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«بــازل» األحــوال العراقية :بين
الدولة النهّابة ونهب الدولة،
يعاني العراق من تردٍّ مهول .وعن
إسماعيل االسكندراني مجدداً.
وفي «فكرة» عن الفتى التشادي
مصطفى اكبر الــذي أعــدم في
السعودية.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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«حررريم» في برملان مصر :ماذا
يرتدين وكيف يرين دورهــن،
فيما نسبتهن غير املسبوقة
هي األكبر في تاريخ املجالس.
ومــوازنــات الحرب في سوريا
منذورة للتضخم .وزاوية جديدة،
«بيتونة» ،تباشر حضورها.
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العنف ضد النساء في املغرب
بين التناول املؤسساتي ومطالب
الحركة النسائية .وعن إضراب
الجوع في تونس لرفع الحظر
على تشغيل املناضلين .وفي
املدونات «جلسات املظاليم»..
ونصوص أخرى على املوقع.
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التحريض :االسم اإلسرائيليّ لوعي الفلسطينيين السياسي

جداً التي تنفّذها إسرائيل على األرض بهدف تطبيع
مسارات ومواقيت حركة املستوطنين في باحة املسجد
األقصى بواسطة التكرار اليومي لالقتحامات في ساعات
الصباح (السابعة والنصف حتى الحادية عشرة) والظهر
(من الواحدة والنصف حتى الثانية والنصف ظهراً) بينما
هي تمنع دخول أغلبيّة الفلسطينيين الساحقة في ساعات
تواجد املستوطنين ،إضافةً إلى فرض تقييدات بشكلٍ
دائمٍ على الفلسطينيين الداخلين إلى الحرم بحسب
معايير الجنس والفئة العمريّة.

ال تفهم إسرائيل الفلسطينيين إال كمعطيات أمنيّة.
وعليه فإن املنطق الوحيد للتعامل مع املجتمع الفلسطيني
هو منطق الهرميّة العسكريّة واألوامر السياسيّة .وتفرض
هذه العقليّة على املجتمع الصهيوني قيوداً ،بحيث تتحوّل
الصحافة والبحث والفكر السياسي في إسرائيل إلى
أجهزة وظيفتها إعادة صياغة خطاب الجيش والحكومة
بمستويات مختلفة ،بينما تختلف التيارات السياسيّة
في إسرائيل (جميعها) على تأويالت الخطاب العسكري
وليس على وجوده وهيمنته .أما في حربٍ تُصبح الطائرات
ومضادات الصواريخ في ساحتها ألعاباً مهجورة ،وتعجز
األقمار الصناعيّة عن مكافحة مراهق يحمل سكّين
مطبخ ،فيصمت العسكر دون أجوبة ،ويتلعثم املجتمع
الصهيوني ويتخبّط ،ويبدو وكأنه يهلوس أو يوشك
على الجنون.
وألنّ اإلنسان العربيّ بالنسبة لإلسرائيليين ال يشكّل
بنفسه ذاتاً سياسيّة ،فال بد أن يكون خاضعاً ألوامر
تحرّكه :هناك من موّله ليهاجم املستوطنين ،وهناك
من أقنعه بأن حوريّات الجنة تنتظره ،وهناك من أصدر
التعليمات ليعبث بالعمليّة السلميّة .وألنّ اإلسرائيليّ ال
يعترف أبداً بأن وجوده االستعماريّ هو املُسبِّب الوحيد
للعنف السياسي في فلسطين ،فإنهّ ينغمس في هاجس
البحث عن «املسؤول» عن حالة العنف ،فيُلقيها على كتف
فصيلٍ سياسيّ يحرّك كوادره ،أو قائدٍ يحرّك الخيوط،
أو قوّة إقليميّة تدب أموالها ..وفي وجه التمرّد الجاريّ
في الضفة الغربيّة والقدس ،قضت الصحافة اإلسرائيليّة
أسابيع طويلة تبحث عبثاً عن «املطلوب رقم واحد» و
«رأس الهرم» ،و «املهندس»!

اختراع

عندما يفشل اإلسرائيليّون في أن يُمسكوا باليد التي
تُحرّك حالة العنف الثوريّ ليطالبوا بقطعها ،يخترعون
ألنفسهم يداً .هكذا بالضبط .على الشاشات اإلسرائيليّة
يحدث ما ال يُمكن تصديقه ،حالة إنكار مرضيّة للواقع،
تحوير مذهل للحقائق واستغباء مفزع للمتلقّين ،وإمالء
للرسائل السياسيّة بشكل فوريّ وعلى الهواء مباشرة
للمراسلين والصحافيين من قبل ممثلي الحكومة ..كأنها
مشاهد مقتطعة من كوميديا األربعينيّات األمريكيّة التي
تبالغ في وصف تفاهة األنظمة الفاشيّة.
ضمن هذه الحالة يُقدَّم لنا «املسؤول» الجديد عن حالة
العنف في فلسطين ،مسؤول معنويّ ،ضبابيّ وفضفاض
ال يمكن إثباته وال يُمكن نكرانه :التحريض الفلسطيني..
هذا نجم الصحافة اإلسرائيليّة الجديد وعدوّها،
واملصطلح املفتاحيّ الذي يتكرر يومياً عشرات املرّات.
عملياً ،تلحق تهمة التحريض بواحد من اثنين:
 ١ـ كل تعبير فلسطيني يتضمّن التعاطف أو التماهي
مع مقاومة االحتالل ،أيّ التعبير الفلسطيني غير املجرّد من
املضمون السياسيّ،
 2ـ كشف الحقائق التي تحاول إسرائيل أن تخفيها،
والتي من شأنها ،بطبيعة الحال ،أن تُشعل الساحة
الفلسطينيّة.
السلطة الفلسطينيّة ،مثالً  ،تُحرّض ضد إسرائيل
ألنّها تُسمّي ميادين وشوارع في الضفّة الغربيّة بأسماء
شخصيّات فلسطينيّة مثل يحيى عيّاش ودالل املغربي.
ويحرّض مسرحيّون فلسطينيّون عندما يُنتجون
مسرحيّة عن مناضلٍ في سجون االحتالل ،بينما تعتبر
املحكمة اإلسرائيليّة العليا نــداء مقاطعة إسرائيل
«إرهاباً سياسياً» ،أما األحزاب السياسيّة الفلسطينيّة

نظام الطوارئ دستور إسرائيل

شاكر حسن آل سعيد ـ العراق
في الداخل فتُحرّض ألنها تدعو جمهورها للتظاهر «في
فترةٍ حسّاسة» .ورثاء الشهداء وشعارات مثل «عاشت
االنتفاضة» تكفي ملحاكمة شبّان فلسطينيين بتهمة
التحريض لإلرهاب وحبسهم أسابيع وشهورا طويلة
(نحو  100فلسطيني تمّ اعتقالهم خالل شهر تشرين
أول/أكتوبر على خلفيّة منشوراتهم في فيسبوك) .في
مؤتمر املناخ الدولي ( )COP21الذي عُقد بداية الشهر
املاضي في باريس ،استغلّ نتنياهو لقاءه القصير بأوباما
ليشكو له تحريض السلطة الفلسطينيّة الذي يؤدّي
إلى «قتل املواطنين اإلسرائيليين يومياً» ،بينما يفتتح
الجيش اإلسرائيلي وحدات «ملكافحة التحريض» عبر
شبكات التواصل االجتماعي .هذه كلها ،تندرج في خانة
التعبير عن مواقف ذات مضمونٍ سياسي .من جهةٍ أخرى،
فما يندرج بسياق نشر الحقائق «التي من شأنها أن
تشعل األرض» ،تشن الحكومة اإلسرائيليّة هجوماً على
الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس ألنه تحدّث عن الطفل
الفلسطيني أحمد مناصرة في مؤتمر صحافيّ ،وهو الطفل
الذي أطلقوا النار عليه وأبقوه دقائق طويلة دون عالجٍ طبيّ
قبل اعتقاله بشبهة محاولة طعن ،بينما تجمهر حوله
اإلسرائيليّون بالشتم والبصق ،وهو ذاته الطفل الذي
ظهرت تسجيالت لتعذيبه في غرفة التحقيق .أما نائبة
وزير الخارجيّة (ووزير الخارجيّة هو نفسه وزير اإلعالم،
ووزير االقتصاد ،ووزير التعاون اإلقليمي ونفسه رئيس
الحكومة – بنيامين نتنياهو) فقد اجتمعت بمندوبين
عن غوغل ويوتيوب من أجل فرض رقابة على «التحريض
القاتل» عبر وسائل التواصل االجتماعي ،مشددةً على
«ضرر» نشر فيديوهات تُظهر إعدام الفلسطينيين.

وكذلك عاقبت إسرائيل الصحافي االملاني مارتن ليجان
(ومثله املئات) ومنعته من الدخول إلى األراضي املحتلّة
لعشر سنوات بسبب كتاباته وتقاريره حول ما يحدث
في فلسطين .وفي املرتبة األولى ملسابقة التحريضات
التي تزعج إسرائيل ،نجد كل نشر ملعلومات حول تغيير
«الوضع القائم» في الحرم القدسيّ الشريف.

املجتمع العصامي ..إرهاب!

منهجيّة استخدام «التحريض» ال تُبقيه في إطار املناكفة
واملضايقات السياسيّة ،وال تكتفي باعتقال مناضلين ،إغالق
مسارح ،محاكمة برملانيين فلسطينيين ،وتقديم دعاوى
أضرار بمبالغ ماليّة باهظة ضد من يدعو للمقاطعة .بل
هي تؤسس بشكلٍ مباشر ألخطر قرارٍ اتخذته السلطات
اإلسرائيليّة بحق التنظيم السياسي للفلسطينيين
داخل إسرائيل منذ النكبة :يوم  17تشرين ثاني/نوفمبر،
أعلنت الحكومة عن حظر «الحركة اإلسالميّة» ،منع
نشاطها ،إغالق مؤسساتها ومصادرة كافّة أمالكها.
«الحركة اإلسالميّة» التي تأسست في العام 1971
انشقّت في العام  1996ليصبح الشق «الشماليّ» منها
أكبر حركة سياسيّة داخل الخطّ األخضر ،مرتكزاً إلى
شبكةٍ واسعة من املؤسسات والشركات التي تعمل في
كافّة مجاالت الحياة :مؤسسات تعليميّة ،طبيّة ،عمرانيّة،
تجاريّة ،قانونيّة ،ثقافيّة ،صحافيّة وغيرها الكثير مما
تأسس ضمن مشروع «املجتمع العصامي» الذي قاده
رئيس الحركة ،رائد صالح ،بهدف االستقاللية االقتصاديّة
والخدماتيّة لفلسطينيي الداخل عن مؤسسات إسرائيل.
عملياً ،أخرجت إسرائيل التمثيل السياسيّ لعشرات

آالف الفلسطينيين (من مواطنيها) عن القانون ،وأغلقت
 17مؤسسة تُعيل مئات العائالت ويستفيد منها عشرات
اآلالف .فما املُبرر في ذلك؟
نقتبس عن وزير األمن الداخليّ اإلسرائيليّ حرفياً من
مقابلة إذاعيّة« :الحركة اإلسالميّة تُقيم نشاطاً فكرياً
من شأنه أن يدفع الناس لتنفيذ عمليّات إرهابيّة .لديهم
نشاط تحريضيّ ،يموّلون حافالت لوصول الناس إلى
جبل الهيكل (يقصد املسجد األقصى) ويخلقون أجواء
محتدمة في املنطقة ،وهذه األجواء املحتدمة قد تؤدّي
الحقاً إلى أعمال إرهابيّة .إنهم يموّلون مهرجانات وينادون
للدفاع عن جبل الهيكل باألجساد ،ويموّلون حافالت
ليرسلوا أناساً ليصرخوا ويحتكّوا بالزائرين ،السائحين،
والجنود ،وهي كلّها أمور تشكّل حالة استقطاب وتمس
بالعيش املشترك».
لقد صرخوا ،ركبوا الحافالت ،وأقاموا املهرجانات! هكذا
«حرّضت» الحركة اإلسالميّة – فهي نجحت بمشروعها
السياسيّ الذي تمسّكت به منذ سنوات طويلة ،وكانت
العالمة الفارقة فيه إطالق املهرجان السنوي «األقصى
في خطر» عام  1996والذي شارك بدوراته العشرين
حتى اآلن مئات آالف املشاركين .كشفت الحركة للعالم
بأن املسجد األقصى يتعرّض لخطر إسرائيلي جسيم
تارةً بسبب الحفريّات التي تجري تحته ،وتارةً أخرى
بسبب نيّة تقسيمه املكانيّ والزمانيّ كما حدث في
الحرم اإلبراهيميّ في الخليل بعد املجزرة عام 1994
(هناك ،باملناسبة ،منع الجيش رفع اآلذان  70مرّة خالل
شهر أيلول/سبتمبر الفائت فقط) .كسرت «الحركة
اإلسالميّة» التعتيم اإلسرائيليّ ،راصدةً التغييرات البطيئة

تسمح إسرائيل بهامشٍ من التعبير والتنظيم والتمثيل
السياسيّ طاملا ابتعد عن حيّز التغيير الفعليّ للوقائع
السياسيّة التي تفرضها على األرض ،أي ابتعد عن
النموذج الذي قدّمته «الحركة اإلسالميّة» (وهذا ،بمعزل
عن مواقف الحركة االجتماعيّة والطائفيّة الخطيرة).
يمكن للفلسطينيين داخل األراضي املحتلّة عام  1948أن
ينتظموا في جمعيّات ،أحزاب ،حركات ،أو أي إطار تنظيميّ،
أما النظام الصهيوني فيحتفظ بحقّ النقض أليٍ من هذه
التنظيمات بواسطة استخدام قانون أنظمة الطوارئ
املُفعّل في إسرائيل منذ نشأتها ،والذي بحسبه وقّع وزير
األمن على قرار حظر الحركة اإلسالميّة .وأنظمة الطوارئ
هذه التي تتيح منظومة واسعة من الصالحيّات اإلداريّة
بيد الحكومات ،ليست أداة لدى السلطات الصهيونيّة،
إنما هي جزء جوهريّ من عقليّة النظام ومنطقه ،ومن
دونها لم تكن إسرائيل لتوجد ليوم واحد .فهي تتبع
قانوناً انتدابيّاً أكبر من الدولة سناً ،ووجوده سابق
لوجودها ،حتى نكاد نقول أنه يحملها على كفّه باعتباره
جامع الصالحيّات األمنيّة للدولة .وعندما يتناقض القانون
املدنيّ في دولة االستعمار مع نظام الطوارئ ،يُغلّب األخير
على األوّل .وبكلمات أخــرى ،فإن قانون الطوارئ هو
الدستور الحقيقي إلسرائيل.
في العام  ،2007أصدرت املخابرات اإلسرائيليّة تصريحاً
رسمياً بمصادقة املستشار القضائي للحكومة (أي أن
التصريح لم يكن زلة) تؤكّد فيه أن أجهزتها «ستعمل على
إحباط أي تحرّك للمسّ بطابع دولة إسرائيل اليهودي
والديمقراطيّ ،حتى لو كان نشاطاً قانونياً متاحاً في نظام
ديمقراطيّ» .في العام  ،2013على أثر االحتجاجات ضدّ
مخطط «برافر» إلفراغ صحراء النقب من أهلها ،صدرت
تصريحات عديدة من مسؤولين إسرائيليين يؤكّدون
بأن «الدولة لن تسمح بأي طموحات قوميّة لدى العرب في
إسرائيل» .هذا املنطق األمنيّ املؤسِّس ألنظمة الطوارئ،
الذي ال يرى إذاً الفلسطينيين إال كمعطيات أمنيّة ،والذي
يُصر على مصادرة أيّ إرادة أو طموح جمعيّ لهم ،هو الذي
يعجز اليوم عن التعامل مع التمرّد في القدس والضفّة.
وألنه يصطدم باإلنسان الفلسطينيّ الذي ال ينتمي
لفصيلٍ وال قائدٍ له وال قوّة إقليميّة تسنده ،فهو يحاول
أن يكافح اإلنسان الفلسطينيّ بواسطة منعه من تداول
املعرفة املسيّسة ،تلك التي تكشف الحقائق ،وتلك التي
تعبّر عن املوقف منها..
وألن العسكر ومجتمعهم ظلّوا دون أجوبةٍ لواقعهم
األمنيّ ،فهم بدل البحث عن األجوبة اإلنسانيّة ـ إنهاء
كل امتيازات اليهود في فلسطين ـ يحاولون مالءمة
األجوبة القديمة للواقع الجديد مؤطرينها في مصطلح
«التحريض الدمويّ».

مجد كيال

كاتب فلسطيني من حيفا

سوسيولوجيا الكتابة

مدخل إلى تداوالت املعجم الجنسانيّ العربيّ
الكتابة ،ابتداءً،عملية ذاتية .إنّها أيضا جهد
تراكميٌّ يخضع ،إلى حد بعيد ،ملؤثرات موضوعية
تتصل بالحقل السوسيولوجيّ .ولهذه العملية
صفة التركيب .فالظاهر أن الفرد (الكائن
االجتماعي) يحدس بذاتية عالية إذ ينشئ لغة
أو خطابا .ويكون نفس هذا الخطاب تعبيرا أو
انعكاسا ملجاالت واستخدامات لغوية قد تشكلت
عبر الجماعات وخــال أمد زمني موغل .إنها
استخدامات تتحكّم بالخطاب املفترض ،تنوعا أو
تفرّدا أو تظهيرا لحاجاتٍ تعكس جليّا مجملَ أزمات
الوعي باملحيط والجماعة .في هذا السياق ،تكون
الكتابة بنية فوقية مساعِدة في تشكيل تصورات
عامة عن خريطة الوعي الذاتيّ للفرد وللجماعة
بقضية اجتماعية راهنة .ال تقتصر املسألة على
الحقول املعجمية املتداولة واشتقاقاتها الظاهرة،
بل تتعداها إلى أن تؤشر النصوص واملتون ،كتابة
أو كالما ،لسياقات التحوالت الجماعية العميقة.
وقد تصل النصوص إلى حدّ تقديم حدوسات
بمآالت تخصّ مجمل املبنى االجتماعي.
عمليا ،قد يكون التحليل أو البحث عن بنيات
معجمية تقع في ثبات تداوليّ نسبيّ خالل حقبة
معينة مؤشرا سوسيولوجيا بالغ اإلفادة في تصّور
وعي األفــراد والجماعات بطبيعة التحديدات
والتقسيمات واإلكراهات التي تمارس باللغة
املتاحة للتداول .نتحدث عن مجمل اإلكراهات إذ
تصيب مجال الجماعة التداوليّ ،وتستعيد ،عبر
اللغة والتراكيب املعجمية ،تظهير كل القضايا
السوسيولوجية الطارئة أو تلك القضايا التي
تكون مشدودة إلى طبقات من الوعي النفسي
والثقافي الذي يخص طرائق تفكير الجماعة.
بهذا املعنى ،يحدس املعجم املتداول ،بما هو
خطابٌ أو سلطة كالمية ،بعمليات التحول في
مختلف البنيات ،السياسية أو االقتصادية ،أو
ما يطال مجمل ما يتأسس عليه سلوك الفرد
والجماعة في مسائل إشكالية مطروحة وعديدة،
من قبيل الجندر والتمييزات العرقية واإلقصاءات

السلوكية ..مثاال ال حصرا.
ال تكون اللغة بمعجمها املتداول ،كخطاب أنشأه
املتكلم الحامل ،دالة من غير محمولها الخارجيّ
وظرفيتها .وقد تتبدل دالالت املتون الكالمية
والكتابية تبعا لطبيعة تداوالت املتون ذاتها بين
حقبة زمنية وأخرى .بهذا املعنى ،يكون من املفيد
تجنب إسقاطات الخطابات القديمة التي تنشئها
الجماعة حول ثيمة أو تصوّر أو نمط تعبير معيّن
يخصها حضاريا ،على واقع معاصر أو محدَث
في سبيل بلوغ استنتاجات محددة في قضية
إشكالية راهنة لها طابع سوسيولوجيّ .تتسم
هذه اإلسقاطات بالعبثية ،إذ ال تأخذ باالعتبار
عمليات التحول التاريخيّ الدالليّ املشبوكة ،قوليّا
أو كتابيّا بتحوالت جذرية في االجتماع.

إلى املعجم الجنسانيّ العربيّ

لم تكن استخدامات اللغة العربية ،لناحية
تراكيبها املعجميّة واشتقاقاتها التداولية
الفصيحة ،خالل حقب ماضية من عمر الحضارة
العربية اإلسالمية ،مقنّنة في ما يتصل بموضوع
التعامل مع «الجسد» .الجسد بما هو أداة أو ثوب
للروح التي من شأنها االتصال باملفارِق .يكون
الجسد هنا مدار الجاذبية واالهتمام الفقهائي
التأليفيّ من جوانبَ ال يعدّ بها هامشا بحال من
األحوال .ثمّة احتفاء ،أوّال ،بتلك الهبة .وهي تغدو،
تاليا ،موضوعا مفصّال مركزيّا ،للتشريع في سبيل
السيطرة على مجاالته الواقعية أو التأويلية في
وعي الجماعة املشكّلة .في هذا الحيز ،ال ينفتح
الجسد ،كآلة للجنس وإنتاج النوع ،بفرعيه (تأنيثا
في الغالب) على التداول اللسانيّ الجنسانيّ ،إلّ
بقدر ما يكون هذا االنفتاح نفسُه تعبيرا أصيال
ومتباسطا في آن عن املساحة املفترضة واملمكنة
واملسيطَر عليها لهذا التداول .ال يستقيم في
هذا اإلطار أي استنتاج من االستنتاجات الدارجة
املفتعلة عن حقبة ماضية تُعلي من شأن التداول
اللسانيّ الجنسانيّ التراثيّ «الحرّ» على حساب

املعاجم التداولية املقنّنة اليوم من جراء اإلطباق
الرقابيّ العموميّ .ال يكون استنتاج من هذا
النوع قابال للتصريف املنهجيّ ،بسبب تفاوت
الفضاءات اإلبستيمية بين املجاالت التداولية
للمعاجم العربية الراهنة ،ومجاالت التفكير
التراثية باستخداماتها املعجمية .نتحدّث عن
مستجدات سوسيولوجية شائكة معطوفة على
تماسات ثقافية مغايرة .مستجدات تطرح على
استخدامات املعجم اللغويّ الحديث أسئلة
تعكس في جوهرها إبستيمية الحداثة من خارج
الحاجات أو التصورات التداولية الفقهائية املنشأ
التي درجت عليها مجمل التصنيفات ،ومنها
تلك املصنفات التي يكون موضوعها الجسد/
الجنس.
هذه التفاوتات تكون في العمق محفّزا ملختلف
األجهزة السلطوية كي تراقب التداول املعجميّ
في الفضاء االجتماعيّ العام .في سياق كهذا يكون
مفهوما إلى حدود بعيدة عجز هذه البنية الرقابية،
برغم انتمائها للفضاء اإلبستيميّ الحديث شكال،
على تمرير نسخة ،ولو فقهية ،ملصنّف تتضمن
لفظا جنسانيا واضحا ،محيلة هذه النسخة
على عمليات التحوير أو الحذف أو استدراج
الترادفات .األمثلة كثيرة في هذا الشأن ،وليس
أدلّها مؤلفات اإلمام السيوطي الكبير (املتوفى 911
للهجرة) :الوشاح في فوائد النكاح (الجماع محل
النكاح) ،نواضر (نواضر األيك ،مع حذف القسم
الثاني) ،فضال عن سواها من مصنفاتٍ للتيفاشي
والنفزاوي والتيجاني..

السيطرة

عمليا ،ليس التداول املعجميّ الجنسانيّ بالغ
الثراء طارئا على اللسان العربيّ .إنّه شائع وال
ينفصل عن مخيال جنسانيّ تراكميّ وحكائي
متغلغل في نسيج القصص والسير واألساطير
العربية .إنه أيضا ،بوجهه األناسي العام ،حاجة.
وهو بشكله التداوليّ الحاليّ ،لناحية تفاوتاته

صالت النسب
أو الكالمية
على ألسنة
على طبيعة
كأداة إنتاج

ومساحاته واستخداماته الكتابية
الشوارعيّة أو تقسيماته الكالمية
الجنسين ،مؤشرٌ بالغ الخطورة
الوعي الراهن أو التراثيّ بالجسد
تَدخلُ السلطةُ في صلب تكوينها.
من هذا الوجه ،ال يكون التداول الجنسيّ الراهن
والواقع في االحتجاب واملسيّج باملحاذير األخالقوية،
شأنا هامشيا .إن آليات الحجب والرقابة الكتابية
تسوق التداول املعجمي الجنساني نحو مسارب
هي نتاجٌ طبيعيّ للتفلتات املوضوعية من شبكات
الحجب والرقابة .إنها تــداوالتٌ صارت تنجز
أشكالها واشتقاقاتها الخاصة املفترضة ،حكائيا
أو كتابيا أو فنيا ،في املجاالت السوسيولوجية
التي تنهزم عندها مفاهيم الرقابة أو تبدو غير
ذات جدوى (شتائم مبتكرة متداولة عبر سياقات
محددة ضد سلطة ما ،جداريات تستلهم رسوما
هجينة لها إيحاءات جنسية ،موسيقى تحاكي
مفاهيم تعاكس باللفظ والجاذبية كل سعيّ إلى
قولبة الجسد وتنميطه .)..نتكلّم عن تفلّتات قد
تصل تراكماتها إلى حدود صداميّة تولّد أشكاال
ال حصر لها من التماسات العنفية مع السلطة
(بمفهومها السيّال) أو تولّد فوضى في االنتظام
العام ،خصوصا في البيئات العربية الريعيّة
االستهالكية التقليدية التي تعاني خواء معرفيا
مخيفا.
في الخالصة ،لم يكن االشتغال الكتابيّ أو
التعبيريّ في املجال العربيّ العام حرّا باملطلق أو
حياديا في يوم من األيام في ما يتصّل الجسد.
الجسد بما هو ،فوق قيمته الذاتية ودالالته
الحميمية ،مفهومٌ جوهرانيّ ال تطمئن السلطة ،أيا
تكن ،بغير حيازة كامل عدته التحفيزية اللغوية
التداولية .تلك العدة التي تنتجُه وتكونُ نتاجَه
في آن.

حسن نصّور
كاتب من لبنان

العالم بأسره في اضطراب عظيم .صحيح أنه ال وجه للمقارنة بين
املشكالت الكبيرة في البلدان املترفة وبين مصائب بلداننا ،لكنه لم يعد
من املمكن التمويه على صالت النسب التي تربط أطراف العالم وبقاعه:
البورصة الصينية تُغلق على تراجع؟ يخرج ألف اقتصادي ليشرح أن ذلك
نذير أزمة أشد عصْفاً من تلك التي وقعت في  .2008ويقول بعضهم إن
االقتصاد الصيني هو رئة العالم! يُضرَب العراق ويُدمَّر بإمعان ،ويتباهى
رئيس أميركي أبله بأنه «انتصر» ،فيولد «داعش» الذي جعل «القاعدة»
تبدو شاحبة باملقارنة مع ارتكاباته ،ووحده الله يعلم ماذا سيولد بعد حين
في سياق «الحرب على اإلرهاب» التي تصيب كتالً بشرية بأكملها،
تُصنّف كـ «أضرار جانبية» لذلك العبث املقيت .يُمارَس اضطهاد وإقصاء
واحتقار لشرائح واسعة من املنحدرين من الهجرة في فرنسا (وسواها)،
الذين اختزن آباؤهم وأجدادهم ذاكرة االستعمار املريع لبلدانهم ،ثم
استخدامهم كأيدٍ عاملة مستعْبدة لدى املستعمِر في أشق املهام؟ يتجه
بضعة منهم (يكفي هنا بضعة الرتكاب جرائم كبرى) إلى الرغبة بإلحاق
األذى األعمى بواسطة اإلرهــاب .تتالعب تركيا باملسألتين السورية
والعراقية ،سعياً إلرواء مطامح إمبراطورية وأخرى شخصية يصنفها بال
تردد أي مختص نفسي كجنون عظمة؟ تتحول املسألتان إلى قنابل
موقوتة تهز تركيا في كل حين ،ويظهر كم أن التباهي باالقتصاد
والسياحة املزدهرين أجوف .تنكر إسرائيل «القوية» وجود الفلسطينيين
الذين تحتلهم وتضطهدهم إلى حد االستباحة؟ يُردّ عليها باملقصات
وسكاكين املطبخ..
األمثلة ال تُحصى ،تُثبت كلها أنه ال يمكن حصر البؤس بكل أشكاله
في دائرة مغلقة ،وأنه حتماً سيفيض ويقض مضاجع الجميع :مسببيه
و «األبرياء» ،تماماً كما أن استغالل األرض بال حساب وتلويثها بال وازع
طمعاً في أعلى أرباح بأقل كلفة ،يمكنه أن يقضي على األرض وعلى
البشر الذين يسكنونها :الـ 1في املئة من أصحاب املليارات واملعدمون
سواء بسواء ،وأن االحتماء في قصور لن ينفع ساعتها .تهويل ولن
يحدث؟ ولكنه يحدث كل يوم ،ويمكن لألعظم أن يحدث ..وهو يوشك.
قدرٌ ال فكاك منه؟ بل سوء مقاربة رعناء وقصيرة النفَس ،ال يحلها
استخدام أدوات من طينتها في صراعات وسجاالت بغيضة وعقيمة.
اليوم ،تحتاج البشرية كلها إلى منظومة كاملة مختلفة .ليس األمر
يوتوبيا بل هو عملي ومُلحّ!

نهلة الشهال
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الحياة في نهاية املطاف تغلِب ،وإن بدا غير ذلك.
والبشر راشدون مهما ارتبكوا أو اضطربوا أو تعثرت خطواتهم.
والنهايات ليست نهايات ،ألنها تتشابك ببدايات جديدة.
رضوى عاشور ،أثقل من رضوى

قضيـــــة

«بازل» األحوال العراقيّة

املؤرخ خالد فهمي يكتب عن اإلسكندراني

عن مميزات جيل الثمانينيات ،وعن إبداع الباحث
وانتقاداته لسلوك السلطة كجزء من واجبه الوطني

كاظم حيدر ـ العراق
بدا العراقيون لحظة نيسان  /أبريل عام 2003
في العراق ،حين أسقطت دبابات االحتالل األميركي
تمثال صدام حسين وسط بغداد ،وكأنهم أمام
لوحة «بازل» كبيرة بعد أن تهدّمت لوحة «الحزب
الواحد» الذي ما فتئ يضيف القطعة تلو األخرى
لبازل البطش .لم يلقَ أهل بالد ما بين النهرين
حينها سوى قطع متناثرة ال تصلح لتكوين
مشهد مكين ملستقبلهم «الجديد» التالي لدولة
البعث .وفيما كان العالم يتفرج على مشاهد
لعراقيين يحرقون مؤسساتهم ويسرق املعدمون
منهم األثاث منها وما تبقّى من مال في املصارف،
كان هناك آخرون (لم تذهب إليهم العدسات ولم
ترصدهم) تتملكهم حيرة كبيرة .وجوم كبير
وقلق يتعاظم سادا شرفات أطلّ منها العراقيون
على مستقبلهم ،كان قد نجح فيلم «بشأن
بغداد» للروائي العراقي سنان انطون ومجموعة
من زمالئه بتسجيلها ،ممسكين بنبض شارع
استفاق حائراً على واقــع جديد .من وسط
الركام القديم والخراب الجديد ،بدا العراقيون
ممسكين بفتات من لوحة بلدهم :بعضها ملون
بسعادة سقوط صدام حسين ،وبعضها ممسوح
بالقلق مما تضمره الواليات املتحدّة األميركيّة من
نيات.

قطعة الديموقراطية وقطع الفساد
كان االحتالل الذي جاء رافعاً راية «التحرير» قد
أعدّ مسبقاً قطعاً مللء الفراغات في البازل العراقي
املنقوص ،تحمل عناوين براقّة تنضوي تحت
حتميّة الديموقراطية .من صناديق االقتراع
والوعود بالتمثيل الكُليّ للطوائف في الحكومة
والبرملان مروراً بخلق صور املسؤول املوظّف
واملواطن املُدلل إلى دولة الرفاه من املال والسيارات
واملنازل والسفر للسياحة في دول العالم بالجواز
العراقي .كانت قطعة البازل هذه تُزجُّ عنوة إلى
جانب قطع دموية وفضائحية معدومة األخالق:
فضيحة سجن أبو غريب ،وهدم الفلوجة فوق
رؤوس ساكنيها ،والقتلى من العراقيين على يد
القوّات األميركية في الشوارع (قتل في الشهر
الذي اجتاحت فيه القوات األميركية بغداد
 3977مواطناً عراقياً مدنياً) ،وانتشار امليليشيات
وصعود تنظيم «القاعدة» .وأمام مشاهد متنافرة،
تراكمت وعود تحثّ على الصبر حاذفة املشاهد
السيئة من لوحة املستقبل ،فيما تجند رهط من
الكتبة العراقيين لتثبيت أن ال ديموقراطية إال
وتمر بطريق اآلالم لتصل في نهاية املطاف إلى
التكامل في هيكل دولة موحدة راسخة.
وبموجب منطق الغاية تبرر الوسيلة ،مهّد
االحتالل لـ «الدولة العراقية» ألن تقام على
أعمدة فساد متضخم وبيروقراطية معقدة وغير
ناجعة .كان أبرز هذه الوسائل هو صعود آلية
عمل املقاوالت التي تُسلّم من القوّات األميركية
للمقاولين املحليين إلنجاز مشاريع بناء أرصفة
ومدارس وقواعد وسجون وما إلى ذلك ،إذ ما أن
يسلم املسؤولون األميركيون املقاولة إلى شركة
كبيرة حتى تسلّمها هذه إلى واحدة أصغر منها
واألخــرى تسلّمها إلى أصغر ،حتّى تصل إلى
عامل صغير نسبة  2في املئة من األموال التي
تلقّتها الشركة األولى ليقوم بتنفيذ املشروع
الكبير بمواصفات سخيفة ،هذا إذا ما نفّذ

املشروع باألساس .ومن أجل تنفيذ هذه املشاريع
خصّصت اإلدارة األميركية نحو  60مليار دوالر،
«ضاعت» أموالها بين قبائل الشركات ،وأقرّ
املفتش األميركي بأن  40في املئة من هذه املشاريع
عانى «أوجه خلل كبرى» ،هو ،وفقاً للتلطيف
األميركي ،ال يُعادل في لغة الواقع أكثر من فساد
يتمّ التحقيق فيه حتى اآلن من قبل الحكومات
األميركية املتعاقبة .وهو تحوّل إلى منظومة
متكاملة إلدارة البالد ،ال سيما بعدما تصدّر العراق
املراتب األولى بالفساد في سلّم منظمة الشفافية
الدولية منذ عام  2005وحتّى اآلن.
وقد وصل التغاضي والتواطؤ األميركي مع
مشروع حقن الفساد في جسد العراق أَوْجَـهُ
في العام  2007في الصراع ما بين النائب
الديموقراطي في مجلس النواب األميركي هنري
واكسمان والرئيس األميركي جورج بوش ،إذ
أخذ واكسمان يدقّق ويبحث في ملفات فساد
في التعاقد مع شركات أثناء غزو العراق .تكشّف
لواكسمان أن عدداً من العاملين مع الرئيس
األميركي يمتلكون أسهما في الشركات التي
تعاقد معها البنتاغون ،كما تكشّف له تورط
الحكومة العراقية التي يديرها نوري املالكي الذي
لم يمضِ سوى عام على وجوده في السلطة،
بعدد من ملفات الفساد ،إضافة إلى ان املالكي
مَنَعَ بقرار شخصي مساءلةَ أي وزير إال بإذنه.
حينذاك ،استضاف واكسمان ومجموعةٌ من
الديموقراطيين القاضي راضي حمزة الراضي،
أوّل رئيس لهيئة النزاهة في العراق من 2004
إلى  ،2007والهارب توّاً إلى الواليات املتحدة،
ليقدم شهادة أمام مجلس النواب األميركي عن
هدر وفساد حكومة املالكي وتكتّمها عنهما .إال أنه
سرعان ما اصطدم بما سمّاه «تجاهل» الخارجيّة
األميركية لجميع امللفات املعروضة .ولن يبدو
مستغرباً أن يترافق هذا مع تشديد بوش في
أكثر من مؤتمر صحافي على القول إن «املالكي
رجلنا في العراق» .والحال هذه ،دخلت مجدداً
قطعة بوش إلى بازل األحوال العراقيّة ،وطُردت
قطعة واكسمان منها ،ال سيما بعد أن تحقّق
منجز أمني للمالكي تلخّص بالقضاء على «جيش
املهدي» ،امليليشيا التابعة لزعيم التيار الصدري
مقتدى الصّدر ،في محافظتي بغداد والبصرة.

الدولة النهابّة

وإذا ما كان أحـدٌ يفتِّش عن فساد حكومة
املالكي في مجلس النواب األميركي ،ويزعجه
ضياع أموال العراقيين وتبديدها ،فإن العراق
في تلك األوقات كان قد أسس قواعد الستمرار
النهب واستفحاله بمشاركة جميع األحزاب،
حتّى تلك املوجودة خارج السلطة ،التي رضيت
باحتالل مقرّات تملكها الدولة واعتبرتها حقّاً
لها .استفحل الفساد حتى في جهاز القضاء
واملؤسسات التشريعية ،وبعضها أخذت تُشرّع
له القوانين التي تتُيح النهب والسيطرة على
مقدّرات البالد ،فلم يتوانَ أعضاء مجلس النوّاب
العراقي عن التصويت على تحويل قرض قدره
 60000دوالر لشراء سيارات إلى هبة ،والحصول
على عقار في مكان يختاره النائب ،باإلضافة إلى
تصويتهم للحصول وعائالتهم على جوازات
سفر ديبلوماسية صالحة للعمل لعشر سنوات،

كل هذا في رزمــة من التشريعات «قوننها»
«نواب الشعب» في جلسة سرية عام 2009
متجاوزة «فيتو» رئاسيا ملرّتين .ثم جاءت الدورة
الثانية للمالكي في رئاسة مجلس الــوزراء ما
بين السنوات  2010ولغاية  2014لتثبيت قوام
الدولة النهابّة بتحويله الوزارات واملؤسسات
الرسمية إلى إقطاعيات لألحزاب املشاركة في
الحكومة ،ما أدى إلى تضخّم أعداد املوظفين
في تلك املؤسسات بفضل صفقات غير معلنة
بين هؤالء وأحزاب السلطة ،مؤدياً إلى انهيار
القطاعات العامة على حساب الفرد العراقي الغارق
في الفقر.
وما فتئت قطعة الديموقراطية تتصدر البازل
العراقي املتآكل ،معززة بأقوال رجال الدين عن
حتمية التمسك باملشروع الديموقراطي العراقي.
إال أن حتميّة أخرى كانت تأخذ سياقها في الواقع
بصرف النظر عن كل التنظيرات الديموقراطية،
وهي تحوّل األحزاب من أوليغارشية متفاهمة
إلى أوليغارشيات يسعى إلى كل منها إلى بسط
النفوذ والحصول على األموال والسلطة ،ربما
تكون أبلغها لحظة  2011التي اجتمعت فيها
بعض األحزاب في إقليم كردستان من أجل سحب
الثقة من املالكي بعد أن أخذ يتفرّد بالسلطة .بيد
أن هذا لم يكن اجتماعاً من باب الحرص على إنقاذ
البالد وإنما لتوسيع شبكة اللصوصية ملصلحة
كل حزب من األحــزاب ،وكأنما البالد لم تعد
تصلح إال لسلطة فاسدة!

نُهّاب الدولة

لم يعد خافياً أن اللصوصية والصراع على
السلطة بين األحــزاب العراقيّة يشكالن أبرز
األسباب التي أدّت إلى سقوط ثلث البالد في
حزيران  /يونيو عام  2014بيد تنظيم «داعش».
كان املالكي السّاعي إلى تحويل العراق من النظام
البرملاني إلى الرئاسي قد سيطر على املؤسسات
األمنيّة وأغرقها بصفقات األسلحة الفاسدة،
عالوة على تكوينه شبكة قرابية  -ال تفقه في
العلوم العسكريّة شيئاً  -إلدارتها .بينما أخذ
ساسة املحافظات التي تعاني من داعش واشباهه
يوغلون أكثر في الفساد ،ويغرقون السكان في
الفقر والبطالة واملشاريع الخدميّة الوهميّة.
ليس هذا حصرياً في العراق ،بل حوَّلَ حكامُ دول
عدة الفساد إلى نظام بذاته ،بمساهمة ودعم
دول غربيّة ،كما تشير الباحثة سارة شايز من
معهد «كارنيغي» في كتابها «لصوص الدول»،
مشيرة الى بالد مثل نيجيريا وأفغانستان
اللتين تنافسان العراق في معدّالت الفساد على
قائمة منظمة الشفافية الدوليّة .والفساد عامل
أساسي في تراجع وغياب األمن في هذه البالد.
وتعتبر شايز يأس السكّان وعزوفهم عن التعاون
مع الحكومة من أهم عوامل نمو التطرّف .في
السياق العراقي تقدم مدينة املوصل مثاالً بليغاً
لذلك ،إذ قبل عام من سقوطها بيد «داعش»،
كان نحو  70في املئة من سكان محافظة نينوى
يعتقدون إن انعدام األمن والبطالة أبرز مشكلتين
تواجههم ،ورأى  35في املئة منهم أن األوضاع في
محافظتهم تسير نحو األسوأ ،في الوقت الذي
أبدى  45في املئة من سكان األنبار عدم رضاهم
عن أوضــاع محافظتهم ،وهي املحافظة التي

( )...وبالتالي فلن أعيد نشر ما كتبته سابقا .أود فقط إضافة ثالث نقاط:
 األولى هي أنني اعتبر إسماعيل نموذجا ساطعا ألجمل وأشجع ما فيهذا الجيل من املصريين واملصريات ،جيل الثمانينيات .هذا جيل نشأ
في ظل الخواء املباركي ،وانهيار التعليم ،وانسداد أفق العمل السياسي،
واستفحال أخالق وسلوكيات اقتصاد السوق النيوليبرالية .وبالرغم من
كل هذه الظروف القاتمة ،فإن اسماعيل ،شأنه شأن اآلالف غيره الذين
ساهموا في ثورة يناير ،لم ييأس ،ولم يهاجر ،ولم يكف خيره شره.
بل اجتهد وثابر وساهم قدر استطاعته في رفعة وطنه وعزته .وملن
يود اإلطالع على كتابات اسماعيل اإلسكندراني ،وملن يريد الوقوف على
نماذج من مجهوده البحثي ،فليراجع مقاالته في السفير العربي أو املدن
أو البديل.
 الثانية هي اإلشادة بقدرات اسماعيل البحثية ليس فقط في مجالالعمل الصحافي واهتمامه بقضايا سيناء واألعمال الجهادية هناك،
بل أيضا في مجال البحث التاريخي .انظروا مثال ملقاله الفذ عن تاريخ
ميدان العتبة .املقال كان بعنوان «كيف يحكي ميدان واحد قصة شعب»،
واعتبره مثاال جميال لكيفية كتابة تاريخنا نحن ،الشعب ،وليس تاريخ
الدولة والسلطة ،تلك الكتابة التاريخية العقيمة التي ندرسها في
مدارسنا والتي ترسخ قيم الخنوع واالنبطاح أمام الدولة وأجهزتها،
والتي تمحو أي أثر لنا كشعب في تاريخ بلدنا .هذا مقال ينم عن قدرات
بحثية نادرة باإلضافة طبعا للغته الجزلة وطريقة العرض الشيقة .فال
غرابة أن ينال ،وباستحقاق ،جائزة هاني درويش للمقال الصحافي
االستثنائي لعام .2014
 أما النقطة الثالثة فهي أنني مندهش فعال من تهمة االنضمام لجماعةإلخوان املسلمين التي وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا .فاسماعيل أكثر
من درس وفند وفضح مقوالت اإلخوان وغيرهم من الجماعات اإلسالموية،
التكفيرية منها أو الجهادية ،كتاباته املشار إليها عاليه خير دليل على
ذلك .مشكلة كتابات اسماعيل اإلسكندراني أنها ال تعطي الضوء األخضر
للشرطة أو الجيش في ما يقومان به للتصدي للجهاديين ،بل ينتقدها
بشدة ويلفت أنظارنا جميعا لخطورتها على أمن البلد واستقراره .فهو
دأب على أن يوضح من معايشته ألهل سيناء أن بعضاً من أعمال الجيش
ضد الجماعات الجهادية (وأهمهم أنصار بيت املقدس الذين كانوا
يغازلون القاعدة ولكنهم انحازوا لداعش في النهاية وبايعوها) يمكن
أن يكون لها أثر عكسي ،إذ أنها يمكن أن تؤلب السيناوية على الجيش
وتخلق بيئة لظهور جيل جديد من الجهاديين الذين يكفّرون أفراد
الجيش والشرطة ويستحلّون دماءهم.
هذه أفكار جريئة ال شك ،فهي تدعونا للتأمل والتفكير في تكتيكات
الجيش والشرطة وإستراتيجيتهما في مواجهة الجماعات املسلحة.
ولكن هذه األفكار ال تجعل من الفرد منتميا لجماعة اإلخوان ،أو معاديا
للدولة ومؤسساتها .على العكس ،هذه أفكار تنم عن حس وطني عميق،
فهي نابعة من إدراك ملا يواجه هذا الوطن من أخطار ،ومن إحساس
باملسؤولية يحتم على حامل هذه األفكار املخاطرة بالتعبير عنها على
أمل فتح نقاش مجتمعي حولها .فنحن كلنا قلقون على مستقبل البلد،
ومرعوبون مما نشاهده يوميا من فظائع ترتكب في البلدان املجاورة.
مشكلة إسماعيل أنه لم يدع تلك املخاوف تكبله ،وال استسلم لخزعبالت
املؤامرات األجنبية ،وال قرر أن يخلد إلى الراحة والدعة تاركا األمر لـ «أولي
األمر» ،بل اجتهد وتعب وشارك بعلمه وبقلمه.
فأقل ما يمكننا عمله اليوم أن نقف متضامنين مع اسماعيل اإلسكندراني
في محنته ،وأن نطالب باإلفراج الفوري عنه وعن اآلالف غيره من خيرة هذا
الشعب وأطهره ،الذين يقبعون في السجون ال لشيء إال لحلمهم بوطن
حر آمن ومستقر
#الحرية_السماعيل_اإلسكندراني

كانت تشهد تظاهرات تطالب بإطالق سراح
املعتقلين غير املُدانين وسوى ذلك من مطالب،
ولكنها سُرعان ما ووجهت بالقمع .إال أن التمثيل
األكثر وضوحاً ليأس سكّان هذه املحافظات من
تغيّر أحوالهم هو عدم ثقتهم باالنتخابات التي
تُجرى ،إذ رأى  82في املئة من نينوى ،و 89في املئة
من األنبار ،أن مفوضية االنتخابات غير حيادية في
عملها ،بحسب «مركز أُفق» لقياس الرأي العام.
وجاء هذا اليأس بالتوازي مع ارتفاع نسب الفقر
في تلك املحافظات ،ففي نينوى بلغت نسبة الفقر
نحو  35.5في املئة من السكّان ،وفي االنبار بلغت
نحو  15.4في املئة ،وفي صالح الدين نحو 16.6
في املئة ،وفقاً إلحصائية وزارة التخطيط لعام
 ،2012مضافاً إلى كلّ ذلك حجم البطالة املرتفعة.
وإذا ما كانت هذه املحافظات ليست أسوأ حاالً من
محافظات أخرى يقبع نحو نصف سكّانها تحت
سطوة الفقر مثل محافظة املثنى ،إال أنّها كانت
تشهد حمالت قمع واعتقاالت بشكل متكرّر ،األمر
الذي جعلها بيئة متفجّرة على الدوام.
حال تلك املحافظات بات ينطبق اليوم على
املحافظات الجنوبيّة والوسطى التي أخذ نجم
امليليشيات يسطع فيها بعد أن ردّت خطر تنظيم
«داعش» عنها ،وهو ما أخاف األحزاب املتجذرّة
في «العمليّة السياسية» وجعلها «تقونن» وجود
امليليشيات من خالل تكوين «هيئة» تابعة لرئاسة
مجلس الوزراء من أجل السيطرة على وجودها
في املستقبل ،فضالً عن تشجيع بعضها على
تكوين أحزاب سياسيّة لخوض االنتخابات ،وهي
صفقة زبائنية جديدة.
تكمن املفارقة في كون «لصوص الدول» هم
األكثر حرصاً على تشريع القوانين وااللتفاف
عليها من أجل توسيع شبكة املصالح الشخصيّة
بحسب سارة شايز ،وهذا ما جعل العراق أيضاً
من أكثر الدول التي شكّلت لجان تحقيق في
قضايا كبرى تبدأ من صفقات الفساد ،وال تنتهي
بسقوط مدوٍّ لثلث البالد بيد تنظيم إرهابي .إال
أن أحدّاً لم يُقَدَّم إلى القضاء ليحاسب على أفعاله
سوى أكباش فداء من موظفين صغار في هذه
املؤسسة أو تلك.
وأما الخسارة فمطبقة حتى على أبطال الفساد
أنفسهم ،بعد فقدانهم ملنصّات درّ املال الكبرى.
فنوري املالكي ،املقاتل لوالية ثالثة بخالف القانون،
قال« :أنا وجميع السياسيين فشلنا ويجب
عدم اعطائنا أي دور في رسم خريطة العملية
السياسية في العراق»! وأياد عالوي ،أحد أبرز
عرّابي احتالل بغداد ،بدا أكثر يأساً حين قال
إن «العملية السياسية ماتت ،بل هي وُلدت
ميتة أساساً ،ألنها قامت في ظل احتالل وعلى
أساس الطائفية السياسية والتهميش واإلقصاء
والترويع والقهر والدمار»..؟!
وإذا كان «الصقور» بهذا اليأس ،وهم الذين
أهدروا حوالي تريليون دوالر في صفقات فاسدة
دون أن يُحاسَبوا ،فكيف بحال العراقيين الذين
يشاهدون لوحة أحوالهم على وشك أن تتهدّم
من جديد ،بينما لم تكن لهم أيّ يد في صناعتها؟

عندما كان الطفل طفالً قرّر أن يترك عائلته ويمضي مع رفيقيه
إلى أرض مقدّسة .لم يخبر أحداً أنّه ذاهب لتعلّم القرآن من املنبع.
ال نعلم إن كانت الرّحلة شاقّة أم ميسّرة لكنّ الطفل وصل في
النهاية .كان عمره حينها 13عاماً .وقت وصوله لم يكن أجمل
األوقات .ففي ذلك العام كان غزاة قد أتوا من وراء البحار لينجزوا
مهمّة بدؤوها بحصار وتجويع وأتمّوها بإسقاط التماثيل وإعالء
الخراب .لكنّ الطفل كان طفالً ولم ينتبه إلى كلّ هذا ،وهو ربّما
لم يدرك أنّه جزء منه إلّ بعد أمد بعيد ،أو لعلّه لم يدرك أبداً؟ في
أحد أيّام ذلك العام اللعين حدثت ثالثة تفجيرات في عاصمة البلد
املقدّس .بعد شهر وأيّام عدّة ألقت الشرطة القبض على الطفل.
 ما اسمك؟ مصطفى أبكر. من أين أنت؟ التشاد. وماذا تفعل هنا؟ أتعلّم القرآن.لم يقتنع الضابط باإلجابة ،فقد كانت عنده معلومات أنّ الطفل
جزءٌ من الخليّة اإلرهابيّة املسؤولة عن التفجيرات الثالثة .لم يعد
الطفل طفالً  .صار إرهابيّاً.
وقبل شهر خال ،ظهرت صورة الطفل/اإلرهابي على شاشة
التلفاز في برنامج وثائقي ،مترافقة مع صوت ضابط شرطة
يتحدّث بثقة عن أطفالٍ غرّر بهم واقتيدوا إلى بالد الحرمين
للمساهمة في تنفيذ أعمالٍ إرهابية .قال الضابط أمام الكاميرا:
«بعض األشخاص الذين قبضنا عليهم كانوا يتوقعون أن املسألة
انتهت وأنهم سيعودون ألهاليهم»،
لم يعد مصطفى أبكر إلى أهله .بعد ظهوره ذاك على شاشة
التلفاز ،بدأت بعض املواقع اإللكترونية تتداول صورة أخرى له.
كان الطفل /اإلرهابي قد صار شابّاً ،وكان الخبر أنّ من بين الـ46
الذين أُعدموا مع الشيخٍ املعمّم الذي دفع حياته ثمناً لقولة «ال»،
أجنبيّان ،أحدهما مصري ،واآلخر تشاديّ ..هو مصطفى أبكر الذي
انتصفت حياته بالتمام ،موزعة بين التشاد واملعتقل السعودي
وانتهت بحدّ السيف.
تُرى هل تعلّم شيئاً من القرآن؟

عمر الجفال

ربيع مصطفى

كاتب صحافي من العراق

مؤرخ وكاتب وأستاذ جامعي

النص منشور على https://www.facebook.com/notes/khaled-fahmy :
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ﺳَﺄﻣْﺪَحُ ﻫﺬَا اﻟﺼَّﺒﺎحَ اﻟﺠَﺪﻳﺪ ،ﺳَﺄَﻧْﺴَﻰ اﻟﻠَّﻴَﺎﻟَﻲ ،ﻛُﻞَّ اﻟﻠِّﻴَﺎﻟﻲ
وَأَﻣﺸِﻲ إﻟَﻰ وَرْدَةِ اﻟﺠَﺎر ،أَﺧْﻄﻒُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻃَﺮﻳﻘَﺘَﻬَﺎ ﻓِﻲ اﻟﻔَﺮَحْ

ﻣﻠـــــﻒ

ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ،ورد أﻗﻞ

ﺣﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﳌﺎن اﳌﺤﺮوﺳﺔ

ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺗﻴﻜﻴﺖ واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮاب
اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﺤﺪﺛﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﺒﺎس اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .ﻃﻠﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺿﺮ أن ﻳﺤﺪﺛﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺰي اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟـ
»اﻟﺤﺮﻳﻢ« ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  20ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮض أيٌّ ﻣﻨﻬﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن اﳌﺮأة.
اﻟﻨﻮاب واﻟﻨﺎﺋﺒﺎت اﺳﺘﻘﺒﻠﻮا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺧﺎﻓﺘﺔ،
ﺗﻠﺘﻬﺎ إﺟﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﺿﺮ ـ ﻣﺎزﺣﺎ ـ ﺑﺄن اﻹﺗﻴﻜﻴﺖ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن
ﺗﺮﺗﺪي »اﻟﺤﺮررﻳﻢ« ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺰي اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻣﺎ دام ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك زي رﺳﻤﻲ أو وﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ،
ﻓﺎﻟﺰي اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻫﻮ اﻟﺰي اﻷوروﺑﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺘﺎن أو
اﻟﺘﺎﻳﻮر أو اﻟﺒﺪﻟﺔ .وﻟﻜﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ ﻻ ﻳﻔﻀّﻞ ارﺗﺪاء
اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻟﻠﺒﺪﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ وﻓﻮداً
ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﻳﺤﺒﺬ ارﺗﺪاء اﻟﻔﺴﺘﺎن اﻟﻄﻮﻳﻞ .وﻫﻨﺎ
ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺗﺮﺗﺪي ﻋﺒﺎءة أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮاز اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،
ﻗﺎﺋﻠﺔ »أﻧﺎ أرﺗﺪي اﻟﻌﺒﺎءة وأﻫﻞ داﺋﺮﺗﻲ اﻧﺘﺨﺒﻮﻧﻲ ﺑﻬﺬا
اﻟﺰي ،ﻟﻜﻦ ﻟﻮ دﺧﻮﻟﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻫﺎﻳﺨﻠﻴﻨﻲ أﺧﻠﻊ ﺗﻮﺑﻲ،
ﻓﺒﻼﻫﺎ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن« وﻫﻮ ﻣﺎ رد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ
 100ﻧﺎﺋﺐ وﻧﺎﺋﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﻖ اﻟﺤﺎد ..ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ
اﻟﻬﺰﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺨﻴﻼً  ،وإﻧﻤﺎ ﺣﺪث ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﺪد ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻋﺰز اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ دور اﳌﺮأة داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن
اﳌﺼﺮي .ﻓﻬﻞ وﺻﻒ اﻟﻨﻮاب ﻟﻬﻦ ﺑـ»اﻟﺤﺮﻳﻢ« ﺟﺎء زﻟﺔ
ﻟﺴﺎن أم ﻟﻪ دﻻﻻت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﻮاب ﻟﺪور اﳌﺮأة ،ﺣﺘﻰ
وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻠﻬﻢ ،ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن؟

ﺣﺰب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن

ﺳﺎوى اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺮي ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ  11ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ
واﳌﺮأة ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ،ﺑﻞ أﻟﺰم اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌﺮأة ﺗﻤﺜﻴﻼ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺬي أﺗﻰ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﺷﺘﺮاط
وﺟﻮد  56ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟـــ 120اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻮت
اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺣﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟـ ،448ﺣﻴﺚ ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻄﻊ اﳌﺮأة ﺣﺼﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  17ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻘﻂ ) 3ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ( ،ﻟﻴﻀﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎن  73ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ و 14ﻣﻌﻴﻨﺔ )وﻫﻲ
ﻧﺼﻒ ﺣﺼﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  5ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب
أو  28ﻋﻀﻮاً ،وﻓﻘﺎ ﻟﻺﻟﺰام اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب(.
ﻳﻜﻔﻞ ﻫﺬا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻨﺎﺋﺒﺎت ﻳﺴﺘﻄﻌﻦ ،إذا ﺗﻌﺎﻣﻠﻦ ﻛـ »ﻟﻮﺑﻲ«
أو ﺗﺤﺎﻟﻒ ،ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﻦ،
ﻓﻠﻬﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  15ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺣﺰب »اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ اﻷﺣﺮار«
ﻣﺜﻼ ،اﻟﺤﺎﺋﺰ  65ﻣﻘﻌﺪا.
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺮأة داﺧﻞ
اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ دورة ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪة ،وﻫﻲ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري.
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪأ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﺣﻴﻦ
ﺗﺮﺷﺤﺖ  8ﻧﺎﺋﺒﺎت ﻋﺎم .1957

راﺑﻄﺔ اﻟﻬﻮاﻧﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن

»ﻟﻴﺲ أﻣﺎم اﳌﺮأة اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺳﻮى أن ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ وﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« .ﻫﺬا
ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺳﻮزان ﻣﺒﺎرك ﻋﺎم  2010ﺑﺨﺼﻮص
ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮﺗﺎ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑـ 64ﻧﺎﺋﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺬي ﺣﻞ
ﺑﺜﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك ..ﻟﻜﻦ أﻳّﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎت
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺟﺌﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻜﻮﺗﺎ وﻗﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .وأول ﺑﺮﳌﺎن ﳌﺼﺮ ﺑﻌﺪ
ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ  2011ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻮى  12ﻧﺎﺋﺒﺔ.
دﻓﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻠﻨﺴﺎء ،ﻓﻜﻴﻒ
ﺳﺘﺴﺘﻐﻞ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎت ذﻟﻚ ،وﻫﻮ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻠﺘﻜﺮار،
ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت أو ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺴﺎواﺗﻬﻦ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،وﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﻦ ﻣﻦ
ﻗﻴﻮد اﻷﻋــﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮره ﺿﺪﻫﻦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻠﻖ ﻛﻮادر
ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺠﺪارة اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻦ
ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻨﺎﺋﺒﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﻋﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ
ﺑﺄداﺋﻬﻦ .ﻓﺒﺴﺆاﻟﻬﻦ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺒﺮﳌﺎن أﺟﺎﺑﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻦ ﺑﺄن اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻢ ﺗﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻬﻦ
ﻣﻦ اﻷﺳــﺎس ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻠﺰم ﺑﺄن ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن أﻛﺒﺮ اﻟﻨﻮاب ﺳﻨﺎً ،وﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﺻﻐﺮ اﻟﻨﻮاب.
وﻳﺼﺎدف أن اﻟﺪﻛﺘﻮرة آﻣﻨﺔ ﻧﺼﻴﺮ ) 76ﻋﺎﻣﺎ( أﺳﺘﺎذة
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ وﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ »ﻓﻲ ﺣﺐ ﻣﺼﺮ« ﻫﻲ أﻛﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨّﺎً ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻧﻬﻰ اﻟﺤﻤﻴﻠﻲ ) 25ﻋﺎﻣﺎ( ﻫﻲ اﻷﺻﻐﺮ .واﻟﺒﺮﳌﺎن
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺮأة ﻷوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﻮل ﻧﺼﻴﺮ إﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ،ﻣﻌﺘﺒﺮةً أن رﺋﻴﺴﻪ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻬﺎﺑﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻔﻀﻞ
أن ﻳﻌﻴَّﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ .اﻟﻨﺼﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ
ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻟﺤﻘﻮق اﳌﺮأة ،وﺑﻜﻮﻧﻬﺎ إﺣﺪى
اﻟﻌﻀﻮات اﻟﺒﺎرزات ﺑـ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة« ،إﻻ
أﻧﻬﺎ رﻓﻌﺖ ﺷﻌﺎر«اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أوﻻ« ،ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻫﻲ إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .أﻣﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة ﻓﺘﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
وﻫﻮ اﻟﻨﻬﺞ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﻋﺎزر،
أﺣﺪ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﳌﺎن  2012واﻷﻣﻴﻨﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﺰب »اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ اﻷﺣﺮار« ،اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت أﻧﻬﺎ
ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ وﻛﻴﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن .أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة ﻓﻘﺎﻟﺖ »ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﻜﻮن
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻲ ،أﻧﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ
ﻛﻠّﻪ وﺳﺄﺗﺒﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﺸﻌﺐ«.
أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎت ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻬﺔ ،وﺗﻨﻢ ﻋﻦ
ﻏﻴﺎب اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﺪث .ﻓﺎﻟﻨﺎﺋﺒﺔ دﻳﻨﺎ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻫﻲ ﺑﺎﺣﺜﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوﻟﻲ ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻔﻮز ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل

أﺻﻮات اﻟﺸﺒﺎب وﺣﺮاﻛﻬﻢ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك
وﺗﻮﻳﺘﺮ ،واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ دﻋﺎﻳﺘﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
اﻋﺘﺒﺮت أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ دﻋﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺒﺎب داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻫﻨﺪ اﻟﺠﺒﺎﻟﻲ ،وﻫﻲ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ،
إن دور اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺲ ودﻋﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻛﺪت اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ
ﺟﻬﺎد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺧﺒﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،أنّ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﳌﺪارس وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺳﻠﻮك ،ﻓﻴﻤﺎ أوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ أﻣﻞ زﻛﺮﻳﺎ )ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺐ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺒﺤﻴﺮة( ،ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﻫﺎﻟﻲ داﺋﺮﺗﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ
ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ »اﺋﺘﻼﻓﺎت رﺑّﺎﻧﻴﺔ« وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ..ﻫﻜﺬا ﺗﺒﺪو
اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﺎﺋﺒﺎت داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻋﺸﻮاﺋﻲ
ﻷوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻦ ..ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻫﺎﺟﺲ اﻟﺘﺼﺪي ﳌﺸﻜﻼت
اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي.
ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺪات اﻟﻼﺗﻲ ﺗﺮﺷﺤﻦ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟــﻰ اﻟـــ 14ﺑﻠﻎ  107ﻧﺴﺎء ،ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺣﺼﺪ
ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﺳﻮى  5ﻧﺎﺋﺒﺎت ﻓﻘﻂ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﺮﺷﺤﺖ  168ﺳﻴﺪة ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﺠﺢ ﻣﻨﻬﻦ 12
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮدي .وﻣﻦ ﺛَﻢّ ،ﻓﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﻐﻼل
وﺟﻮدﻫﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ أﺟﻨﺪة واﺿﺤﺔ ﺑﺨﺼﻮص
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة ،ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻤﺮار »ﻫﻮاﻧﻢ« اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻟﺘﺤﺮش ..اﻟﺬي
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺴﺎء ،اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻦ اﳌﻜﻴﻔﺔ اﳌﻄﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻟﻨﻴﻞ.

ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻦ درس راوﻳﺔ ﻋﻄﻴﺔ!

راوﻳﺔ ﻋﻄﻴﺔ ﻫﻲ أول ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻌﺪ
ﺛﻮرة  23ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،1952ﺑﻞ أول ﺳﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .رﺷﺤﺖ راوﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺎم  1957ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﺣﻖ اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻲ
دﺳﺘﻮر ﻋﺎم .1956
اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻛﺜﻴﺮا ،إذ اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ
 1957واﻧﻔﺾ ﻓﻲ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ  1958ﺑﻌﺪ إﻋﻼن
اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ .إﻻ أن راوﻳﺔ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،إذ وﺿﻌﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻷﺳﺮة اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ،وﻃﺎﻟﺒﺖ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻞ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﺳﺮي
واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺰوﺟﻴﺔ ،ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت
اﻷﺳﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .وﻃﺮﺣﺖ
ﻓﻜﺮة ﺗﺒﺪو ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻗﺘﻬﺎ ،إذ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺮ ،وﺗﺴﻲء ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج ،وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺗﺸﻜّﻞ ﻣﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،وﻃﺮﺣﺖ
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮه .دور
راوﻳﺔ ﻋﻄﻴﺔ ﻟﺨﺼﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ »ﻟﻘﺪ آﻣﻨﺖُ
ﺑﻜﻔﺎح اﳌﺮأة اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻔﺎح اﻟﺴﻴﺪة راوﻳﺔ ﻋﻄﻴﺔ«.

رﻧﺎ ﻣﻤﺪوح
ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

ﻏﺎدة اﻟﻘﻨﺪري ـ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻨﺬورة ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ

اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺘﺂﻛﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب،
وﻫﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ أرﺧﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ .أﻏﻠﺐ دﺧﻮل اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺗﻬﺸّﻤﺖ
داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺬف .وﻣﻮازﻧﺎت اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة
ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ ﺳﻮاه ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻋﺖ ﺗﺒﺎﻋﺎً ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻨﺰف
اﻟﺒﻄﻲء ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻞ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻔﺎﺋﺖ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  390ﻟﻴﺮة.

اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺮات ﻓﻘﻂ
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ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم 2016
ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻣﻮازﻧﺔ اﳌﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺘﺤﺪي واﻟﺤﺮب« .اﻷﺻﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺤﻘﻖ
زﻳﺎدة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﻣﻊ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﻘﻀﻲ ،وإن ﻛﺎن اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ
رﻗﻤﻲ اﳌﻮازﻧﺘﻴﻦ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ  27.4ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎل
اﺣﺘﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ .ذﻟﻚ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم 2016
ﺗﺼﻞ وﻓﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ  1980ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم
 2015ﻧﺤﻮ  1554ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة .ورﻗﻢ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم  2016ﺑُﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن
ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻫﻮ  257ﻟﻴﺮة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم 2016
 7.7ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ  8.1ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻟﺮﺳﻤﻲ ،وﻛﺎن ﺑﺤﺪود  190ﻟﻴﺮة ﺧﻼل إﻋﺪادﻫﺎ،
وﻧﺤﻮ  150ﻟﻴﺮة ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم  ،2014ﻟﺘﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ذاك اﻟﻌﺎم
ﻧﺤﻮ  9.2ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر .ﻓﺈﻋﺎدة ﻗﺮاءة أرﻗﺎم اﳌﻮازﻧﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺠﺰم
ﺑﺤﺪوث ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث
اﻷﺧﻴﺮة ،ﻓﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم  2015اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم

 ،2014وﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم  2016أﺧﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي
ﺳﺒﻘﻪ وأﺧﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  16.3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم .2014
ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم  2016اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ إﻋﻼم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ »اﻷﺿﺨﻢ«
ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد ،ﻋﺎد وﺗﻠﻬﻰ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺔ
»ﺗﻀﺨﻤﻴّﺔ« ،وﻫﻲ اﻷﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔً ﻣﻨﺬُ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وﻫﺬا ﻳﻨﺠﻠﻲ أﻳﻀﺎً
ﺣﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻮازﻧﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻻ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ،
ﻛﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم  2011اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  750ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة وﻫﺬا ﻳﻌﺎدل 15
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ  50ﻟﻴﺮة
ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﻮازﻧﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  48.6ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﻦ
ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم .2011

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺨﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻻ ﺗَﻌِﺪْ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم  2016اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺑﺄيّ ﺷﻲء ،ﻓﻬﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎلُ ﻣﻮازﻧﺎت ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أنّ ﻧﺴﺒﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  74.2ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮازﻧﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ .اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺼّﺖ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺤﻮ  510ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻴﺮة،
ﻣﻨﻬﺎ  50ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺴﺘﺪل وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻔﻘﺪ ﺳﺤﻨﺘﻬﺎ
اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮل ﻛﺘﻠﺘﻲ اﻟﺮواﺗﺐ
واﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻫﺬا ﻛﺎن ﻳﻘﻴﻦَ ﻣﻮازﻧﺎت اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،إذ
ﺗﺸﻜّﻞ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺮواﺗﺐ ﻧﺤﻮ رﺑﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺪﻋﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  66ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ،ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎﻗﻴّﺔ ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم  2016ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎﻗﻴﺔ ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﻲ ﺗﺨﺼﺺ  73.5ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري،

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎرﺑﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ  86ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،أيّ
أنّ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم  2016ﺧﻔّﻀﺖ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻋﻤّﺎ
ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﻳﻀﺎً ﻓﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم  2014اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ 1390ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.7ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻠﻎ
رﻗﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  615ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة وﻫﺬا ﻣﺜّﻞَ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  61ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻠﻚ اﳌﻮازﻧﺔ ﺳﻮى ﻣﻠﻴﺎري ﻟﻴﺮة
ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر.

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ

اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﻫﺎﺟﺲ ﻳﻠﺢُّ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻌﻲ
أرﻗﺎم ﻣﻮازﻧﺎت اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﺎ .ﻟﻜﻦ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻇﻠّﺖ ردﻳﻔﺔً ﻟﺸﺒﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻜﻞ ﻣﻮازﻧﺎت ﺳﻨﻮات
اﻟﺤﺮب ﺳﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﻔﻔﺖ اﻟﻘﺮوض اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺮوﺳﻴّﺔ ﻣﻦ أﺣﻤﺎل اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﻧﺎءت
ﺗﺤﺘﻪ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﻌﻠﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻣﻨﻌﺖ اﻧﺠﺮاف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ
إﻟﻰ ﺗﺪﻫﻮرٍ ﻛﺎرﺛﻲّ .ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗَﺼﺒﻎ إﺟﺮاءات اﻟﺴﻠﻄﺔ أيّ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
ﺗﻄﺎل إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺑﻘﻲ ﻛﺒﺎر اﳌﻜﻠﻔﻴﻦ ﺿﺮﻳﺒﻴﺎً
ﻫﻢ اﻷﺛﺮﻳﺎء وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻻ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎﺣﻬﻢ ،وﻻ ﻋﻠﻰ ﺛﺮواﺗﻬﻢ،
وأﺑﻘﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎء أزﻣﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺷﺮﻛﺎءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﺟﺔ أﻳﻀﺎً،
ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻐﻲ ﺑﺘﺤﻴﻴﺪﻫﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﺪراً ﻫﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ
ﳌﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ .اﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ أﻣﻌﻨﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻤﺲ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

ﻓﻼ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎ ،إذ إﻧﻬﺎ ﺗُﺠﺒﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي .وﺑﻼ اﻛﺘﺮاث ،ﻳﺼﻴﺮ
ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺟﺰءاً ﻧﺎﻓﺮاً ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم .ﻟﻘﺪ ﻗﺪّر
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2014أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻠﻐﺖ  32ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠّﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪت أرﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺴﻮرﻳﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  16ﻓﻲ اﳌﺌﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺠﻬّﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﺄن ازدﻳﺎد اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻴﻘﻀﻢ ﺑﺒﻂء ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﳌﻘﺒﻞ ،وﺳﻴﻮﺟّﻪ ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻻرﺗﻔﺎع .ﺗﺴﺘﻨﺠﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻨﺎ
ﺑﻔﺎﻗﺪﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ،اﻷول ﻫﻮ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﺗﻬﺎ وﺻﺎرت
ﻣﻠﻜﺎً »ﻟﺪاﻋﺶ« ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أم زراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ،
وﺑﺎﺗﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ.
ﺗﻮﺧّﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻨﺎ ﺳﻮق اﳌﺒﺮرات ﻟﻮﻗﻮع ﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﻓﺮاﺋﺲ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ،وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮح اﻗﺘﺼﺎدﻳّﻮﻫﺎ ﺑﺪاﺋﻞ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﳌﺸﻬﻮدة .ﻇﻬﺮ اﻟﺘﺪاوي ﺑﺎﻟﻘﺮوض واﳌﻌﻮﻧﺎت
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺎرةً ،وﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺗﺎرةً أﺧﺮى ،ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻓﻼس إﺟﺮاﺋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣ ًّﻼ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺑﺘﻼء
اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴّﺔ ﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺒﻼد ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳌﺴﺘﻤﺮ ،وﺗﺂﻛﻞ اﻟﺪﺧﻮل
ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ،وﺻﻌﻮد ﻣﻮﺟﺔ ﻫﺠﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ إﻟﻰ دول اﻟﻠﺠﻮء
اﻷوروﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺻﻴﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ.

أﻳﻤﻦ اﻟﺸﻮﻓﻲ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

ﻧﺒﻴﺬ اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ
ﻓﻲ آﺧﺮ ﺣﻮار ودي ﺟﺮى ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻫﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮان
دورﻫﻤﺎ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺤﻤﺎر اﻟﻮﺣﺸﻲ ،وزﻳــﺮ اﻷﺷﻴﺎء
اﳌﺨﻄَّﻄﺔ ،ﻗﺎل اﻟﻀﺒﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻣﺔ :أﻧﺖ ﻣﺪﻋﻮّة ﻫﺬا اﳌﺴﺎء
ﻟﺤﻔﻠﺔ ﻃﻬﻮر اﺑﻨﻨﺎ .ﺗﺮددت اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮة.
ﺗﻠﻔﺘﺖ ﻳﻤﻴﻨﺎً وﺷﻤﺎﻻً وﺗﺄﻛﺪت ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺠﻮ ﻣﻦ
اﻟﺒﺼﺎﺻﻴﻦ ،ﺗﻠﻤﻈﺖ وﺗﺠﺸﺄت وﻫﻤﺴﺖ ﻟﻪ :ﺳﺄﺣﻀﺮ
ﺑﻜﻞ ﻣﻤﻨﻮﻧﻴﺔ ،ﺳﺄﺟﻠﺐ ﻟﻜﻢ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﺬ اﳌﻌﺘﻖ،
ﻟﻘﺪ اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﺮوﺣﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ.
اﺑﺘﻌﺪ اﻟﻀﺒﻊ أرﺑﻊ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﻮراء وأدار وﺟﻬﻪ.

أﻋﺎده ﺣﺮاس اﻟﻮزﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺪور أﻣﺎم اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ .ﺷﻌﺮت
اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﺑﻔﺰﻋﻪ وﺧﺸﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل .ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻠﻀﺒﻊ
أن ﻳﺠﺎﻫﺮ ﺑﺸﺮب اﻟﻜﺤﻮل ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻳــﺎم ،ﻛﻴﻒ
ﻟﻪ أن ﻳﻜﺮر ﻓﻌﻠﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻓﺘﻀﺎﺣﻪ ﻓﻲ أرﺟﺎء
اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺗﺤﻮل ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ إﻟﻰ ﻋﻠﻜﺔ ﺗﻤﻀﻐﻬﺎ اﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ
وﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ أﻟﺴﻦ اﳌﺎﻋﺰ .ﻓﻘﺪ ﺣﺪث ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ أن ﻛﺎن
اﻟﻀﺒﻊ ﻋﺎﺋﺪاً ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﻮﻗﻔﺘﻪ
دورﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻓﺘﺸﺖ ﺳﻴﺎرﺗﻪ وﺿﺒﻄﺖ
ﻟﺪﻳﻪ زﺟﺎﺟﺔ ﻛﺤﻮل .أﺧﺬوﻫﺎ وأﺧـــﺬوه .ﺳﺠﻨﻮه
وﻋﺬﺑﻮه .ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ أرﺣﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﻼّن اﳌﻠﻚ ﺗﻮﺳَّﻄﻮا

ﻟﻪ وأﻓﺮﺟﻮا ﻋﻨﻪ.
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ذﻟﻚ ،ﻋﺎدت اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ وﻫﻤﺴﺖ
ﻟﻠﻀﺒﻊ :ﻻ ﺗﻘﻠﻖ ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻀﺒﻊ ،ﻓﻨﺒﻴﺬي ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮع،
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻳﺤﺘﺴﻴﻪ اﳌﻠﻚ
وﻳﻌﺼﺮه ﺑﻴﺪه ،اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﻮﻟﻚ اﻵن ﺳﻜﺎرى ﺑﻨﺒﻴﺬ
اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ،إﻧﻪ ﻣﺘﺎح وﻏﻴﺮ ﻣﺤﻈﻮر ،ﺟﺎﺋﺰ وﻣﺒﺎرك ،ﻷﻧﻪ
ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻋﺼﺎرة ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
وﺗﺤﺮﻳﻀﺎﺗﻬﻢ.
اﺳﺘﻌﺎد اﻟﻀﺒﻊ ﻫﻴﺒﺘﻪ اﻷوﻟﻰ واﻋﺘﺬر ﻟﻠﺤﻤﺎﻣﺔ وﻗﺒﻞ
ﻫﺪﻳﺘﻬﺎ.
ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار
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أنا اللي باألمر املُحال اغتوى/شفت القمر ،نطّيت لفوق في الهوا
طلته ،مطلتوش ـ إيه أنا يهمّني؟/وليه ،ما دام بالنشوى قلبي ارتوى!

متابعات

صالح جاهين ،الرباعيات

بين التناول املؤسساتي ومطالب الحركة النسائية

ظاهرة العنف ضد النساء في املغرب

في خضم املعارك وحمالت الترافع التي خاضتها الحركة
النسائية املغربية في بداية التسعينيات من القرن الفائت
من أجل إصالح مدونة األحوال الشخصية ،برزت قضية
العنف ضد النساء ،وبدأ االهتمام بالظاهرة بمختلف
أشكالها ،وبضرورة العمل على التصدي لها.
تمّ تأسيس أول مركز لالستماع والدعم النفسي
والقانوني للنساء ضحايا العنف بمبادرة من فعاليات
املجتمع املدني سنة  1995بمدينة الدار البيضاء .وقد تلتها
مبادرات أخرى سمحت بالتوسع الجغرافي لهذه املراكز
التي أصبحت تغطي عدداً من جهات املغرب .وتواصلت هذه
الدينامية املدنية بوتيرة متصاعدة وأثرت على الفاعلين
الحكوميين واملؤسساتيين وأثارت اهتمامهم .ونُظّمت أول
حملة وطنية واسعة للتعريف بهذه الظاهرة في تشرين
الثاني/نوفمبر  ،1998إبان حكومة التناوب ()2002-1998
التي كانت التزمت في بيانها الحكومي على لسان الوزير
األول آنذاك (عبد الرحمن اليوسفي) بإيالء األهمية الالزمة
ألوضاع املرأة .وشكلت حملة مناهضة العنف ضد املرأة التي
دامت ألكثر من أسبوع نقطة مفصلية ،ألنها كانت املرة
األولى التي رفع خاللها «تابو» في وقت كان املجتمع ال زال
يتعامل بالكثير من التسامح مع العنف ولم يكن االعتراف
بوجودها وارداً أصالً .

سياسة الحكومة :خطوة إلى األمام

كانت الخطوة األولــى بعد الحملة التحسيسية
الواسعة ،هي تنظيم ورشات للتفكير في وضع اللبنات
األولى الستراتيجية وطنية شكلت حينها خطوة في
إطار السياسات العمومية التي تهدف للقضاء على هذه
الظاهرة .وبالرغم من جدة اإلشكالية (لم يسبق االهتمام
بها من طرف الحكومات السابقة) ،فقد سمح السياق العام
الوطني حينذاك واملتميز بنوع من االنفتاح على مكونات
املجتمع ،بطرح املوضوع في إطــار حكومي .اقتضت
املنهجية املتبعة من طرف الحكومة بأن تجمع إلى جانب
القطاعات الرسمية عدداً من مكونات املجتمع املدني،
وخصوصاً املنظمات العاملة في حقل الدفاع عن حقوق
املرأة ،من أجل املساهمة معاً في صياغة تلك االستراتيجية.
سجلت السنوات األولــى لأللفية الثالثة إنجاز بعض
الخطوات ،خصوصاً تلك املتعلقة بوضع بعض الخاليا
للنساء ضحايا العنف في بعض املستشفيات ومراكز
الشرطة والدرك امللكي ،كما تم تخصيص وحدة لهن
في املحاكم االبتدائية ..عالوة على تنظيم حملة سنوية
ممتدة ألكثر من أسبوع ،أصبحت تقليداً حكومياً لم تتخلَّ
عنه أي من الحكومات التي تعاقبت على املغرب منذ نهاية

التسعينيات وإلى يومنا هذا.
وبالنظر إلى غياب املعطيات حول ظاهرة العنف حينها،
قامت املندوبية السامية للتخطيط (قطاع حكومي)
بإنجاز دراسة/بحث وطني سنة  2009لعينة من النساء
والفتيات تتراوح أعمارهن بين  18و 64عاماً .أظهرت
النتائج أن حوالي  63في املئة من النساء تعرضن لشكل
من أشكال العنف ،أي ما يمثل  6ماليين امرأة من مجموع
 9.5ماليين امرأة .أكد هذا البحث ،من خالل املعطيات
اإلحصائية ،أنه وبعكس االعتقاد السائد ،فالعنف ال يمس
النساء في الفضاء العام فقط ،بل هو منتشر بشكل كبير
داخل األسر ،في العائلة وبين األزواج .حصر الظاهرة
والتعرف على درجة انتشارها سمح بالحصول على ما
يلزم من معطيات تساعد على بلورة سياسات عمومية
منطلقة من الواقع.
الجديد هو التركيز على العنف الزوجي والعائلي الذي
يتم بين الجدران ،ويُعتبر شأناً خاصاً وداخلياً ،والحرص
على إخراجه من الفضاء الخاص إلى الفضاء العام وإلى
دائرة النقاش العمومي ،مع تسليط الضوء على أنواعه
وأشكاله والفئات التي يمسها .فهو عنف لم يسبق أن
تم االعتراف به ولم يسبق أن اتخذت إجراءات ملحاربته
وظل يلفه فراغ قانوني مهول .فحتى في الحاالت التي
تتقدم فيها النساء بطلب الطالق للضرر والعنف اللذين
يتعرضن لهما من طرف أزواجهن ،كان القانون يشترط
إبراز أدلة وحجج إلثباتهما ،وتوفر شهود عيان (12
شاهداً!) ،األمر املستحيل بالنظر ألن هذا النوع من العنف
يتم بعيداً عن األنظار.

عدم التقدم هو تراجع بالضرورة

يُعتبر القانون وسيلة من وسائل الحماية من العنف
بشكل عام ،ومن بينه العنف الزوجي واألســري ،وقد
أصبح يسمى بـ «العنف القائم على النوع» ()gender
الذي يختار ضحاياه من النساء باعتبارهن كائناً ضعيفاً
تُمارَس بحقه كل أشكال العنف :الجسدي ،والنفسي،
واالقتصادي ،واللغوي ،والجنسي ..عنف تأسس على
منظومة الهيمنة الذكورية منذ آالف السنين ،القائمة
على فكرة التفوق الذكوري واختزال املرأة في جسدها وفي
وظائفها البيولوجية وأدوارها اإلنجابية ،وقام بقمع إمكانية
انتفاض النساء ورفضهن ملا يمسهن من تمييز ،وتعنيفهن
لدى كل محاولة إلثبات ذواتهن وكرامتهن .القانون
لوحده ليس كافياً بالتأكيد ،ولكنه ضروري .وال يزال هذا
الجانب يشكو من نقص واضح وفراغ كبير في املغرب .فإذا
كانت الخطوات التي تم اتخاذها من أجل التصدي لهذه

 ..بــألــف كـلــمـة

الظاهرة مهمة ،إال أن هناك غياباً التخاذ إجراءات قانونية
وملء الفراغ القائم ..ما يفسر الترافع القوي واملستمر
للحركة النسائية التي لم تدّخر جهداً من أجل إقناع
الحكومات املتعاقبة بضرورة تبني قانون يحمي النساء
من العنف .وكانت الحكومة السابقة ()2011-2007
قد هيأت مشروعاً إال أنها لم تتمكن من اقراره ،فجاءت
الحكومة الحالية (منذ تشرين الثاني/نوفمبر ،)2011
وأعدّت الوزيرة املكلفة باملوضوع مشروعاً آخر يستجيب
لتوجهاتها (العدالة والتنمية) عملت على تقديمه للبرملان
خالل سنة  ،2013لكنها لم تنجح في اإلقناع به ،إذ القى
معارضة من طرف عدد من الفرقاء السياسيين ،كما لم
يحظَ باستحسان الحركة النسائية التي اعتبرته ال يرقى
النتظاراتها وللتحديات املطروحة ..فما كان من رئيس
الحكومة إال أن قرر تكليف لجنة لدراسته وتدقيقه ،ال تزال
إلى يومنا هذا لم تقدم حوله أية نتيجة.
وبين املطالبة بـ «قانون إطار» أو قانون خاص ،ال يزال
التلكؤ والتردد وغياب اإلرادة هو سيد املوقف لدى
الحكومة ،التي توحي بأنها ال تستشعر هول الظاهرة
املتزايدة بشكل مخيف مع تزايد العنف العام ،ومع
انحسار اآلفاق ،وغياب قوانين زجرية وردعية من شأنها
الحد منها حتى وإنْ لن يكون من السهل القضاء عليها.
مشكل اإلرادة السياسية مطروح بقوة ،وال يتعلق األمر
باللون السياسي لألغلبية الحالية فقط .صحيح أن املغرب
لديه اليوم دستور متقدم فيما يتعلق بالحقوق والحريات،
غير أن تنزيله يفتقد لإلرادة ،خصوصاً في ظل ميزان قوى
سياسي يبدو أنه ال يضع ضمن أولوياته قضية مناهضة
العنف كحق من الحقوق اإلنسانية للنساء .بل يوحي
الخطاب السياسي املتداول اليوم بأن قضايا من هذا
القبيل تشكل ترفاً وال تستحق اهتماماً وال عناية.
لم يبقَ على انتهاء والية الحكومة الحالية إال شهورٌ
معدودة من دون أن يُسجّل أي تقدم ،وذلك بالرغم من
أن وتيرة املطالبة والترافع من أجل اتخاذ ما يلزم من
إجراءات ،بما فيها القانونية ،ارتفعت وتعددت وتنوعت
أشكالها .لقد أصبح الصمت والتجاهل لغة التعامل مع
هذه القضية .وبدل تحقيق التراكم ،عالوة على تطوير
وتقوية ما تم في املاضي من خطوات ـ على محدوديته ـ
فالجمود الحاصل اليوم سيساهم ،على العكس من ذلك،
في التراجع خطوات إلى الوراء.

لطيفة البوحسيني
أستاذة جامعية مختصة بقضايا النساء ،من املغرب

حـلـــــم..

حسان مناصرة ـ األردن

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ الشباب املصري والهجرة غير الشرعية :مصـر ليست أولى بأبنائها ـ منى علّم
ـ جرد رقمي لتمارين املوت في العام املنتهي ـ محمد بنعزيز
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

«جوعنا من فرزكم األمني»

«لم نطالب بأموال وال تعويضات ،كل ما نريد هو رد العتبارنا وحقنا في التشغيل» ـ نجيب بن حمودة

«في الجوع إحساس عميق بأن ال شيء يمكن أن يكسرك وال حتى الحاجة الطبيعية البيولوجية لألكل أو النوم» ـ أماني اللطيفي
(تصوير :آمنة الفتني)

تزامناً مع إحياء الذكرى
الخامسة للثورة التونسية،
ومنذ يوم  17كانون االول/
ديــســمــبــر ،يــخــوض 28
مناضلة ومناضالً من قدماء
االتحاد العام لطلبة تونس،
ومن املسجلين أمنياً ،معركة
«األمعاء الخاوية» للدفاع
عن حقهم في الشغل تحت
شعار «جوعنا من فرزكم
األمني».
قــبــل الـــثـــورة ،تـمّــت
مالحقة املناضلين من كل
التوجهات ومورس بحقهم
إقصاء ممنهج حرمهم من
حق االنتساب للوظيفة
العمومية ،حيث كان البحث
األمني يسبق القبول فيها.
الحالة الصحية للعديد
مــن املضربين متردية،
اال انهم اعلنوا التمسك
بــمــوقــفــهــم ومــواصــلــة
االحتجاجي
تحرّكهم
الــذي يهدف إلى الضغط
على السلطة لفتح ملف
«املفروزين أمنياً» وتسوية
وضعيتهم .في ظل تجاهل
الحكومة ملطالبهم حتى
اللحظة.

مدونات

جلسات املظاليم

ملاذا أزيل شجر الكافور؟

كما في مصر كذلك في تونس..

لزم التنويه عن حقيقة أن أعداد املظاليم في السجون أكبر بكثير من أن تُحصى ومتابعة
جلساتهم تفوق قدرتنا ،لذا فالجلسات التي سيشار إليها هنا تقتصر على ما توصلنا إليه
ليس إال.
#الحرية_للمعتقل_الذي_ال_نعرفه
وتعدد «الحرية للجدعان» الجلسات املعلومة منها :يوم السبت  9يناير واألحد  10يناير
وكل أيام األسبوع ( ،)...وتحدد أنه جرى «تأجيل املحاكمة في قضية جامع الفتح لجلسة 6
مارس مع استمرار حبس املعتقلين ومن بينهم الطالب أحمد بديوي ود .إبراهيم اليماني ،رغم
حبسهم احتياطياً ملدة تجاوزت السنتين واألربعة شهور».
وتختم ب:
يوم االثنين  18يناير.
جلسة إعادة إجراءات محاكمة رامي السيد في القضية املعروفة باسم «قضية العزاء» .فقد
ألقي القبض على  10شباب عندما أرادوا إحياء الذكرى األولى الستشهاد الشهيد أحمد املصري
تحت منزله في سنة  .2014أخلي سبيلهم جميعا بعد  48ساعة وبعد سنة حكم محمد ناجي
شحاتة عليهم جميعاً بالحبس املؤبد غيابياً دون إخطارهم بالجلسة! ألقي القبض على رامي
وستعاد إجراءات محاكمته أمام محمد ناجي شحاتة ذاته!

ما زلت أحرص على زيارتي لسوق الثالثاء رغم انحسار مكونات املاضي وتفاصيله.
ذهبت قبل عامين برفقة أمي وأبي إلى املكان نفسه .كانت أمي أكثرَنَا تحديقاً في ما يحتويه
السوق ،وأنا أكثرهم تحديقاً في وجوه الناس .رأيت البؤس في وجوههم! آملني قلة املواشي
بسبب شح األمطار ،وكان القات أحد مسببات الجفاف بطريقة غير مباشرة .وآملني أكثر أني
رأيت مدينة القاعدة ال زالت كما كانت قبل  25عاماً .آملني طفلٌ في عمر الزهور يتسوّل ،وآخر
تاركاً مدرستهُ ليعيل أسرته ،آملني إذ وجدتُ والدي يشتري من سوق الحبوب بعدما كان
يبيع حبوبهُ فيه .آملني البؤس الذي ملحْتُهُ في وجوه من حولي وانكسار خاطرهم بتَبِعات الواقع
املرير.
دنوت من أمي ألسمع روعة حديثها العامّي وهي تشتري بنفسها ،فلن يزيح آالمي سوى
عفويتها وهي تتحدث مع من تشتري منهم وخصوصاً األطفال ،علّني أزيح بذلك بؤساً
تملّكني من بؤس ما رأيت .وللحظة ما ،شعرتُ بأنه لم يكن أحدٌ سعيداً بقدر سعادتي ذلك
اليوم .وفي طريق العودة تذكرت شجر الكافور الشامخ الذي رأيته قبل  25عاماً ممتداً على
جانبي الطريق من منطقة الجند حتى مفرق ماوية ..والتي زرعها الشهيد إبراهيم الحمدي
آنذاك .لألسف ،أُزيلت تلك األشجار قبل  12عاماً من قِبلِ الدولة ،ولم أجد مبرراً إلزالتها إلى
اليوم.

ونحن في شهر الثورة تتسارع املحاكمات لشباب الثورة تشفيا لكل ما فيه رمزية للثورة ،وصارت
املحاكمات جماعات ،آخرها هو غدا حيث تمثل مجموعة من شباب منزل بوزيان الثائر زمن الصمت
الجماعي ..يحاكمون غدا ويقفون أمام املحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد بتهمة تعطيل حرية العمل إبان
الوهج الديسمبري ،وهم:
 ١ـ جميل فاضل  ٢ـ منتصر قندوزي  ٣ـ نزار بكاري  ٤ـ حاتم فاضل  ٥ـ الزاير صماري  ٦ـ نجيب رداوي
 ٧ـ كريم فاضل  ٨ـ عمار قندوزي  ٩ـ محمد فاضل  ١٠ـ هيثم صماري11ـ سيف حمدي.
هو لعب باملكشوف يؤكد عودة املنظومة لالنتقام وتصفية الحساب ،وتجدر اإلشارة إلى أنّ املحارب
الشرس زهير فاضل املفصول وقتيا عن عمله باإلدارة العقارية بسيدي بوزيد ،والذي حرم من أجره ملدة
ثالثة أشهر ،هو اآلخر في معركة ضد منظومة الفساد في إدارته ( ،)...كما أن ضمن املجموعة الالجئ
السياسي بفرنسا محمد فاضل ،الذي كان يرقد باملستشفى بسوسة يجري عمليات جراحية بسبب
التعذيب بعدما اختطفته وزارة الداخلية في القصبة .2
الدعوة مفتوحة للتحرك لوقف كل هذه املظالم التي ستطال الجميع...
من صفحة ( Ammari Kaissفايسبوك)

من صفحة «الحرية للجدعان» (فايسبوك)

من صفحة ماجد املذحجي /اليمن (فايسبوك)

