺴّﺎﺋﺪة ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ
اﻟﺴﻴﺪاو ،ﻛﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟّﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﳌﺴﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻟﺮّﺟﻞ واﳌﺮأة ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ .وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ
أنّ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳّﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞّ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﳌﺮأة .وﻓﻲ اﻟﺼّﺪد ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﺪّﺛﺖ
اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ آﻣﺎل ﺑﻮﻗﻌﻴﻘﺺ ،ﻋﻀﻮ »ﻣﻨﻈّﻤﺔ ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ« ،ﺑﺎﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻲّ
)اﻟﺴﻴﺪاو( واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )ﺣﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪّ
اﳌﺮأة( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻠّﻴﺒﻴّﺔ ﻣﺒﺮزة وﻣﺸﻴﺮة اﻟﻰ أنّ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻠّﻴﺒﻲ ﻳﻨﺎﻫﺾ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪّ اﳌﺮأة ﺣﻴﺚ
أنّ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴّﺠﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
وﻋﻘﻮﺑﺔ ﻫﺘﻚ اﻟﻌﺮض ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﻛﻤﺎ أنّ
ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ رادﻋﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮيّ .وأﺷﺎرت ﺑﻮﻗﻌﻴﻘﺺ
إﻟﻰ أنّ اﳌﺮأة اﻟﻠّﻴﺒﻴّﺔ دﺧﻠﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ ﻋﺎم
 1981ﻣﺘﻘﺪّﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨّﺴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴّﺎت،
وﺗﺤﺪّﺛﺖ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ اﻟﺸّﺨﺼﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ
اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠّﻴﺒﻴّﺔ وﻓﻲ اﻟﻨّﻀﺎل ﻗﺒﻞ »ﺛﻮرة  17ﺷﺒﺎط«
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮال
اﻟﺸّﺨﺼﻴّﺔ ،ﺧﺎﺻّﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﻖّ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﻠﻊ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﻘْﺪم اﻟﺮّﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰّواج ﻣﻦ اﻣﺮأة ﺛﺎﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم

اﻟﺪّﻛﺘﻮر ﻧﺠﻴﺐ اﻟﺤﺼﺎدي ،أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
وﻣﺴﺘﺸﺎر »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ،ﻗﺎرب
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳّﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺎر اﻟﻮﻋﻲ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ،اﻟّﺬي ﺻﻨّﻔﻪ إﻟﻰ وﻋﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲّ ،ووﻋﻲ زاﺋﻒ
ﻳﺆدّي إﻟﻰ اﺗّﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻠﺒﻴّﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة .وﻋﺮض

اﻟﺪّﻛﺘﻮر ــ ﻣﺘّﻜﺌﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ــ
اﺣﺘﻤﺎﻻت دﺳﺘﺮة ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق،
ﺛﻢ ﺣﺎول ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻀﺎرب اﻟﺒﺎدي ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻒ
) ﻓﻲ ﺷﺒﺎط  2014أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺣﺪ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت
اﻟﺮّأي أنّ  68.7ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠّﻴﺒﻴّﻴﻦ ﻳﺮون أﻧّﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺪرة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﻧﺎث ،ﺑﻴﻨﻤﺎ وﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع رأيٍ أﺟﺮي
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ أﻗﺮّ  76.1ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﺑﺤﻖّ اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ( .وﻗﺪ ﻓﺴّﺮ اﻟﺤﺼﺎدي
ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎرب ﻓﻲ أنّ اﳌﺴﺘﻄﻠَﻌﻴﻦ ﻳﻨﺤﻮن إﻟﻰ إﻋﻄﺎء
أﺟﻮﺑﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴّﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀّﺮورة ﻣﻴﻮﻟﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴّﺔ،
وإﻟﻰ أنّ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪّﻳﻨﻲ ﻳﻠﻌﺐ دوره أﻳﻀﺎً ،ﻗﺎﺻﺪاً ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺪّﻳﻨﻲّ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨّﺎس ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺪّﻳﻨﻴّﺔ اﻟّﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت .ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺮّق اﻟﺪّﻛﺘﻮر
ﻧﺠﻴﺐ إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻚ اﻟﻠّﻴﺒﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻨّﺴﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤّﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻘﻴﺎدﻳّﺔ ،وأرﺟﻌﻪ إﻟﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟّﺘﻲ رأى أنّ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻬﻢ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﺨﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎ
واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠّﻴﺒﻲ.

ﺧﻼﺻﺎت
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨّﺪوة ،ﻗﺪّم اﳌﺸﺎرﻛﻮن »وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺪّﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ« ﻟﺘﻮﺿﻊ ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر .وﺗﺤﺚ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺣﻘﻮق اﳌــﺮأة اﳌﺪﻧﻴﺔ )اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﳌـﺴــﺎواة واﻟﺤﻖ ﻓﻲ
اﻷﻣــﻦ واﻟﺴّﻠﻢ واﻟ ــﺰواج وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳ ــﺮة( ،وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ ﻋــﺎدل واﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﻴﺮاث(،
وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ اﻟّﺘﻲ أوﺻــﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﺼﻮﻧﻬﺎ
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺴﻤّﻰ »اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة«.

اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻏﺮّد وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎصّ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻳﺘﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺻﻨّﺎع اﻹﺑــﺪاع ،ﺷﻌﺎر وزارﺗﻜﻢ ﻣﻦ وﺣﻲ ﻃﻤﻮﺣﻜﻢ
وﺗﻤﻴّﺰ أﻓﻜﺎرﻛﻢ .ﻧﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ #ﺷﻌﺎر_وزارة_
اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴــﻢ .وﻫـ ــﺬا ،ﻋـﻠــﻰ اﻷرﺟ ـ ــﺢ ،ﻣُــﺮﺗ ـﺒــﻂ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﺮار اﻟ ـﺼ ــﺎدر أﺧ ـﻴــﺮاً
واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪﻣﺞ وزارﺗﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺘﺼﺒﺤﺎ
وزارة واﺣﺪة ﺗﺤﺖ ﻣُﺴﻤّﻰ »وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ«.
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ،2012دﺧﻞ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ ﺟﺪل
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ،واﻟﺬي
ﺣُﻜﻲ ﻋﻦ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ رﻗﻢ ﻣﻬﻮل 41 :ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟـﺸـﻌــﺎر ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟــﻮﺣــﺎت اﳌـ ــﺪارس ﻟـﺘـﺘــﻼءم ﻣــﻊ اﻟﺸﻌﺎر
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ) 32986ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ ،ﻣـﻨـﻬــﺎ  17695ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ و15291
ﻟﻠﺒﻨﺎت( ،وﻛﺬﻟﻚ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﺑﻄﺎﻗﺎت ﺷﺘﻰ ..وﺣﻴﻦ أﻧﻜﺮت
اﻟﻮزارة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أﻓﺤﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ...
اﻵن راح ﻛﻞ ﺷﻲء ،وﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺪﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ :ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺬي ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارﺗﻴﻦ.
ﺗﻐﺮﻳﺪة اﻟﻮزﻳﺮ ﺣﻈﻴﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  12أﻟﻒ »رﻳﺘﻮﻳﺖ«
أي إﻋ ـ ــﺎدة ﻣ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﺗـﻔـﺘــﺢ اﻟ ـﺒ ــﺎب أﻣـ ــﺎم ﻃ ــﻼب اﳌـ ــﺪارس
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ،وﻗﺪ ﺣُﺪّدت ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮاﺑﺤﻴﻦ.
ﺟﺎءت ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺮﻳﺪة اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻞ ﺻﺎر اﻟﻬﺎﺷﺘﺎغ
اﻟــﺬي أﻃﻠﻘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﺑﺎً ﻟﻠﻨﺒﺶ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ووﻗﻮﻓﺎً ﺑﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻼﺷﻲء.
أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺸﺎرﻛﻪ اﳌﻐﺮّدون ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺷﺘﺎغ #ﺷﻌﺎر_وزارة_اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻫﻮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺬي أﻧﺠﺰه أﺣﺪﻫﻢ )ﻗﻴﻞ إﻧﻪ أﺳﺘﺎذ ﺳﻌﻮدي ﻣﻐﺘﺮب(
واﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎر »إﻧّﺎ ﻟﻠﻪ وإﻧّﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن – وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ« .ﻓﻲ
ﻧﻌﻲ أوّﻟــﻲ وﺳﺮﻳﻊ ﻟـﻠــﻮزارة واﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ» ،اﳌﻨﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﺸﻮر
ﺗﺎرﻛﺎً ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ :ﺣﻮادث اﳌﻌﻠﻤﺎت ،وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﻘﻞ ،وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﳌﻌﻠﻤﻴﻦ ،واﻟﻌﻨﻒ اﳌﺪرﺳﻲ ،واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ،وﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
وﺗﻌﺜﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ،«..واﻧﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻐﺮﻳﺪة اﻟﻮزﻳﺮ
ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﻬﺎﺷﺘﺎﻏﻴﻦ ،ﻧﺸﻄﺎ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ# :ﺧﺮﻳﺠﺎت_
ﺟﺎﻣﻌﻴﺎت_ﻗﺪﻳﻤﺎت_ﻋﺎﻃﻼت و#ﺣﺮﻛﺔ_اﻟﻨﻘﻞ_اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
اﻟ ــﺬي ﺳـﻤــﺢ ﺑ ـﺨــﺮوج ﺗــﻮﻳـﺘــﺮ ﺑـﻬــﺬا اﻟـﺸـﻜــﻞ ﻳـﺘـﻌـﺪّى ﻣ ـﺠ ـﺮّد ردة
اﻟﻔﻌﻞ ،ﻟﻴﺆﻛّﺪ وﺟــﻮد ﻋﻄﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أﺳﺎﺳﻲّ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وإﻻ ﳌﺎ
اﺳﺘﺸﺎط اﻟﻨﺎس ﻏﻴﻈﺎً ﻣﻦ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ
إﺷﺮاك اﻟﻨﺎس ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﻢ.
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي أﻟﻘﻴﺖ ﻓﻮق ﻛﺎﻫﻠﻪ ﻋﺪة ﻣﻬﻤﺎت ،وﻗﻴﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ
اﻷﻣﻞ ﺑﺘﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎل اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺒﺮﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ
اﻟـﻨـﻈــﺮﻳــﺔ ﺑـﺴُـﺒــﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ وﻛ ـﺜــﺮة ﻛﺘﺒﻪ
وأﺑﺤﺎﺛﻪ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل ،ارﺗﻄﻤﺖ أوﻟﻰ ﻗﺮارﺗﻪ ﺑﺮدّة ﻓﻌﻞ واﺳﻌﺔ .وراح
اﻟﻨﺎس ﻳﺆﺷﺮون اﻟﻰ اﻷزﻣــﺎت اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻠﻮ اﻷﺧــﺮى ،ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ﻋﻦ
ﺟ ــﺪوى ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـﺸـﻌــﺎر ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗ ــﺮدي اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎع ...ف#ﺧﺮﻳﺠﺎت
ﺟﺎﻣﻌﻴﺎت ﻋﺎﻃﻼت ﺗﺒﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﻌﻤﻞ ،وﺗﻨﺸﺮن ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوام ﺻﻮرﻫﻦّ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮات أﻣﺎم وزارات ..ﺑﻼ ﻃﺎﺋﻞ.
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 120.800ﻫﻮ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
إﻟﻰ اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﻮن اﻷوّل/دﻳﺴﻤﺒﺮ  .2013ﻳﺘﻠﻘّﻰ  78.200ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
وﻗﺪ أُﻧْﺸِﺊ ﻣﺆﺧّﺮاً ﻣﻮﻗﻌﺎن ﺟﺪﻳﺪان ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻷﺑﻴﺾ،
وﻳُﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴّﺔ ﻣﻮﻗّﺘﺔ ﻟﻬﻤﺎ.

ﻗﻀﻴـــــﺔ

ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻫﻞ ﻗﺎﻣﺖ اﻟـﺜــﻮرة اﳌﺼﺮﻳﺔ؟ اﳌﺸﻬﺪ اﻵن ﻳﺒﺪو ﻣﺮﺗﺒﻜﺎً وﺣــﺎﺋــﺮاً،
واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺜﻮرة أﺻﺒﺤﻮا ﻳﺘﺴﺎءﻟﻮن ﺑﺤﺪة ﻋﻤﺎ ﺣﺪث ،وﻫﻞ
»ﻋُﺒِﺚ« ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻫﻞ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻛﺎن ﻣﺠﺮد أرﺑــﻊ ﺳﻨﻮات؟ ﻛﻞ
ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﳌﺮارة ،واﻟﻌﺠﺰ أﺷﺪّ وﻃﺄة ﻣﻦ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻓﺸﻠﺖ اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺸﺮوع ﻗﻴﻤﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ ..ﺑﻞ ﻟﻌﻠﻬﺎ وﻓﻲ
أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ داﺧﻞ ﺣﻴﺰ
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻟﺴﻮﻳﺲ
واﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ...وﻟﻜﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻮع
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﺗﺎﺣﺘﻪ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ﻓﺮص ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺸﺪ واﻟﺘﺤﺮك
اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ .اﻟﻔﻼﺣﻮن واﻟﻌﻤﺎل واﳌﻬﻨﻴﻮن
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺂﻻف اﻹﺿﺮاﺑﺎت ،واﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ
ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻮرﻳﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﺘﺞ ﺗﺼﻮّراً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً واﺳﻌﺎً ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ واﻹدارة.
وﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺠﺔ
اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﳌﻠﻌﺐ ﻛﺎن ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺒﺮﻫﺔ ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﻦ ،واﻟﺜﻮار ﻛﺎن ﻣﺮﺣّﺒﺎً ﺑﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻮان إﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎء.

ﺳﻨﻮات اﻟﻨﻀﺎل واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻞ واﺳﻊ ﺑﻴﻦ أﻃﻴﺎف وﺣﺮﻛﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ .ﺗﻤﻜّﻨﺖ ﺳﻨﻮات اﻟﻨﻀﺎل اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻃﻴﻒ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ وﺧﻄﻮط وﻗﻴﻢ ﻣﺤﺪدة
ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎرﻛﻬﺎ ،أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﺤﺮﻳﺔ ،ورﻓﺾ
اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ واﻷﺑﻮﻳﺔ ،ورﻓﺾ اﻟﻌﺴﻜﺮة واﻷﻣﻨﻨﺔ ،واﳌﻴﻞ اﻟﻰ
ﺗﻮﺟّﻬﺎت أﻛﺜﺮ ﻳﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ
اﻟﻌﺰﻟﺔ أو اﻟﻔﺼﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ اﻟﺜﺮﻳﺔ واﳌﺘﺤﻜﻤﺔ
ﳌﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺜﺮوة ،واﺣﺘﻘﺎرﻫﺎ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ..وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺮﺳّﺨﺖ
ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻤﺮد واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﺮﻓﺾ ﻟﻠﺘﺮاﺗﺒﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻔﺠﺔ .وﻓﻲ اﻟﺤﻴﺰ اﳌﺪﻳﻨﻲ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ،ﻳُﻠﺤﻆ ﻗﺪر
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ،
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﺘﺤﺮش واﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﺠﺴﺪي ،وﺣﺼﺮ اﳌﺮأة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
اﻟﺸﻬﻮة .ﻛﻤﺎ ﻳُﻠﺤﻆ أﻳﻀﺎً ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻶﺧﺮ وﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻪ .وﻗﺪ
أﻋﻠﻦ ﻛﺜﻴﺮون ﺣﺮﺑﺎً واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺰواج اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﻦ ﻗﻴﻢ وﺻﺎﻳﺔ وﺗﺤﻜﻢ وﻃﺒﻘﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ اﳌﻬﻮر ،أو اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻌﺮﻳﺲ /اﻟﻌﺮوﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻟﺰواج ﻛﺎﻣﺘﻼك ﺷﻘﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ وﻛﻤﺎﻟﻴﺎت اﳌﻨﺰل.
وﻓﻲ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
واﳌــﺪارس إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟــﺪورات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﺨﺮج
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،أﻣﻜﻦ رﺻﺪ ﺗﻤﺮد واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺮدﻳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة

واﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺤﻜﻢ ...وﻫﻜﺬا ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺼﺮ ﺷﻬﺪت/ﺗﺸﻬﺪ
ﺛﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴّﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ.
وﻟﻜﻦ أﻳﻦ ﻧﻘﻒ اﻵن؟
١ـ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺛﻮرة ﻋﺮّت اﳌﺠﺘﻤﻊ أﻣﺎم ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻄﺮﺣﺖ ﻟﻠﻤﺮة
اﻻوﻟﻰ ﺳﺆال اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ،
٢ـ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد اﺣﺘﺠﺎج واﺳﻊ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﳌﻌﻴﺸﺔ ،ﺑﻞ
اﻧﺪﻓﺎع ﻟﺪى ﻓﺎﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮاك ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻧﻤﻂ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺷﻜﻞ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﻔﺌﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻤﺮان .ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺬور
ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻀﻰ وﺗﻄﻠﻊ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
٣ـ ﺟﺮى ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ .ﻟﻜﻦ
ﻗﻮى اﻟﺜﻮرة ﺗﻠﻚ ﻋﺎدت ﻓﺘﻨﺤّﺖ ﻋﻦ ﺗﺤﻤّﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ أﻣﺎم ﻧﻔﺴﻬﺎ
وأﻣﺎم اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ..وﺗﺠﻨﺒﺖ اﻟﻨﻘﺎش ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺼﺎرع ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻨﻴﻒ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وﺻﺎرت ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى ﺷﺪﻳﺪة اﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ،وإن ﻇﻠﺖ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋﻜﺴﺖ اﻧﺤﺴﺎر دورﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و »ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ« .ﻓﻌﻠﻰ
ﻣﺪار ﺳﻨﺔ وأﻛﺜﺮ ،ﺻﺎر ﻣﺤﻮر ﻧﻀﺎل اﻟﺜﻮار ﻫﻮ ﺿﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ وﻣﻦ
أﺟﻞ ﺧﺮوج اﳌﻌﺘﻘﻠﻴﻦ .وﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺪة ،ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﺪث اﻟﺜﻮري ،ﺟﺮى اﺗﻬﺎم اﻟﺜﻮار ﺑﺎﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ
ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺼّﻬﻢ .أﺿﻒ إﻟﻰ ﻫﺬا ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺧﻄﺎب ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
ﻣﺪاﻋﺒﺔ اﻟﺨﻴﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎرج ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺜﻮار أﻧﻔﺴﻬﻢ ..ﻟﻢ
ﻳﻘﻢ اﻟﺜﻮار إذاً ﺑﺪور ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺪر اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.
٤ـ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻮرة اﳌﻀﺎدة أﻛﺜﺮ دراﻳﺔ ووﻋﻴﺎً ﺑﺄن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻫﻮ ﺛﻮرة واﺳﻌﺔ ..وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺣﺸﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ
وﺧﻠﻖ ﺧﻄﺎب ﻗﻮي ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﺪﻋﻮه ﻟﻠﺘﻤﺘﺮس ﺧﻠﻒ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﺤﻴﺎة ،وﻫﻰ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ .ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺎن اﻟﺜﻮار أﻛﺜﺮ »اﺳﺘﻬﺘﺎراً« ﺑﺎﻟﺤﺪث ،ﺳﺎﻋﻴﻦ
اﻟﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎء اﻟﻠﺤﻈﻲ ﻣﺜﻞ إﻟﻘﺎء ﺑﻌﺾ زﺟﺎﺟﺎت اﳌﻠﻮﺗﻮف ﻋﻠﻰ ﻗﻮات
اﻷﻣﻦ ،أو اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮة أو اﺣﺘﻔﺎل ﺑﺬﻛﺮى ﺣﺪث ﻣﻦ أﺣﺪاث
اﻟﺜﻮرة .ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﺜﻔﺖ اﻟﺜﻮرة اﳌﻀﺎدة ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﻧﺴﺠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﺸﻨﺖ ﺣﺮﺑﺎً ﺷﻌﻮاء ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷب
واﻟﺴﻴﺪ ،اﻟﻌﺴﻜﺮ ،اﻷﻣﻦ ،اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷزﻫﺮ واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ،
اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻬﺎ داﻓﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﻘﺒﻴﺤﺔ داﺧﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى،
ﻓﺘﻤﺴﻜﺖ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮر رﺋﻴﺲ ﻧﺎدي اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ،رﻏﻢ
ﻣﺠﻤﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﳌﺸﻴﻦ واﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻳﻤﻜﻦ رﺻﺪ وﺗﻮﺛﻴﻖ

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺷﻦ اﻷزﻫﺮ واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺤﺮب ﺿﺮوس ﺿﺪ ﻗﻴﻢ اﻟﺜﻮرة،
ﻓﻼ ﻳﻜﺎد ﻳﺨﻠﻮ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ دون ﺧﺮوج إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺿﺪ »اﻟﻔﻮﺿﻰ« وﳌﺼﻠﺤﺔ »اﻟﻨﻈﺎم« ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻﻧﻀﺒﺎط واﻟﻬﺪوء
واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،وﻳﻌﻠﻦ اﻟﻮﻻء ﺑﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﻟﻠﺠﻨﺮال اﻟﺠﺪﻳﺪ وأﻫﻤﻴﺔ
اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻣﻠﻬﻢ وزﻋﻴﻢ وأب وأﺣﻴﺎﻧﺎً رﺳﻮل ﺟﺪﻳﺪ.
٥ـ أدت اﻟﺜﻮرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻮط واﻻﻧﻜﺸﺎف اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ .ﻓﺒﺎت ﻣﻦ
اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﻓﻪ ..ورﺑﻤﺎ ﻳﻔﺎﺟَﺄ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺴﻘﻮط ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
اﺳﺘﻨﺰف ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدات وﻣﺒﺎرك ،ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ وﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻪ ،آﺧﺮ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ذﻟﻚ اﳌﺸﺮوع ،واﳌﺘﺒﻘﻲ اﻵن ﻫﻮ اﻟﻔﺰع ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ وﻻ
ﺷﻲء آﺧﺮ .ﻣﺸﺮوع اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻧﻜﺸﻒ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ،وﺑﺎت
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪم ﺟﺪﻳﺪاً وأﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ..
ﻓﺎﻹﺧﻮان ،أﻛﺒﺮ ﻓﺼﻴﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻴﺎر ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪة ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ ،وﻻ ﻳﺒﺪو أن ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﻓﻜﺮة ﻣﻠﻬﻤﺔ أو ﻣﺸﺮوع أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻔﺎرِق ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻗﺎم ﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ..وﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ
ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺸﺮوع داﻋﺶ ،إﻻ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻗﺪرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ وﺧﻮف.
ﻧﺤﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﻜﺸﻒ أﻛﺒﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ
ﻟﻠﺤﻜﻢ واﳌﺠﺘﻤﻊ ..ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺠﺮد ﺻﻴﺎﻏﺎت وﻋﺒﺎرات
ﻋﺎﺑﺮة ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻗﻮة اﻟﺴﻼح .إﻧّﻬﺎ ﺷﻜﻞ أو ﻣﻘﺘﺮَح ﻟﻠﺤﻴﺎة ،وﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ وﻫﻲ ﺧﻄﺎب وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺘﺼﻮرات وﺧﻴﺎل
ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ،وﺗﺼﻮّر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻟﺪوﻟﺔ..
ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻋﺮاف وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻟﻐﺔ وﺗﺼﻮّر ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻷﻓﺮاده ،ﺗﺼﻮّر ﻟﻠﺬات وﻟﻶﺧﺮ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت
ودﺳﺘﻮر وﻋﻼﻗﺎت إﻧﺘﺎج .وﻷن اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﻔﺠﺮ،
وﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﺗﺤﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻓﻖ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻗﺎد إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺠﺎر ،وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﻌﻮب ﻟﻢ
ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮاﻫﻦ .وﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
ﻧﺤﻦ أﻣﺎم إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
ﻣﺼﺮ.

وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻻﺣﺘﺠﺎج،
وإﻧـﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻟـﺘـﺴــﺎؤل ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وأﻫــﺪاﻓــﻪ وﺗــﻮﺟّـﻬــﺎﺗــﻪ ،وﻛﻴﻒ
ﺳﻴﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻫﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺧﻮاء
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،وﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻣــﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻻﻧـﺘـﻬــﺎء ﻣــﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﺳﻘﺎط أﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ ..ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ و 30ﻳﻮﻧﻴﻮ.

ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺟّﺎل
ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﺨﺼّﺺ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ..ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻋﻘﺪ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ
اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟــﻮزراء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ أوﺿﺎع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻌﻘﺪ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻘﺎدم ﺑﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺟﺎء ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  ،2015وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .«2030

ﺟﺎءت اﻷرﻗﺎم ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎدﻣﺔ .ﻓﻔﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي أﻋﺪه اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ذﻛﺮ
أن واﺣﺪا ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺒﺎب ﻋﺮب ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  20ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وﻋﺪدﻫﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ  10.5ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﺷﺎب .واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻔﻘﺮ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻮل دون
اﻛﻤﺎل اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﺗﻮﻗﻒ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات
واﻟﻜﻔﺎءات ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻳﻀﺎف اﻟﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ »اﳌﺘﺴﺮﺑﻴﻦ« أﻋﺪاد
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻴﻦ ،وﻫﺆﻻء وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ إﻟﻰ  27.1ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻹﺣﺼﺎء ﻋﺎم ،2013
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث ﺗﻤﺜﻞ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر.
وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﺪ وﺻﻞ ﻋﺎم  2011اﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ  88ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،إﻻ أن اﻟﺰﻳﺎدة
اﻋﺘﻤﺪت ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻮﻋﻲ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴﻼ
ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺳﻦ اﳌﺪرﺳﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻀﺮورة ﺣﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ذﻟﻚ ،ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ ،ﺑﻌﺪ أن وﺻﻠﺖ أﻋﺪاد ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺗﺎدون
اﳌﺪارس إﻟﻰ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻃﻔﻞ 60 ،ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث.

اﻟﻔﺸﻞ...

ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ )ﻣﻘﺮه ﺑﻴﺮوت( ،ﻋﻦ
ﻓﺸﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ« اﻟﺬي
ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻪ ﻛﻬﺪف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ
ﻋﺎم  .2009وأﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة
ﺗﻐﻴﻴﺮ أﻧﻈﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺿﺮورة اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻤﺪرس إﻟﻰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻓﻜﺮة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺤﺴﺎب
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ .وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن أوﺿﺎع اﳌﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻘﻠﻘﺔ ،واﺳﺘﻨﻜﺮ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﻫﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳌﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﻲ وﺻﻒ ﻧﺴﺐ
ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻘﻠﻘﺔ ،رﻏﻢ أن اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻫﺪاف

اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ وﻧﻤﻮا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻷﻫﺪاف اﻷﺧﺮى ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﻧﺠﺎح
ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﺪد رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل )اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ( ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات
واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺠﺰاﺋﺮ ،واﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻛﺘﻔﺎء ﺑﻨﺴﺐ ﺗﻘﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  70اﻟﻰ
 80ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ و  1ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻰ  5ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أوﻻ

ﻓﺮﺿﺖ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﺟﻨﺪة اﳌﺆﺗﻤﺮ ،وﻟﻢ ﻳﺠﺮِ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﻞ
ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﻴﺐ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮزراء
اﻟﻌﺮب ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻰة ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ
ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻀﻮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ )وﻫﻮ وزﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ( ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل إﻧﻪ ﺳﻴﻀﻄﺮ ﻹﻟﻘﺎء ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺤﻜﻢ
ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﻟﻴﺲ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼده.
ﻛﺬﻟﻚ ﻏﺎب وزراء ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺗﻮﻧﺲ
وﻟﺒﻨﺎن ،وﻟﻜﻦ ﺣﻀﺮت وﻓﻮد رﺳﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ .وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻷﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ ﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ اﻟﺘﻲ أﺷﺎر وزﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ أن اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺠﺮى ﺑﺎﳌﺪارس إﻣﺎ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻓﻤﺘﻮﻗﻒ .ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺴﻮري اﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ أﺛﺮت
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺴﻮرﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻرﻫﺎﺑﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛﻞ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وﻓﻨﻮن ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﻤﻨﺎﻫﺞ أﺧﺮى ،وﻓﺼﻠﻪ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻓﻰ اﳌﺪارس ،ﺑﺠﺎﻧﺐ أن
اﻟﺤﺮب اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  10ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺪارس
ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ أدت إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺪارس إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ )ﺻﺒﺎﺣﻲ وﻣﺴﺎﺋﻲ( ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
وﻛﻴﻠﺔ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻰ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﳌﺘﺠﺴﺪة ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق ،ﺑﺤﻴﺚ وﺻﻠﻮا اﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد
اﻟﻄﻼب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ وﻳﻀﻐﻂ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻮزارة
اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﻌﺮﻗﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ .وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﻴﻪ اﻻردن اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻴﺶ اﻻزﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺒﻨﺎن واﻷردن ﺑﻀﺮورة وﺟﻮد دﻋﻢ
ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪا )ودوﻟﻲ أﻳﻀﺎ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ

ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﻣﻨﻪ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ أﻋﺪادا ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻬﻢ.

 ...واﻟﺤﻀﻮر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻫﻲ ﻏﻴﺎب وزراء ﺗﻌﻠﻴﻢ
»دول اﳌﻮاﺟﻬﺔ« ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﺳﺎﺣﺎت
ﻟﻼﻗﺘﺘﺎل ،ﻓﻔﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎن اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻮزاري اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺪد،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي اﻋﺘﺬر ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺪاد ﻋﻠﻰ
اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ .ﻓﻘﺪ ﺣﻀﺮت اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻗﻄﺮ )اﻟﺘﻲ
ﺣﻀﺮ وزﻳﺮﻫﺎ ورﻓﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺼﺮ وﻗﻄﺮ( .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰت اﻹﻣﺎرات ﺑﺄﻛﺒﺮ وﻓﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﻣﺎراﺗﻰ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ وأن ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻴﻪ
ﺑﻼده اﻵن ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ..وﻗﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة
ﻧﻔﺴﻬﺎ وزراء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋُﻤﺎن وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ،واﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﻮزﻳﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ..اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﻴﻦ وزراء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮب .واﻛﺘﻔﺖ
ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﳌﻘﺒﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي اﻟﺬى اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮب ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻃﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻜﺮة ﺿﺮورة وﺟﻮد ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ،ﻷن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﺗﺘﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ وأﻣﻨﻴﺎ ﻓﻘﻂ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ أوﻻً  .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺸﺄ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﺪ ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ اﻷزﻣﺎت
اﳌﺴﺘﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .

وﻣ ــﺎ ﺑـﻴــﻦ اﻟـﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺮﻓــﺎﻫـﻴــﺔ واﻟ ـﺠ ــﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ )اﻟﺬي أﻛﺪﺗﻪ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ( وﺑﻴﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺌﻦ وﻳﺼﺮخ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻐﻴﺎب
اﻟﻮزاري ﻷﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻧﺘﻬﻰ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﺑﺪون إﺟﻤﺎع ﻋﺮﺑﻲ،
اﻟﻠﻬﻢ إﻻ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ...وﻫﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

اﻳﻤﺎن رﺳﻼن
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

ﺻﺎدق اﻟﻔﺮاﺟﻲ ـ ـ اﻟﻌﺮاق

وﺿﻊ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺳﻤﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺮادﻳﻮ اﳌﺬﻳﻊ ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺻﻄﻔﺎف ﻷﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب .ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻚ ،ارﺗﻌﺒﺖ.
أﻧﺎ ﻣﺜﻼً ﻻ أرﻳﺪ ﳌﺼﺮ أن ﺗُﻬﺰم ،ﻫﺬا آﺧﺮ ﺷﻲء أﺗﻤﻨﺎه .وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪي ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺻﻄﻔﺎف .ذﻫﺒﺖ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر .ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺻﻄﻔﺎف؟ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ إن اﻷﻣﺮ ﻻإرادي .أﻗﻒ
ﻫﻜﺬا ،وأﺿﻊ ﻳﺪيّ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺧﺼﺮي ،ﺛﻢ ﻓﺠﺄة ،ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ،أﺗﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎً ،ﻣﺜﻞ أﻧﻨﻲ ﻧﺴﻴﺖ اﻟﺸﺎي
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر ،أو أﻧﻨﻲ ﺟﺎﺋﻊ ،ﻓﺄﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﺻﻄﻔﺎف .ﻗﺎل إن اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻓﻌﻼً  ،ﻷن اﻻﺻﻄﻔﺎف اﻵن
ﺿــﺮوري ،وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻮﻃﻦ .وﻓﻜﺮ ﻗﻠﻴﻼً ﺛﻢ ﻗــﺎل إن اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻫﻮ أن ﻳﺸﻐّﻞ ﻟﻲ ﺑﻌﺾ
اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻲ ﻫﻮ أن أﻛﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ وأﻧﺎ أﺳﻤﻌﻬﺎ ،وواﻓﻘﺘﻪ ﺑﺤﻤﺎس.
ﺑــﺪأ ﻓــﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻏــﺎﻧــﻲ ،وﺗﺤﻤﺴﺖ ﻓـﻌــﻼً  .ﻗﻔﺰت ﻋﻴﻨﺎي ﻣــﻦ ﻣﺤﺠﺮﻳﻬﻤﺎ ،اﺣﻤﺮ وﺟﻬﻲ
وﻧﻔﺮت ﻋﺮوق رﻗﺒﺘﻲ وﺑﺪأت أرﻗﺺ .أﺧﺬﻧﻲ اﻟﺤﻤﺎس ﺣﺘﻰ أﻧﻲ ﻣﺪدت ﻳﺪي ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻟﻴﺸﺎرﻛﻨﻲ
اﻟﺮﻗﺺ .ﻧﻈﺮ ﻟﻲ ﺑﺒﺮود ورﻓﺾ اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ ،ﻓﻘﺮرت أن أﻋﻠّﻲ إﻳﻘﺎﻋﻲ ﻛﻲ ﻳﺸﺎرﻛﻨﻲ.
ﺗﻘﺎﻓﺰت ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدة وﻣﻀﻴﺖ أﺧﺒﻂ ﺑﺮﺟﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﻘﻮة وأﺗﺸﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷرض .اﻧﺘﻬﺖ اﻷﻏﻨﻴﺔ

ﻓﺠﺄة وأﻧﺎ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋــﻦ رأﻳ ــﻪ ﻓــﻲ أداﺋ ــﻲ ،ﻓـﻘــﺎل ﺑﻔﺘﻮر إن ﻫــﺬا ﻻ ﻳﺴﻤﻰ اﺻﻄﻔﺎﻓﺎً،
وﺳﺄﻟﻨﻲ ﺑﻐﻀﺐ ،ﳌﺎذا ﻟﻢ أﺗﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ وأﻧﺎ أﺳﻤﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ؟ ﻗﻠﺖ
ﻟﻪ ﺑﺼﻮت ﺧﺎﻓﺖ إن ﻫــﺬه ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ ،ﻛﻨﺖ ﺧﺠﻼن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ وﻣــﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ.
ﻣﻀﻰ ﻳﺰﻋﻖ ﻓﻲّ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل إن ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ أﻣﺮاً أﻓﻌﻠﻪ ﺑﻤﺰاﺟﻲ ..ﻣَﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﻨﺎ ،أﻧﺎ أم
أﻧﺖ؟ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﻃﺒﻴﻌﺘﻚ ،أﻧﺎ أم أﻧﺖ؟ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ أﻛﺜﺮ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﺑﺪأ ﻳﺘﻬﻮر.
أﺧﺮج ﻣﺴﺪﺳﺎً ﻣﻦ درج ﻣﻜﺘﺒﻪ وﺿﺮﺑﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص .ﻣﺖ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ ﻓﻘﺎم ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻴﻪ وأوﻗﻒ
ﺟﺜﺘﻲ وﻣﻀﻰ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﻣﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺋﻂ .ﻣﺴﺢ ﻋﺮﻗﻪ وﻧﻈﺮ إﻟﻲ ﺑﺈﻋﺠﺎب وﻗﺎل ﻟﻲ إن ﺷﻜﻠﻲ وأﻧﺎ
ﻣﺼﻄﻒ ﺟﻴﺪ ﺟﺪاً ،وﺳﺄﻟﻨﻲ إن ﻛﻨﺖ أﺷﻌﺮ ﺑﺘﺤﺴﻦ اﻵن ،وﻟﻢ أرد ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﻷﻧﻨﻲ ﻣﺖ .ﻓﻌﺎد ﳌﻜﺘﺒﻪ
وﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه أﻧﻨﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ أﺧﻴﺮاً ﻣﻦ اﻻﺻﻄﻔﺎف ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻟﺪيّ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ .وﻗﺎل
إن ﻫﺬا ﺟﻴﺪ ﻷن ﻻ ﺷﻲء ﻳﺄﺗﻲ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ،وﻟﻜﻦ اﳌﻬﻢ اﻵن ﻫﻮ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ.
ﻧﺺ ﻧﺎﺋﻞ اﻟﻄﻮﺧﻲ ورﺳﻢ ﻣﺨﻠﻮف
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 2تريليون دوالر من أموال دول املنطقة تعود ملكيّتها إلى عائالت ثرية ،ويستحوذ
السعوديون على نسبة  44في املئة من الثراء في الخليج يليهم اإلماراتيون بنسبة  30في
املئة .وحسب دراسة لـ «استراتيجي آن فورمالي بوز» فإنّ هذه الشريحة نمت نمواً سريعاً في
السنوات الخمس املاضية بنسبة  21في املئة.

متابعات

العراق :البالد السائرة في السحر
ل ـفّ ــت ع ـبــاءت ـهــا ال ـف ـض ـفــاضــة وأط ـل ـقــت ي ــده ــا ورم ــت
مسحوقاً أبيض على املــرآة .راحت تتمتم بكلمات غير
مفهومة وهي تحمل مبخرتها وتدور في الغرفة ،بينما
وقف الجميع ذاهلين يترقبون ما سيحصل عمّا قليل.
قيل إن الوجه سيظهر جليّاً في املرآة وستحقّق معجزة
إمساك الحرامي كما فعلتْ سابقاً ،وقيل أنها ستجعل
الحرامي يتكلّم عبر املــرآة ويعترف بسرقته وسيدلّنا
على مكانه لنقبض عليه .ارتجفت شفتا عمتي واتكأ
عمّي على الحائط مذهوالً  ،إال أن كل تلك البهرجة لم
تنتج شيئاً .أعطتهما الساحرة ورقة مكتوباً فيها أوصاف
سارق تنطبق على جميع رجال بغداد ،وأخبرتهما أنه
أحــد األق ــارب ،ولـيــس بغريب عنهم أب ــداً ،فهو يدخل
ويخرج من املنزل من دون إذن .أججت هذه الكلمات
ال ـش ـكّ لــديـهـمــا ،وأدخ ـلــت الجميع فــي دائ ــرة االت ـهــام،
وصارت عمّتي تراقب الحركة الشرائية لجميع األقارب
بسبب كالم الساحرة.
حصل ذلك أواسط تسعينيات القرن املاضي .سُرقت
مصوغات عمّتي ،كان الفقر على أشدّه 40 ،في املئة من
العراقيين يرزحون تحت خط فقر مدقع ،ولم يعد أحد يثق
بالشرطة بعد أن نخر أجهزتها الفساد .صارت العائالت
تلجأ إلى السحر ،وقيل أن القيادة ،وبمقدمها صدّام حسين
ونائبه عزّة ابراهيم الدوري ،يفعلون ذلك ويعتمدون على
سحرة من خارج البالد وداخلها من أجل فرض السيطرة
على العراقيين ،واتخاذ القرارات الصعبة واملصيرية .كان
هذا الكالم يتردّد بشكل كبير في املجتمع العراقي الذي
صار معزوالً عن العالم الخارجي ،بحدوده املرسومة بالنار
والعسكر!
بعد سنوات ،يتضح أن الساحرة كانت إحدى وكيالت
جهاز األمن التابع لصدّام حسين .تم ضبط وثائق في
منزلها تحتوي تقارير مفصلة عن أهالي الحي الذي كانت
تسكنه .كانت الطريقة املُثلى للتغلغل في املنازل ومعرفة
ما يدور فيها هي السحر وقراءة الطالع ،فضالً عن إيجاد
حالة من الشكّ بين العائالت التي صارت تعاني التفكّك
أصالً بسبب الفاقة.

سلّة األزمات

أدّى الحصار االقتصادي الذي فُرض على العراق منذ
عام  1990إلى بروز األزمات االجتماعيّة .تجاور الفقر مع
تراجع القطاع الصحي ،وبرزت الشعوذة مقابل انحدار
املؤسسات التعليمية وتفشّي مستوى األميّة .وُضعت
األزمات االجتماعية واالقتصادية في سلّة السحر ،كان
هذا أحد الحلول الناجعة لالطمئنان على مجاهيل املستقبل
في بالد ما بين النهرين وسرعان ما انتقلت هذه الظواهر

 ..بــألــف كـلــمـة

إلى عصر الكولونيالية الجديدة في نيسان  /ابريل عام
 ،2003حيث غابت جميع مالمح الدولة .انفلت الوضع،
وتنقل املوت في كلِّ مكان ،وصار الصراع على السلطة
بين الجيش األميركي الذي يذرع البالد ،وامليليشيات التي
تخنق املُدن ،على أشدّه ،فيما الجيش العراقي يقف هزيالً
أمام هذه القوى املتناحرة .دفع العراقيون الحاملون بالدولة
املدنيّة وارتفاع مستوى التعليم والرفاه االجتماعي ضريبة
هذا الوضع األمني :فقد ظل السحر أحد الحلول التي
يعتقد الناس بنجاعتها.
تُريد أن تكون ثريّاً؟ الجواب بسيط ،خاتم فيه تعويذة
يصنعه رجل دين في مدينة الصدر ،تُريد حماية من
الرصاص الذي يتمشّى في األجواء العراقيّة؟ هناك ساحر
في منطقة بغداد الجديدة يصنع حجابات ألجل ذلك.
السيطرة على الزوج ومنعه من النظر إلى امرأة أُخرى؟
محلول من عند ساحرة في منطقة الكمالية كفيل بجعل
الزوج «حمارا» مربوطا إلى كنبة البيت .الزواج لفتاة ملّت
انتظار فارس أحالمها؟ محلول يوضع للرجل املختار في
الشاي وقت الظهيرة .جار مزعج؟ خلطة من جلد األفعى
السوداء وعظم حيوان نافق وعدّة مساحيق توضع قرب
باب منزله فتكفل تركه العراق بأكمله وليس بيته فقط.
مُقابل هذه الحلول «الناجعة والسريعة» التي برزت،
هُناك املحاذير التي حملناها دائماً ،إذ توصي األمهات
أوالدهن دائماً بعدم شرب أو أكل أشياء تقدمها النساء
العوانس في املكتب خشية أن يُوضع فيها «عمل» .تُصبح
جملة «أُمهات السحورة» التي تطلق على النساء على
مواقع التواصل االجتماعي إحدى الجمل الرائجة التي
تُشير في املخيال إلى أن الرجل مكتشف كل األالعيب
النسوية لاللتفاف عليه .وفي «فيسبوك» ،يالحق السحرة
أولئك الذين يعانون الضوائق .أنشأ هؤالء صفحات
ووضعوا فيها صور موادهم الكفيلة بحلّ عقد الحياة،
نشروا قصصاً عن املشكالت التي حلّوها ،والرزق الوفير
الذي تنزّل على زبائنهم ،واألمراض العضال التي عالجوها
بمسحة كف وقراءة تميمة.

الشعوذة السياسية

وال يرتبط السِّحر بالعامّة فحسب .فبعد سقوط نظام
صدّام كان السحر له حضوره وتأثيره أيضاً .أحاطت هالة
كبيرة بـ «القائد الضرورة» الذي اختفى فور احتالل بغداد،
تردّدت أنباء عن حمله قالدة تحميه من اإلصابة بالرصاص،
وقيل أن السحرة الذين جلبهم من أصقاع العالم يرافقونه
في مخابئه ،وقيل أيضاً أن الجنود األميركيين مروّا من أمامه
ولم يروه بسبب «الحجابات» التي صنعها له خصيصاً
رجال دين وسَحَرَة ومتصوَّفة ..ولكن اتضح أن السحر
ليس مرتبطاً بالنظام الديكتاتوري ،فأغلب السياسيين
الذين ظهروا بعد احتالل بغداد في نيسان /ابريل 2003
لهم «أساليبهم» في خوض االنتخابات ،أو اتخاذ القرارات

حـلـــــم..

ثريّا البقسمي  /الكويت

املصيرية ،أو القتال والصراعات .يتردّد أن رئيس الوزراء
السابق نوري املالكي ،كان يضع خاتماً عند زيارته املناطق
الخطرة ،ونُشرت تقارير عن لجوئه إلى «االستخارة» في
خوض العمليات العسكرية في مناطق النزاع.
باملقابل ،تُعدُّ مواعيد انتخابات املجالس املحليّة أو
البرملانية موسماً لرواج بضاعة السَحَرة .تقف سيارات
فارهة ورجــال حمايات مدججون بالسالح أمام منازل
هؤالء السحرة من أجل معرفة حظوظ أصحابها بالفوز
أو تعيين العراقيل التي تحول دون ذلك ،والحصول على
«الحجابات» التي تُساعد على الظفر باملناصب ،واألدعية
واملواد التي تصرِف اإلعالم عن سرقات املسؤول الحكومي.
وقد اعترف عالنية مسؤولون عدّة في املحافظات العراقية
باللجوء إلى هذه األساليب.
وذهب نائب في البرملان أبعد من ذلك حين كشف
محاربة إسرائيل للعراق عن طريق السحر عبر إرسالها
ألبسة نسائية للمتديّنات العراقيات رسمت عليها طالسم
«السحر األسود» اليهودي ،والذي ترمي إسرائيل من
خالله ـ وفقاً للنائب ـ إلى «خلق املشاكل للمرأة في حياتها
وعالقاتها الزوجية وحياتها العامة» ،الفتاً إلى «حجم الضرر
والتدخل الذي تحاول اسرائيل (وتركيا) الحاقه بالعراق»
من خالل السحر!

إنهم بيننا!
تُ ـق ـدِّر م ـص ــادر ف ــي وزارة الــداخ ـل ـيــة ال ـعــراق ـيــة عــدد
السَحرة واملشعوذين في العراق بنحو  8آالف شخص
مـنـتـشــريــن ف ــي ع ـمــوم الـ ـب ــاد ،وي ـح ـصــل هـ ــؤالء على
متوسط مداخيل تُقارب  8آالف دوالر شهريّاً ،وليس
لدى وزارة الداخليّة أي قانون ملحاسبتهم دون وجود
شـكــوى مــن قبل «زبــائـنـهــم» ،وال تـتــدخّــل املؤسسات
الدينية فــي عمل ه ــؤالء ،ولـيــس هـنــاك حملة ضدّهم
في منابر رجال الدين ،هذا فضالً عن أن بعض رجال
الدين أساساً يصنّفون كسحرة أكثر من تصنيفهم
كواعظين ،إذ تظلُّ «كرامات» بعض «املشايخ» إحدى
أهم حــاالت «النصب» املنتشرة في العراق .وتتداخل
الطرق التقليدية املوروثة لصناعة الحجابات والعالج
بالقرآن ،مع أعمال الساحر «املُكلفة» التي يلجأ إليها
الفقراء من أجل إيجاد حلول لضوائقهم ،التي غالباً
ما يكون حلها من شــؤون الدولة وواجباتها .لكن إذا
ما كان رجاالت الدولة يلجؤون إلى السحر ،فما على
املواطن فعله؟

عمر الجفّال

كاتب صحافي من العراق

arabi.assafir.com
املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ ظاهرة أغاني «املهرجانات» في مصر :انتشار كبير على الرغم من االنتقاد الالذع  -أحمد عبد العليم
ـ «التعليم للجميع» في أزمنة النزاعات ـ موسى بيطار
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ــ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

لالنتهاء من  25يناير
صــدر الحكم على
عــاء عبد الفتاح
بالسّجن خمس
ســنــوات بتهمة
«خـــــرق قــانــون
الــتّــظــاهــر» ،في
القضيّة الّتي يطلق
عليها «أحـــداث
مجلس الشورى».
وحكم على رفاقه
بأحكام «أخــف»3 :
سنوات .وأما الغرامة
فموحدة :مئة الف
جــنــيــه .ض ـجّــت
قاعة املحكمة بعد
صــــدور األحــكــام
بـــأصـــوات ذوي
املتهمين املعترضين
الـــذيـــن هــتــفــوا:
«يــســقــط يسقط
العسكر»،
حكم
و«الـــداخـــلـــيـــة
بلطجية» .وعالء
عبد الفتاح هو أحد
منسّقي ثورة «25
يناير».

من داخل قاعة املحكمة

مدونات

رضا صيام املصري

هيئة الطرق والحفور

بطاقة األداء املتوازن!

وتالقي املصريين كلهم مهتمين باسالم يكن ومحمد الغندور ..متجاهلين أهمّ مصري في
تنظيم داعش :راجل شاف الظلم واالضطهاد وعانى من ويالت االستبداد والقمع فانحرف
وبقى داعشيّ يقطع الرقاب ويفقأ األعين ويحرق البني آدمين...
شاب ساب مصر في منتصف الثمانينيات ،وراح أملانيا عشان يدرس رياضيات في الجامعة،
وبعدين اتعرّف على واحدة اسمها دوريس جلوك .اتجوّزها ،وبدل ما يكمّل دراسته لبّس
مراته النقاب ولبس هو الزيّ األفغاني ،وبعدها خلع على البوسنة يجاهد.
قضى  4سنين ،ورجع تاني أملانيا ..أملانيا اضطهدته عشانه جهادي وكده ..صح؟ قدّمت
له املعونة االجتماعية ورفضت النيابة العامة تحريك أي تهم ضده ،على الرغم من أنه نازل
شتيمة في أملانيا وحكومتها وشعبها ألنهم كفار يستحقون املوت ،حرية تعبير بقى وكده.
وكان مصاحب لطاقم خلية هامبورج اللي نفذت هجمات  11سبتمبر ..اعتقلوه صح؟ أل
حطوه تحت املراقبة بس..
راح مول الجماعات اإلرهابية اللي نفذت هجمات بالي في أندونيسيا في العام 2002
ومات فيها  206أجانب ،منهم  6أملان ..أخينا شاف انه مالوش عيش في بالد الكفر دي بعد
كده ..فقرر يسيب ديار الكفر ..راح فين؟ أرض الكنانة ،رجع وعاش حياة هانئة سعيدة
وسط زمالئه في سيناء ،يتدربوا على األر بي جي واملفرقعات ،وسافر من مصر لتركيا ،ثم
داعش..

هل الحُفَر في طريق الخرطوم مدني هي عمل فني لم نرقَ إلى فهمه بعد؟ هل
هناك عقد خفيّ بين جهتين الستمرار هذه الحفر ،حتى تُباع الكثير من قطع الغيار
وتزيد من دخل ورش السمكرة؟ هل هيئة الطرق والجسور ما زالت بهذا االسم أم
تغيرت لهيئة الطرق والحُفَر؟ «استفهامات» اليوم ستكون متواضعة الطموحات،
هذا إن لم نقل يائسة ومحبطة ،وبدالً من الحديث عن املسارَيْن وتوسعة طريق
الخرطوم ،لم يبقَ لنا إالّ أن نشكو القائمين عليه إلى «هيومن رايتس وتش»!
بعد طول غياب لصيانة ما هو باقٍ من الطريق ،رأينا صيانة بدأت من نقطة
محدّدة وسارت بسرعة ووصلت إلى قسم شرطة املسيد وتوقّفت .ملاذا توقفت
هنا؟ تكرّر ألسنة املارة هذا السؤال .خاصة أنه قبل سنتين أضيفت طبقة إسفلتية
جميلة ،بدأت من أوّل الطريق ووقفت عند النقطة نفسها (قسم شرطة املسيد).
هذه الحفر منتشرة على مساحة ليست بالقصيرة ..هل تعلم بهذا هيئة الطرق
والحفور؟ أم هي لعبة مقاول بَعُد عنه املراقب .هل هذه الطريقة متفق عليها لتقليل
النفقات أم في األمر تدليس؟ وهل لهذا الطريق مراقب كما كان سابقاً (كنّا قبل
سنوات نعرف مراقب الطريق باالسم ونتصل به ونبلغه ،متطوعين ،عن خلل ما
ليأتي بعد ساعات ويصلح العطب)...

بطاقة األداء املتوازن!
من خالل زياراتي لبعض الدول العربية وجدت أن هناك سوءاً في فهم بطاقة األداء املتوازن سواء في املفهوم أو التطبيقات
العملية لها .ومن املعلوم أن بطاقة األداء املتوازن عند ابتكارها في الثمانينيات من القرن املاضي كان هدفها قياس أداء تنفيذ
اإلستراتيجيات من خالل مؤشرات تقاس عبر الزمن .لقد قدم العلماء واملمارسون العديد من االنتقادات على البطاقة عبر
العقود املاضية وجرى عليها تعديالت متعددة ،والذي يهمني في هذا األمر هو أن أهم شيء فيها حاليا هو التركيز على النتائج
املطلوب تحقيقها من الشركة أو املنظمة من خالل قياس بعض املؤشرات الرئيسة لهذه النتائج (.)...
بعض األخطاء التي تقع فيها املؤسسات العربية إما سوء في الفهم أو التطبيق أو املبالغة في النظرة وعدم االهتمام بالسياق
الزمني واملكاني والثقافي الذي تعمل فيه املؤسسة .أحياناً نركّز على املوضة حتى في اإلدارة وننسى املضمون في خضم
تبنينا لألفكار الجديدة في اإلدارة .ونكتفي بالقول في هذا املقام «إنني أسمع جعجعة وال أرى طحينا» .علينا االهتمام باملكونات
األربع للبطاقة وهي التعلم والنمو والعمليات والعمالء والبعد املالي ،ولكن بأوزان مختلفة باإلضافة إلى الفهم السليم ملدلول
ومضمون املكوّنات األربعة والتركيز على أهم املؤشرات التي ينبغي قياسها دوريا في كل بعد ومن ثم التعرف على مدى
تنفيذ اإلستراتيجية وتسديد عملية القرار في تصحيح مسيرة األداء املؤسسي والتحسين املستمر لألداء وتحقيق النتائج
املرغوبة وهي بيت القصيد.
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