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السلطات الــســوريــة تنظم
«حلوالً » لألزمة املعيشية تقوم على
إنعاش الزراعة واستيالد أنماط
إنتاج منزلي .وسيرة نوبل للعلوم
احمد زويل الذي توفي مؤخراً.
وفي» فكرة» :املعتقل الفلسطيني
بالل كايد.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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فضائح البرملان العراقي تكشف
املنظومة القرابية القائمة داخل
السلطة ومع «رجال األعمال».
وسياق زيارة الجنرال السعودي
انور عشقي إلسرائيل ودالالتها.
وفي «بيتونة» :تنويصور ،ملمح
من الجنون في العراق.
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في بنية الدولة املغربية .و«بألف
كلمـة» عـن البحـر والحيـاة فـي
غـزة .وفـي املدونـات :االنتهاكات
فـي اليمـن ،وماهيـنـور املصـري،
و«حركة  25فبراير» املوريتانيـة.
وعلــى املوقــع :أسـعـار النـفـط،
و«وكالة البلح» وغيرها..
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ألعاب الخطر :أطفال النقب نموذجاً للوطن العربي
«شارع  »60هو أحد أطول الشوارع في فلسطين املحتلة عام
 ،1948يربط بين بئر السبع الصحراويّة جنوباً ،والناصرة الجليليّة
شماالً  ،وتَعْبر بعض مقاطعه داخل األراضي املحتلّة عام  1967أيضاً،
خادماً مستوطني الضفّة الغربيّة ،ما يجعله شارعاً مستهدَفاً من قبل
املقاوِمين الفلسطينيين في منطقة الخليل خاصةً ،وهو ما جعل اسم
الشارع في اآلونة األخيرة كثير التردد في الصحافة واألخبار.

الله يرسل الشرطة اإلسرائيلية

القصّة في «شارع  »60مختلفة هذه املرّة .صور مذهلة ال تُصدّق:
على الطريق السريع الذي تسير فيه السيارات والشاحنات
بسرعات تصل حتّى  120كيلومتراً في الساعة ،طفالن يقودان
سيّارة كهربائيّة ،لعبة تسير بسرعة  30 - 20كيلومتراً في الساعة.
سيّارة كهربائيّة تبدو للوهلة األولى من الكماليّات التي ال تتمكن
منها إال العائالت الثريّة ،لكنّها بالحقيقة من نوعٍ منتشرٍ بشدّة في
منطقة النقب نسبةً التساعها الجغرافيّ وترامي قراها .وهو ما يحوّل
وسائل النقل إلى ضرورة ،ومن ثمّ يحوّلها رمزاً اجتماعياً من رموز
النفوذ واملكانة .وامتالك هذا النوع من الكماليّات (بالقروض البنكيّة
املعدومة الكوابح) رغم الفقر املدقع ،يعبّر إلى حدٍ بعيدٍ عن مفهوم
املال الفاني لدى الفقراء ،ذاك الذي يجدر إهداره قبل أن تبتلعه
الديون أو البنوك أو الدولة (بعكس مفهوم االدّخار والتوفير لدى
األغنياء) ،إضافةً النعدام معايير التنافس الجيد ،كالتعليم وتحقيق
الذات أو حتى ملكية األراضي التي صودرت كلها ،وتحوّله ملنافسة
في الكماليّات الفارغة.
طفالن فلسطينيّان بدويّان من صحراء النقب داخل الخطّ األخضر،
األوّل يبلغ من العمر ثالث سنوات وابن عمّه األصغر منه ،يلعبان
بسيّارتهما الكهربائيّة املكشوفة .خرجا من القرية ووصال الطريق
السريع .في حوارٍ له مع وسائل إعالم ،قال والد أحد الطفلين إنّ
«الله أرسل رجال الشرطة حمايةً لهذين الطفلين ،»...وهو يقصد
رجال الشرطة اإلسرائيليّة الذين وجدوا الطفلين أثناء تجوّلهما في
املنطقة.
ال نعرف إن كان الله قد أرسل رجال الشرطة اإلسرائيليّة .لكنّنا
نعرف ما فعلوه هناك :الحظوا وجود املركبة الكهربائيّة ومن يقودها،
لم يركنوا سيّارة الشرطة بعرض الشارع ليوقفوا حركة السير ،ولم
يعترضوا مركبة الطفلين .ظلّوا يتبعونهما في السيّارة ..ويلتقطون
صوراً وفيديو لهما .حتّى بعدما توقّف الطفالن ،لم يهرع رجال
الشرطة ليبعدوهما عن الشارع :أبقوهما في عرضه ليلتقطوا لهما
صوراً على خلفيّة سيّارة الشرطة ،لتتحوّل الصورة والتسجيل
فوراً إلى املكتب اإلعالميّ للشرطة اإلسرائيليّة ،وتُعرض في قنوات
التلفزة والصحف ،قصة شرطة إسرائيليّة «مالئكيّة» وعائلة عربيّة
«متخلّفة» ومهملة .لكن ما بين سطور هذا النشر أبعد من «الخير
مقابل الشر» ،فهي تعكس خطاباً إسرائيلياً يعتمد على مصطلحات
مثل «التطوير»« ،التنظيم»« ،التحديث» ،و «التمدين» ،يستخدمها
االستعمار رسميًّا ليُبرر مخططات هدم عشرات القرى الفلسطينيّة
في النقب وتهجير الناس إلى «بلدات حكوميّة حديثة» ،فتُصفّى
بهذا قضيّة أكثر من مليون دونم من األراضي التي يُطالب أصحابها
باستعادتها ..هذا غير إجبار الناس على التنازل الكامل عن حياة
وثقافة البداوة ،وفي الوقت نفسه اإلبقاء على إفقارهم وعزلهم (وهو
أعلى مستويات التهميش) .الذراع الصهيونيّة املسؤولة عن تنفيذ
هذه املخططات اسمها «سلطة تطوير النقب» ،واستراتيجيّتها
املركزيّة استغالل اآلفات والكوارث االجتماعيّة التي يعاني منها
الفلسطينيون هناك (وإسرائيل مركّب هام في إحداثها) من أجل
تبرير التهجير والهدم.
ربما يكون الله قد أرسل رجال الشرطة لينقذوا حياة هذين
الطفلين .لكنّ األكيد أن ظروفاً محددةً أرسلت هذين الطفلين إلى
الشارع السريع وإلى خطر املوت ،ظروفاً اجتماعيّة واقتصاديّة،
وأخرى عمرانيّة وتربويّة .وكلها اشتقاقات من الظرف السياسيّ
الذي يعيشه البدو الفلسطينيّون في النقب .أخطار شتى تحدق
باألطفال هناك الذين يعيش نحو  40في املئة منهم في قرى ال تعترف
إسرائيل بوجودها 40 .قرية تتهددها إمكانيّة الهدم والتهجير في
كلّ لحظة ،دون خدمات أو مؤسسات ،دون ماء أو كهرباء ،دون
عنوان وال نقطة على الخريطة .أما بقيّة القرى واملدن التي «اعترفت»
إسرائيل بوجودها ،فليست أفضل حاالً .

خطر املوت باألرقام

يشير اإلحصاء األخير في النقب إلى وفاة األطفال الرُضّع (حتّى
سنّ  12شهراً) بنسبة  12.1طفالً من كل ألف طفل بدوي ،وهي
نسبة تساوي أكثر من ثالثة أضعاف النسبة بين األطفال اليهود
( 3.7من كل  1000طفل) .أغلبيّة هذه الوفيّات الساحقة (5.44
من كل ألف طفل) سببها العيوب الخلقيّة والوراثيّة ،التي تحتاج
إلى اهتمام بالغ من حيث املرافقة الطبيّة الدقيقة أثناء الحمل
وبعد الوالدة ،ال تحصل عليها نساء النقب لبُعد العيادات الطبيّة
عن القرى ،وانعدام املواصالت العامّة التام ،وأعراف اجتماعيّة
تُبقي األغلبية الساحقة من النساء البدويّات دون رخصة لقيادة
السيّارة .إحصائيّات األمراض والعيوب الصحيّة التي يعاني منها
األطفال في النقب تضاهي أكثر دول العالم تأخراً .على سبيل املثال
ال الحصر ،فإن نسبة إصابة األطفال بفقر الدم (األنيميا) يصل في
النقب إلى  56في املئة!
إحصاء آخر ( )2013يُشير إلى أن وفاة األطفال البدو (تحت سن
 ،14بين  2008و )2011شكّلت  70باملئة من وفيات األطفال في جنوب
األراضي املحتلّة ،رغم أن نسبتهم من السكان في املنطقة ال تتجاوز
الـ 30في املئة .من العام  2012وحتّى العام  ،2015توفّي في النقب
ما يعادل  16.5أطفال من كل  100ألف طفل بين سن  0و 17عاماً.
للمقارنة ،فإن النسبة في تل أبيب تعادل  3.1أطفال فقط من كل 100
ألف طفل من الفئة العمريّة ذاتها .أغلبيّة ساحقة من هذه الوفيات
سببها «اإلصابات غير املتعمّدة» والتي تشمل حوادث الطرق ،وأهمها
الدهس ،والحوادث املنزليّة ومنها حوادث الغرق واالختناق.

ضياء عزاوي ـ العراق

«الهدم من الداخل»

في محاضرةٍ قدّمتها املعماريّة الشابّة ملى شحادة ملشروع تخرّجها
في العام  ،2015وصفت الوضع الذي يعيشه الفلسطينيّون داخل
األراضي املحتلّة عام ( 1948وليس النقب وحده) كحالةٍ من الهدم
املزدوج :من جهة ،الهدم الفعليّ الذي تنفّذه اآلليات اإلسرائيليّة
للبيوت الفلسطينيّة بشكلٍ منهجيّ واسع ،ومن جهةٍ أخرى الهدم
االجتماعيّ أو «الهدم من الداخل» الذي يمارسه املجتمع بحق نفسه
من خالل البناء العشوائيّ الذي ينتهجه كرد فعلٍ على سياسات
الخنق اإلسرائيليّة ،أي مصادرة األراضي ومحاصرة التجمّعات
السكانيّة الفلسطينيّة ومنع توسّعها ،والتعامل معها على أنها
«بؤر مظلمة» ال يدخلها التخطيط وال يُكترَث بها إال حين تشكل
تهديداً للحدود التي يرسمها اإلسرائيليّون .ينعكس هذا «الهدم
من الداخل» في االنعدام التام للحيّز العام ،والتوغّل الكثيف للبناء
السكنيّ الخاص في كل املساحات املمكنة في البلدات الفلسطينيّة،
ما يُحوّل الشارع ملعباً لألطفال وساحة املدرسة إلى بيت عزاءٍ أو
ساحةً لألعراس .ضيق يَحول أحياناً دون وصول سيارات اإلسعاف
إلى داخل األحياء ،ويجعل مداخل البيوت تفتح أبوابها على الشارع
مباشرة.
نموذج «الهدم من الداخل» يتحوّل في النقب إلى حالةٍ أكثر عنفاً:
غالبيّة القرى غير املعترف بها مثالً هي تجمّعات عائليّة وحمائليّة.
الحيّز العام هو عملياً حيّز خاص بالعائلة املمتدّة .وألنه غير محكوم
بقانون أو تخطيطٍ أو سلطة (فهو كما أسلفنا غير موجود على
الخريطة) ،فينعدم فيه الفرق بين طريق السيّارات واملشاة،
بين خزّانات املياه أو اآلبار ومالعب األطفال ،بين مولدات الطاقة
الكهربائيّة ومساحة رعي املواشي .تُصبح القرية بيتاً كبيراً ،بينما
تضيق البيوت بتعداد أفرادها :معدّل عدد األفراد في البيت الواحد في
النقب يبلغ  7.1أنفار ،وهو أكثر من ضعف املعدّل في بيوت اليهود.
في القرى غير املعترف بها يصل املعدّل إلى  8.16أنفار في البيت
الواحد.
تمنع السلطات اإلسرائيلية ربط هذه القرى بشبكات املياه ،فتبعد
نقاط تعبئة املاء عن القرى مسافات تصل حتّى  12كيلومتراً وأكثر
في أحيان كثيرة .وهو ما يُحوّل السير لجلب املياه الى جزء يومي
من حياة األطفال ملساعدة عائالتهم .وهو محفوف باملخاطر طبعاً.
وحتّى إن تمَّ توصيل املياه بواسطة شاحنات ،فإن خطر غرق األطفال
في الخزانات املعدة للغرض يبقى حاضراً .تمنع إسرائيل توصيل

الكهرباء فيكون البديل مولّدات الطاقة املكشوفة بين البيوت أو
حتّى في املدارس ،معرِّضة األطفال لخطر الصعق بالكهرباء يومياً.
أما في الشتاء فانعدام التدفئة الكهربائيّة يُبدّي استخدام الحطب
أو الوقود أو الغاز ،وهو ما يزيد احتماالت الحرائق واالختناق إلى حدٍ
بعيد.
في حالة الطفلين اللذين وُجدا يقودان سيّارتهما اللعبة على
«شارع  ،»60فإن أدنى تخطيط كان من شأنه أن يَشمل مُعيقات تُبعد
ساحة أي بيت عن اوتوستراد كهذا .هنا نُذكّر بأنّ أغلبيّة األطفال
البدو الساحقة ( 74في املئة من األطفال حتّى سن الخامسة ،وعددهم
اليوم بأقل تقدير  5200طفل) تبقى من دون أي إطار تعليميّ للطفولة
املبكرة .معنى ذلك أن هؤالء األطفال ال يملكون أي مكان يحتويهم
ويحفظهم في أوّل ست سنوات من حياتهم ،غير اللعب بين خزّانات
املياه والطريق السريع .في السن ذاتها ،لوجه املقارنة ،ال تتعدّى هذه
النسبة  10في املئة من األطفال اليهود.

ماذا عن مسؤولية العائلة؟

هل التمحيص بالظروف املشتقّة من السياسة هو تبرير ورفع
ملسؤوليّة العائالت تجاه أطفالها؟ ليس كذلك .لكنّه يبتعد عن
خيارات سهلة مثل االكتفاء بلومٍ يتجاهل خضوع الكبار لهذه
الظروف القاسية التي تشكّل جزءاً جوهرياً من نشأتهم وتكوينهم
النفسيّ واالجتماعيّ .فهذه الحالة ليست خاصّة ،بل هي حالة عامّة
ترتفع فيها نسب إصابات األطفال بالحوادث املنزليّة وحوادث الطرق
ارتفاعا بارزا .وإن كان «إهمال» الكبار حالة اجتماعيّة عامّة ،فال بد أن
يكون نتيجةً لظرفٍ ال يُمكن حلّه بالوعظ .فحياة األهالي مأساويّة
بدورها ،وخاضعة للدوّامة ذاتها .مثالً  ،فإن ارتفاع عدد أفراد البيت
الواحد ،إضافةً إلى كون التجمّعات السكّانية هي تجمّعات عائليّة
وحمائلية ،هو وصفة مباشِرة لتشابك العائلة املمتدّة (بيوت األعمام
باألساس) و «االنفتاح» بين الخاليا العائليّة (قبل أن نتحدّث عن
االنتشار الواسع لتعدد الزوجات) ،وهو ما يُنتِج أنماطاً مختلفة كلياً
من هرميّة املسؤوليّة التربويّة ،وتُضعف بالتالي مسؤوليّة ولي األمر
(األب /األم) املباشِرة ،كما يختلف أسلوب إدارة العائلة :في هذه
الحالة ،يُصبح الطفل البالغ من العمر  16عاماً مسؤوالً عمّن يبلغ
 10سنوات ،واألخير عمّن يبلغ  5سنوات .هذا غير التحدّيات املهولة
التي تواجهها أمهات النقب نظراً النعدام الخدمات األساسيّة كاملاء
والكهرباء .في هذا الظرف ،يُصبح تحميل املسؤوليّة املجرّدة (غير

الحسّاسة لحكاية األهل اإلنسانيّة) ،تراجعا نحو لغة الوعظ أكثر
منه سعياً لتغيير هذا الواقع.

النقب ليس إال نموذجاً..

وظيفة املبنى بالنسبة لألطفال هي ضبط الخطر الكامن في كل
شيء .إنه يُدير الخطر ويالئمه ملقدرات الجيل الذي يختص به.
حين ينعدم التخطيط يصرخ التناقض ويرمي األطفال في عالم
واسع محفوف بالخطر .ويُمْكن قياس ذلك على ما هو أوسع بكثير:
على األطفال في عشوائيّات الوطن العربيّ ،وعلى األطفال في حالة
الحرب في سوريا مثالً (واألطفال الذين يجندون للقتال) ،وعلى
الضفّة الغربيّة حيث يُصبح األطفال جزءاً من قتال اإلسرائيليين..
إن الحالة العنيفة الناتجة من صراعٍ مسلّح ملتهب أو حرب إفقار
بطيئة ،تشكّل وضعيّات مختلفة من الخطر غير املتناسب مع قدرات
األطفال على مواجهته وقدرة العائالت على حماية أطفالها ،وتنشئ
حالة هدمٍ عنيفة ،من الخارج والداخل ،ينهار فيها األمان االجتماعي
والنفسيّ والفيزيائيّ بضربةٍ واحدة من القصف واللجوء تارةً ،أو
بمنهجيّة استعماريّة بطيئة تارة أخرى .ولكن املشترك في الحالتين
أن هذه االنهيارات التي تقتل ميزات الحيّز اآلمن ،وتُنتج أمكنةً
محفوفة بالخطر ،تدفع املجتمع إلى أنماط تربويّة تعوّض املكان
بالزمان ،فيُصبح الحل ملواجهة هذا الخطر الحياتيّ املتربّص أن يكبر
الطفل ويبلُغ سريعاً ،ويتحمّل مسؤوليّة سالمة جسده بما يتعدّى
إمكانيّات األطفال الطبيعيّة ،فتتسارع وتيرة تطوّر القدرات الجسديّة
تجاوباً مع املخاطر املاديّة ،وتيرة تتنافر مع التطوّر النفسيّ السليم
للطفل ،وهي في معظم األحيان تأتي على حسابه .وفي جميع األحوال،
هو نموّ جسديّ ونفسيّ ليس أمامه إال التشبّه بنموذج القوّة في
املجتمع ــ الرجل ــ بينما تبقى املرأة نموذجاً لالختباء في الحيّز
الخاص ،والحجب عن العالم الكبير .لذلك فإن هذا النموّ بالتصرّف
الجسديّ ينعكس بالضرورة في تبنّي شخصيّة ذكوريّة أساسها
قوّة الجسد ،وبعالقةٍ طرديّة دائمة بين مستوى الخطر وسرعة
تورّط الصغار بألعاب الكبار ..نشاهد طفلين يقودان لعبتهما على
أوتوستراد خطير ،ولكننا نشاهد أيضاً ما هو أفظع بكثير :نشاهد
طفالً في التاسعة يحمل السالح ويُقاتِل ويَذبح  ..ويُذبح.

مجد كيال

كاتب فلسطيني من حيفا

البؤس!
 ..مَن يكترث لِما يجري في السودان ،وخصوصاً إنْ كان ما يجري ذاك ال
يندرج بحال من األحوال في املواضيع «الشيّقة» للمنطقة ،تلك املتعلقة باالحترابات
السياسية /املذهبية ،التي تُقسم الناس وتَحمل كل واحد على االنتصار ملعسكره.
البلد فقير (مع أنه بالغ الثراء ،نفطاً ومعادن ثمينة ،بما هما هبة ريعية ،وزراعة
ومواشي بما هما ملتصقَان بحياة الناس :اسألوا اإلنجليز الذين استعمروا السودان
مديداً) ،وسكانه متفاوتون في سواد البشرة 35( ،مليوناً بعد حسم  11مليوناً هم
أبناء جمهورية «جنوب السودان» املستقلة ،ولكنهم جميعهم «سمر») ،وبالدهم
شاسعة (مليون و 886ألف كيلومتر مربع ،بعد حسم أكثر من  660ألفاً ،لألسباب
نفسها!).
الفيضانات أصابت كلّ السودان 13 :من  18والية! من غربه حيث الفاشر عاصمة

والية شمال دارفور (تلك املحتربة منذ سنوات والتي أصبحت مضرب مثل في جوع
أبنائها وفي االغتصابات الجماعية للنساء خالل النزاعات) ،وحتى كسال شرقاً على
الحدود مع إريتريا ،وهي القريبة من إثيوبيا جنوباً ومن بور سودان شماالً  ،منفذ
البالد على البحر األحمر الذي يقابل تماماً ميناء ومدينة جدّة السعودية .بل طالت
منذ أيام العاصمة الخرطوم ،فأغرقت شوارعها وعطّلت الكهرباء وقطعت كل
أشكال النقل من بور سودان وإليه.
الفيضانات دمّرت آالف البيوت ،وبخاصة تلك الطينية ،وقتلت وشرّدت عشرات
األلوف من الفقراء ..مثلما يحدث في كل عام ،ومثلما هو متوقّع خالل الخريف الذي
يبدأ هناك في حزيران /يونيو وينتهي في آب /أغسطس.
كلّ عام! السماء تمطر والنيل يفيض .وتكتفي السلطات بتحذير املواطنين من

املخاطر ،ثم تستنجد بمنظمات اإلغاثة الدولية لتوفير خيام وطعام وماء صالح
للشرب للمنكوبين الذين لم تقتلهم الفيضانات .تأتي بعد ذلك األوبئة :كوليرا
ومالريا وما تشاؤون من الحمّى .ونُفوق األبقار واألغنام والطيور .كارثة ممتدة!
وكل عام يُفاجَأ املسؤولون! ولكنهم بعد تلك األيام العصيبة ينسون .بل هم
يتأخرون في اإلعالن عن الحالة إلى أن يصبح ال مفرّ من األمر .ثم يبدأون بالتخفيف
من أرقام الخسائر ،على الرغم من أنها نتيجة كارثة طبيعية ،ما يسهّل عليهم
حياتهم ،وعلى الرغم من أنها مبرّر ممتاز لالستجداء ..يتهرّبون ثم يكذبون .لعلّ
السرّ هو في شعورهم ،ولو الدفين ،بأنهم مذنبون!

نهلة الشهال
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ﻃﻨﺎً ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﳌﻮاد اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
آب /أﻏﺴﻄﺲ ،ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻐﺬاء واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  ٧٥أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﺳﻮري ﻋﺎﻟﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﻦ دون
ﻏﺬاء ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ،أي ﻣﻨﺬ أن أﻏﻠﻖ اﻷردن ﺣﺪوده ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ :اﻟﺘﺪاوي ﺑﺄﻧﻤﺎطٍ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﻓﻜـــﺮة

ﺑﻼل ﻛﺎﻳﺪ:
إرادة اﳌﻘﺎوﻣﺔ

أدّت اﻟﺤﺮب إﻟﻰ إﻓﻼس ﻣُﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﺗﻌﻤّﻖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ
اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎً ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ،وﺑﺘﺴﻠّﻂ
ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻄﻔﻴﻠﻲّ اﳌﻤﺘﺪّة ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻴﺮاد إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺒﺎﺷﺮ .ﻟﻜﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺒﺮّﻋﺖ ﻣﺆﺧﺮاً ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﺻﻒٍ
ﺛﺮي ﻟﻔﺪاﺣﺔ اﳌﺸﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻧﻮت
اﺻﻄﻴﺎد ﻗﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﺑﻔِﺨﺎخٍ
ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﺳﺮﻳّﺔ وﺻﻐﻴﺮة
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﺪﺧﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﺮﻳّﻌﻴّﺔ ،ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺔً ﺣﻠﻤﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻻﺳﺘﻨﻬﺎض اﻟﺼﻨﺎﻋﻲّ
اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم إﺛﺮ اﻟﺤﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴّﺘﻴﻦ
اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.

إﻧﻌﺎش اﻟﺰراﻋﺔ

ﺗﻨﻮي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺰﻳﺔ
ﻓﻲ »ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ« وﻗﺪ ﺑﺪأت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗُﺤﻴﻂ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﺴﻘﻴﻢ ﺑﺘﻤﺎﺋﻢ ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻠّﻪُ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﺣﻴّﺎً
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .ﻳُﻌﻠّﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ آﻣﺎﻻً
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌﺪﺧﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻋﺼﺒﺎً ﺣﻴﻮﻳّﺎً
ﻫﺎﻣﺎً ﻟﻘﻄﺎﻋﺎتٍ إﻧﺘﺎﺟﻴّﺔ أﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ ﻟﻪ دور
وازن ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳌﻌﺪّل اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر .ﻗﺪ
ﺗﺮﺗﺒﻚ ﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً أو ﻗﺪ ﺗﺘﻘﺎﻋﺲ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻨﺎس ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻘﻠّﺔ اﻛﺘﺮاث .ﻳﻌﻠﻤﻮن
ﺑﺄن ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﻢ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻤﺪّدة ﻓﻮق ﻣﺤﻔّﺎتِ
اﻟﺼﺒﺮ وﻗﻠّﺔ اﻟﺪﻫﺸﺔ ،ﻣﻦ دون أن ﺗﺤﺮّك
ﻧﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺄﺳﻬﻢ اﳌﺪﻳﺪ ﻫﺬا.
ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ،وﻻ ﻳﺘﻐﻴّﺮ ﺷﻲء
ﻳُﺬﻛَﺮ ﻓﻮق ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮﺗﺒﻚ.
وﺧــﻼل ﺷﻬﺮ ﺗــﻤــﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ ،دﻋﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺰراﻋﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ.
اﻗﺘﺮﺣﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاﺑﺔ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻛﻤﻨﺤﺔ ﺳﻨﻮﻳّﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴّﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻻﻧﺘﺸﺎل اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺴﻮري
ﻣﻦ اﻟﻌﻮز .ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻫﺬا
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ،وﺗﻮﻟﻴﺪ
دﺧﻮل ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺠﻨّﺐ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﺮﻳﻒ اﳌﻮاﻟﻲ
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹﺻﻐﺎء إﻟﻰ ﻣﻌﺰوﻓﺔ اﻟﺮﺣﻴﻞ
وﻫﺠﺮان ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ،أو اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺮﺑﻂ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ
اﻟﺰﻫﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺑﻨﺎؤﻫﻢ
اﳌﻮﻇﻔﻮن.
وﺣﻴﻦ ﻗــﺮّر ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻣﺆﺧﺮاً
اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻷﻋــﻼف وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻷﻋﻼف اﻟﺴﻮرﻳّﺔ،
ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺘﺎﻟﻲ وﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ دﻋﻢ
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪواﺟﻦ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزل .ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤى
ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻠّﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴّﺔ أﻳﻀﺎً
آﻣــﺎﻻً واﺳﻌﺔ ﻟﺘﺨﻄّﻲ ﺟﻮر اﻟﻐﻼء اﻟﺬي
أﻧﻬﻚ ﺗﻤﺎدﻳﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻮﺟّﻬﺎت ،وﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﺻﻮدة
ﳌﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ؟ إذ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﻤﻜﺎن
إﻓﺮاغ ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤى ﻣﻦ ﺟﺪّﻳّﺘﻬﺎ ،واﺻﻄﻴﺎد
اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻨﻔّﺬﻳﻦ ﻓﻲ
ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻓﻲ ﺳﻮاه ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــﺆﺧــﺮاً ﻋــﻦ دﻋﻢ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﺸﺒﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎً .ﻟﻢ
ﻳﻨﺲَ اﳌﺮأة ،ﻓﺨﺼّﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎً أﺳﻤﺎه
»دﻋﻢ اﳌﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜّﻞ
ﻧﺼﻒ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷرﻳــﺎف ،واﻗﺘﺮح
ﻣﻨﺢ ﻗﺮوضٍ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ .ﻳﺮﻳﺪون اﻵن

أﺣﻤﺪ دراق ﺳﺒﺎﻋﻲ  -ﺳﻮرﻳﺎ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷرﻳﺎف ﺑﺴﺮﻋﺔ ،وﻳﺘﻨﺎﺳﻮن ﺑﺄن
ﻫﺬا ﻳُﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻟﺴﻨﻮات ،وﻳﺤﺘﺎج ﺗﺮاﻛﻤﺎً
ﻣﻌﺮﻓﻴّﺎً ،وﻣﻨﻬﺠﻴّﺔً ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ ﺻﺎدﻗﺔ .إذْ ﻻ
ﻳﻜﻔﻲ أﻳﻀﺎً أن ﺗَﺨُﺺّ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻔﺮّغ ﻟــﺪراﺳــﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع .ﻗﺴﻮة اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻻ
ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺗﺠﺮﻳﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ »اﻟﻨﻴﺎت« وﻻ
ﺣﺘﻰ إﻋﺎدة دراﺳﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ دراﺳﺘﻪ.
اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ اﻟﻘﻮﻳّﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻘﺎن ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺟّﻬﺎت
ﻣﻨﺬ اﻵن.

ﺟﺪوى اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ

ﺑﺄﻧﻤﺎط إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺰﻟﻴّﺔ

ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم  2016ﻛــﺎن اﻣﺘﻼك أﺑــﻮاغ
اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاﻋﻪ أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ،وﺻﻨﻒ ﻣﻦ
أﺻﻨﺎف اﳌﺤﻈﻮرات .زراﻋﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺤﺘﻜَﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ اﳌﺘﻨﻔّﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﺣﺘﻜﺎر ﻣﺰارع ﻃﻴﻮر
اﻟﻨﻌﺎم ،وﻣﺰارع دودة اﻟﻘﺰّ ،وﻣﺰارع »أﻣﻬﺎت
اﻟﻔﺮّوج«.
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ،أﻟﻐﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﺣﺘﻜﺎر اﻣﺘﻼك أﺑــﻮاغ اﻟﻔﻄﺮ ،ﻓﺼﺎرت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﺸﺠﻴﻌﻴّﺔ
ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ،وﺑﺎت ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ أﻣﺮاً ﻣﺘﺎﺣﺎً ،وﻣﻨﺬ

ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ ،ﺻﺮﻧﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺰﻟﻴّﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻔﻄﺮ .وﻫﺬا ﻧﻤﻂ
إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻨﺘﺞ ﻧﺼﻒ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻦ اﻷﺑــﻮاغ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮ .وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
أﻳﻀﺎً ﺟﻨﻲ ﻗﺮاﺑﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﻄﺮ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ .اﻟﻜﺜﻴﺮون أﺧﺬوا
ﻳﺰرﻋﻮن اﻟﻔﻄﺮ اﳌﺤّﺎري داﺧﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ
ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻳﻀﻌﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﻜﻨﺔ رﻃﺒﺔ وﻣﻈﻠﻤﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ،أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﻗﺒﻴﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻮن ،ﻳﺠﻨﻮن إن أرادوا
اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﻢ أرﺑﺎﺣﺎً ﺗﻘﺎرب 100
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .وﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﻋﺎد
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻣﺸﺮوﻋﻲ« إﻟﻰ واﺟﻬﺔ اﻫﺘﻤﺎم
إﻋﻼم اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻨﺖ إدارة اﳌﺸﺮوع
ﻋﻦ اﻓﺘﺘﺎح  43ﺻﻨﺪوﻗﺎً ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺎً ﺟﺪﻳﺪاً
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻼذﻗﻴﺔ ،وأن اﳌﺸﺮوع ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ  14ﺻﻨﺪوﻗﺎً ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺎً ﻛﻞ ﺷﻬﺮ
ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
اﳌﻌﻨﻴﻮن ﺑﺎﳌﺸﺮوع ﻗﺪّروا ﺣﺠﻢ اﻹﻗﺮاض
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ  260ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة،
أي ﻗﺮاﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض
أن ﺗﻄﺎل  171ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري.
وﻫﺬه ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ أﻣﺎم ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻠﻒ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ،وارﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺼﻮرة ﻣﻀﻄﺮدة.
وﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻛﺎن ﻣﻨﺬوراً ﻟﺘﺮﺻّﺪ
اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة ،ﻓﺘﺼﺎﻋﺪت وﺗﻴﺮة

اﻷﺧﺒﺎر اﳌﺤﻠﻴّﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ
اﻟﻠﺤﺎق ﺑﻤﻮﺿﺔ ﺷﻬﺮﻳّﺔ .أﺣﺪﻫﺎ ﻛﺎن
ﻣﺼﺪره ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺤﻤﺎه
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴّﺔ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ دورة
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ »ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴّﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺸﻬﺪاء«..
ورﻛّﺰت ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ زراﻋﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻟﻌﻄﺮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻨﺤﻞ واﻟﺪﺟﺎج ،ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﻴﺎﻃﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ
أﺻﻮل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺎﺑﻮن داﺧﻞ اﳌﻨﺎزل.
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ودﻣﺠﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺤﻠﻴّﺔ ﻳﺒﺪو ﻫﺪﻓﺎً
ﻣﻐﺮﻳﺎً ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ وﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎقٍ
أوﺳﻊ .وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺎده ﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق
ﺳﻨﻮات ،ﻟﻜﻨﻪ ﻫــﺎم ﻗﻴﺎﺳﺎً إﻟــﻰ ﺟﻔﺎف
اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،واﻟﺘﻀﺨّﻢ
اﳌﺴﺘﻤﺮ ،وﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﻤﻘﺪار  380أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎم
 2010واﻟﻌﺎم  ،2015وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺴﺎرة
رﺑﻊ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴّﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬه
اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻣﻨﻄﻖ اﻻﺳﺘﺴﻬﺎل واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺑﺤﻴّﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻗﺎد اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺰروﻋﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻄﺒﻴّﺔ واﻟﻌﻄﺮﻳّﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ 6

آﻻف ﻫﻜﺘﺎر ﻋﺎم  2010إﻟﻰ  71أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻀﻊ
أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﻜﻮّﻧﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع
اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻮﺳّﻊ ﻓﻲ زراﻋﺎت
ذات ﻛﻠﻔﺔ أﻗﻞ ورﺑﺤﻴّﺔ أﻋﻠﻰ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ أن
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺻﺎرت ﺗﻤﺜّﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2016
رﺑﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺰروﻋﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺠّﻞ ﻋﺎم  2010ﻧﺤﻮ  40ﻓﻲ اﳌﺌﺔ
ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻷراﺿﻲ اﳌﺰروﻋﺔ.

اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻘﺸّﻔﻴّﺔ

ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺘﺼّﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد إﻟﻰ أﻗﺼﻰ
ﺣـﺪٍّ ﻣﻤﻜﻦ ،وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻘﺘﺼﺮاً ﻣﺎ أﻣﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ،واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴّﺔ،
واﻷدوﻳﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴّﺔ .ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
ﺗﺴﺘﺒﻄﻦ إﻳﻼء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺤﻠّﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ
ﻗﺼﻮى ،ﻓﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺑﻘﺮارات ﺣﻜﻮﻣﻴّﺔ
ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺷــﻲء .اﳌﻬﻢ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻛﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴّﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻔﻴﺮﻫﺎ ،أو اﻟﺴﻤﺎح
ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺪواﺋﺮ اﻟﻨﻔﻌﻴّﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ،
وأﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﺗﻜﻮّن اﻟﺜﺮوات اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ.

أﻳﻤﻦ اﻟﺸﻮﻓﻲ

ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ
ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض ﻟﺒﻼل ﻛﺎﻳﺪ أن ﻳﻌﻮد إﻟﻰ
ﻗﺮﻳﺘﻪ ،ﻋﺼﻴﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ
ﺑﻌﺪ  14ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ .ﻟﻜﻦّ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺮّرت
اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أنّ ﻋﻠﻰ اﻟﺸّﺎب أن
ﻳﻘﻀﻲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﺿﺎﻓﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ.
اﻷﺳﺒﺎب؟ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء اﳌﺴﻤّﻰ اﻋﺘﻘﺎل إداريّ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻛﻴﺪﻳﺔ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﳌﻨﻄﻖ .ﺑﻼل ﻗﺮّر
أن ﻳﺮدّ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﺘﺎﺣﺔ :اﻹﺿﺮاب
ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم .وﻫﻮ اﻟﻴﻮم ﻳﻘﻀﻲ أوﻗﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺴﻜﺮيّ ﻣﻘﻴّﺪاً وراﻓﻀﺎً اﻟﺘﺮاﺟﻊ
ﻋﻦ ﻗــﺮاره ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳّﺘﻪ.
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أﻳﻀﺎً أنّ ﻣﺌﺔ ﻣﻌﺘﻘﻞ آﺧﺮ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪات وﻻﻋﺐ اﻟﺴﻴﺮك ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ
ﺳﺨّﺎً ،أﻋﻠﻨﻮا اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ
ذاﺗﻬﺎ.
اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻌﺴّﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎم ،1968
ردّا ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻣﻨﻊ
اﻟﺰﻳﺎرات واﻟﻌﻼج اﻟﻄّﺒّﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺎﻓﻲ ..أﻣّﺎ ﻋﻦ
اﻹﺿﺮاب ﻋﻦ اﻟﻄّﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل
اﻹداري ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ
وﺗﻴﺮة ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل.
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﳌﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫﺬه اﻹﺿﺮاﺑﺎت ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳّﺔ ،وﻗﺪ أدّى ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام
إﻟﻰ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻋﺪّة ﺳﺠﻨﺎء )ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
أﺑﻮ اﻟﻔﺤﻢ ﻋﺎم  1970وراﺳﻢ ﺣﻼوة وﻋﻠﻲ
اﻟﺠﻌﻔﺮي ﻋــﺎم  1980وإﺳــﺤــﺎق ﻣﺮاﻏﺔ
ﻋﺎم  .(1983اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪم وزﻳﺮ اﻷﻣﻦ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺟﻠﻌﺎد أردان ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ
ﻣﺠﺪّداً ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ »اﻷﻣﻌﺎء اﻟﺨﺎوﻳﺔ«،
وﻗﺪ ﺻﺎدق اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻏﻢ ﻛﻞّ
ﺗﺤﺬﻳﺮات اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ...
ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  2012ﺑــﺪأت وﺗﻴﺮة اﻟﺼﺮاع
ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺿــﺮب 2000
أﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداري ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻋﺘﺮاﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﻦ ﻏﺰة
زﻳﺎرات ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﻮاﺋﻠﻬﻢ .وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻫﺬا اﻹﺿــﺮاب ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻹداريّ .ﻟﻜﻨّﻬﻢ ﻋﺎدوا
ﻋﻦ ذﻟﻚ وازداد ﻋﺪد اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻹدارﻳﺔ
ﻣﺠﺪّداً ﻋﺎم  ،2014ﻓﻜﺎن إﺿﺮاب اﻷﻣﻌﺎء
اﻟﺨﺎوﻳﺔ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ  80أﺳﻴﺮا واﺳﺘﻤﺮ 63
ﻳﻮﻣﺎً دون أن ﻳﺆدّي إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮّة ﻣﻨﻪ.
واﻟﻴﻮم ﻫﺎ ﻫﻢ اﻷﺳﺮى ﻳﻠﺘﻔّﻮن ﺣﻮل ﺑﻼل
ﻛﺎﻳﺪ وﻳﻌﻠﻨﻮن ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺼّﺮاع .وﻫﺎ
ﻫﻮ ﻛﺎﻳﺪ ﻳﻠﻘﻰ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎً دوﻟﻴﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻦ
ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ

رﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل د .زوﻳﻞ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ
ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺮاﻣﺠﻪ ﻟﻴﻌﻠﻦ وﻓﺎة د .أﺣﻤﺪ زوﻳﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﳌﺼﺮي واﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم )اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء(.
وﻫﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻓﻲ زﻳﺎرﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﳌﺼﺮ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ أﻧﻪ ﺷُﻔﻲ ﻣﻦ
ﻣﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ .وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﻨﺘﺪﻳﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺸﺪﻳﺪ،
ﻟﻴﺲ ﻓﺤﺴﺐ ﺣﻮل ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﳌﺼﺮي وﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
وإﻧﻤﺎ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ..وﺣﻮل ﻣﺎ اﻟﺬي ﻗﺪّﻣﻪ زوﻳﻞ ﳌﺼﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ اﺧﺘﺎر
أن ﻳُﺪﻓﻦ ﺑﻮﻃﻨﻪ اﻷوّل وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﻫﺎﺟﺮ إﻟﻴﻬﺎ
ﻗﺒﻞ  45ﻋﺎﻣﺎً وﺣﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴّﺘﻬﺎ ،وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺑﻞ وﺟﻮاﺋﺰ أﺧﺮى
ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ..

وأﺿﺎف أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺎﺑﺬة ،وﻣﻦ ﻳﺠﺪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻ
ﻳﻌﻮد ،وأوﺿﺎع اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻤﻠﺔ
وﻣﻜﺮرة وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم اﳌﺤﻜِّﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث ﻟﻌﻮدة اﻟﺠﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .وﻳﺮوي اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷﺳﺒﻖ ﺣﻮاراً ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دار
ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ واﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﻌﺎم  ،2008وﻛﺎن ﺳﺆال اﻟﻌﻤﻴﺪ »أن ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺮﺳﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎً
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮاﻟﻲ  70ﻣﻌﻴﺪاً وﻣﻦ ﻳﻌُﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪّى أﺻﺎﺑﻊ
اﻟﻴﺪ اﻟﻮاﺣﺪة ،وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ وﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮّﺟﻪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 50أﻟﻒ دوﻻر ،واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺄﺧﺬﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻫﺰ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﺗﺪﻓﻊ
أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ،وﻫﻲ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎً
ﳌﺒﻌﻮﺛﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ؟«..

ﻧﺰﻳﻒ اﻟﻌﻘﻮل

اﳌﺠﺎﻧﻴّﺔ واﻟﺘﻔﻮق وﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﳌﺜﻴﺮة ﻣﺎ أوﺿﺤﺘﻪ ﻟﻐﺔ اﻷرﻗﺎم ﻃﺒﻘﺎً ﳌﺼﺎدر رﺳﻤﻴﺔ
ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﻫﻲ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺮج ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻟﻢ ﻳﻌﺪْ إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  20ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎت،
ﺛﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻠﻴﻼً ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت )وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ،(1967
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻠﻖ إﻻ ﻣﻊ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﻓﻤﻦ
ﻻ ﻳﻌﻮد ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻫﻢ ﺣﻮاﻟﻲ  50ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ .وأوﺿﺢ ﻋﻤﻴﺪ أﺳﺒﻖ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ »ﻓﻲ
ﻗﺴﻢ واﺣﺪ ﻫﻮ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت ،وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  1997ﺣﺘﻰ
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺳﺎﻓﺮ  90ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ،ﻋﺎد ﻣﻨﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ! واﻵن ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﺛﻨﺎن ﻣﺮة
أﺧﺮى ،ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺮورة اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻌﺜﺎت اﳌﺼﺮي«،
ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﻤﻮَّل ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﻮال داﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

وﻓﺎة زوﻳﻞ اﺳﺘﺤﻀﺮت أﻳﻀﺎً وﺿﻊ اﳌﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
واﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ .ﻓﻬﻮ اﺑﻦ زﻣﻦ »ﺛﻮرة ﻳﻮﻟﻴﻮ« ،وﻟﺪ
ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﺴﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻟﻜﻨﻪ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺼﻒ اﻷول اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ
زﻣﻨﻬﺎ .وﺑﻌﺚ زوﻳﻞ وﻫﻮ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ
ﻋﻘﺐ اﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ،ﻳﺸﺪّ ﻣﻦ أزره ،وﻓﻮﺟﺊ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺟﻮاﺑﻴﺔ ﻟﻪ
ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺪﻋﻮه إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ..
وﻳﻘﻮل زوﻳﻞ إﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎد ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
دﻓﻌﺘﻪ ﻋﺎم  1963ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻃُﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺮار اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﻞ وﺣﺎﻓﺰاً وﻣﺮﺗﺒﺎً ﻟﻠﻤﺘﻔﻮّﻗﻴﻦ ﺑﻠﻎ  13ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ،وﻫﻮ
ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺒﻴﺮ وﻗﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﳌﺘﺨﺮج ﻛﺎن ﻳﻌﻴﻦ ﺑـ 17ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ.
وأﺿﺎف أن ﻫﺬه اﳌﻨﺤﺔ ﺳﺎﻋﺪﺗﻪ ﻛﺜﻴﺮاً ﻓﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺸﻮار اﻟﺘﻔﻮق
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻓﺘﺨﺮّج ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻛﺄول ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘﻪ

وﻋُﻴّﻦ ﻣﻌﻴﺪاً ﺑﻬﺎ .ووﺻﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﳌﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ
وﻗﺘﻬﺎ ﺑـ »ﺟﻴﺪ ﺟﺪاً« ،وأﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك دروس ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ واﳌﻌﻠﻢ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻫﻴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم .وﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﳌﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑـ »ﺟﺎﻣﻌﺔ زوﻳﻞ« ،وﻫﺆﻻء ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ
اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺒﻮل اﳌﻮﺣّﺪة ﻟﻜﻞ اﳌﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ
أواﺋﻞ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﺠّﺐ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام
اﻷﺧﻴﺮة ..وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﻴﺚ »اﻷوﻛﺎزﻳﻮن« ﻓﻲ
اﻟﺪرﺟﺎت اﻣﺘﺪّ ﻟﻴﺤﺼﻞ  65ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﳌﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع واﺣﺪ!
وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪّث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﻲ ﺻﺮاع د.
زوﻳﻞ و »ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻴﻞ« اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﺳﻨﻮات وﺣﺴﻤﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻷﺧﻴﺮة .وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع أﺻﺎﺑﻪ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط واﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ
ورﺑﻤﺎ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن .وردّد أﺻﺪﻗﺎؤه ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ
ﻣﻘﻮﻟﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺎﺷﺘﺎغ وﻋﺒﺎرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ وﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،وﺗﺠﺴّﺪ ﻣﺎ ﺣﺪث» :اﻟﻐﺮب ﻟﻴﺴﻮا ﻋﺒﺎﻗﺮة وﻧﺤﻦ أﻏﺒﻴﺎء،
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺪﻋﻤﻮن اﻟﻔﺎﺷﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺠﺢ وﻧﺤﻦ ﻧﺤﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺢ ﺣﺘﻰ
ﻳﻔﺸﻞ«.
وﻗﺼﺔ اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎم  2000ﻋﻘﺐ ﻓﻮز زوﻳﻞ ﺑﻨﻮﺑﻞ،
ووﺿﻊ اﻟﺤﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﺠﺎﻣﻌﺘﻪ وﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﺮاء
»ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻫﺮة .ﻃﻮال ﺳﻨﻮات ﻇﻞ ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺪء ﺑﺎﳌﺸﺮوع ،وﻟﻜﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻌﻠﻮه ﻳﻤﻮت
ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺎن ،ﺣﺘﻰ ﺟﺎء رﺋﻴﺲ وزراء ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرك ،وﻗﺮر إﻧﺸﺎء
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺدارة واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻴﻞ( ،ووﺿﻊ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ
اﻷرض وﺑﺪأ ﻳﺒﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻤﺖ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺗﺎم .ﻗﺎﻣﺖ »ﺛﻮرة
ﻳﻨﺎﻳﺮ« ،وﺧﻼل ﺗﻮﻟﻲ أﺣﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ،أﻋﺎدت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

وﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎﺋﻬﺎ اﻷرض واﳌﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻷن
ﻃﻠﺒﺔ »ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻴﻞ« ﻟﻬﻢ ﻣﺒﻨﻰ آﺧﺮ وﻋﺪدﻫﻢ ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺌﺔ ﻃﺎﻟﺐ.
وﺑﻌﺪ  8أﺷﻬﺮ ،وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﺜﻮري ،أﻋﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﻟﻰ د.
زوﻳﻞ اﻷرض ﻟﺒﺪء ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .وﻟﻜﻦ
ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ أﺧﺮى وﺗﻮﻟﻲ اﻹﺧﻮان اﻟﺴﻠﻄﺔ ،اﻋﺘﺼﻢ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻨﻴﻞ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻤﺒﺎﻧﻴﻬﻢ ،وﻟﺠﺄوا ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﻢ،
وﻫﻲ ﻣﻔﺎﺟﺄة! وﺑﻌﺪ إزاﺣﺔ اﻹﺧﻮان ،ﺧﺼّﺼﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أرﺿﺎً أﺧﺮى
ﳌﺸﺮوع زوﻳﻞ ،وﺗﻘﻮم اﻵن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ
ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ،وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ..
ﺑﻐﻴﺎب ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻜﺮة اﳌﺸﺮوع.

 ..إﺳﺮاﺋﻴﻞ

ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ د .زوﻳﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ
أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻌﺘﻪ رﺳﻤﻴﺎً ﺑﻜﻠﻤﺎت ﺣﺎرة .وﻛﺎن زوﻳﻞ ﻗﺪ ذﻫﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠّﻤﻪ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﺘﺴﻠّﻢ ﺟﺎﺋﺰة أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺣﺪ
ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﺗﺴﻠّﻤﻬﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ! وﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺳﻴﺮة ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻢ
ﻳﺸﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﻟﻄﻔﻴﺔ اﻟﻨﺎدي ،ﻋﺎﳌﺔ اﻟﻠﻴﺰر وﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ زوﻳﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم» ،ﺷﺒﻪ اﻋﺘﺬار ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ«،
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ رﺳﻤﻲ »أﻧﻪ ذﻫﺐ ﻻﺳﺘﻼم اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺑﻌﺪ
أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ« ،وأن ﻧﻌﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻪ اﻵن ﻫﺪﻓﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻚ اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ«..
وﻟﻜﻦ رﺣﻠﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺗﺒﻘﻰ زﻟّﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﺒﺮرﻫﺎ ﺷﻲء.

إﻳﻤﺎن رﺳﻼن

ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳﺨﺴﺮﻫﺎ اﻟﻌﺮاق ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻟﻜﺜﺮة ﻋﻄﻠﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
وﻫﻮ ﻳﺤﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻷوّل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﻌﻄﻞ
ﻓﻴﻪ ١٥٠ :ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً ٣٠ ،ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﻳﺎم أﻋﻴﺎد
وﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت دﻳﻨﻴـﺔ ،وﻳﺒﺤـﺚ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋـﺪد ﻫﺬه اﻟﻌﻄﻞ!

ﻗـﻀـﻴــــﺔ

اﻟﻌﺮاق» :اﻟﺴُﻌﻼة« اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺮق ﻧﻔﺴﻬﺎ!
ﺗﺪور ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺷﻌﺒﻴّﺔ ﺣﻮل رﺟﻞ ذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﺪ ﻓﻮاﺟﻬﺘﻪ ﺳﻌﻼة.
ارﺗﺒﻚ ،إﻻ أﻧّﻬﺎ ارﺗﺒﻜﺖ ﻣﻨﻪ أﻛﺜﺮ وأﺧﺬت ﺗﺘﺤﺮّك ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﺤﺮّك.
ﺣﺮّك ﻳﺪه ﻓﻔﻌﻠﺖ ،رﻓﻌﻬﺎ ﻗﻠّﺪﺗﻪ ،وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻨﻬﺎ وﺿﻊ ﻧﻔﻄﺎً
ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪه ،ﻓﺒﻠّﻠﺖ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻫﻲ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻏﻴﺮ أﻧّﻬﺎ اﺳﺘﻌﺠﻠﺖ
وأﺣﺮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻇﻞّ ﻫﻮ ﺳﺎﳌﺎً .ﻓﻲ ﻋﺮاق اﻟﻴﻮم ﻳﺒﺪو أن اﻟﺴﻌﻼة
واﻟﺼﻴﺎد ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺳﻴﺤﺮﻗﺎن ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ .ﻓﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﳌﻤﺴﻜﺔ ﺑﺰﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺠﺮّﻫﺎ ﻃﻤﻌﻬﺎ إﻟﻰ إﻇﻬﺎر ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻨﺎً.
ﻟﻢ ﻳُﻌﺪ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎﺛﻼً ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺻﻔﻘﺎت
اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻮزّﻋﺔ ﻛﺤﺼﺺ ،إذ ﺻﺎر ﻛﻞّ ﺣﺰب ﻳﺤﺎول اﻟﺘﻌﺪّي ﻋﻠﻰ
ﺣﺼّﺔ اﻟﺤﺰب اﻵﺧﺮ .وأﺧﺬ ﻫﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﻴّﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن أو ﺣﻮارات ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﺸﻨّﺠﺔ ،وﻛﻤﺴﻠﺴﻞ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻪ،
ﺻﻴّﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮاق ﻛﺒﻘﺮة ﺗﺘﻌﺎرك اﻷﺣﺰاب ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺴﺎك
ﺑﻀﺮﻋﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ أﺣﺪ ﻳﺮﺗّﺐ ﻣﻜﺎن ﻋﻴﺸﻬﺎ وﻻ ﺣﺘّﻰ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ
ﺣﺼّﺘﻬﺎ أو ﻗُﻮﺗﻬﺎ.

اﺳﺘﻬﺘﺎر أﺑﻨﺎء اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2013وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﺰاﻫﺔ وﻟﺪه اﳌﺘّﻬﻢ
ﺑﺼﻔﻘﺎت ﻓﺴﺎد ،ﺑﺪا ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﺰﻫﻮًّا
وﻓﺨﻮراً وﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪّث ﻋﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ »ﺑﻄﻮﻟﻲ« ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل داﺧﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء اﳌﺤﺼّﻨﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﻇﻞَّ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻨﻔﺪ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻘﻀﺎء وﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮات إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ
ﺑﺎﻟﺮﺷﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗّﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪه ﻟﻠﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘّﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّﺔ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻤﻠﻚ أيّ ﻣﻨﺼﺐ رﺳﻤﻲ ،وﺗﻌﻜّﺰ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺼﺐ واﻟﺪه  -أو ﻣﻨﺎﺻﺒﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺪّى اﻟﺴﺘّﺔ  -ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﺷﺎﻏﺮة ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺪﻫﻢ ذاﺗﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎ أﺷﺎع اﳌﺎﻟﻜﻲ ﺑﺄن
ﻧﺠﻠﻪ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﺗﻀﺢ ﻻﺣﻘﺎً أن رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﺷﺮﻳﻚ
أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻔﺴﺎد ،و »اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻄﻮﻟﻲ« اﻟﺬي روّج ﻟﻪ
اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﻪ وﺣﺮص ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺳﻮى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺑﻨﻪ ﻟﺮﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻷﻧّﻪ ﺣﺎول اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ دﻓﻊ
ﺣﺼّﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة .وﻗﺪ أﺗﺖ اﳌﺪاﻫﻤﺔ أُﻛﻠُﻬﺎ ،إذ ﺑﻌﺪ
أﺷﻬﺮ اﺧﺘﻔﺖ ﻗﺼّﺔ أﺣﻤﺪ ،وﻇﻞ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﻃﻠﻴﻘﺎً ،ﺑﻞ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أراضٍ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴّﺔ.
ﺑﻌﺪ أﺣﻤﺪ ،ﺟﺎء ﻧﺠﻞ ﻫﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺬي أﺟﺒﺮ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2014ﻃﺎﺋﺮة ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﻣﻄﺎر
ﺑﻐﺪاد وأﻋﺎدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﺪداً ﻷنّ اﻟﻄﻴّﺎر ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮه -
وﻫﻮ ﺗﺄﺧّﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮاً )!( -ﻟﺘﺒﺮز ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻘﺪار ﺣﻈﻮات
أﺑﻨﺎء اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ وﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧّﻞ
ﺑﺎﻟﻘﺮارات أو ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﻠّﺪﻫﺎ آﺑﺎؤﻫﻢ.

ﻳﺨﻮض ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ وﺗﻨﻘﻴﺔ ﺻﻮرﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ.
ﻫﺬه اﻷوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺔ اﳌﺘﻔﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد ﻋﺮاق ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
 ،2003ﻣﺘﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻜﺒﻴﺮة ،ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺎﺻﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎً
ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻦ ،ﺳﺎﻧﺤﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺔ ﻳﺪﻫﺎ وﻋﻤﻖ
ﻛﻴﺴﻬﺎ اﻟﻔﺎﺳﺪ .ﻫﻜﺬا أدّت اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ إﻟﻰ إﻇﻬﺎر ﻣﻠﻔّﺎت
اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻨﺎً ﻓﻲ  1آب  /أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﺗﺤﺖ ﻗﺒّﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،إذ ﻗﺮر اﻷﺧﻴﺮ
ﻓﺘﺢ اﻟﻨّﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳌﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻣﻜّﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،ﺑﺴﺒﺐ
اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد وﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ اﻟــﻮزارة..
ﺻﻔﻘﺎت ﺑﺎﳌﻼﻳﻴﻦ وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ
اﻟﻨﻮّاب ،وﻣﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ،ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ رﺟﺎل
أﻋﻤﺎل ﻳﺨﺼّﻮﻧﻬﻢ .ﺑﻴﺪ أنّ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻼﺣﻈﺎً ﻫﻮ اﻟﻈﻬﻮر اﻟﻘﻮي ﻷﺳﻤﺎء
اﻷﺑﻨﺎء واﻷﻗﺎرب ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ اﺑﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺘﻬﻢ
ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪم إﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﻮﻟﺔ
ﻣﻨﻪ ،ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ أﺳﻤﺎء أﺑﻨﺎء أﺷﻘﺎء وأﻗﺎرب وﻣﻌﺎرف اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﻳﻦ
ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع أو ﻏﻴﺮﻫﺎ .واﻷﻧﻜﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻮزﻳﺮ ،ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﻨﻘﻞ رﺗﺐ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻌﺎرك ﺿﺪ »داﻋﺶ« إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻨﺔ ﻟﻴﻔﻠﺘﻮا ﻣﻦ
اﻟﻘﺘﺎل ،وﻫﻮ واﺟﺒﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ.

إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻷدوار

وﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﳌﺪوّﻳﺔ ،اﺿﻄﺮّ اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻹﺧﺮاج
اﳌﺪّﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪّ ﻣﻦ
وردت أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ،ﻓﺄﺻﺪر ﻗــﺮاراً ﻳﻤﻨﻊ ﺳﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﺗّﻬﻤﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘُﺜﻨﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،رﻏﻢ اﻟﺘﻬﻢ
اﻟﻜﺜﻴﺮة واﻟﺘﺴﺘّﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت ﻛﺎن ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻄﻼً ﻓﻴﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ،ﺑﻞ وﺑﺮع ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﻇﻬﻮره ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ
اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻣﻬﺎﺟﻢ ﻟﻔﺴﺎد ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن ،وأﻇﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺒﻄﻞ ﻋﺎﺑﺮ
ﻟﻠﻬﻮﻳّﺎت .ﻓﺒﻌﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻞّ ﻳﺮدّد ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﻬﺐ
أﻣﻮال اﻟﻌﺮاق ،ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻣﺮﻗﺪ ﺳﻨّﻲ وﻣﻦ ﺛﻢّ ﻣﺮﻗﺪ ﺷﻴﻌﻲ .واﻧﺘﺸﻰ
ﺑﺎﻟﻬﺘﺎﻓﺎت اﳌﺎدﺣﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب ﻫﺬه اﳌﺮاﻗﺪ .إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻣﻐﺎﻳﺮاً
ﻟﻠﺒﺎس اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺬي ﺣﺎول اﻟﻌﺒﻴﺪي ارﺗﺪاءه ،ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻓﻀﺢ رﻓﺎق اﻷﻣﺲ اﻟﺬي اﻋﺘﺮف ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺄن
اﻟﺰﻳﺎرات واﻟﺘﺨﺎدم ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎً ،وﺑﻞ ﺧﻼف ﺣﺎدّ ﺑﺸﺄن ﺻﻔﻘﺎت
ﻣﺮدودﻫﺎ ﻋﺎلٍ ﻫﻮ ﻣﺎ أﺟّﺞ »اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﳌﺪوّﻳﺔ« ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺳﻤّﺎﻫﺎ اﻹﻋﻼم
اﻟﻌﺮاﻗﻲ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي رﻓﺾ ﻓﻴﻪ اﻟﻮزﻳﺮ إﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻘﺪ إﻃﻌﺎم اﻟﺠﻴﺶ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻘﺮّﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ،
اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬَّﺮ ﺑﻬﻢ ،ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻘﺪ ذاﺗﻪ ﻟﺮﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮّﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺧﻮﻳﻦ

ﻫﻮّة اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎً ،واﻟﺤﺎل ﻫﺬه ،أن ﻫﺬه اﻟﺨﻼﻓﺎت وﻣﺎ ﻳُﺮاﻓﻘﻬﺎ
ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺗﺨﺺّ ﻧﻬﺐ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺗﻌﻢّ ﻏﺎﻟﺒﻴّﺔ اﻷﺣﺰاب واﻟﻜﺘﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺪي ﻟﺒﻮﺳﺎً ﻃﺎﺋﻔﻴّﺎ .ﺻﺤﻴﺢٌ أنّ اﻟﺨﻼﻓﺎت
ﻫﺬه ﺗﺪور ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﻵن داﺧﻞ »اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻨﻴّﺔ« ،إﻻ أن اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻳﻀﺎً
أن »اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ« ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ،وﻫﻲ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻮح،
وﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺠّﺮ
ﻓﻲ أي ﻟﺤﻈﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ،ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘﻞ
اﻟﻜﺮدﻳّﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺪرّ
اﻷﻣﻮال ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدّى إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻌﻮدة إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن إﻟﻰ
إدارﺗﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ ،واﺣﺪة ﻟﻠﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ وأﺧﺮى ﻷرﺑﻴﻞ!
ﻓﻲ ﻣﺤﺼّﻠﺔ ﻛﻞ ﻫﺬا ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺘﻪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ
اﻟﺪﻓﺎع وﻣﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻮارات ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﺑﻴّﻨﺖ
ﺣﺠﻢ اﻟﻬﻮّة ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺪﻳﺮه ،واﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﻛﻤﺎ ﺑﻴّﻨﺖ ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻚ ،ﺗﺤﻮل اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﻠﺔ
ﺻﻮاﻧﻴﺔ ﺻﻠﺪة ،ﻟﻬﺎ آﻟﻴﺎت اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ،وﻟﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠّﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺑﻨﻬﺐ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،وﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺪول اﻟﺠﻮار واﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺪّﻫﺎ ﺑﺼﻔﻘﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻨﻔﻂ.
ﻟﻜﻦ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺈن اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪأ ﺻﺒﺮه ﻳﻨﻔﺪ ،وﺑﺪأت اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت وﻗﻮّة
اﻟﺴﻼح اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﺗﻔﻘﺪ ﺳﺤﺮﻫﺎ و /أو ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺤﺮﻣﺎن،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﺘﺮﺟَﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺪن ﻋﺪﻳﺪة ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻌﺎم اﳌﻠﻤﻮس ﻟﻠﻜﺘﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎب ،ﺗُﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻷﺻﻮات اﻟﻜﺜﻴﺮة داﺧﻞ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻬﺸﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮ ،اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ
اﻟﻌﻨﻒ ﻟـ »ﻗﻠﻊ« ﻫﺬه اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ.
 ...اﻟﺴﻌﻼة ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﻮّﻟﺖ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺮق ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﻠﻨﻲ

ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ وأوﻻدﻫﻢ وﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﺻﺐ آﺑﺎﺋﻬﻢ
وﺑﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل أﺛﺎرت ﺟﺪﻻً واﺳﻌﺎً ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻣﺎ
أدّى إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺶ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺮاﺑﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴّﺔ
وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ،وﻛﻴﻒ ﻳﺸﻜّﻞ ﻫﺆﻻء ﺷﺒﻜﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺪﻳﺮ
ﻣﺎ ﻳﺴﻤّﻰ ﺑـ »اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ﻟﻨﻬﺐ ﺛﺮوات اﻟﺒﻼد ،وﻛﻴﻒ ﺗُﺒﻘﻲ
اﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﻮرّط ﺑﻨﻬﺐ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺄﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻦ
أو اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ،أو ﻫﻲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺒﺶ
ﻇﻞّ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺿﻴّﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺘّﺎب وﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك،
وﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺿﻐﻂٍ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻷﺣﺰاب وﻗﺎدﺗﻬﺎ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻮّة ﺧﻄﺎب ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺤﺮِّف اﳌﻮﻗﻒ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺟﻞ اﻷﺣﺰاب ﻓﻴﻬﺎ »ﺟﻴﺸﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ«

اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ ،أﺛﻴﻞ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻨﻴﻨﻮى ،وأﺳﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻋﻠﻤﺎً أن ﻫﺆﻻء ،ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﻠﺔ واﺣﺪة داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻫﺬا ﻛﺸﻒ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ،ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت
ﻗﺮاﺑﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﻋﻀﻮﻳﺎً ﺑﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل،
ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺗﻌﺎﻇُﻢ ﻧﻔﻮذ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ دورﻫﻢ اﻟﻬﺎﻣﺸﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إذ
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺠﺮد وﻛﻼء ﻳﺆدون اﳌﻬﺎم ﻟﻸﺣﺰاب ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻏﺎﺳﻠﻲ أﻣﻮال
أو ﻋﻤﻼء ﻹدارة اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﺤﺴﺐ .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ،ﻓﺒﺎت
ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل دور رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜّﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
اﻟﻴﻮم ،وﻫﻨﺎك ﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﻫﺆﻻء ﻛﺄﺷﺨﺎص ﺷﺒﺤﻴّﻴﻦ ﻻ ﻳُﺮاد
ﻷﺣﺪ أن ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻫﻢ .وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا ﻳﺠﺮي ﺑﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘﻞ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻴﻢ
ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻤﺎء رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ وردت أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاب
وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﻠﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺘﻮرّط ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮزﻳﺮ ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﺷﻰ ﻟﻠﻮزﻳﺮ أو ﻟﻠﻨﻮاب ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺎﺳﺐ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
ﻫﻜﺬا أﻳﻀﺎً أﻇﻬﺮ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻛﻴﻒ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺮّة ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى .وإذا ﻣﺎ اﺿﻄﺮّ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺑﺘﺮ أﻋﻀﺎء رﺋﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮّﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ )وﻫﺬا ﻧﺎدر
ﺟﺪاً( ،ﻓﻬﻲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻌﻮد ﻟﺘﺨﻠﻖ أﻃﺮاﻓﺎً ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻬﻤّﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أﺗﻢّ وﺟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻤﻴﻌﻪ
وﺗﺼﺪﻳﺮه ﻛﺒﻄﻞ وﻃﻨﻲ.

ﻋﻤﺮ اﻟﺠﻔّﺎل

ﺳﻴﺮوان ﺑﺎران  -اﻟﻌﺮاق

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق

ﺳﻌﻮدﻳﻮن ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻳﺤﻔﺮ ﻣﺠﺮاه
ﻟﻢ ﺗﺪَع وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺠﺎﻻ ﻷي ﻃﺮف ﻛﻲ ﻳﺼﻔﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ وإﻫﻤﺎل ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،إذ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺘﺎة اﺳﺘﻐﻠﺖ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺤﺪود
ﻛﻲ ﺗﻬﺮب ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮى ،ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ أن اﻟﺪاﻋﻲ
ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ واﻟﺪﻫﺎ .ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ
دور اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ،ﺑﻞ ﻗﺎﻣﺖ ،ﻣﺆﺧﺮا ،ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت ﻫﻨﺎك.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﺎرئ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺣﺪود
اﻟﻮﻃﻦ ،وﻣﺮور ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺼﻤﺖ ﺣﻴﺎل اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻮاء اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ أﻧﻮر ﻋﺸﻘﻲ ووﻓﺪ
ﻣﻌﻪ إﻟﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ،واﻻﻟﺘﻘﺎء ﻫﻨﺎك ﺑﻘﻴﺎدات
وﺷﺨﺼﻴﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﺧﺮوج ﻋﺸﻘﻲ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺨﺎﻃﺐ
ﺟﻤﻬﻮر اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺄﻧﻪ آن اﻷوان ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ »اﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«
اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻋﺎم  ،2002وﻣﺪ اﻟﻴﺪ ﻟﻠﻌﺪو
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺼﻠﺢ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﻴﺎن ،ﻣﻨﻮﻫﺎً ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎرة
ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮى ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ رﺟﻼ ﻗﻮﻳﺎ وﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﺣﻼل اﻟﺴﻼم
ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ أن
ﺻﺮﺣﺖ أن ﻋﺸﻘﻲ وآﺧﺮﻳﻦ ،ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ،وأنّ آراءﻫﻢ ﺗﺨﺼﻬﻢ.
وﻫﺬه اﻟﺤﺠﺔ ﻣﺘﻬﺎﻓﺘﺔ وﺗﻨﻘﻀﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻷراﺿﻲ اﳌﺤﺘﻠﺔ ،ودوﻻً أﺧﺮى ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮاق واﻟﻴﻤﻦ وإﻳﺮان ،ﻣﻦ اﻟﺪول
اﳌﺤﻈﻮر اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻬﺎ ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺤﻠﻲ .ﻓﻬﻞ ﻳﻨﺒﺊ ﻫﺬا

اﻟﺼﻤﺖ ﺑﺸﻲء ﻣﺎ ﻳﺤﻔﺮ ﻣﺠﺮاه ﻋﺮﺑﻴﺎ؟

ﻣﺆﺷﺮات ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺴﺆول ﺳﻌﻮدي ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎً ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻴﻪ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ إﻟﻰ زﻳﺎرﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرﻋﻴﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﺴﺆول
ﺑﺤﺠﻢ رﺋﻴﺲ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺴﺎﺑﻖ( ،ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﺮاً
إذا ﻗﻠﻨﺎ إن اﻷﻣﻴﺮ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﻨﻮد اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻰ »اﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.
ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ أن ﻧﺤﻤِّﻞ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻘﻲ ﺗﺮﻛﺔ ﻫﺬا
اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر اﳌﻤﻨﻬﺞ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ،واﻟﺬي ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﻞ
اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء.
ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ،وإﻟﻰ ﺻﺤﻴﻔﺔ
»إﻳﻼف« ،ﻓﺴﻨﺠﺪﻫﺎ ﻧﺸﺮت ﺣﻮاراً ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة ﺧﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻌﺪو دوري ﻏﻮﻟﺪ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
إﻟﻰ أن ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ اﻷزﻣﺔ ،ﺑﻞ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻧﻬﺎء ﻛﻞ اﻷزﻣﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺰع ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺪو ﻣﻨﻪ واﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﻪ ﺑﺴﻼم.
ﺣﻮار ﻛﻬﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﺄتِ ﻛﺘﺼﺮف ﻓﺮدي ﻣﻨﻬﺎ ،ﻧﻈﺮا
ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻀﻴﻒ وﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﺑﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻀﻮء أﺧﻀﺮ أﻋﻄﻲ ﻟﻬﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻮادث ﻣﺎﺿﻴﺔ ،إﻣﺎ ﺿﻤﻨﻴﺔ أو ﻣﺒﺎﺷﺮة،
وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺨﻄﻮات
ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻋﺒﺮ ﺣﻘﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،وﻓﻲ
اﳌﺆﺗﻤﺮات واﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻨﺪوات ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻﺣﻘﺎ.

وﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﻈﻬﺮ أنّ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻲ ﻟﻴﺲ ﺧﻼﻓﺎً ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً وﻓﻜﺮﻳﺎ أو ﻣﻮﻗﻔﺎً
ﻓﺮدﻳﺎً ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ أﺣﺪا ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺗﻔﺴﻴﺮه وﺗﺒﺮﻳﺮه ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ وﻃﺄة اﻷﻣﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻫﻲ زﻳﺎرة ﺳﺒﻘﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮدد إﻟﻰ اﻟﻌﺪو،
ﻛﺨﻄﻮة ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ .وﻳﺘﺮﺟﻢ
ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﻪ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،واﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ،واﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ
ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن واﻟﻘﻄﺮﻳﻮن اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛﺒﺮ ،اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺄﻛﻴﺪ
اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل وﺟﺮاﺋﻤﻪ ،ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺻﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﻴﺮان ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ
ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻔﺘﻴﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻬﺪاف
اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻛﻔﻜﺮة ،واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﺑﻼ ﺟﺪوى وﺟﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ،
ﺑﻞ واﻟﺬﻫﺎب أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ووﺻﻤﻬﺎ ﺑﺎﻹرﻫﺎب .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ
أن رﻓﺾ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺣﺎﳌﺎ ﻫﺪﻓﻪ
»اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي« ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﺎل ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺑﻞ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم
أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻛﻤﺤﺾ »ﺻﺪف ﻓﺮدﻳﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ«.

اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاض

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﺠﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت وإﻧﺸﺎء اﻷﺣﺰاب
واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،ﻳﻜﻮن ﺧﻴﺎر اﻟﻌﺮاﺋﺾ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وإﻋﻼن اﳌﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﻟﻘﻨﺎة اﳌﺘﺎﺣﺔ .وﻟﻜﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻠﺒﺎً
ﳌﻀﺎﻣﻴﻦ إداﻧﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص
ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﻣﻊ أﻧﻮر ﻋﺸﻘﻲ ،وﻓﺼﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﻴﺎق ﻋﺎم ﻛﺎن

ﻟﻪ اﻟﺪور ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ودﻋﻤﻪ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻪ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻘﺒﻮﻻ أن ﺗﺼﺎغ ﻫﺬه اﻟﻌﺮاﺋﺾ ،اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻟﺸﺄن اﳌﺤﻠﻲ وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺻﻼح وﻓﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،ﻛﻤﻨﺎﺷﺪات ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ،وﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ
ﺗﺴﺠﻴﻼً ﳌﻮﻗﻒ ﻣﺎ .وﻟﻜﻦ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ
ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ذﻟﻚ ،ﻷﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻮﺟﻮد
واﻟﺬاﻛﺮة ﻻ ﻳﺨﺺ ﻓﺌﺔ دون أﺧﺮى .ﻟﺬا ﻛﺎن ﺣﺮﻳﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ ﺧﻄﻮة
ﺑﻬﺬه اﻻﺗﺠﺎه ،اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄن اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ اﳌﺴﺘﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﺮاﺋﺾ أﺧﺮى
ﻟﻬﺎ ﻇﺮوﻓﻬﺎ وﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﺎ ،وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻋﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪده
اﻵن .ﻓﻨﺤﻦ أﻣﺎم ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺎرﻓﺔ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﻘﻲ أي وزن .وﻋﻠﻰ
اﳌﻮﻗﻒ أن ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ ﻓﻲ إداﻧﺔ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻴﻪ،
وإﻋﻼن اﻟﺒﺮاءة ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺧﻴﺎﻧﺔ ،واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
أن ﻛﻞ اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء اﻟﺮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
إﻋﻼﻧﻬﺎ ،وارﺗﻜﺒﺖ ﻣﺠﺰرة ﺟﻨﻴﻦ اﻟﺸﻬﻴﺮة ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
ﺑﻨﺎء ﻋﺸﺮات اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي...
ﻻ أﺣﺪ ﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻧﻴﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﻠﻦ وﺳﺠﻞ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﺨﺼﻮص
ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ،وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻟﻮ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ،ﻳﺠﺐ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺄن اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻴﺴﻮا اﻟﻬﺪف اﳌﻨﺸﻮد ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ،ﺑﻘﺪر
ﺑﻴﺎن وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت وراءﻫﻢ..

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺪﺣﻴﻼن
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺗﻨﻮﻳﺼﻮر
ﻫﺬه ﻫﻲ اﳌﺮّة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳُﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﻧﺎن اﳌﺘﻨﻮّر ﺗﺤﻠﻴﻼً
ﻷﻣﻌﺎﺋﻪ .ﺣﻤﻞ ﻛﻴﺲ اﻷدوﻳﺔ وﺧﺮج وﻫﻮ ﻳﺮدّد ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻷدوﻳﺔ،
ﺣﺘﻰ إﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻗﻔﻪ وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ
وﺟﻬﺘﻪ :ﺛﻼث ﻣﺮات ﺑﻌﺪ اﻷﻛﻞ.
وﺿﻊ رﺟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة ووﻗﻌﺖ ﺻﻮرة اﻷﺷﻌﺔ وﺗﺰﺣﻠﻖ
ﻓﻮﻗﻬﺎ .ﻛﺘﺎب ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ )»ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«( اﻟﺬي
ﻳﺮاﻓﻘﻪ إذا ﺧﺮج ﻣﺜﻞ ﻣﻼك ﺣﺎرس.
ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻟﻢ ﻳﺤﺺِ »اﻟﻄﺴﺎت« )اﳌﻄﺒﺎت( ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع،
ﻓﻌﺪﻧﺎن ﻣﺼﺎب ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻘﺴﺮي ،ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ
ﻣﻀﻄﺮاً ﻹﺣﺼﺎء اﻟﻄﺴﺎت واﻟﺤﻔﺮ وأﻛﻮام اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.
ﺑﻞ ،وﺧﻼﻓﺎً ﻟﻌﺎدﺗﻪ اﳌﺮَﺿﻴﺔ ﺗﻠﻚ ،ﺑﺴﻂ ﺻــﻮرة اﻷﺷﻌّﺔ
ﻓﻲ ﺣﺠﺮه وﻇﻞ ﻳﺪﻗﻖ ﻓﻴﻬﺎ .ﺛﻢّ رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ وﺗﺘﺒﻊ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ وﺗﻌﺮّف ﻷول ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﻖ اﳌﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﺟﻮﻓﻪ.

أﻣﻌﺎء ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺘﻨﻮرة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ،ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺔ وﺣﻨﻮﻧﺔ
ورؤوﻣــﺔ وﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺔ وﻋﻘﻼﻧﻴﺔ وﻛﺮﻳﻤﺔ وﺳﺎﺟﺪة وﺷﻮﻗﻴﺔ
واﺑﺘﻬﺎل.
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻄﺴّﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﺗﺮﻓﻌﻬﻢ وﺗﺨﻔﻀﻬﻢ
ﻛﻤﻮﺟﺔ ﻋﺎﺗﻴﺔ ،ﺻﺮخ ﻋﺪﻧﺎن اﳌﺘﻨﻮر :ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻲ ﻓﺮاﺷﺔ.
وﺿﻊ اﻷﺷﻌﺔ أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻲ اﻟﺴﺎﺋﻖ وأﺷﺎر ﻟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﺮاﺷﺔ..
ﻓﺮاﺷﺔ ..ﻫﺬه أﺟﻨﺤﺘﻬﺎ وﻫﺬا ﺷﻨﺒﻬﺎ وﻫﺬا ..ﻫﺬا ذﻳﻠﻬﺎ ،ﻛﻼّ
ﻫﺬا ﻻ ﺷﻲء ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺮاﺷﺔ ،أﻻ ﺗﺮى؟
ﺣﺎول اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻗﺮاءة أي ﺗﻤﻴﻤﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻓﻲ رأﺳﻪ ﻟﺪرء ﺷﺮور
ﻫﺬه اﻟﻈﻬﺮﻳﺔ اﳌﻠﻌﻮﻧﺔ واﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﺴﻜﻮت واﻟﺘﺼﺒّﺮ ﻋﻠﻰ
رﻛّﺎب ﻣﺨﺎﺑﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻧﺎن اﳌﺘﻨﻮر وأﺗﺮاﺑﻪ.
وﺑﻼ ﺟﺪوى أرﻏﻤﻪ ﻋﺪﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاب ﻓﺼﺮخ وﻫﻮ ﻳﻐﺬّ
اﻟﺴﻴﺮ :ﻻ ،ﻻ ،ﻻ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺮاﺷﺔ .ﻫﺬا دﻳﻨﺎﺻﻮر .دﻳﻨﺎﺻﻮر

واﺿﺢ وﺿﻮح اﻟﺸﻤﺲ.
وأﺻﺮ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ رأﻳﻪ وﺣﻠﻒ ﻟﻪ
ﺑﻜﻞ اﻷﻳﻤﺎن واﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ.
ﻟﻜﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ،أﻧﺰﻟﻨﻲ ﻫﻨﺎ ،ﻻ أرﻳﺪ أن
أذﻫﺐ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻲ.
أﺧﺬ ﻳﺴﺄل اﻟﻨﺎس وﻳﺤﺎول إﻗﻨﺎﻋﻬﻢ أن ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ ﻓﺮاﺷﺔ،
وﻛﺎﻧﻮا ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻳﺤﻠﻔﻮن ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ دﻳﻨﺎﺻﻮر.
ﻧﺴﻲ ﻋﺪﻧﺎن ذاﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب روﺳﻮ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺎرة ،وﻋﺎش ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﺤﺎور اﻟﻔﺮاﺷﺔ وﻳﺤﺘﺮم
وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ.
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻷﻟﻢ واﳌﺮارة واﻟﻨﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﺮ ﻓﻲ أﻣﻌﺎﺋﻪ وﺗﺘﺴﻠﻞ
إﻟﻰ أوردﺗﻪ وﺷﺮاﻳﻴﻨﻪ .ﺗﻄﻮر اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،وأﺧﺬ ﻳﺒﺮﻫﻦ
ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺮاﺷﺔ اﻟﻮادﻋﺔ .

ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار
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مليون طن من القمح من أصــل 5
ماليين اشترتها الحكومة املصرية من
املزارعين أعلن املدّعي العام أنها «لم تُشترَ إلّ
على الورق» ،وتبلغ قيمتها  69.93مليون دوالر.

نـوافــذ

بنية الدولة املغربية

من الدولة الواحدة والدولة الثنائية إلى الدولة املتعددة
تستدعي دراســة بنية الدولة املغربية مالحظتين
تمهيديتين:
تنطلق املالحظة األولى من كون أعمال العلوم السياسية
املشتغلة تتطرق عامة للسياسة في املغرب «كشكل
حكومة» أو «كأسلوب العمل السياسي» ،أو «كنظام
سياسي» ،أو «كنسق سياسي» أو كل هذه األشياء
مجتمعة..
تسعى املالحظة الثانية إلى إعادة التذكير بأن الحقل
السياسي املغربي كان في البدء يتكون من عدد قليل من
الفاعلين (الفاعل الرئيسي ،وإلى جانبه فاعلون ذوو أهمية
متفاوتة ،ومؤسسات معدودة .)...وقد طبعت الحياة
السياسية للبالد خالل عدة حقب بعد االستقالل سيرورة
مأسسة بطيئة .وفي مرحلة الحقة ،وبالعالقة مع متغيرات
السياقات ،عرف الحقل السياسي هيكلة مؤسساتية
أعمق ،كما عرف نوعاً من التأطير والتكثيف املؤسساتي،
وذلك عبر تكاثر ملفت للنظر للهيئات والتنظيمات
والفعاليات واملرجعيات.
ثالثة تمثالت كبرى ميّزت املقاربات التحليلية للدولة
املغربية:
 - 1كان الحديث سائداً ،وال زال ،حول «دولة مغربية»،
دولة واحدة ،الدولة املغربية .نفى عدد كبير من كتّاب
ومنظّري املرحلة االستعمارية أن يكون للدولة املغربية
أي وجود ،وهي األطروحة التي ما فتئت النظرة الوطنية
تفنِّدها .واملغاربة ،وأنا واحد منهم ،كثيراً ما يؤكدون
فخرهم واعتزازهم بكونهم نشأوا ويعيشون في
دولة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ ،مما يميّزهم
عن مواطني العديد من دول أخرى .ويقدم ذلك كأحد
العناصر املحدِّدة ملا يسمى أحياناً «باالستثناء املغربي».
هكذا ،وبقوة كبيرة ،أكدت أمّهات املراجع األساسية
لألدبيات السياسية املغربية ـ وخاصة أدبيات علم
السياسة املهتمة بموضوع املغرب ـ على وجود دولة
وطنية ،وعلى دور محيط املغرب املليء بالتهديدات في
تثبيتها وتقويتها منذ القدم.
وعالقة جيلنا بالدولة الوطنية هي باألساس عالقة مع
دولة مغربية واحدة ،متوفرة على أجهزة لتدبير مركزي
للمصالح الجماعية ،وبمنطق خاص بها ،على أساس
قاعدة اجتماعية محددة ،عبر وبواسطة مؤسسات
متميزة :إن وجود ،وأقدمية ووحدانية بُنى الدولة املغربية
تشكل معطيات أضحت أليفة ومألوفة من خالل الكتابات
التي عايشناها منذ حقب (رموز الحركة الوطنية كعالل
الفاسي ،الوزاني ،عبد الله إبراهيم ،املهدي بن بركة..،

 ..بــألــف كـلــمـة

وأمواج متتالية من مفكّرينا وباحثينا من أمثال :عبد الله
العروي ،محمد عابد الجابري ،عبد الكبير الخطيبي ،بول
باسكون ،إلخ .)...هذا البناء األوحد والوحيد تحددت
طبيعته كذلك من خالل املتغيرات السياسية :فترات من
انخفاض درجة السلطوية في البالد ،سنوات الرصاص،
فترات الليبرالية واالنفتاح ،مراحل الديمقراطية..
 - 2أشار الفاعلون السياسيون في سجاالتهم الحالية،
بسبب قرب االنتخابات التشريعية ،إلى وجود سلطتين
(تصريح بنكيران) .وفي الواقع ،ألحّت العلوم السياسية
حول املغرب ،ومنذ زمن طويل ،على ثنائية ذات طبيعة أخرى،
وهي التمفصل الذي أدخله الجنرال الفرنسي «ليوطي»
(أول مُقيم عام للمغرب بعد احتالله من  1912حتى )1925
في الحقل السياسي املغربي بين «الجديد» و «القديم»،
بإيجابياته وسلبياته ،بين «الدولة الحديثة» التي تَحدَّث
عنها عالم االجتماع الكبير «ماكس فيبر» ،والتي ميزها عن
«الحكم السلطاني» العتيق .ولقد تمّ إبراز العديد من
الثنائيات األخرى :هكذا مثال تمّت مقابلة الدولة العميقة
بالدولة املتغيرة ،والدولة التاريخية (الناتجة عن تراكمات
املحطات التاريخية الكبرى ،وعلى املدى البعيد) بالدولة
املرحلية (التي تدبر براغماتياً الظرفيات املتحوّلة) .لكن
الثنائية التي غالباّ ما يتمّ استدعاؤها تركز على تشكيلة
سياسية تربط بين بنية مؤسسة على منطق تقليدي،
وهو النمط التقليدي إلضفاء املشروعية ،الذي يتحرك
على أساس العالقات الشخصية والوالءات ،والوفاءات،...
وأخرى تعتمد نمطاً حداثياً إلضفاء املشروعية ،مبني على
أساس القانون والعقل والبيروقراطية...
غير أنه يمكن تمثّل العالقة بين البُعدين( ،الحداثة
والتقليد) ،من زاوية مجاوِرة ،أو من زاوية تَمفصُل أكثر
قوة ،أو من خالل فكرة الهَجانة (.)hybridity, hybridité
هناك مثال تصنيفات فريدوم هاوس ،أو البنية املركبة
( Compositeبول باسكون) ،أو حتى املفهوم الكالسيكي
املوروث عن الفكر اليوناني «للنظام املختلط».
وفيما يُسمّى بالدراسات التاريخية التي تعنى بـ
«الناس البسطاء» في صناعة التاريخ« ،تاريخ العامة»
( ،)Subaltern studiesفإن هذا الربط ال يمكن النظر إليه
كمجرد تجميع لعناصر متنافرة فقط ،وتجميع ملكونات
متعددة ،واحد زائد واحد ،التقليدي زائد الحداثي ..ولكنه
وبانصهار البُعدين يولّد شيئاً مختلفاً ،آخر ،ترابط ال يمكن
اختزاله في ثنائية حداثي /تقليدي..
 - 3أصبح املشهد املؤسساتي منذ االستقالل أكثر
تعقيداً،على املستوى القاعدي للدولة كما على مستواها

حـلـــــم..

رحاب بيطار  /سوريا

املركزي أو الوسطي :املؤسسات املركزية كالحكومة،
البرملان ،السلطة القضائية ،ومختلف الهيئات املركزية،
واملؤسسات املستقلة ،ومؤسسات الضبط ،والوكاالت،
واإلدارات ،والجماعات الترابية ..لقد مررنا من بنية
مؤسساتية خفيفة إلى هيكلة أكثر تعقيداً للمشهد
السياسي.
أصبحت الدولة اليوم ،بفعل املتطلبات الجديدة للحكَامة
والضبط والتدبير ،مختلفة تماماً عما كانت عليه في
السابق .من هنا ،على العلوم السياسية الجديدة ،وبعيداً
عن كليشيهات بعض الفاعلين السياسيين ،أن تعيد
اكتشاف ما هي الدولة الحقيقية املوجودة في واقع اليوم.
إذ يبدو أنه يمكن تحديد الدولة املغربية بشكل أفضل،
كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم في املرحلة
الحالية ،من خالل أعمالها وبناها ووظائفها..
لنالحظ ـ بعيدا عن الحركات والتصريحات السياسية
لفاعلين منغمسين في الصراعات السياسية الجارية
ورهاناتها املباشرة ـ أنه ال يمكن للمحلل من زاوية
معرفة «السياسي» اليوم ،أن يماثل السلطة السياسية
بالدولة .وأنه في الوضع الراهن تمَّ تجاوز فكرة إمكانية
قيادة ممركزة بشكل كامل ألجهزة الدولة .كما تهيمن
حاليا العديد من األفكار التي غيّرت تماماً املالمح السابقة
للدولة املغربية ،منها كون الدولة تتشكل من مجموعة
من التنظيمات املختلفة واملتميزة ،تتواجد داخل شبكة
مؤسساتية تتفاوت مكوناتها من حيث درجات مواقعها في
الهرمية املفترضة .كما أنّه في حاالت كثيرة ،تأخذ مكونات
الدولة شكل عناصر مستقلة نسبياً ،كما تبدو في صورة
تعددٍ في مراكز وقنوات ومضامين سيرورات اتخاذ القرار،
وأن القرار بذاته كثيراً ما نجده في مواقع ما كنا نظنّ أنه
يوجد فيها..

& نص املداخلة في ندوة «ثنائية النسق السياسي
املغربي» ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،
الرباط  26تموز /يوليو .2016

عبد الله الساعف
بروفسور في كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
في جامعة محمد الخامس (أكدال ـ الرباط) ،املغرب .كان
وزيـراً للتـربـيــة في حكومـة عبـد الرحمــن اليوســفي
 1998ـ  .2002يـديـر «مركـز الدراسـات واألبحـاث فـي
العلوم االجتماعية».

الحياة دائماً أقوى في غزة

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»

ـ ليل الصناعة النفطية الطويل ـ السر سيد أحمد
ـ مصر« :الفراغ العام» بين الباعة الجائلين والشرطة ـ أمنية خليل
ـ الوعي «الحقوقي» لطلّب املدارس في مصر ـ بسمة فؤاد
ـ املسرح املوريتاني :هل تنجح محاوالت البعث الجديدة؟ ـ أحمد ولد جدّو
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

مرّ عامان على عدوان إسرائيل على قطاع غزة ،في مثل هذه األيام من صيف  .2014صمد املليونان إال قليالً من سكانه
بوجه القتل والتدمير ،هم املحاصرون في  365كيلومترا مربّعا .لهؤالء متعة البحر ،واالحتفاء بالحياة بالرغم من
الضيق 42 :في املئة بال عمل 19 ،ساعة تقنين للكهرباء وحصار ازداد إحكاماً ،وتهديدات مستمرة بالحرب

تصوير :وسام ناصر

تصوير :محمد صابر

مدونات

إضراب «القناطر» ،واملنع من أبسط الحقوق

في موريتانيا ،اعتراض يستوجب السجن

ال لتبرير االنتهاكات في اليمن

النّهارده كانت زيارتنا األخيرة ملاهينور قبل ميعاد خروجها في  11آب /أغسطس إن شاء الله .على قد ما املفروض
أن تكون دي زيارة سعيدة ،على قد ما اتخضّينا ملا شفنا «ماهي» اللي خسّت بشكل مرعب ما بين زيارة األسبوع اللي
فات وزيارة األسبوع ده.
اليوم العاشر إلضراب ماهينور الكلّي عن الطعام هي وست من زميالتها في العنبر السياسي بسجن القناطر تضامناً
مع الدكتورة بسمة رفعت زميلتهم في الغرفة اللي النهارده بتكمل  17يوم إضراب عن الطعام اعتراضاً على منعها
املفاجئ وغير املبرر من الزيارات العائلية .البنات طلبوا من إدارة السجن إنهم يعملوا محضر يثبتوا فيه إضرابهم عن
الطعام والسجن رفض (.)...

جمال ولد حمود مناضل موريتاني معروف وخرّيج جامعي ..عمل جمال على التعبير
عن آماله في تغيير هذا البلد نحو األفضل ،ألجل موريتانيا كريمة وعادلة ،يتشرّف
أبناؤها باالنتماء لها ،ويعتزّ بها مواطنوها .لم يفوّت املواعيد النضالية مع الطالب في
الجامعة أيّام دراسته ،وال مع إضرابه مع الشباب من مختلَف التوجّهات في القضايا
التي يراها عادلة.

من يبرّر النتهاك صغير سيبرر حتماً النتهاك أكبر .حفلة التبريرات في اليمن مبنية
على قاعدة التعصب لطرف ،وليس على مصلحة الضحايا ..التباكي والتبرير فعل
تتناوبه أطراف الحرب ومشجّعوها ،وفي النهاية تأكدوا تماماً أنّ كل طرف سيحمل
انتهاكاته على ظهره خالية من أي مبرر ،وكل أولئك الذين توزعوا على حافة
امليليشيات بمختلف أشكالها يصفّقون حتى النتهاكاتها ،ستظل رائحتهم كريهة
ولو سكبوا فوق أجسادهم عطور الدنيا بأكملها.
ونعيد التأكيد أننا لن نكون منبراً إعالمياً يصرخ من خلف شاشة الكمبيوتر ،وأن
كل حادثة تتطلب التحقيق قبل صدور أيّ شيء بخصوصها ..ملفّ تعز ملف
متكامل ،وال فرق بين مجرم ومجرم ،وضحيّة وضحيّة ..واذكروا أن من خلق هذا
الوضع املعقد هم تجّار الحروب من مختلف األطراف وليس نحن.
من صفحة ( Radhya Almutawakelعن فايسبوك)

يوم  31تموز /يوليو اللي فات قدرت بمساعدة الصديق املحامي محمود بالل إننا نقدم محضر رسمي نثبت فيه
إضراب ماهينور ،بما أن السجن رافض يدّيهم أبسط حقوقهم في إنهم يثبتوا إضرابهم .الوضع الصحي للبنات في
تدهور ،خاصة مع زيادة الحرارة ومنع دخول محاليل الجفاف .وماحدّش مهتم وال سائل فيهم.
الناس بتتعرّض للحبس والتنكيل من غير ما يكونوا أجرموا ،لكن و كأن الحبس مش كفاية فيتحرموا من أبسط
حقوقهم في إنهم يشوفوا أهلهم و أوالدهم ساعة كل  15يوم .ويتسابوا بيموتوا من غير محاضر تثبت إضرابهم
وال متابعة لحالتهم الصحية ()...
من صفحة ( Maysoon El-Massryعن فايسبوك)

تعرض لعنف وقمع األمن مرات عديدة ،وأصيب بكسور وجراح عديدة .كان جمال
في طليعة املناصرين للشيخ باي عندما قام باحتجاجه ضد الكذب ومغالطة الرأي
العام ..وفي يوم محاكمة الشيخ باي ،حجز مقعده في مقدمة املتابعين ،وعندما صدر
الحكم الظالم احتجّ بترديده عبارة «باطل ،باطل» ..ويبدو أن هذه العبارة تستوجب
في نظام القهر هذا ،االعتقال واإلحالة للسجون العسكرية بسبب االحتجاج السلمي
على الظلم.
#الحرية_للشيخ_باي
#الحرية_للمعتقلين
من صفحة حركة  25فبراير (عن فايسبوك)

