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أخطر ما في وعــود الحكومة
العراقيــة لتسـكين حـركـات
االحتجاج القـويــة ،أنهــا تقـوم،
باســم تدابيــر توفيــر السـكن
والعمل ،بشرعنة النهب املمارَس.
وملكيات الســـوريين ،مـن منازل
وأراض ،تتعرض للتزوير :كيف؟
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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بعد الجُزر ،السلطات املصرية
تبيع مواربة املستشفيات العامة
لشركات خليجية ،مهدِّدة حق
املواطنين بالعالج املجاني .وفـي
الصـومـال «مطاوعـة» يالحقون
شَعـر املراهقيـن ويذلونهم فـي
الشارع ،و«بيتونة» :خوذة األب.
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رمضان سوريا يكوي الصائمين
بنار أسعاره .و«بألف كلمة»:
نساء جزيرة سقطرى اليمنية،
ومدونات ...وعـلى املوقع لقطات
مـن «رمضـان كريم» ،وعـالقــة
شابة يمنية بآلة طابعة قديمة،
والبكالوريا في موريتانيا.
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عن فهم «داعش» والراديكالية
بعد كل هجوم مفاجئ ينفذه تنظيم «داعش» (الذي يطلق على نفسه
اسم «الدولة اإلسالمية») ،يسري في الجسدين اإلعالمي واألكاديمي نزوع
طاغٍ نحو محاولة فهم هذا التنظيم «الغرائبي» ،القادم بيوتوبيا الخالفة
التي ال تكتفي بالحديث عن العصر النقي لإلسالم ،بل تحاول العودة إليه والى
طقوسه وممارساته ،منتقلة بفكرة اليوتوبيا من كونها سعياً نحو مستقبل
مثالي إلى رجوع نحو ماضٍ مثاليٍّ متخيل .بدت «داعش» وكأنّها تجسيدٌ
لشرٍ غير مفهوم ،قوةٌ بمالمح دينية  /فاشية ال تتحدى فقط املثل الليبرالية
و «العقالنية» ،بل تنشط كنسخة واقعية للجوكر ،الشرير الفاتن في أفالم
«الرجل الوطواط» ،الذي تحرّكه رغبة تهديم النظام وإحالل الفوضى.

الفكرة والسياق

اندفع كثيرون في الغرب للكتابة عن «داعش» .ووسط قلّة املعطيات
والبيانات الحقيقية عن طبيعة التنظيم وإمكانيّاته وتركيبته ،توفّرت
مساحة واسعة للخيال واملغامرة ،أنتجت مجموعةً جديدةً من خبراء
«التطرف اإلسالمي» امللتحقين بسوقٍ متوسّع ،لكنّها سمحت أحياناً بطرح
أسئلةٍ مهمة عن عالم ما بعد ـ الدولة الوطنية ،حيث تسهم العوملة في خلق
شبكات فوق ـ وطنية تتحدى العالقات التقليدية بين األمن والجغرافيا..
أسئلة تعيد تناول معاني السلطة والهوية والنظام التي تكتسب بدورها
لبوساتٍ جديدة وسريعة التّحوّل.
أحد أهم جوانب الجدل الذي أثارته ظاهرة «داعش» هو ذاك املعنيّ بعالقة
اإليديولوجيا ،في هذه الحالة يوتوبيا «الخالفة على منهج أهل الحديث»
التي يتبناها «داعش» ،والعنف والتطرّف .وهو جدل أحيا االستقطاب
الفكريّ واألكاديمي بين مدرسة تعتقد أنّ «األفكار» مهمّة جداً ولها أولوية
على العوامل األخرى التي تسمح بنشوء هذا النّوع من الظواهر ،ومدرسة
تعتقد أنّ الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية أكثر أهمية من
األفكار ،ألنّها هي التي تسمح في سياق زمانيّ  /مكانيّ محدد لهذه الفكرة
أو تلك باالزدهار.
عكست املقالة الشهيرة التي نشرتها مجلة «أتالنتيك» األميركية عام
 2015بعنوان «ما الذي يريده داعش في الحقيقة؟» ،تصوّرات املدرسة
األولى التي ترى أن متبنيات التنظيم العقائدية والنصوص الدينية التي
يحتكم إليها ،وامليثولوجيا القياميّة التي يتحدث عنها في منشوراته عن
جيش الشام ومعركة دابق ،تقول ما يكفي عن حقيقة هذا التنظيم (كلمة
«تنظيم» توحي بثبات وستاتيكية ال تنسجم مع حقيقة أن الحركة
الجهادية شهدت تحوالت وتناسخت بعدة أشكال على مدار سنوات طويلة
منذ كتَب سيد قطب أطروحته عن الجاهلية املعاصرة).
وفي سياق هذا النقاش انتعشت التنظيرات حول مدى «إسالمية» داعش،
واندفع أصحاب التصورّات الجوهرانية عن اإلسالم (وكأنّه معطى قائم
بذاته خارج الزمان واملكان) ،إمّا إلى التأكيد على أنّ «داعش» يعكس ويجسد
ذلك املعطى بأنقى صوره ،أو لنفي أنّه يمثِّل «اإلسالم الحقيقي» ،وهو موقف
دفاعي ينطلق من املسلّمة الخاطئة ذاتها التي ينطلق منها «داعش» ،أي
مسلّمة أنّ هناك إسالما له صورة معيّنة ثابتة ،هو «الحقيقي» وغيره نسخ
مشوهة.
في املقابل ،فإنّ أطروحة األكاديميّ الفرنسيّ ،أوليفيه روا ،عن أنّ «داعش»
في الحقيقة ال يعبّر عن التّطرّف اإلسالمي بقدر ما يعبر عن «أسلمة التطرّف»،
تجسد موقفاً شائعاً لدى املدرسة الثانية ،التي ترى ضرورة الفصل بين
الظروف املنشِئة للميل الراديكالي (أي رغبة تحدي الوضع القائم وإنْ
بأدوات عنفية) ،وبين اإليديولوجيات واألفكار التي يتقَنّع بها هذا امليل.
وهناك من يرى أن «إسالمية» داعش هي مصادفة زمنية تتعلق بوجود تيّار
إيديولوجي إسالمي بلور مقوالت عن الحقّ والباطل والهويّة والعدالة تسمح
بتنظيم امليول الراديكالية العنفيّة في فعل سياسي ـ عسكري موجّه نحو

غرض معين .وأنّه في زمن وظرف آخر ربما كان التنظيم سيبرز كحركة
يسارية متطرفة على غرار الخمْير الحمر الكمبودية التي تسبب زعيمها،
بول بوت ،مباشرة أو غير مباشرة بمقتل حوالي  25في املئة من سكّان بالده
في سعيه إلقامة نظام شيوعي «عادل» ،أو «الدرب املضيء» (Shining
 )Pathالتي ظهرت في بيرو كحركة مناوئة لنظام «الديموقراطية
البرجوازية» وتسعى الستبداله بـ «ديكتاتورية البروليتاريا» ،مستخدمةً
السيارات املفخخة وحرب العصابات التي أنتجت عدة مجازر بين املدنيين.

الجهادية بين الفكرة والواقع

قد يبدو هذا الجدل أكاديمياً وفلسفياً للوهلة األولى ،وال عالقة مباشرة
له بالواقع على األرض اليوم ،ولذلك غالبا ما يترفّع عنه أو يتجاهله
أولئك املشتغلون بالسياسة اليوميّة أو املعنيون بالجهد العسكري
أو االستخباراتي املباشِر ملحاربة التنظيم .غير أنّ هذا االنطباع قاصر
الى حدٍّ كبيرٍ ،أوّالً من حيث تصوّره أن ما هو فكري وفلسفي ال جدوى
سياسية له ،وثانياً في تجاهله للعالقة املهمة بين الطريقة التي نفهم
بها «داعش» وغيره من التنظيمات الجهادية الصاعدة ،وبين صياغة
الخيارات السياسية املستقبلية ملواجهة النزعات الجهادية .من دون أن
نفهم كيف تنشأ تلك الجماعات وما هي أهدافها وتصوراتها ،والسياقات

التي تعمل فيها وتسمح لها بالسيطرة على مناطق مختلفة ،بل وتجاوز
الحدود الدولية وتحدّي وجود كيانات لدولِ قائمة منذ حوالي القرن من
الزمن ،فإنّ من الصعب على أيّ خيارات سياسية أن تخرج من دائرة التأثير
املرحلي القصير األمد.
يدفع تصنيف «داعش» والجهاديّة كقضايا أمنية ،كما هو سائد اليوم،
نحو تكريس فكرة الحلّ األمنيّ كطريق وحيد للمعالجة .لكنّ هذا الحل
الذي استخدم ملواجهة الجماعة الجهاديّة في مصر خالل الثمانينيات ،لم
يمنع من انتقال الكثير من الجهاديين املصريين إلى أفغانستان لينضمّوا
إلى تنظيم «قاعدة الجهاد» .ومن هناك ظهر الزرقاوي وجماعته لينتقلوا
إلى العراق ،ومن تنظيم الزرقاوي ظهر الجوالني ليشكل «جبهة النّصرة»
في سوريا ،وبرز «داعش» الذي احتلّ أراضي في العراق وسوريا ولديه
موطئُ قدمٍ في ليبيا ..بمعنى أنّ «الفكرة الجهادية» كانت تتدحرج من مكان
آلخر وتتلوّن بألوان مختلفة حسب طبيعة املكان وظروفه ،وهي تنحسر في
املكان الذي يستعصي عليها أمنياً ،لتنتقل إلى مكان آخر تمتلك فيه حريّة
حركة أكبر ،وفي غضون ذلك تتحول من جماعات محدودة تقاتل األنظمة
وتهْجر املجتمع ،إلى تنظيمات معقّدة تحتل أراضي وتضفي على نفسها
صفات الدولة.
إنّ فهم الجهاديّة ال يمكنه أن يتجاهل «الفكرة» وتطورها وانتقاالتها،

لكنّه مضطر أيضاً إلى التعامل مع السياق :فالجهادية عموماً فشلت في
إسقاط أيّ نظام سياسي قاتلته ،لكنّها قدّمت ملعظم النّظم السّياسيّة في
املنطقة فرصةً لتشديد القبضة األمنيّة وإدامة حاالت الطوارئ التي خدمت
في إعادة إنتاج السلطويّة «كضرورة لحفظ النظام االجتماعي» ،ولتتحول
تلك السلطويّة إلى «عقيدة مقبولة» ولديها خطابها السياسي والثقافي
املتمحور حول غاية منع الفوضى .لكنّ الجهادية حقّقت أفضل اختراقاتها
في فضاءات فشل الدولة ،عندما لم تمتلك هذه القوّة العسكريّة واألمنية
الكافية لهزيمتها وإمساك النظام العام بشكل يدفع السكّان إلى إدراك
مخاطر االلتحاق بالخيار الجهادي .ففي زمن ضعف الدولة وتفككها ،أو
انحسارها املتزايد وبروز طابعها الفئوي ،وبخاصة إن كان استبداديّاً ،ومع
غياب شبكات اجتماعية فاعلة لإلدارة الذاتيّة ،تقدّم الجماعات الجهادية
فرصاً بديلة إلعادة فرض النّظام والقيام ببعض مهمّات الحكم .وبسبب
طابعها كحركات تؤمن بالشّهادة والعنف كوسائل مشروعة ،فإنّها
تستطيع هزيمة أيّ اتجاهات أخرى ،ليس بالضرورة بسبب شعبيتها،
بل غالباً بسبب قدرتها على ممارسة البطش املبرَّر عقائدياً ،وامتالكها
إيديولوجيا تحكمها غاية محددة ،خَالصية« :إقامة الدولة اإلسالمية النقيّة
على نهج النبي وأصحابه».

بعيداً عن جدل اليمين واليسار

بالنتيجة ،ال يمكن فصل الفكرة عن السياق ،وتصوّر «الجهادية» اليوم
بمعزل عن الحروب األهلية وتفكك الدول وتراجع الهويات الوطنية وفراغات
السلطة واملعنى الناشئة ،وهي الفراغات التي تسمح للمشروع الجهاديّ
بتجديد نفسه وبالتوسّع ،كما تسمح لخطاب السلطوية الجديدة في
مرحلة ما بعد الربيع العربي بالصّعود.
إنّ هناك حاجة لفهم هذه العالقة املركبة بين «داعش» الحركة ،و «داعش»
السياق ،بمعزل عن املركزية اليمينية  -الغربية غير املهتمّة عموماً بالظّروف
االجتماعيّة واالقتصاديّة املولِّدة لفشل الدولة وغياب آليات بديلة بنّاءة
لتأمين احتياجات السكّان ،واملنشِدة ألطروحة املساواة بين «الراديكالية»
و«الجهادية» ،وهي مساواة تسفر في النهاية إلى تغليب فكرة الحلّ األمني.
غاية هذا املوقف هو حفظ توازنات وعالقات القوة القائمة ،عبر إلحاق صفة
الراديكالية بأيّ موقف يسائل ويتحدّى تلك التوازنات ،وبشكل يضع تياراً
ذا خصائص تدميرية عدمية مثل «داعش» على قدم املساواة مع الحركات
التي تسعى لطرح أنماط بديلة للنّموذج النيوليبرالي السائد.
وبنفس القدر ،هنالك حاجة للتّخلي عن املوقف املترفّع لليسار التقليدي
الذي يرى في دراسة وفهم الجهادية تنازالً عن مثله الحداثوية أو التحاقاً
باملشروع االستشراقي ،متجاهالً حقيقة أنّنا نتحدث عن تنظيمات أصبحت
مساحة انتشارها ونطاق سيطرتها أكبر بكثير مما تمتّعت به القوى
اليسارية في عز سطوتها ،وأنها ظواهر تؤشر إلى «عالم اليوم» املأزوم
بعمق :انهيار الدولة الوطنية ،وتضعضع مُثُل النهضوية الحداثية الغربية
الليبرالية هي نفسها ،أي ما يمكن اعتباره من مفاعيل العوملة .ال يفترض أن
يكون حدث سقوط املوصل والصراع الطائفي الذي انفلت بعده ،وعمليّات
تهجير واسترقاق األقلّيّات غير املسلمة في املنطقة ،أقلّ إثارة للصّدمة من
هزيمة حزيران /يونيو  ،1967والّتي غالباً ما يؤرخ لها كبداية النحدار
اإليديولوجيات العلمانية ،اليسارية والقومية ،وصعود اإلسالم السّياسي.
إنّ تلك األحداث تُعبّر عن أزمة مركبة ،مجتمعيّة وثقافيّة وسياسيّة ،ال يمكن
الهروب من مواجهتها باللجوء إلى املعجم التقليدي لعصر ما ـ بعد الدولة
االستعمارية ،في زمن تفكك أو انحدار تلك الدولة.

حارث حسن

سيروان باران ـ العراق

باحث من العراق

من سيمثل البدوي املهاجر للمدينة في البرملان؟

الديموغرافيا والكوميديا في املغرب

فاز «حزب األصالة واملعاصرة» في االنتخابات الجماعيّة في أيلول
 /سبتمبر  2015بأغلبيّة املقاعد في البوادي املغربية .وهكذا وجد
الحزب الذي يرفع شعار الحداثة نفسه مضطرّاً لتكييف خطابه
مع الحصيلة .التطبيق :في جلسة منقولة على التلفزيون مطلع
الشهر الجاري ،قال برملاني من الحزب ان البادية بائسة حزينة
تعاني الهشاشة والفقر بسبب إهمال املناطق القروية والجبلية.
ردّ عليه رئيس الوزراء أنّ سكّان البادية أصحاب حياء وقناعة
ويضربون البندير (الدف) بعد العشاء .وانتقد عبد اإلله بنكيران
ضاحكاً «استغالل بعض النصّابين للقرى وتحويلها إلى خزّان
انتخابي» ،وختم أنّه كمديني قد يكون أكثر رأفةً بالقرويين.
بهذا املدخل بلع «حزب األصالة واملعاصرة» الطّعم وصار
يقتصر على املطالبة بتمثيل سكان البادية وكأنه سلّم بتمثيل
حزب العدالة والتنمية لسكّان املدن .تكريسا لهذا كتب قيادي في
حزب األصالة واملعاصرة دفاعا عن املغرب العميق املتهم بـ «ضرب
البندير» ،وفسر ما خطه قائال إن «االهتمام اليوم بهذا املوضوع
يجعلنا نكتشف من جديد بؤس وشقاء سكّان هذه املناطق».
وندّد القيادي بالرّواية التحقيرية وهذا اإلصرار من جانب السيّد
رئيس الحكومة ملحاصرة التاريخ البطولي والشجاع لهذه
املناطق والضحك السياسي على املغاربة بالقهقهات املحتقنة
بالحقد الدفين..
فإذا بالقيادي يعتز بقريته وقبيلته ،ونسي أنه كيساري سابق
يجب أن يكون لديه أفق أرحب .ما أشد بؤس اليساريين حين
يرتدّون ملظلّة القبيلة.
هكذا تتنازع األحزاب فهم وتمثيل سكّان البادية والنطق
باسمهم في زمن الفرار من األرض .هناك تحولٌ ديموغرافيّ كبير
في املغرب .صار ثلثا سكانه يسكنون املدن ،لذا ال يمكن تجاهل
آنيّة تعارض املدينة والبادية في املجال االجتماعي والسياسي
والفني.
أسباب نزول هذا الكالم هي فيديو الحلقات األولى من كوميديا
«كبور والحبيب» التي تتناول الهجرة من البادية للمدينة (كتبها
الفنانان حسن الفد وهيثم مفتاح) وقد تجاوزت ماليين املشاهدات
على يوتيوب في ظرف أسبوع .تكشف املشاهدة املكثّفة حيويّة
موضوعٍ ال يتقادم وهذا يستحقّ الرّصد .فهو يؤكد استمرار
وصفة ترييف الشّاشة الصّغيرة في املغرب ،ويكشف أنّ الهجرة
الدّاخلية ال تقلّ قسوةً عن الهجرة الخارجيّة.
فعندما يصل ابن البوادي إلى الدّار البيضاء أوّل مرّة ،يُستقبل
بشتائم وإهانات منها أنه بليد ال ينطق األسماء جيدا ،ويوصف
بلغة عدوانية تشبّهه بالحيوانات وتستعير منها صفاتها.
يوصف بأنه جائع بدليل أنّ وجهه أزرق وأنّ رائحته فيها رائحة
الحظيرة ..تعكس قساوة الكلمات عالقة املغاربة بالجوع.
يسكن في قفص أو في حفرة .لإلشارة  13في املئة من سكان
املدن يقطنون في سكن غير الئق .يسكن في حي هامشيّ فيه
كثافة نسائيّة عالية ألنّ الكثير من الرجال في السّجون .يحاول
فهم املنظومة القيميّة الجديدة من خالل سرد خبر زواج وعرسٍ
مستعجل في فصل الشّتاء ألنّ الدّجاج رخيص .العريس بلجيكي
مغربي مسلم يحب العروس ولم يرها سابقا ،كما يتفاخر شقيقها.

يفتخر األخ بزواج أخته الصغيرة من بلجيكي يحبها بينما تخرب
األسئلة سرديّته التفاخريّة ،ألنّ الحبّ يقتضي املعاشرة .عريس
بلجيكي؟ هل الزّواج «أبيض» (بغاية الهجرة مثالً )؟ ال.
يستنتج البدوي برد فعل فوري فاضح :إذاً الزواج أسود ،أي
سيكون فيه أوالد.
هكذا يكشف الــحــوار املستوى الذهني للمتحاورين
وانشغاالتهم .حوار أوتوماتيكي عفوي تلقائي مبني على كشف
الالوعي الجمعي .يشبه املونولوج ألنّ الطّرف اآلخر يُكْمل الفكرة.
هذه حوارات صادمة تكشف املسكوت عنه في العالقات السائدة
في املجتمع .تكشف ،ليس من خالل ما يقال بل من خالل ما يتمّ
التّغاضي عنه .الحوار ظاهره الغباء ولكنه يصعق املشاهدين
الذين يتماهون معه بسهولة ألنهم يمارسونه.
نرى البدويّ الّذي لم يتعلم كيف يكسب رزقه بالحيلة يتغذّى
ويتعشّى بالبيض وحبوب القطاني ويزعم أنّ السبب هو انشغاله
الذي يمنعه من طبخ اللّحم والخضر ..من فرط الجوع يلحس
الصحن ويتحمّل بؤسه بالذرائع ..يعيش تكيفاً عسيرا .يتحمّل
ويتعلّم حماية مصلحته الفردية بأظفاره لكي يبقى حياً فيوصف
بأنّه بطن جاعت وشبعت فجأة..
تمرّ األيام وتتحسن وضعية املهاجر الجديد .والغريب أنه
يتناسى أصله بسرعة ويتقمّص دور جلّده .ينسب التفوق
لنفسه ويكرر الخطاب نفسه تجاه املهاجرين الجدد لعرقلة
اندماجهم .يستخدم شتائم يبدو أنّه أول من تنطبق عليه..
يعاني من التضليل الذاتيّ ويتعايش معه برضى.
يتمّ تعويض البؤس بتقمّص دور املدينيّ ،يتقمّص الخطاب
التحقيري تجاه أشباهه بعنف وشراسة وحقد مرير ال يكشف
عن تَغيّره بل عن حجم احتقاره ألصله .وقد يدّعي النّبالة باسمه
املركب «كبور بناني سميرس» وهذا يشير لعائالت فاسيّة عريقة.
بذلك قطع حبل السرّة بأصله الكريه.
هكذا تكشف الكوميديا أمراض االنتقال نحو التمدّن ومنها
التفاخر.
فيها انتقل كبور والحبيب من البادية إلى املدينة .انتقال من
سلطة رجال الدّرك األشدّاء إلى سلطة رجال الشرطة الطيبين.
من الكتلة الناخبة البدويّة إلى الكتلة النّاخبة املدينية .لقد ترك
بطال املسلسل الكوميدي البادية وهما فقيران وال يملكان إلّ ما
يلبسانه وتنبعث منهما رائحة البقر .من سلوك كبور والحبيب،
ال يبدو أنّهما ينتظران شيئا من أيّ برملاني .يدبّران أمورهما
بمفردهما .فمن سيزعم تمثيلهما في البرملان؟ هل الحزب
اإلسالمي أم الحزب الحداثي؟
ستجري االنتخابات في تشرين األوّل /أكتوبر املقبل ،وقانونيا ال
يحق لهما التصويت في املدينة ألنّ وزارة الداخلية تشترط ستة
أشهر إقامة في مكان معين للحصول على البطاقة الشخصية
واالنتخابية .ال داعي للعجلة ،عليهما انتظار انتخابات .2021
وزارة الداخلية ال تحب العجلة ،وآخر مثال سياسي قدّمته حين
أجابت عن سؤال :ما هي األرقام التفصيليّة لنتائج انتخابات
2015-9-4؟ جاء الجواب ولم يذكر عدد األصوات التي حصل
عليها كل حزب .ولم يذكر نسبة األصوات امللغاة .ولم يذكر عدد

الذين لم يصوّتوا.
أجوبة وزير الداخلية تشبه أجوبة لحبيب وكبور بطلي
الكوميديا .ال يمكن اعتبار السياسيين قــدوة للشباب في
الوضوح .ال تتعامل وزارة الداخلية مع وعي املغاربة :يعرف
مهندسو الدّاخلية أنّ العقالني نادر وغير مؤثر ألن الالوعي الجمعي
هو الحاكم املطلق .لهذا ظلّ التلفزيون املغربي مرتبطا بوزارة
الداخلية ملدّة طويلة .وحتى موظفوه املؤثرون حاليا لهم خلفيّة
بوليسية ،ويقدمون للشعب ما يضحكه.
لذلك قرر السوسيولوجي البصاص التخلص من أوهام املثقف
ليستهلك ما يستهلكه الشعب من دون تقديم الدروس للغير.
من هذا املنطلق فلنر ما عندنا :في املقهى يشاهد الشبان الفيديو
على هواتفهم ويضحكون ويعيدون املشاهدة .ما الذي يبحثون
عنه؟
تسلية تنبع من واقعهم الذي يقول إن ساكنة البيضاء زادت
بنسبة  20في املئة منذ  ،2004وإن الكثافة السكانية تبلغ 40
ألف نسمة في الكيلومتر املربع في الكثير من األحياء .وهذا يفرض
تجاوز موقف إدانة كوميديا رمضان البدوية لتحليل الظاهرة.
بعد أن يشاهد املغاربة الكوميديا الرمضانية يشتمونها بأنها
«حامضة» .لإلشارة فإنه من فوائد تناول الحامض تقوية جدار
املعدة ووقف اإلسهال وتسهيل التنفس ومنع تساقط الشعر،
ففي الحامض أوكسجين كيماوي.
عاد حسن الفد ببرنامجين كوميديين ،األول يظهر فيه بدويا
والثاني يظهر فيه شخصا عصريا .الفرق واضــح :وصلت
كوميديا البدويّ إلى ماليين املشاهدات لم تصل كوميديا املوظف
املدينيّ الذي يغسل أسنانه بالفرشاة إلى عشرها .األرقام تتكلم.
كوميديا حسن الفد مؤثرة وكاشفة ،لذلك تجد لها صدى
عميقا في الوجدان املغربي .ولزيادة التأثير استعان بمخرج شاب
وضع ملسته على التصوير بحيث يساعد اإلخراج وأداء املمثلين
وحركات الكاميرا في تعميق الدالالت.
تستثير هذه الكوميديا الغرائز الكامنة واملواقف املسبقة
للمغاربة وال تخترعها .يكشف كبور (حسن الفد) الذاكرة املكبوتة
املغربية .عادة تُكشف هذه الذاكرة بالتنويم املغناطيسي .لكنّ
الكوميديا تكشفها لدى الجموع الّتي تضحك بعمق هستيري
وهي ترى وعيها املكبوت مجسّداً عارياً ..يرى كبور يقول إنه
يتبع الدرك وليس الشرطة وكأنّ االنتقال املكاني بال أثر.
تساعد الكوميديا املتفرّج على االسترجاع بسهولة ودون
ألم .استرجاع التاريخ الشخصي الذي تم تناسيه .والضّحك
الهستيري ضدّ كبور ليس مجانياً ،بل له صلة قويّة بكره
املاضي الشخصيّ للمتفرج الذي ترك البلد وجاء للمدينة ولم
ينس أبداً نظرات االحتقار التي تكبّدها قبل أن يتمدّن مظهره.
حين سيتمدن لبّه لن تحطم كوميديا «كبور والحبيب» األرقام
القياسية.

محمد بنعزيز
كاتب وسينمائي من املغرب

ابتكارات إسرائيلية!!
«حركة املقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات»  BDSهي طبعاً حركة
سلميّة ولدت في  2004من اجتماع عشرات املنظمات السياسية الفلسطينية
والجمعيات املدنية املتنوعة ،وأصدرت إعالن مبادئها وما انفكت مذاك تطوره،
فتدقق في ميادين عملها وتحسّن ضوابطها وتقيم نتائجها بعدما اتسعت
عامليا لتشمل ألوف املنظمات والروابط في العالم بأسره ،من نقابية ومهنية
ومدنية كما شخصيات ثقافية وفنية وأكاديمية وما يقال له «ضمائر» ،أي
هؤالء الذين تمكنوا من النطق باسم إنسانيتهم الشاملة ،سواء بفضل
تجربتهم النضالية أو قوة االنجاز إلخ ..و  BDSتعقد ورشات عملها في
كل مكان ،وتتبادل خبراتها وتتراسل مع لجنة املقاطعة الوطنية BNC
في فلسطين وممثليها املعتمدين في العالم .وهذه «أممية» مرنة بالطبع،
وإن كان هناك مبادئ هامة ال يمكن أبداً انتهاكها وعلى رأسها مناهضة
كل عنصرية ،ومن هذه استهداف اليهود بوصفهم يهوداً ،وهو تعريف
«معاداة السامية» ،التهمة العزيزة التي يستخدمها الصهاينة كذباً حيال كل
نقد إلسرائيل ..ساعين إلرساء معادلة أن «مناهضة الصهيونية هي الشكل
الحديث ملعاداة السامية»!
وألن حركة املقاطعة ناجحة وجامعة ،وألنها وسيلة صائبة لتأطير املواقف
والجهود ،وألنها تستدعي تاريخاً طويالً من النضاالت في العالم بأسره،
بما يتجاوز النضال ضد نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا ويسبقه
(غاندي نفسه ،وقبله في بالدنا فتوى الشيرازي بتحريم التنباك بمواجهة
االستعمار اإلنجليزي ،وكثير غير ذلك وفي كل مكان ،)..وألن إسرائيل
مؤسَّسة على انتهاكات ال يمكن سترها ،مهما بلغت قوة العنف املتصاعد أبداً
الذي تلجأ إليه ،ومهما كان عمق التواطؤ معها ،فقد أخافتها حركة املقاطعة
فاعتبرتها «تهديداً استراتيجياً» ورصدت رسمياً أكثر من  120مليون
شيكل في امليزانية ملحاربتها ،وعقدت مؤتمرات أعلنت فيها عن التصفيات
املدنية (؟؟) للنشطاء ،كما طلبت رسمياً من الحكومات الغربية اتخاذ مواقف
وتدابير ضد مناضلي الحركة ونشاطاتها ..وهاجمت في طريقها االتحاد
األوروبي لوسمه بضائع املستوطنات الداخلة إلى سوقه..
وأما آخر االبتكارات فإنشاء وكالة متخصصة ملحاربة الحركة ،واإلعالن
عن مهامها التي تندرج تحت عنوان «نزع الشرعية عن حركة املقاطعة».
كيف؟ بمالحقة املناضلين وكل الناشطين ،وبـ «تسويد» سمعتهم بالفضائح
(املفبركة) و «سوى ذلك» ،ومنه االستعانة بمكاتب استشارات قانونية
وإعالنية وعالقات عامة ،إضافة للعالقات الدبلوماسية وللتواطؤات املعتادة..
وكذلك االستعانة بوحدات خاصة من املوساد.
ليس األمر مزاحاً .والحركة بمجملها ،و«اللجنة الوطنية» املنسِّقة لعملها،
مستهدفة ...والتتمة الحقاً!

نهلة الشهال
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ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﻓﻄﺎرات ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ .وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ١٦٥أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺮاء
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و ٤٠أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻓﻖ »اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﺪاد اﻟﺬﻳﻦ
أﺣﺼﺘﻬﻢ »اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ« ٩٠أﻟﻒ ﺻﺤﺮاوي و ٣٢أﻟﻒ ﻟﻴﺒﻲ.

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

اﻟﻌﺮاق :ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ إﻻ اﻟﺮﻳﺢ

ﻓﻜـــﺮة

ﻣﺎ ﻳﻄﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻣﻦ دﻣــﺎر اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس
واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺎت ﻛﺎﻟﺴﺤﺮ ﻳﻤﻸ أﻓﻮاه اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻟﺼﺪّ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ» .ﻓﻘﻂ ﻟﺒﻌﺪ
اﳌﻌﺮﻛﺔ ..ﻟﻨﺨﺮج ﻣﻦ ﻗﺪَر اﻹرﻫﺎب اﻟﺬي وُﺿﻌﻨﺎ ﻓﻴﻪ،
وﺳﻨﻤﻀﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻮﻳّﺔ إﻟﻰ ﺑﺮِّ اﻷﻣﺎن ،إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎه«..
ﻫﺬه ﻓﺤﻮى ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻏﺎﻟﺒﻴّﺔ زﻋﻤﺎء اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ وﺟﻪ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺻﺎر أﻋﻀﺎؤه ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
واﺳﻊ ﻋﺒﺮ ﺣﻤﻞ ﺳﻠّﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ واﻟﺨﺮوج ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع
وﺳﺎﺣﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎج .ﻫﻲ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ »ﻣَﺴْﻜَﻨﺔ«
ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ،اﻟﻌﺒﺎدي ،اﻟﺬي ﻳﺤﺎول إﻗﻨﺎع
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺮوﺑﻪ ﺿﺪّ
»اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ« و«اﳌﺨﺮﺑﻴﻦ« و«اﻟﺒﻌﺜﻴﻴﻦ« ..وأﻋﺪاء آﺧﺮﻳﻦ،
ﻃﺒﻌﺎً ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﻢ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ داﻋﺶ.
وإزاء اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﺘﻔﺠِّﺮ اﻟﻴﻮم واﺗﺴﺎع ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺮﻓﺾ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﺤﺴﺐ وإﻧﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻨﻬّﺎب ،أﺧﺬت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
واﻷﺣﺰاب ﻟﻺﻋﻼم ﺗُﺜﻴﺮ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ .ﻓﺤﺘّﻰ أﺷﻬﺮ ﻣﻀﺖ،
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺰداد ﺗﺤﺪّي اﻟﺸﺒّﺎن اﻟﻐﺎﺿﺒﻴﻦ وﻫﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮن
ﻟﺜﻼث ﻣ ـﺮّات اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ،ﻣﻌﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
اﳌﺤﺼّﻦ ،ﻛﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻳﺸﻴﺮون إﻟﻰ »إﻓﻼس
وﺷﻴﻚ« ﻟﻠﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وارﺗﻔﺎع أﻛﻼف
اﻟﺤﺮب .ﻟﻜﻨّﻬﻢ اﻟﻴﻮم ﻳﻀﺨّﻮن وﻋﻮد اﻟﺮﻓﺎه وﺗﺤﺴّﻦ
اﻷﺣﻮال واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮردي اﻟﻘﺮﻳﺐ .وﺣﺘّﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
اﻟﻮﻋﻮد ﺻﺤﻴﺤﺔ ،وﺗﻬﺪف ﻹﻧﻘﺎذ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺎد،
إﻻ أن اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪَﻣﺔ وﻏﻴﺎب ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﺸﻴﺎن
إﻻ ﺑﺄن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻬّﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻃﻼﻗﻬﺎ ﻛﻘﺮوض،
ﺳﺘﺴﻠﻚ ﻃﺮق اﻟﻨﻬﺐ واﻟﻬﺪر ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﺎ
ﺣﺘّﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ.
ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﻮﻋﻮد ﻣﻨﻘِﺬاً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻐﻀﺐ
اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﺿﺪّﻫﺎ ،ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺮوﻗﺔ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
اﳌﺴﻠﺤﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ اﻟﻐﺎرﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﺸﻞ وﺿﺒﻂ آﻟﻴﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم .وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎدي ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻄﻦ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺒّﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد أزﻣﺘﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ
اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ،
ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺈﻃﻼق وﻋﻮد ﻣﺪوﻳّﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﻟﺘﺨﺪﻳﺮ
اﻟﻨﺎس وﺣﺜّﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ »اﻟﻨﻈﺎم« ﺑﻞ واﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻟﻮﻋﻮد ..ﺑﺴﺮﻋﺔ!

ﺟﺪل اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺴّﻌﻮدﻳّﺔ

ﳌﻦ اﻟﺴﻜﻦ؟

اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ واﺟﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺴﻜﻦ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ .إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ  2.8ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴّﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ وزارة اﻹﺳﻜﺎن،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪّر ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲّ
ﻟﺴﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ،أي ﺑﻨﺤﻮ  4.2ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة
ﺳﻜﻨﻴّﺔ .وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻓﺈن ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻜﻦ ﻳﺘﺴﺒّﺐ
ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﻃﻼق ،واﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ أي »وﻋﺪ« ﺑﺤﻞّ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻳﺄﺧﺬ أﻫﻤﻴّﺔ ﻛﺒﻴﺮة،
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﺎﻋﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.
وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎدي ﺗﻠﻘّﻔﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ ،وأﺧﺬت ﺗﺘﺤﺪّث
ﻋﻦ »دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺘﻔﺤﺺ« ،وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻳﺎر  /ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻔﺎﺋﺖ،
أﻋﻠﻨﺖ أﻧّﻬﺎ ﺳﺘﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻗﻄﻊ أراضٍ »ﻣﺨﺪوﻣﺔ«،
وﺑﺸﺮوط »ﻣﻴﺴّﺮة« ،وﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ،ﻟﻠﺤﺪّ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ.
ﺟﺮﻋﺔ »أﻣﻞ« ﻛﺒﻴﺮة ﻗُﺪّﻣﺖ إﻟﻰ ﺳﻜّﺎن ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ! ﻟﻜﻦ آﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،وﻫﻢ
ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أﻧّﻬﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪَﻓﺔ ﺑﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﺸﻜّﻠﻮن
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ .ﻓﺎﻷراﺿﻲ »اﳌﺨﺪوﻣﺔ«
ﺑﺎﳌﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻄﺮق ﻳُﺪﻓَﻊ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺘﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ  60دوﻻراً ﻛﺄﺟﻮر ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴّﺔ
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳّﺎت ﺗﺴﺪّد دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أو دﻓﻌﺘﻴﻦ .واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺳﺘﺨﺼّﺺ أراﺿــﻲ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  200ﻣﺘﺮ ،أي أن ﺛﻤﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﻷرض وﺣﺪﻫﺎ ﺳﺘّﻜﻠﻒ ﻧﺤﻮ  12أﻟﻒ دوﻻر ﺑﻤﻌﺰل
ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻷرض اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﻴُﻘﺴّﻂ ﻋﻠﻰ  10أﻋﻮام،
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻤﻨﺎً أن ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺎء اﻷرض ﺳﻴﻜﻠّﻒ ﻧﺤﻮ 35
أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﻤﻨﺰل اﳌﺘﻮﺳّﻂ ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً أﻣﺎم
اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺎول اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،إذ ﻻ
ﻳﺘﻌﺪّى دﺧﻠﻪ اﻟﺴﻨﻮي ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻳﻤﻠﻚ ﻋﻤﻼً أﺻﻼً ،
ﻧﺤﻮ  4500دوﻻر.
ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺈن ﻗﺮار اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺨﺺّ أراﺿﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴّﺘﻬﺎ
ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌُﺪن ،وﻳﻄﻞّ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮي دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات .وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎن ﺣُﻠﻤﺎً

ﻣﻼك اﻟﺸﺎذﻟﻲ  -ﻣﺼﺮ
ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻠّﻚ ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﻋﻘﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻌﺪ أن وﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺬ اﺣﺘﻼل ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن  /أﺑﺮﻳﻞ  .2003وﻳﺒﺪو
أن اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎن ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻻﺳﺘﻴﻼء اﻷﺣﺰاب
ورﺟﺎل أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻄﺮقٍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﻔﻘﺮاء اﳌﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﺴﻜﻦ.
وﻋﻠﻰ اﳌﻨﻮال ذاﺗﻪ ،ﻓﻘﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺤﻮ  250أﻟﻒ
وﻇﻴﻔﺔ ،اﻟﺬي ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻗﺮوض اﻟﺴﻜﻦ وﺑﻴﻊ اﻷراﺿﻲ،
وﺧُﺼِّﺺ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ  4.8ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ..ﻻ ﻳﺒﺪو ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ
ﻣﺴﻌﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺬاﺗﻬﺎ ،ﺑﺈﺧﺮاج اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺧﺰاﺋﻦ
وﻣﺼﺎرف اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺠﺪداً إﻟﻰ اﻷﺣﺰاب ورﺟﺎل أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺑﻄﺮقٍ ﺷﺮﻋﻴّﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ إرﺿﺎء ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ
اﳌﺘﻌﻠﻤﻴﻦ واﳌﻨﺪرﺟﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺧﺪﻣﺘﻬﺎ.

وﻋﻮد ﺑﻼ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﺗﺰاﻣﻨﺖ اﻟﻘﺮارات اﻹﻗﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺪرﺳﻬﺎ

ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم ﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻨﺼﺮم( ،ﻣﻊ
أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ اﺿﻄّﺮت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻻﻗﺘﺮاض
 13ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺑﺸﺮوط
ﺳﻴﻀﻄّﺮ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ
ورﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت .واﻟﺒﻠﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﺻﻼً
ﻓﺠﻮة ﻣﺎﻟﻴّﺔ ﺗﻘﺪّر ﺑﻨﺤﻮ  50ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻋﺠﺰ ﻓﻲ
اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  40ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،ﻳُﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻗﺪّر ﻓﻲ ﻋﺎم  2015ﺑﻨﺤﻮ
 122.1ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﺗُﻤﻬﺪّ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻرﺗﻔﺎﻋﻪ أﻛﺜﺮ ﻋﺒﺮ
ﻗﺮوض ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻻ ﻳﺒﺪو ﺟﺪﻳﺪاً أن ﻳﺘﺰاﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض واﻹﺳﻜﺎن ﻣﻊ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات .ﻓﻔﻲ ،2011
ﺣﻴﻦ ﺣﻮﺻﺮ ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﺳﻌﺔ وُوﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت أﻳﻀﺎً،
أُﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع »ﺳﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ« ،وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ
ﺗﺒﻴّﻦ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﻗﺒﺾ رﻳﺢ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺮوض
اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻّﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ

اﻟﻌﺒﺎدي ﻣﺰﻫﻮّة ،ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗّﻒ إﻃﻼﻗﺎً ﻃﻮال اﻷﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ،
ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺿﺨّﺖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
)ﻳﺘﺮدّد أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي
اﻧﺨﻔﺾ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ  75إﻟﻰ  50ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
واﻟﺤﺎل ،ﻓﺈن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴّﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻴّﺔ ﻃﻮال اﻷﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺣﺘّﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻲ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻮى ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻟﻸﻣﻮال
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴّﺔ ﻟﻸﺣﺰاب واﻟﺘﺠّﺎر
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج .وﻗﺪ ﺗﺤﺪّﺛﺖ وزارة اﻟﻌﺪل ﻋﻦ أنّ ﻧﺤﻮ 50
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر »أُﻫــﺪرت« ﻓﻲ ﻗﺮوض ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وزراﻋﻴﺔ
وإﺳﻜﺎﻧﻴّﺔ ﺗﻢ »اﻟﺘﻼﻋﺐ« ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮاً ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ
ﻟﻬﺪر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺎﺑﻪ .واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻬﺬا ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ ﻳﻌﻨﻲ أنّ ﻣﺎ ﺗﻢ إﻏﻔﺎﻟﻪ ﻋﺸﺮات أﺿﻌﺎف
ﻣﺎ أُﻋﻠﻦ.

ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻔّﺎل

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق

»ﻳﻠﻮح ﻟﻲ أن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻜﻮن ﺷﻴﺌﺎً
ﻣﺬﻛﻮراً ،وأن ﻻ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺑﻤﻼﺑﺲ ﺳﻮداء ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﻛﺄﻧﻬﺎ »ﻛﻴﺲ ﻓﺤﻢ« ) (..ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ
ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺮق ﻓﻲ ﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼم ،ﻓﺈن ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ﻳﺮﻓﻀﻮن أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻴّﺎط ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﻜﺎظ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  12ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ ،وأﺛﺎرت ﻏﻀﺐ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ
ﻋﺒّﺮوا ﻋﻦ اﻣﺘﻌﺎﺿﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﻫﺎﺷﺘﺎغ #ﻋﻜﺎظ_ﺗﺼﻒ_
اﻟﻨﺴﺎء_ﺑﺄﻛﻴﺎس_اﻟﻔﺤﻢ .ردود اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ
ﺷﺘﺎﺋﻢ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ »اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ« ودﻋﻮة ﻹﻗﻔﺎل اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ،
وﺑﻴﻦ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺎء ﻣﻨﻘﺒﺎت
ﻳﺪاﻓﻌﻦ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻦ ارﺗﺪاء اﻟﺜﻴﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻬﻦ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش وﺗﻜﺴﺒﻬﻦ رﺿﻰ اﻟﻠﻪ .أﻇﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﺟﺎءت ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﺳﺠّﻠﻮا اﻋﺘﺮاﺿﺎً ﺷﺪﻳﺪاً ﻋﻠﻰ
ﻗﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ أنّ ﻟﻮن أﻛﻴﺎس اﻟﻔﺤﻢ أﺳﻮد ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﺑﻴﺾ أو ﺑﻨﻴّﺎ.
ردّ ﺧﻴّﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺟﺎء ﺑﺈﻧﻜﺎر ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺪ وﺻﻒ
ﻧﺴﺎء ﺑﻠﺪه ﺑﺄﻛﻴﺎس اﻟﻔﺤﻢ ،وﺑﺎﻟﻘﻮل إنّ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺪ
ﻓُﻬﻢ ﺧﻄﺄً .اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ أﺛــﺎرت اﻟﺠﺪل وردت ﻓﻲ
ﻧﺺ )ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﻜﺎظ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ
إﻋﻼن ﺑﺮّاق ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،(2030ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮى
ﺟﺰء ﺛﺎنٍ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎرن ﺑﻴﻦ وﺿﻊ اﳌﺮأة ﻓﻲ ﺻﺪر
اﻹﺳﻼم ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴّﺎً ،ﺣَﺮّﻛﻪ إﻋﻼن
اﻷﻣﻴﺮة رﻳﻢ اﻟﻔﻴﺼﻞ أنّ  95ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﻻ ﺗُﺴﺘﻐﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .اﳌﻘﺎﻟﺔ ﺑﺠﺰﺋﻴﻬﺎ
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ أﻗﻮال اﻷﻣﻴﺮة ،وﻳﺒﺪو ﻣﺠﺮّد
اﺳﺘﻌﺎدة ﻟﺘﻌﺪادﻫﺎ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﻦّ
دور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،وﻛﺄنّ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪة
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪّه.
ﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ..ﻓﻲ أن ﻳﺘﺤﺪث ﺻﺤﺎﻓﻲّ
ﺑﺴﻄﺤﻴّﺔ ﻋﻦ أﻣﺮٍ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪلٍ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ.
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺠﺞ اﳌﺪاﻓﻌﻴﻦ واﳌﺪاﻓﻌﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎب
ﺗﺒﺪو ﻣﺘﻴﻨﺔ وﻋﻘﻼﻧﻴّﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ!
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻــﺮاعٍ ﺷﺎﺋﻊ
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺠﺮاﺋﺪ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻳﺒﺪو ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻴﻴﺶ
وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮض أﻓﻜﺎرٍ ﻣﻘﻮﻟﺒﺔ دون ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻠﻨﻘﺪ
أو اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،وﻻ ﻳﺒﺪو أﻧّﻪ ﻋﻨﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻘﺪّم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﺨﺼﻴﺼﺎً ،ﻷنّ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﻄﺮﺣﺎن رؤى ﻧﻘﺪﻳّﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﺒﻠﻮرة ﻗﻨﺎﻋﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ أو ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﺋﺪة ،وﻷنّ ﻟﻜﻞّ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻣﺘﺪادا ،أو رﺑّﻤﺎ ﺟﺬرا،
داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﻷنّ اﻟﻮﺿﻊ ﻫﻜﺬا،
ﻓﺈنّ أﻣﺮ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺧﻴّﺎط وردود اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻦ ﻳﻜﻮن أﺣﺪث ﻧﻘﺎﺷﺎً ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺣﻮل زي اﳌﺮأة
اﻟﺴﻌﻮدﻳّﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎمّ ﻣﺜﻼً  ،وﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺟﻌﻞ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮٍ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
أﻧﻔﺴﻬﻦ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻌﻘﻠﻴّﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮن ﻛﻞ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻟﺤﺮﻳﺘﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ وﻣﻊ
ﻣﻈﻬﺮﻫﻦ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻟﻔﻨﻪ ،وﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻬﻦ ﻟﻴﻞ
ﻧﻬﺎر اﻧّﻪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺻﻮﻧﻬﻦ..

رﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ

أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻮرﻳﻮن اﻧﺘﺒﻬﻮا :أﻣﻼﻛﻜﻢ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ!
ﺗﺸﻬﺪ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ ،وﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  ،2014زﻳﺎدة
ﻓﻲ ﻋﺪد ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺰوﻳﺮ ﻣﻠﻜﻴﺎت ﻋﻘﺎرات ،وﻫﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻧﺎﻇﻤﻬﺎ
اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﺘﺎدة .وﻣﻊ ﺗﻌﺮض
ﻣﻨﺎﻃﻖ وأﺣﻴﺎء ﺳﻮرﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺟﺰﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ ،وﻧﺰوح أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮ ﻫﺪى ،أﺻﺒﺢ إﺛﺒﺎت ﻣﻠﻜﻴﺔ أي ﻋﻘﺎر ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ أﻣﺮاً ﺻﻌﺒﺎً ،ﺧﺎﺻﺔ أن
إﺛﺒﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﻴﺮة.
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﺎق ﻋﺪد اﻟﻘﻴﻮد واﻟﺘﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ
ﻗﺮاﺑﺔ  700أﻟﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺴﺠﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻷرﻗﺎم ﺻﺎدرة
ﻋﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ )وﻫﻲ أﻗﺪم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ( رﺳﻤﻴﺎً  4.7ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻘﺎر .وﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﻋﻘﺎرﻳﺔ )ورﻗﻴﺔ( ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ أﺗﻤﺘﺔ اﻟﺼﺤﺎﺋﻒ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع ﻟﻢ
ﻳﻘﻴّﺾ ﻟﻪ اﻹﻧﺠﺎز رﻏﻢ اﻧﻄﻼﻗﻪ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ.
ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﺪر ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ دﻣﺸﻖ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً ،وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف ﺣﺎﻟﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً،
ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ﻓﺤﻤﺺ )اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ أﺟﺮﺗﻪ ﺷﺒﻜﺔ
»أرﻳﺞ« اﻟﻌﺎم  ،(2014وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺎت ﻣﺒﺎنٍ وﻣﻌﺎﻣﻞ
وأراضٍ زراﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮ زراﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺟﺪد ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺳﻴﺎﺣﻴﺎً أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺎً ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻼذﻗﻴﺔ وﺣﻠﺐ.
اﻧﺘﺸﺮت ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة أوﻻً ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت اﻟﺘﻲ دُﻣّﺮ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
وﻧﺰﺣﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ )ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت( .وﻫﺬه اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ﺑُﻨﻴﺖ
أﺻﻼً ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺑﺮزﻫﺎ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ وإﺷﻐﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ .وﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ اﳌﻔﻘﻮدة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺮّض ﺑﻌﺾ اﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﺐ أو اﻟﺤﺮق أو اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻦ
ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎً أﺑﺪاً اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ أي ﻋﻘﺎر ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻣﻠﻴﺌﺎً
ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ،أﻳﺎً
ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ ،ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص ﻫﺬه اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺣﻠﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل.

ﻳﻤﺎرس اﻟﺘﺰوﻳﺮ أﻃﺮاف ﻣﺘﻌﺪدون ﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﻬﺠﺮة أو
ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻜﻠﻒ ،أو ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ دﻓﻊ ﻓﺪﻳﺔ ﻹﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﺨﻄﻮف أو ﻣﻌﺘﻘﻞ .ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﻊ
ﻷي ﻋﻘﺎر ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ إﻏﺮاء ﻣﻀﺎﻓﺎً
ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺗﻢّ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺰل ﻓﻲ ﺑﺎب ﺗﻮﻣﺎ ﺑﺪﻣﺸﻖ
ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻌﺮه اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻌﺸﺮة أﺿﻌﺎف.
أﻛﺜﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﺷﻴﻮﻋﺎً اﻧﺘﺤﺎل ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر
وﺗﺰوﻳﺮ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .وﻫﻮ أﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺻﻌﺒﺎً ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب أي ﻋﻨﺼﺮ
ﺣﻤﺎﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ )ﺗﻮﺿﻊ ﺻﻮرة اﳌﺰور ﻣﻜﺎن ﺻﻮرة اﻟﻀﺤﻴﺔ ،أو
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺒﻂ ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻟﻬﻮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ،
واﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻬﺎ( .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﻮري ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻬﻮﻳﺔ
»ﺟﻨﺤﺔ« وﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮد »ﺟﻨﺎﻳﺔ« وﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻤﺎ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ
ﺳﻨﺘﻴﻦ.
ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﺰوﻳﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜّﻦ
اﳌﺰورﻳﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ،وﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻌﻘﺎري ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻔﻮس
اﳌﺪﻧﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬّﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ.
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺻﻌﺒﺎً ﻓﻲ ﻇﻞ دأب ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص
وﺑﺤﺜﻬﻢ ﻋﻦ ﻟِﻘﻰ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻠﻴﺮات )وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات(.
ﻓﻜﺜﺮة اﳌﻬﺠّﺮﻳﻦ وﺗﺎرﻛﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺰل واﻟﻀﺤﻴﺔ
أﻣﺮاً ﺳﻬﻼً  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺮاﻗﻴﺔ أو اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ )ﺻﻠﻨﻔﺔ،
اﻟﺰﺑﺪاﻧﻲ ،ﺑﻠﻮدان ،وﻏﻴﺮﻫﺎ( .وﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻛﺘﺸﺎف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺿﺌﻴﻠﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﺮدّد إﻟﻰ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ .وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺼﺪﻓﺔ
ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮّل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء

ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ،وﺑﻄﺮق ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ
ﺳﺤﺐ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻋﺒﺮ اﳌﺎﺳﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ )اﻟﺴﻜﺎﻧﺮ( وﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﺄﺧﺘﺎم ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
أو ﻣﺰورة ،وﻗﺪ ﺗﺴﺒّﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺑﻀﺮر ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻬﺠﺮﻳﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا
ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد أو داﺧﻠﻬﺎ.
ﻳﻘﻮم اﳌﺰوّر ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﺳﻞ أﺻﻮﻻً إﻟﻰ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﻠﺘﺰم
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ ﺣﻖ اﳌﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ،وﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻬﻠﺔ )وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ
ﺻﻚ اﳌﻠﻜﻴﺔ( وﻳﻤﻜﻦ اﳌﻀﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺟﻮد
اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺰوِّر ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻤﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﻜﻼً وﻣﻀﻤﻮﻧﺎً ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻫﻨﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮد ﻓﺴﺎد وﻇﻴﻔﻲ إذ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﺣﻖ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮك أو ﻇﻨﻮن ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺼﺪﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ،أو ﻟﻮﺟﻮد
ﺟﻴﺮان ﻳﻨﺘﺒﻬﻮن إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر .ﻓﻲ اﻟﻼذﻗﻴﺔ ﻣﺜﻼً  ،ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺠﻴﺮان ﺑﺈﺧﺒﺎر ﻣﻐﺘﺮب ﺳﻮري ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد أن ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ
»ﻣﺸﺮوع اﻷوﻗﺎف« ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻪ .ﻋﺎد اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﻟﻴﺒﺪأ دﻋﻮى اﺳﺘﻌﺎدة
اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺸﻜﻮى ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أدت إﻟﻰ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺼﻐﺎر
اﳌﺘﻮرﻃﻴﻦ دون اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻣﺘﺪادات ﻫﺆﻻء ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎﻫﻢ أن اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة
ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،وأن زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ
اﻟﺒﻼد ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ وﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ
أﺻﺪرت اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺮاراً ﻋﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺨﺎص ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻳﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر دون وﺟﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻣﻨﻴﺔ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻏﻴﺮ
اﳌﻨﻈﻤﺔ )رﻗﻢ  5246ﺗﺎرﻳﺦ  16أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .(2015
ﻛﻤﺎ أﺻﺪرت وزارة اﻟﻌﺪل ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم اﻋﺘﻤﺎد أﻳﺔ وﻛﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ
ﻣﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ )اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪل( ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﻄﻠﺐ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ،واﻟﻄﻠﺐ ﺑﺤﻀﻮر

اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻮﻛﻞ أﻣﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪل )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  15ﺗﺎرﻳﺦ  24آب/
اﻏﺴﻄﺲ .(2014
ﻫﺬه اﻹﺟــﺮاءات ﺧﻔﻔﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺜﻠﺚ وﻓﻘﺎً ﳌﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻼذﻗﻴﺔ ،وإﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات أﺿﻴﻒ ﺗﻌﻤﻴﻢ )رﻗﻢ  77ﺗﺎرﻳﺦ  9ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  (2014ﻳﻄﻠﺐ إﺟﺮاء اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻴﻪ وﺳﺆال اﻟﺠﻮار واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻌﻘﺎري ،وﺗﺒﻌﻪ
اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻀﺮورة ﺣﻀﻮر اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﺸﺎري إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺣﺘﻰ
ﺑﻮﺟﻮد وﻛﺎﻟﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة.
وﺻﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺰوﻳﺮ إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺤﻠﻘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺸﺎري اﻷﺧﻴﺮ ،وﻛﻼﻫﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮض
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻗﺪ أﻗﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﺑـ »ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ« .ﺗﺤﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﺰوﻳﺮ وإﺛﺒﺎﺗﻪ ،وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎً،
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺎدة ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺸﺎري اﻷﺧﻴﺮ ،واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻦ اﳌﺎﻟﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺸﺎري اﻷول أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﳌﺰورة ،ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ اﻧﻜﺸﺎف ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺨﻴﻮط اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ،وﻳﺤﻜﻢ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺎدة ﺿﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ،وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ
ﺗﻮارى ﻋﻦ اﻷﻧﻈﺎر ﻫﺎرﺑﺎً ﺑﺎﳌﻼﻳﻴﻦ ،ﻟﻴﺪﺧﻞ اﳌﺎﻟﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺸﺎري اﻷﺧﻴﺮ
ﻣﺘﺎﻫﺔ ﺣﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ..دون ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً .ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﻠﻮل
ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة؟
اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ،ﻓﺴَﻦّ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻦ ﻳﺤﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ أدوات ﻛﺸﻒ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ،وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺮؤوس اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎر
ﻓﻮﺿﻰ اﻟﺴﻼح واﳌﺴﻠﺤﻴﻦ.

ﻛﻤﺎل ﺷﺎﻫﻴﻦ
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ
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ﻣﺮﻓﻘﺎ ﻃﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺠﻤﺎت ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺤﺮب وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ
»أﻃﺒﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« ،وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺪاءات
ﻣﻘﺘﻞ  ٨٧٣ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ،وﺗﻮﻗﻔﺖ  ٦٠ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻣّﺎ ﻛﻠّﻴّﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎ وﻓﻖ »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

ﻗـﻀـﻴــــﺔ

ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ وﺷﺒﺢ ﺑﻴﻊ »اﻟﺠﺰر« اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
»إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ردﻳﺌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻓﻠﻤﺎذا
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض أو ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻘﻮد ﺷﺮاﻛﺔ ،أﻟﻴﺲ اﻟﻬﺪف ﻫﻮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ؟« ..ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﻴﻞ
ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  120ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .وﻛﺎن اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴّﻌﻮدي
اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﳌﺼﺮ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺰﻳﺎرة
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ ووﺿﻊ اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﳌﺸﺮوع
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﻨﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﳌُﻴﺴﺮ.
وﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻌﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﳌﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  35أﻟﻒ ﻣﺘﺮدد ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺎدات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ،أﻣّﺎ ﻋﺪد اﳌﺤﺠﻮزﻳﻦ ﻓﻴﺼﻞ إﻟﻰ  18أﻟﻔﺎ،
ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻧﻪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﺟﺰر اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻴﺴﺖ وﺣﺪﻫﺎ..

ﺧﻼل اﻟﺰّﻳﺎرة ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻋﻘﺐ اﻧﺪﻻع أزﻣﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﺎزل
ﻣﺼﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺧﺮﺟﺖ وﻛﻴﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء د .ﻣﻨﻰ ﻣﻴﻨﺎ ﻟﺘﻘﻮل
إنّ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﺼﺮ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﺟﺰر اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ
وﺣﺪﻫﺎ ،وأﺷﺎرت اﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺸﺮات »اﻟﺠﺰر« اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻬﺎﻣّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّم ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﳌﻼﻳﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ
رﻫﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ .وﻫــﺬه اﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﻟﻦ
ﻳﺤﺘﻤﻠﻬﺎ اﳌﺼﺮﻳﻮن ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘّﻲ اﻟﻌﻼج ﺧﺎرج
ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎوﺋﻬﺎ اﻟّﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
اﻹﺻﻼح .وﻗﺎﻟﺖ» :ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪي ﻟﺮﻓﺾ أي ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺳﻴﺎدة
ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ذرة ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب اﳌﺼﺮي ،أﻻ ﺗﺮون ﻣﻌﻲ أن
اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻳﻬﺎ واﺣﺪ وراء اﻵﺧﺮ،
ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت )»أﺑﺮاج« وأﺧﻮاﺗﻬﺎ( ،وﻫﻲ
ﺷﺮﻛﺎت ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﻼّﻛﻬﺎ وﻻ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻛﻬﻢ ..أﻻ
ﺗﺮون ﻣﻌﻲ أنّ ﻫﺬا أﻳﻀﺎً ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎدة وﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺸّﻌﺐ اﳌﺼﺮي وﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﳌﺼﺮ؟«

ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎﺑﺔ ﻣﻬﺪّدة؟

وﻗﺪ أرﺳﻠﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻹدارة ﻗﺼﺮ
اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻟﺘﺴﺘﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮل ﻛﻞّ ﻣﺎ ﺗﺮدّد ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم ﻋﻦ »اﻟﻘﺮض« اﳌﻮﺟّﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.
وﺗﺴﺎءﻟﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻀّﺨﻢ
اﳌﻮﺟّﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ ـ وﻫﻮ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ـ
ﻫﻞ ﻫﺬا اﳌﻠﻴﺎر »ﻣﻨﺤﺔ« أم »ﻗــﺮض«؟ وإذا ﻛﺎن ﻗﺮﺿﺎً
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺷﺮوﻃﻪ؟ وﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻮﺟّﻪ ﻟﻘﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻴﻜﻮن
ﻫﻮ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺴﺪاد ،أم أﻧﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﻟــﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ )ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎً( واﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺪاد؟ وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أنّ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ
اﻹﻋﻼم ﺗﻘﻮل إنّ ﻫﺬا اﻟﻘﺮض اﳌﻴﺴّﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﺋﺪة  3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﻪ  30ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﻨﻮﻳّﺔ ،ﻛﻤﺎ
أﻧّﻪ ﺳﻴﺴﺪد ﻋﻠﻰ  20ﻋﺎﻣﺎ ،ﻓﻴﻜﻮن إذاً ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺪاد 50
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ أﺧﺮى ﺳﻨﻮﻳﺎً ،ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  80ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻟﻘﺴﻂ
ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ .وﻣﻦ ﺛﻢّ ﻳﺼﺒﺢ
اﻟﺴّﺆال ﻫﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ اﻟﺬي
ﻳﻘﺪّم ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻣﺠّﺎﻧﺎً أو ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أن ﻳﺴﺪد
 80ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،إﻻ إذا ﻏﻴّﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ؟ وﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ
اﻟﺴﺪاد ..ﻫﻞ ﻳﺘﻢّ ﺑﻴﻌﻪ؟
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻧﻔﻰ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎوف ﺑﻘﻮة
ﻋﺒﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ »اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق اﳌﺴﺎس ﺑﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت«.
اﻟﺼﻮرة رﻏﻢ اﻟﺘﻄﻤﻴﻨﺎت ﺗﺘﻄﻮر ﺳﺮﻳﻌﺎً .ﻓﺨﻼل زﻳﺎرة
اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ ،ﺗﻢّ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻟﻮﺣﺔ رﺧﺎﻣﻴﺔ ﺑﺴﻄﻮر ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،إﻻ
أﻧﻪ وﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺗﻬﺸﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻃﻼب
وأﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺴﺮ أوﻻً ﻛﺎﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ  /اﻟﻘﺎﻫﺮة ـ ﻣﺼﺮ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻢّ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺼﻮر رﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﻓﺾ أي ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻟﻴﺲ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ وﺣﺪه ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﺸﻤﻠﻪ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﺼﻮرات ،وﻟﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺮﺟﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺪاول
ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً ﺛﻢ ﻋﺎدت ﺣﺜﻴﺜﺎً ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة
ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺳﻂ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻤﺤﺎوﻻت ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﺄﻛﻴﺪات رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ
أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ.

»اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ«

ﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻘﺘﺮَﺣَﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ .ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،وأول ﺧﻄﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻫﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ .وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﳌﺬﻛّﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ
اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻌﺾ
اﻟﻨّﻘﺎط اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺮض اﳌﻤﻨﻮح ،ﻣﻨﻬﺎ أنّ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻘﺮض ﺗﺒﻠﻎ  450ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) 930ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ

ﻣﺼﺮي( ﺑﻔﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  5ﺳﻨﻮات ،ﻋﻠﻰ أن ﻳُﺴﺪَّد
اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  20ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﻌﻼج ،ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 1.5ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻄّﻰ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺪول .وﻳُﻌَﺪّ ﻫﺬا أﺣﺪ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻋﺘﺮاض ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر اﻷﻃﺒﺎء داﺧﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﻃﺐ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ واﻟﻨﻘﻴﺐ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء د .ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻴﺮي ،اﻟﺬي ﺳﺒﻖ وﻋﻄّﻞ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎً ﺣﻜﻮﻣﻴﺎً ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﺎﻛﻴﻨﺰي« اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ،وﻋُﺮف
اﳌﺸﺮوع ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑـ »رؤﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ .«2020
وﺷﻤﻞ اﻟﺮﻓﺾ أﺻﻮات ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻗﺴﺎم
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺸﺘﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ أي ﻗﺮار ﻳﺨﺺّ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  11ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ وﻣﻌﻬﺪاً ﻣﺘﺨﺼﺼﺎً ،وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﻷﺧﻴﺮ ﺗﻢّ إﻟﻐﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮة
ﻋﻠﻰ رؤﺳﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
وﻣﻦ اﻟﻼّﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أنّ ﻣﺸﺮوع »ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺠﺪﻳﺪ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ« ،ﺳﺒﻖ أن ﺗﻘﺪّم ﺑﻪ
وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻃﺒﻘﺎً ﳌﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺠﺎﻟﺲ اﻷﻗﺴﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﻼل

ﻋﺎم  ،2012وﻛﺎن ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﻃﺐّ ﻋﻴﻦ
ﺷﻤﺲ .ورﻏﻢ ﺗﺮوﻳﺞ رﻣﻮز ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﻨﺤﻞّ
ﻟﻬﺬا اﳌﺸﺮوع ﺣﻴﻨﻬﺎ ،إﻻ أﻧّﻪ ﺗﻢ رﻓﻀﻪ ﺑﻘﺮار أﻏﻠﺒﻴﺔ
رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻗﺴﺎم ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ .وﻫﻜﺬا ﺗﺪور
اﻟﺪاﺋﺮة وﻣﺨﺎوف اﳌﻬﺘﻤﻴﻦ ﻻ ﺗﺨﺺّ ﻓﻘﻂ »ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﻨﻲ«
أو »اﻟﻘﺮض اﻟﺴﻌﻮدي« وﺣﺪه ،وﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﻳﺘﻢ
ﺗﺄﺻﻴﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ واﺗﻔﺎﻗﺎت أﺧﺮى ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.
ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻨﺔ أﺧﺮى ﻟﻬﺎ ،ﺗﺤﺪﺛﺖ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﻣﻨﻰ ﻣﻴﻨﺎ ﻋﻤﺎ
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻠﻒ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وأﺷــﺎرت إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت
ﻋﺮﺑﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﺒﺮى ،ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ »أﺑﺮاج ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺘﺸﺘﺮي  17ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺼﺮﻳّﺎً ﺧﺎﺻّﺎً ﺷﻬﻴﺮاً .ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻜﻦ اﺷﺘﺮت
ﺳﻠﺴﻠﺔً ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻄﺒﻲ واﻷﺷﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ
ﺷﺮﻛﺎت أدوﻳﺔ ﻛﺒﺮى ،ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺨﻄﻄﺎً ﻻﺣﺘﻜﺎر
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ داﺧﻞ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﳌﺼﺮوﻓﺎت
وﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ  42.2ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .إﻻّ أنّ
ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ،رﻏﻢ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺗﻮاﺟﻪ أرﻗﺎﻣﺎً أﺧﺮى ﺻﺎدﻣﺔ وذات دﻻﻟﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻨﺪ اﻷﺟﻮر واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﺣﺪه ﻋﻠﻰ
 62ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﺘﻤﺎدات.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺨﺎص )ﻣﻦ
ﺟﻴﻮب اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ( ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ
وﺣﺪه  53ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ــ وﻓﻖ إﺣﺼﺎءات رﺳﻤﻴﺔ ــ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺼﺮ
ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺨﺎص
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ،وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺧﻠﻞ واﺿﺢ ﺑﺤﻖ
اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﻔﻠﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﻳﻠﺰم
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻟﻴﺼﻞ
إﻟﻰ  3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ..وﻻ ﻋﺰاء
ﻟﻠﻤﺘﻮﺟﻌﻴﻦ.

وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أنّ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا

ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

اﻹﻧﻔﺎق ووﺟﻮﻫﻪ

ﻣﻨﻰ ﺳﻠﻴﻢ

ﺷَﻌﺮك ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ!
ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ﻋﺎد وﻋﺎدت ﻣﻌﻪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴّﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ .ﻫﺬا
ﻫﻮ اﳌﻌﺘﺎد ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺮﺟﻴﺴﺎ اﻟﺼﻮﻣﺎل ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﻹﺟﺎزة اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ،
أن ﺗﺼﺎدف ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ دﺧﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻄﺮف ﻓﻲ ﻣﺰاﺟﻴﺘﻪ ،اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻋﺎدﺗﻬﻢ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺨﺠﻠﻮن ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﺠﻨّﺒﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮدﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﺘﻌﺎﻣﻠﻬﻢ اﳌﺴﺘﻔﺰ ،ﻓﻼ ﺷﻲء ﻳﻔﺎﺟﺌﻬﻢ ـ ﺣﻘﻴﻘﺔ ـ ﺳﻮى ﻻ ﻣﺒﺎﻻة اﳌﻮاﻃﻦ
ﺑﻌﻮاﻗﺐ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺣﺮاﺟﻬﻢ وﺗﺬﻛﻴﺮﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﻦ
ﻳﺘﻠﻘﻰ راﺗﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،إن ﻧﺴﻲ وﻟﻮ ﻟﻠﺤﻈﺔ أﻧّﻪ إﻧﺴﺎن ﻣُﻠﺰَمٌ ﺑﺄن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺪّ اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻷﺧﻼق اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻐﻨّﻰ ﺑﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﺗﻌﻴﺶ اﻟﻴﻮم ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺮﺟﻴﺴﺎ ﺣﻤﻠﺔً ﺗﻌﻮد وﺗﺨﺘﻔﻲ ﺣﺴﺐ أﻣﺰﺟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺪّاﺧﻠﻴﺔ ،ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﻓﻲ ﻇﻠّﻬﺎ أن ﻳﺘﻢّ إﻳﻘﺎف أﺣﺪ
اﻟﻔﺘﻴﺔ اﳌﺮاﻫﻘﻴﻦ ،ﺑﻐﺾّ اﻟﻨّﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،وﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ،
ﻟﻴﺘﻌﺮّض ﻟﺴﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸّﺘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﻣﺜﺎﻟﻪ اﳌﺘﺴﺒﺒﻴﻦ ﺑﻔﺴﺎد اﳌﺠﺘﻤﻊ
وﺧﺮاب أﺧﻼﻗﻪ ،ﺛﻢ ﻳﺘﻢ أﻣﺮه ﺑﺎﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻣﻬﺪداً ﺑﺎﻟﺘﻌﺮّض

ﻟﻠﻀﺮب اﳌﺒﺮح واﻟﺤﺒﺲ ،ﻟﻴﻄﺄﻃﺊ ﺑﺨﻨﻮع ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﺎ ﻷﻳﺎدﻳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﻘﺺ ﺧﻴﺎﻃﺔ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻳﺘﻢ ﺑﻪ »ﺟﺰ« ﺷﻌﺮه ﻣﻦ اﻟﻐﺮة واﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ ﻧﺤﻮ أﻗﺮب ﺻﺎﻟﻮن ﺣﻼﻗﺔ ﻟﻴﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺷﻌﺮه اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻪ!

ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘّﻤﺮّد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أنّ ﺗﺴﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﻌﺮ »أﻓﺮو« اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻼﺣﻘﺔ وإﻫﺎﻧﺔ ﻣﻦ
ﻳﺘﻢ »ﺿﺒﻄﻪ« ﺑﻬﺎ ،ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺸّﻌﺐ اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲّ ،ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺸﺮات اﻟﻘﺮون ،ﻓﺈنّ اﳌﺮاﻫﻘﻴﻦ واﻟﻔﺌﺎت
اﻟﺸّﺎﺑّﺔ  -ﺣﻮل اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  -ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴّﺰ ﻋﻦ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨّﺎ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﻠﻴﻖ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻹرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ
ﺗﻤﺮد واﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ وﻓﺴﺎد اﻟﺠﻴﻞ اﻷﻛﺒﺮ ،واﻟﺤﻨﻴﻦ ﻟﻔﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪو
اﻟﺸﺠﻌﺎن واﻟﻜﺮﻣﺎء ذوي اﻟﺸﻬﺎﻣﺔ ،ﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻼﻧﺘﻤﺎءات
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺴﻮﻳﻎ اﻟﻈﻠﻢ واﻹﺟﺤﺎف ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ

ﻣﻦ ﻳﺘّﺨﺬون ﺗﺴﺮﻳﺤﺔ »أﻓﺮو« ﺣﻨﻴﻨﺎً ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺮةً
ﺑﺎﻷﻣﻞ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺸﻌﺐ اﻣﺘﻸ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻪ ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﻮب.

اﻟﺪاﻋﻲ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻟﺼﻴﻒ ﺗﺒﺪأ ﺟﻬﺎت ﻣﺆﺛﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺑﻘﺮع ﻧﺎﻗﻮس
اﻟﺨﻄﺮ ،ﻓﻲ ﺗﺤﺬﻳﺮٍ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻋﻮدة اﳌﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻠﺠﻮء،
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ »ﻃﻘﻦ ــ ﺑﻴﺲ« )ﻳﺰﻳﻠﻮن اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ(،
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺨﺎوف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﳌﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ،ﻓﺈنّ ﺗﻠﻚ
اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻬﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﻄﺎﻟﻬﻢ ،ﺑﻞ ﺗﺘﺠﻨّﺒﻬﻢ ﻟﺘﺸﻌﺮ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﺑّﺔ ﻣﻦ
اﳌﺤﻠّﻴﻴﻦ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﺮ واﻹﻫﺎﻧﺔ ،وﻫﻜﺬا ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ اﻹﺣﺒﺎط ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﻧﺪﻓﺎع ﳌﻐﺎدرة اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄيّ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،ﻓﻲ ﻇﻞّ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺿﻴﻖ ذات اﻟﻴﺪ.
وﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎول ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﳌﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ،ﻓﺈنّ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﻳﻤﻜﻦ إﺧﻤﺎدﻫﺎ واﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺷﻮة ،ﻳﺘﻔﺎوت ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ

ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ،وﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻞّ ﻣﺎ دام ﻫﻨﺎك ﺳﺨﺎء ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ
اﻟﺪوﻻرات دوﻧﻤﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ.

اﳌﻔﺎرﻗﺔ!

إﻻّ أنّ اﳌﺜﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔً ﻟﻜﻞّ ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ،أنّ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ذاﺗﻬﻢ ،ﻻ
ﻳﺸﻜّﻠﻮن أيّ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﺴﻠّﺒﻲّ
ﺟﻠﻴّﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة اﻟﺴّﻜﺎن ،إذ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺗﺴﺮﻳﺤﺎت اﻟﺸّﻌﺮ ،أو
أزﻳﺎء اﻟﻔﺘﻴﺔ واﻟﻔﺘﻴﺎت ،ﻳﺘﺠﻮّل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎل ﺑﻴﻊ اﻟﻘﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻠﻖ ﺗﻠﻮﺛﺎً ﺳﻤﻌﻴّﺎً وﺑﺼﺮﻳّﺎً ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳّﺔ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺨﺪّرة ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﻴّﺐ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ
اﻟﺨﻤﻮر اﳌﻬﺮﺑﺔ اﳌﺠﻬﻮﻟﺔ اﳌﺼﺪر ،وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ
ﻣﺨﺼّﺼّﺔ ﻟﻌﻼج أﻣﺮاض ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ زﺑﻮن »ﻣﻮﺛﻮق« وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ!

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪي
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺼّﻮﻣﺎل

ﺑﻴﺖ اﻟﺨﻮذة
ﻳﺮﺳﻞ ﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺸﺎﻏﺒﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻔﻈﻮن دروﺳﻬﻢ وﻻ ﻳﻨﺠﺰون
واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ،ﻏﺮﻓﺘﻲ ﺑﻼ ﺑﺎب وﺗﺠﺎور اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ،ﻫﻲ ﻻ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺤﻔﺮة اﻷﻓﻘﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻘﺎً ﺣﻔﺮة أﻓﻘﻴﺔ
ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻘﺼﺮون اﻟﺼﻐﺎر وﻫﻢ ﻳﺘﺄوﻫﻮن وﻳﺴﺘﻨﺠﺪون ﺑﺄﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻟﻢ ،ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻲ ﻻ
أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻨﺠﺪ ﺑﺄﺑﻴﻪ ،اﻵﺑﺎء أﺷﻴﺎء وﻫﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة إﻻ داﺧﻞ ﺑﺮواز ﺻﻮرة اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ.
ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻏﺮﻓﺘﻲ وﻻ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﻢ راﺋﺤﺘﻬﺎ اﻟﻌﻄﻨﺔ ،ﺳﺘﻈﻞ ﺗﺤّﻒ ﺑﺄﻧﻮﻓﻬﻢ ﺣﺘﻰ
وﻫﻢ ﻳﺘﺨﺮﺟﻮن وﻳﺘﺰوﺟﻮن وﻳﺘﻜﺎﺛﺮون.
أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺴﺄﺗﺬﻛﺮُّ ﻣﺎ ﺣﻴﻴﺖْ آﺧﺮ ﻃﻔﻠﻴﻦ وﻗﻔﺎ أﻣﺎﻣﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻌﻘﺎب .وﺑﺼﻔﺘﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺎً ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ أو
أداة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳّﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺪرﺳﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن ﻳﻐﻠﻘﺎ اﻟﺒﺎب وﻳﺪﺧﻼ.
ﻋﺎدة ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮل وﻫﻢ ﻳﻜﻔﻜﻔﻮن دﻣﻮﻋﻬﻢ :ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎب
ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ.
ﺛﻢ أﺟﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب ﻏﻴﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى ،أﺻﻔﻌﻬﻢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮﻫﻢ وأﺑﺪأ اﻟﻌﻘﺎب.
ﻣﻊ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ اﺧﺘﻠﻒ اﳌﻮﺿﻮع .ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ ادﺧﻼ واﻏﻠﻘﺎ اﻟﺒﺎب .ﻓﺪﻓﻊ اﻷخ

اﻷﻛﺒﺮ أﺧﺎه اﻷﺻﻐﺮ ،اﻷﺻﻐﺮ ﻻﻣﺲ اﻟﻬﻮاء ﺑﻜﻔﻪ ودﻓﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن
ﺑﺎﺑﺎً.
ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻜﻮى اﳌﺪﻳﺮ ﺑﺄن اﻟﻮﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﺎرﻏﺎً وﻳﺪﻋﻴﺎن أن اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻞ
اﳌﻀﺒﻮط ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻲء ،ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻓﺘﺮ ﻛﻠﻪ ﻧﻈﻴﻒ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم.
اﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻳﺎن ﺷﻴﺌﺎً ﻻ ﻧﺮاه وﻻ ﻧﺤﺴﻪ .ﻫﻜﺬا ﻳﺪﻋﻲ ﻫﺬان اﳌﺸﺎﻏﺒﺎن ،ﺳﻮء ﺗﺮﺑﻴﺔ واﻧﻔﻼت ﻳﺎ
أﺳﺘﺎذ ،ﻫﻜﺬا ﻳﻌﻠﻖ اﳌﺪﻳﺮ وﻫﻮ ﻳﻘﺪﻣﻬﻤﺎ ﻟﻲ.
ﺑﻌﺪ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﺧﻴﺰراﻧﺘﻲ اﳌﺸﻬﻮرة ،اﻋﺘﺮف ﻟﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻵﺗﻲ :ﻧﺤﻦ ﻧﻜﺘﺐ اﻟﻮاﺟﺐ
ﻛﻞ ﻳﻮم ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ،ﻧﻜﺘﺒﻪ ﻣﻊ أﺑﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ ،أﺑﻮﻧﺎ ﻳﻮﻗﻈﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ،ﻳﻀﻊ ﺧﻮذﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮاش وﻳﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ،أﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ وﺗﺒﻜﻲ ،ﻻ ﺗﺴﻠّﻢ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ،ﻫﻲ ﻻ ﺗﺮاه ﻣﺜﻠﻜﻢ،
وﻣﺜﻠﻜﻢ ﻻ ﺗﺮى اﻟﻮاﺟﺐ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮاه .ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺘﻴﻘﻆ ﻳﺨﺘﻔﻲ أﺑﻲ واﻟﻮاﺟﺐ وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺨﻮذة.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎب ،ﻓﺄﻣﻲ ﺗﺮدد داﺋﻤﺎً :ﺑﻌﺪك أﺿﺤﻴﻨﺎ ﺑﻼ ﺑﺎب.
ﺑﺼﺮاﺣﺔ .أﻧﺎ وأﺧﻲ ﻧﺠﻴﺪ ﻏﻠﻖ اﻷﺑﻮاب اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮوﻧﻬﺎ.
ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار
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في املئة نسبة البطالة بين النساء في غزة ،بينما
نسبة البطالة بين الشباب  60في املئة ،وهي األعلى
عاملياً ،وهناك توجه لدى النساء في غزة للعمل عبر اإلنترنت
ملواجهة الحصار ،بحسب موقع «الكترونيك انتفاضة».

نـوافــذ

رمضان ،سنواتُ الليبرالية والحرب
يجيء رمضان هذا العام بحذر ،يطلُّ هاللهُ متوكئاً
على مخاوفَ ال تهدأ ،فرائحة الغالء تترسّب فوق األفواه
الصائمة طبقاتٍ إضافية من عــرقٍ أبيض ال تزيحها
حبّات التمر الرطبة ،وال كأس املاء ساعة اإلفطار ،والناس
يقتصدون من تجوالهم خالل ساعات النّهار ،مثلما
يقتصدون في مشاعرهم .ربّما صاروا يحسبون حساباً
للسعرات الحراريّة التي ينفقونها بال طائل ،وهم ينتقلون
بين وجُومٍ يَلكُم سحناتِ بائعي «العرِق سوس» و «التمر
هندي» قبل أذان املغرب ،أو بين الصاالت املبعثرة ملؤسسة
الخزن والتسويق ،تقلّب أيديهم سلعاً كثيرة ليشتروا
القليل منها ،تلك التي تصلح كعزاءٍ متواضعٍ لإلفطار.
تغسلُ أبصارهم األسعار املغروسة فوق الخضار املوسمية
وفواكه الصيف ،ثم تختار أرخصها .ال يعلمون أنّ نظامهم
رفع عنهم كليّاً أغطية الدعم االجتماعي ،بعدما وفّقته
الحرب في مزاولة استرساله في اقتصاد السوق الذي صار
فجّاً منذ العام  ،2008وأكثر فجاجة في السنوات الخمس
املاضية .بحيث بات كل شيء يباع ويُشترى في سوريا،
والنّاس باتوا مجرّد متفرّجين يائسين ،ال اقتراحاتَ لديهم
ملــداواة صورتهم املهزومة في مرايا الصباح ،وكأنهم
زائدون عنها إلى هذا الحدّ.

لعبة الدوالر :من يدير سعر صرفه؟

اتّضح للبسطاء قبل أن يبدأ صومهم هذا العام كيف
أنّ مصرف بالدهم املركزي بمقدوره لو شاء مقارعة سوق
الصرّافة السوداء التي أنجبتها الخيبات املتتالية في
سياسته املالية والنقدية .استطاع أن يرغم سعر صرف
الدوالر خالل األسبوع ما قبل األخير من شهر أيّار  /مايو
على الهبوط بنسبة الثّلث ،وحسّن سعر صرف دوالر
الحواالت ودوالر التصدير ،ثمَّ وعلى نحوٍ غير متوقّع صار
سعر صرف الدوالر لديه أعلى من سعر صرفه في السوق
السوداء ،واستطاع بذلك ،عبر فروع املصرف التّجاري
وشركات الصيرفة ،أن يغيّر وجهةَ كتلةٍ من السيولة
النقدية الضالّة ويعيدها باتّجاه القنوات النظامية ،من
دون أن تغادر إدارة مصرف سوريا املركزي دور «املضارب
األقوى» في سوق القطع باعتباره الدور الوحيد الذي تدرّب
عليه املصرف خالل سنوات الحرب ،ولم يجرّب غيره ،ومعه
أبقت إدارته مسألة سعر الصّرف محتجزة داخل قرارات
إدارية ،وامتنعت عن استخدام أيٍّ من أدوات السّياسة
النقدية كطرح سندات خزينة باللّيرة السوريّة بفائدةٍ
تعادل بصورةٍ تقريبية قيمة التضخم ،وكأنّ تقسيم
السوق إلى سوقٍ سوداء وأخرى نظاميّة هو مجرد تهويمٌ
ساذج غايته التغطية على اقتسام غالل سوق الصرف.
والناس تجرّأت ،وشخَصَتْ بأبصارها تترقّب مشاهدة
هالل هبوط األسعار ،قبل مشاهدة هالل الشّهر الفضيل.

غير أنّ قوانين اقتصاد السّوق التي شرّعها النظام على
مقاس الصّعود الجديد لسلطة املال السياسي خالل العقد
املاضي أفسدت خميرة انتظارهم ،فاألسعار لم تهبط كما
انتظروا ،بدالً من ذلك تدحرجت مجدداً حسابات التفاوت
في سعر الصّرف بين قيمته لدى االستيراد وقيمته
الجديدة لدى البيع .الدولة هنا لم تعد تستورد وتبيع
مواطنيها مباشرة ،بل أخْلت مكانها إلى قانون العرض
والطلب الذي يحدّه من الجانبين تآكلٌ مرير أصاب القوّة
الشرائية للّيرة السوريّة ،وارتفاع مطّرد في املستوى العام
لألسعار مع ثبات في املتوسط العام للدخول.

الطريق إلى السوق السوداء

تنسحب الدولة إذاً بمنطقها ومؤسساتها من جذع
الحياة العامة وفروعها ،كفعلٍ ملموس يمكن قياسه
والبرهنة عليه .النّظام ،باعتباره حالةَ التظهير الدائم لفعل
السلطة داخل بنى املجتمع ،بَرمَجَ مثل هذا االنسحاب
وأشرف عليه ،ثم ترك السوق غنيمةً تقتسمها قوى
جديدة صاعدة تبلورت داخل الدولة األمنية العميقة خالل
فترة االقتصاد املغلق ،وأخرى نجحت في تطعيم ثرواتها
املتراكمة بالسياسة ،فحجزت مكاناً الئقاً لها بين الورثة
املحتملين لتركة «اقتصاد الدولة التأشيري» ،وهي السوق
السورية املغلقة طيلةَ ثالثة عقود ،تركةٌ شهيّة لورثةٍ غير
شرعيين أسقطوا الناس من حساباتهم ملصلحة معادلة
تعظيم ثرواتهم الشخصية .ثم جاءت حجّة الحرب
تَجْلي ما تبقى من شكوك محتملة تخصّ شكل االقتصاد
ودور الدولة ،وتقترح على الناس تدريباً إضافيّاً مضنياً
ينفعهم في التعايش مع قوانين اقتصاد السوق ،فاعتادوا
اختفاءَ بعض السلع األساسية من منافذ البيع النظامية،
ثمَّ اعتادوا ظهورها بأثمانٍ كبيرة في أسواق الظلّ ،تلك
التي ال تخضع ـ من الناحية النظرية على األقل ـ لرقابة
الدولة وقوانينها .أســواق ســوداء أنعشتها الحرب،
ووسّعت شهيّتها ،فصارت تبيع على املأل القطع األجنبي،
واملحروقات ،وبعض صنوف األدوية النوعية .والنّظام
تعمّد رعايتها في الخفاء وفي العلن .هذه الرّعاية امتدت
أيضاً لتشمل التغاضي عن تعطيل رئيس قسم األمراض
الباطنية في مستشفى حكومي مثالً لجهاز التنظير ،حتى
يلجأ املرضى صاغرين إلى جهاز التنظير الذي يمتلكه في
عيادته الخاصة (تنظير املعدة يكلّف  10آالف ليرة أي 20
دوالرا في العيادات الخاصة) ،ثم تُعطّل نفس اليد الجهاز
املستخدم في عمليات  ERCPداخل املستشفى الحكومي،
فيضطر املرضى إلجراء هذا النّوع من العمليّات داخل
مستشفى خاص لديه باملصادفة مثلُ هذا الجهاز (تكلّف
عملية إزالة الحصى من القناة الجامعة في مستشفى خاص
بتقنية  ERCPنحو  100ألف ليرة أي حوالي  200دوالر).

 ..بــألــف كـلــمـة

حـلـــــم..

ريهام الشامي  /مصر

تتكلّس تلك الصفعات املتتالية على وجوه املرضى في حرم
الشهر الفضيل ،يعْبرون بأوجاعهم صائمين من بين
شقوق الصور الشعاعيّة للقفص الصدري ،إلى غرفٍ تشقّ
بطونهم بعجل ،لتعالج تَلَفَ أجسادهم.

قانون اإلفطار باإلغاثة

اختلطت خطوات التعبّد خالل الجزء األوّل من شهر
رمضان بكمائنِ املوت املتخفّي خلفَ فتاوى تؤجّجه ،ليصير
ضحايا القصف على إدلب يوازنون ضحايا السيّارة
املفخخة التي فجّرها «داعش» في حي «السيّدة زينب»،
لكنّ رمضان بمكنوناته الليبرالية الجديدة داخل خريطة
سيطرة النظام يظلُّ أهونَ من رمضان الذي يجيء على
جغرافيا سيطرة املعارضة ،وهي الخاضعة لفلسفة القصف
الجوّي في كلِّ لحظة .تصفيةٌ غير متوازنة ،وموتٌ مؤكد
يتناوب على قضمِ الضمائرِ قبلَ األجساد .لكن قوانين
السوق تظلُّ قائمة ،تسوسُ حياة الناس وتالزمهم كظلّهم،
داخل مناطق سيطرة النظام كما داخل مناطق سيطرة
املعارضة ،حيث «املحاكم الشرعيّة» ال تنفكّ في مطالبة
غرف الرقابة التابعة للمجالس املحلّيّة بمتابعة أسعار
املواد األساسية بصورةٍ يوميّة .لديهم أيضاً احتكارات
كالتي تحكم منطق االستيراد في أماكن سيطرة السلطة،
وإن بصورةٍ أقل جالفة ،ليصل سعر كيلو الطّماطم هناك
إلى  400ليرة (أقل من دوالر) ومثله سعر كيلو السكر.
تتذبذب األسعار بصورةٍ يوميّة ،قبل أنّ تُعلّق على الفتاتٍ
صغيرة من الورق املقوّى سرعان ما يجري استبدالها
بأخرى في يوم الصيام التالي .وفي مناطق أخرى يتسكع
الجوع بال تعب ،جوعٌ ال يتعقّب هالالً شحيحاً في السماء
لينتهي ،وال يريحهُ أذان املغرب املنبعث شحيحاً من ثقوب
مئذنة .في داريا يفطر الناس على محتويات املساعدات
الغذائية املعلّبة ،بعدما أدخلت األمم املتحدة تسعَ شاحنات
إغاثيّة خالل األيام األولى من رمضان علّها تفكُّ بها بعضاً
من مالمح الجوع الذي يحاصر املكان ،وال يشبع .إذ تقدّر
أرقام املعارضة السوريّة خضوع  535ألف شخص لحصار
طويل ،يتوزّعون بين  50ألفا في مضايا ،و 325ألفا في
الغوطة الشرقية ،و 40ألفا في املعضمية وداريا ،و 60ألفا في
مخيم اليرموك والحجر األسود بدمشق ،و 15ألفا في حي
الوعر بحمص ،و 20ألفا في مراكز دير الزور.
في سوريا ال يبدأ رمضان بهالل ،وال ينتهي بآخر .اعتاد
الناس الباقون في البالد على صيامٍ طويل يَفْطَر على
صبرهم.

أيمن الشوفي
صحافي من سوريا

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»

ـ نزيف ـ سارة جمال
ـ الحرب النفسية سمة االمتحانات في موريتانيا ـ املختار ولد محمد
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

«أغنية حب لسقطرى»
املشروع الفوتوغرافي
بعنوان «أغنية حب
لسقطرى» بدأ كبحث
مــصــوّر حـــول نساء
تحدّين مجتمعاتهن
فــي ظــــروف صعبة،
فهي معزولة ومحكومة
بــالــعــادات والتقاليد.
نساء جزيرة سقطرى
يــمــنــيــات قـــويـــات،
تعملن في شتى أنواع
املهمات داخل وخارج
املــنــزل :صيد السمك
والحيوانات البحرية،
رعاية املاشية ،وتعليم
بناتهن السباحة.
تصوير:
أميرة الشريف ـ اليمن

مدونات

مبادرة شبابية تطوعية في غزة

يحدث في مصر اآلن ما يحتاج إلى تفسير..

إلى السيد عبد الفتاح السيسي

أفضل األمثلة التي تأكدت فيها أن مواقع التواصل االجتماعي من املمكن أن يكون لها عظيم األثر
على أرض الواقع هي حملة اإلحسان التطوعية التي حوّلت مشاعر رثاء الحال والبؤس اإلنساني على
املحتاجين والفقراء في غزة من مجرد اليك على فيسبوك إلى املساهمة الحقيقية والفاعلة في تغيير
أحوالهم ألفضل منها ..وأمست بالنسبة لهؤالء البسطاء في كل عامٍ طقساً ال يتجزأ من طقوس
رمضان يشتاقون إليه ويحبون لقاءه..

الناس سهرانة للفجر في شارع املعز واملنظر حلو ويوحي باألمان والبهجة ودعاية جيدة
للبلد ولألمن فيها ..لكن ال بد من ملسة تخرّب املشهد كله ..بمجرد سماع صوت مؤذن
الفجر ظهر ضابط من قسم الجمالية وجنوده ،وبطريقة آمرة طلب من الجميع املغادرة
والذهاب إما للمساجد أو للبيوت ،ومن أصحاب املحال إغالقها .سرى الضجر بالنفوس التي
كانت مبتهجة منذ لحظات ..تقدمتُ من أحد أمناء الشرطة مع الضابط وسألته عن سر
إجالء الناس عن الشارع بتلك الطريقة فكان ردّه :الفجر أذن والناس دي لو محترمه تروح
الجوامع تصلي أو تقرا قرآن ..لكن اللي قاعد يحب في واحدة واللي هايولّعلي سيجاره
دلوقت ..وكده هايبقى فاطر في مكان عام وهاكون مضطر أقبض عليه ..باملناسبة كان
أغلبهم عائالت وسيداتهم محجبات ومعهم أطفال  -لو محترمين كانوا دخلوا سيدنا
الحسين لحقوا الفجر .وأنت يال كمان إلحق الفجر».
انسحبت في هدوء ضارباً كفاً بكف ..هذا اسمه نشر الجنون العام! ()...

الحملة ليست إغاثية فقط ..بل هي شبابية مجتمعية تُعنى بتنمية مفهوم التطوّع داخل نفوس
شبابنا الغزيّ ألقصى درجة وتعزز داخلهم حسّ املسؤولية والشعور باآلخر الذي ال ينتظر في كثير
من األحيان إال من يشعر به ()...

هذه القاهرة ،لم تعرف عمرها املطوعين أو شرطة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ..إذا
كانت تلك حاالت فردية فلتسارعوا إلى ضبطها ..أما لو أن التدخل األمني في عالقة الناس
بربها حالة عامة فتلك كارثة.

وصلتني دعوة سيادتكم لحضور إفطار األسرة املصرية بصفتي رئيساً التحاد طالب جامعة حلوان،
هذه الصفة التي لوالها لكنت سجين رأي أو مطارداً وربما مجهوالً ()...
أتمنى أن تتقبل كلماتي بصدر رحب ،أبلغها لسيادتكم هنا ( .)...األسرة املصرية سيادة الرئيس
تصوم رمضان مكلومة ومفطورة على ذويها في سجون معاليكم .األسرة املصرية سيادة الرئيس
تصوم وتفطر أمام األقسام والسجون والنيابات فقط ملعرفة مصير ابن أو أب لم يقترفوا جُرماً ،فقط
اعترضوا على رؤية سيادتكم التي اعترفتَ أنت شخصياً بأن  90مليون مصري غير راض عنها.
األسرة املصرية سيادتكم تنتظر رصاصة الرحمة من وزارة الحاالت الفردية ،أو حكما قاسياً من
منصة العدالة ،أو الهروب من سياج القهر واالستبداد والغالء .أنا لن أطيل ولن أضيع وقت سيادتكم
وال وقتي في خطاب لن يصل إليك وإن وصل فلن تلتفت له .فقط لو كان لدي متسع من الوقت
لحضور «عزومة فطار» فأعتقد أني سأفطر مع من يقولون بأن تيران وصنافير مصرية والقدس
الشريف عربية وأن مصر دولة ووطن ،ولو بشق تمرة!
من صفحة ( Mohammed Morsy Mohammedعن فايسبوك)

بدأت الفكرة من عدة شباب متطوعين نقلوا صدقات آبائهم وجيرانهم وأقربائهم ميسوري الحال
إلى من يحتاجونها من نفس جيرانهم وأقربائهم وأولئك الذين «يحسبهم الجاهل أغنياء من
التعفف» دون أن يدخلوا في دورة حياة املؤسسات األهلية اإلغاثية هنا التي يسلب معظمها ما يرد
إليها من أموال أو توزعها ملن ال يستحقها تبعاً لوالءاته وأفكاره الحزبية دون النظر إلى مدى عوزه
املاديّ..

من صفحة ( Morad Naimعن فايسبوك)

من صفحة ( Mahmoud Eltamimiعن فايسبوك)

