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املــيــراث اآلخــر ،األكثر قتامة،
لشمعون بيريز :صاحب «نوبل
للسالم» مجرم خطير! ورأي يهود
مناهضين للصهيونية في أسباب
حـب الغـرب له .ووقائع جريمة
القتل العمد لصناعة التعدين في
مصر.

مسألة األرض في تونس ،بداية
من االستيالء عليها ونزع ملكيتها
من الفالحين خالل الحكم العثماني
واالستعمار الفرنسي .والسودان
يفـتــح أراضــيــه لالستثمارات
األجنـبـيـة :السـعـوديــة واآلن
الصين .وبيتونة« :الشرقاط».
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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التاريخ الكولونيالي لنزع حجاب
الجزائريات :نقاش مع نص فرنسي.
ومترو برلين خريطة فلسطين:
«بألف كلمة» .ومزيد على املوقع:
نصان عن االنتخابات التشريعية
املغربية ،والحكم للشيوخ في
تونس واالنتحار للشباب.
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أزمة االقتصاد والتمثيل الفلسطيني

القدس في ميزان مساعدات املانحين
ال يمكن النظر إلى أوضاع االقتصاد الفلسطيني في القدس وآفاقه،
كما إلى االقتصاد الفلسطيني عموماً ،بعيداً عن السياسة ،وبالتحديد
في هذه الحالة دون التطرّق إلى الفراغ القيادي املؤسسي والسياسي،
وانعدام التمثيل املدني للمقدسيين .ظهرت هذه املقاربة مجدداً
خالل األشهر األخيرة ،في أربعة تطورات منفصلة ،ترسم مجتمعة
صورة مزعجة لحالة التجاهل والتهميش والنفاق التي يتسم بها
الواقع الذي يعيشه قرابة  400ألف فلسطيني مصرّين على البقاء في
مدينتهم على الرغم من الخطط واإلجراءات اإلسرائيلية املتواصلة
لتهويدها ،والتي هي ليست فقط أكبر مدينة في فلسطين ،لكنها
يفترض أن تصبح «العاصمة األبدية» للدولة العتيدة .هناك خيط
رفيع يربط بين تلك املشاهد األربعة خالل الفترة املاضية :زيارة
وفود أميركية وفرنسية رفيعة للبالد ،اإلعالن عن صفقة املساعدات
األميركية الجديدة إلسرائيل ،ثم عن املساعدات التنموية األوروبية
لفلسطين ،وأخيراً مصير القدس في االنتخابات املحلية الفلسطينية
(املؤجَّلة) .الخيط الرابط بين هذه األحداث يعكس مدى ابتعاد القدس
العربية عن لعب دور سياسي في الصراع الفلسطيني  /اإلسرائيلي
اليوم ،عكس موقعها قبل  15سنة عندما كانت ال تزال محور النجاح
أو الفشل في الحلّ السياسي (في مفاوضات كامب ديفيد) ،وفي
املواجهة مع االحتالل (في إطالق شرارة االنتفاضة الثانية).

وفود رايحة ،وفود جاية..

مع الجمود في ملف املفاوضات السياسية الفلسطينية اإلسرائيلية
منذ  ،2014وغياب أية آفاق لها ضمن املشاغل اإلقليمية للدول
الكبرى ،وتمترس أكثر حكومة إسرائيلية يمينية ومعادية لزمن
طويل ،شهدت القدس منذ بداية هذا الصيف عددا من اللقاءات «غير
الرسمية» بين دبلوماسيين غربيين زائرين وشخصيات مقدسيّة.
جاءت بعض هذه االتصاالت «حول موائد العشاء» ودون تغطية
إعالمية ،في سياق جوالت شملت اجتماعات رسمية موازية عقدت
في رام الله بهدف «تسليك» األمور وتهدئة الخواطر السياسية
(خاصة الفلسطينية) .في القدس ،تمحورت هذه النقاشات حول
األوضــاع االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية هناك ،وتركزت
تساؤالت الزوار (بدءاً من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ،ثم
أعضاء الوفد األميركي للجنة االقتصادية األميركية  /الفلسطينية
املشتركة ،ومؤخراً نائب مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون
املساعدات الخارجية) ،في صلب األوضاع املعيشية الفلسطينية
املتردّية في القدس ،وما يمكن لهذه األطراف القيام بها للتخفيف
من وطأتها .وجّه إليهم محاوروهم الفلسطينيون (من رجال أعمال
وسياحة وخبراء اقتصاد وقانون ونشطاء اجتماعيين وشباب) وابالً
من الحقائق املثيرة واملقلقة تدلّ على عمق وخطورة ظواهر الفقر
والبطالة ونكوص التصنيع وارتهان قطاع السياحة وارتفاع العبء
الضريبي وانعدام الخدمات البلدية والتعليمية واإلسكان الخ...
بينما استمع بلطف رئيس الوزراء الفرنسي في لقائه ملا طُرح عليه
من إلحاح على ضرورة التحرك الدولي العاجل لحماية فلسطينيي
القدس من املزيد من الضغوطات اإلسرائيلية التي تجبرهم على
الرحيل أو «األسرلة» أو االنتحار (السريع أو البطيء) .كان همّ املوفد
األوروبي بالدرجة األولى نقل رسالة مفادها أن قضية فلسطين تقع
ربما على املرتبة السابعة أو أقل في سلم اهتمامات حكومته الخارجية
(بعد قضايا اإلرهاب واملهاجرين وسوريا وإيران والعراق ومصر ،وربما
قبل السعودية ،)..وأنّه يجب أن يقدّر الفلسطينيون بأنهم ما زالوا
على السلم أصالً  ،وباختصار «تحمّلوا واسكتوا».
أما املسؤولون األميركيون ،ممثلو إدارة على وشك الخروج من
السلطة ،فلم يحملوا في جعبتهم ما يشفي غليل املقدسيين ،سوى
أنهم ركّزوا الحديث على ما يمكن فعله «لخلق الفرص» االقتصادية،
واكتفوا بمقترحات مثل إنشاء «حاضنات» لتشجيع االبتكارات
املعلوماتية ،وبرامج تدريب للشباب على كيفية التقدم لوظيفة،
وعلى «املهارات الحياتية» ،ومبادرات معنوية مماثلة ،دون االستعداد
لاللتزام بتشجيع االستثمار أو تقديم املنح أو حتى القروض .وذلك
برأيهم يمكن أن يساعد على األقل في توفير األمل إن لم ينجح
بتوفير العمل! وعندما طرح عليهم أحد املشاركين بأن مثل هذه
األفكار الطيبة غير كافية على اإلطالق ملواجهة البطالة ( 30في املئة)
والفقر ( 82في املئة) وانهيار قطاع السياحة ،واالكتظاظ السكاني،
واإلدمان ،والتسرب املدرسي ،وكم هائل من املشاكل التي عُدِّدت
كلها أمامهم ،لم يكن عند الزوار األميركيين ما يجيبون به ،حيث
أن «الوكالة األميركية للتنمية الدولية» ( )USAIDال تقيم برامج
في القدس املحتلة ،انسجاماً مع عدم االستعداد األميركي ملواجهة
إسرائيل في القدس ،منذ أوسلو على األقل! وهنا أشار أحد محاوريهم
الفلسطينيين الى أنه ال يمكن السير في بقية مناطق الضفة الغربية
(بما فيها مناطق «ج» الواقعة تحت السيطرة املباشرة لالحتالل)
دون مشاهدة الفتة تعلن أن هذا املشروع أو ذاك «هدية من الشعب
األميركي للشعب الفلسطيني» ،وتؤكد على الشراكة مع السلطة
الفلسطينية («نستثمر بالبنية التحتية») .وعلى الرغم من أن
املساعدات األميركية تدخل غزّة تحت حكم حماس عبر منظمات
غير حكومية أو مؤسسات األمم املتحدة ..إال أنه ال توجد في القدس
الشرقية العربية مدرسة أو شارع أو مستوصف أو حتى حاوية قمامة
مهداة من الشعب األميركي لسكان املدينة العرب ،كأنهم ليسوا
تحت احتالل ،أو ربما ال ينظر إليهم كجزء من الشعب الفلسطيني.

الوفاء والسخاء ..إلسرائيل

مقابل هذا املشهد املحزن ،وعلى الرغم من تكهّنات بعض املراقبين
الليبراليين األميركيين بأن باراك أوباما قد يهتمّ بوضع «ميراثه»
السياسي في الشأن الفلسطيني قبل مغادرته البيت األبيض ،من
خالل تحرّك أو موقف جريء ملصلحة الحقوق الفلسطينية ،فإن
خطابه الوداعي في األمم املتحدة كان خالياً تماما من أية إشارة بهذه
االتجاه .بل استخدمت الفرصة أكثر لتصحيح بعض الخلل في

نبيل عناني  -فلسطين
العالقة الشخصية املتوتّرة مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي .وهذه لم
تكن مهمة صعبة ،حيث كان قد أعلن قبل أيام من ذلك عن صفقة
الـ 38مليار دوالر من املساعدات العسكرية األميركية إلسرائيل
خالل السنوات العشر القادمة ،لتعزيز ترسانتها باملزيد من األسلحة
األميركية الصنع واملتضمنة للتقنيات الرفيعة اإلسرائيلية ،مؤكدين
بذلك ثبات التحالف االستراتيجي ،على الرغم من بعض اإلشكاليات
العابرة.
طبعاً هذا ال يعني أن املساعدات األميركية تتجاهل فلسطين تماماً،
بل إن املوازنة السنوية للمعونات األميركية املخصصة لألراضي
الفلسطينية (املستثنية للقدس) تعادل حوالي  10في املئة من قيمة
املعونة العسكرية السنوية إلسرائيل ،حيث قدمت الواليات املتحدة
«للضفة الغربية وقطاع غزة» عام  2015حوالي  365مليون دوالر
كمساعدات ،جزء منها مخصص مباشرة للسلطة الفلسطينية
(دعم موازنة ،وأمن ،ومساعدات اجتماعية) ،وجزء آخر من خالل
منظمات األمم املتحدة اإلنسانية والتنموية ،وجزء أخير بواسطة
منظمات غير حكومية وشركات ومتعاقدين فرعيين أميركيين،
إضافة لبعض الشركات الفلسطينية التي تقدّم خدمات إدارية أو
هندسية أو قانونية لتنفيذ املشاريع األميركية .ودون احتساب
املبالغ املحددة هنا ،فاملثير أن جزءاً ال بأس به من هذه املساعدات
املسجّلة لسخاء الشعب األميركي تجاه الشعب الفلسطيني،
تُصرف على رواتب املوظفين األميركيين املشرفين على هذه البرامج،
من السفارة في تل أبيب ،وجزء آخر على الشركات اإلسرائيلية
التي تورِّد اآلالت والخدمات املكتبية لهؤالء في تل أبيب ،بما فيها
شركة «عيدين» اإلسرائيلية للمياه املعدنية (العربية) املستخرجة
من الجوالن السوري املحتل! ما هو مضحكٌ /مبكٍ أكثر ،أنّ العديد
من برامج تشجيع التعايش والتسامح والتعاون بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين التي تفتخر بها الواليات املتحدة ،والتي تديرها
مؤسسات إسرائيلية ليبرالية مثل «سيكوي» و «جامعة بن غوريون
في النقب» و «متحف كيبوتز عين دور» ومعهد «أرافا البيئي» وصوالً
إلى «مركز بيريز للسالم» ،كلها مسجلة على أنها مساعدات أميركية
للشعب الفلسطيني ..وشكراً!
وأما موقف أوروبا فمتميّز قليالً عن التحيز األميركي إلسرائيل.

وتماشياً مع ذلك ،فإن املعونة األوروبية ال تتجاهل تماماً احتياجات
القدس ،حيث تصل القليل من املساعدات ملشاريع فلسطينية فيها:
 10مليون يورو من رزمة  40مليوناً أعلن عنها مؤخراً كمساعدات
«تنمويةّ» أوروبية (وهذا املبلغ األخير يشكل حوالي  10في املئة من
مجموع ما تخصصه أوروبا لدعم موازنة السلطة الفلسطينية) .في
هذه املساعدات املخصصة في الغالب ملسائل غير «مثيرة» (ثقافية
وتربوية ورياضية وحقوقية) ،لفتة معنوية على غرار تطمينات فالس
(«لم ننسكم») أكثر مما هي ذات تأثير ملموس في األوضاع املعيشية
املتأزمة أو أنها تحدٍ لالحتالل بأي شكل .بل يدعو بعضها للسخرية،
مثل إقامة ملعب كره «تنس» راقٍ وعصري في قلب البلدة القديمة،
ربما لتشجيع األطفال املقدسيين على تعلم هذه الرياضة غير
املألوفة .ومن الصعب القبول بأن هذه األنواع من التدخالت الصغيرة
والهامشية ستغير شيئاً في الواقع الفلسطيني أو حتى أنها ستوصل
رسالة ذات مغزى للمقدسي املحاصر واملعزول ..سوى ربما :قاوموا
بكرة التنس!

أين تقع القدس في الخارطة السياسية؟

إذا كان يتّضح مما سبق أن القدس غائبة عن حسابات جميع
الدول التي يفترض أن تكون معنية بها (ما عدا دولة إسرائيل التي
تعمل دون كلل على تحقيق خططها هناك) ،فالجميع يقرّون أنه منذ
استشهاد فيصل عبد القادر الحسيني قبل  15سنة ،في أوائل أشهر
االنتفاضة الثانية (وهو يركض من عاصمة عربية ألخرى بحثاً عن
دعم لصمود مدينته) ،ثم إغالق إسرائيل لجميع مكاتب م.ت.ف .في
املدينة وحظر أي تواجد أو نشاط لها داخل القدس ،فإنه تبلور فراغ
متزايد في تمثيل سكان القدس ومصالحهم واحتياجاتهم في النظام
السياسي الفلسطيني وفي برامجه .هكذا أصبح األمر في الواقع ،على
الرغم من وجود محافظ ووزير للقدس ،ودائرة رئاسية للقدس،
ولجان قومية ،وصناديق لنصرة القدس ،ودائرة القدس في م.ت.ف.
وغيرها من التشكيالت منزوعة الصالحيات وغير القادرة على التحرك
أو الفعل داخل القدس .هذا الفراغ الكبير ينسحب على غياب أي
محاور وعنوان موحد تخطيطي اقتصادي واجتماعي في امليدان ،مما
يسهل على الدول املانحة عدم التجاوب املكثف مع احتياجات القدس

وتطلعات أهلها وبالتالي صياغة ما تراه مناسباً من مشاريع لهم.
رغم كل هذا التهميش ،فإن تغييب القدس لم يمر على الجميع،
حيث نجح محامٍ شجاع من القدس بالطعن في عملية االنتخابات
املحلية الفلسطينية التي كان مقرراً تنظيمها خالل شهر تشرين
االول/أكتوبر ،بسبب استثناء عملية االقتراع البلدي لتمثيل
الفلسطينيين املقيمين هناك (حوالي  15في املئة من فلسطينيي
الضفة الغربية) .وباإلضافة إلى ذلك ،فما يؤكد أن القدس لم تغبْ
تماماً عن الحياة السياسية الفلسطينية على الرغم من كل ما يدفع
بهذا االتجاه ،أن مسألة التمثيل البلدي لسكانها احتلّت اهتماماً
متجدداً من إحدى مؤسسات م.ت.ف ،.حيث نظّم «مركز التخطيط
الفلسطيني» ندوتين خالل األسابيع القليلة املاضية لدراسة إمكانية
تفعيل «أمانة القدس» التي كان قد أنشأها (دون تمكينها) الرئيس
ياسر عرفات ،كموقف سياسي قبل استشهاده ،وجدّد تشكيلها
الرئيس عباس في  2014لحفظ ماء الوجه.
تكمن أهمية فكرة تفعيل هذا اإلطار ليس في توفير حق االقتراع
للمقدسيين ،إذ إن أمانة القدس تعتبر هيئة معينة من الرئيس ،بل
في كونها قد تمهّد الطريق للمّ شمل الفعاليات املقدسية وتسخير
مواردها املشتركة لدعم صمود املدينة ومعالجة بعض أبرز مشاكلها
االقتصادية واالجتماعية واملعيشية.
مع أن الندوات لن تنقذ القدس ،وأن املزيد من التشكيالت دون
صالحيات أو موارد قد تضر أكثر مما تفيد ،وحتى إذا كان موضوع
القدس ليس سوى سبب ظاهري لتأجيل االنتخابات املحلية (مقابل
األسباب األخرى الكامنة واملتعلقة بالتنافس الفصائلي ،وخصوصيات
غزة) ،فإنّ مجرد طرح موضوع تمثيل القدس في سياق الحوار
الفلسطيني الداخلي يدل على أنها ما زال لها ثقل ما في ميزان
الوجدان الفلسطيني ،وأنها بمثابة «الرقم الصعب» في النظام
السياسي والقانوني الفلسطيني.
وهذه هي البشرى السارة من فلسطين!

رجا الخالدي

باحث اقتصادي من فلسطين مختص باقتصاد التنمية ،يعمل منسّقاً
للبحوث في «معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني» («ماس»)

رُبَّ ضارة نافعة
«جاستا» أو العدالة ضد داعمي اإلرهاب ،هو القانون الذي أقرّه الكونغرس بغرفتيه
وبأغلبية ساحقة تجاوزت نسبة الثالثة أرباع املطلوبة ،مُبْطالً فيتو أوباما حِياله .وهو
سيمكّن ضحايا  11ايلول /سبتمبر من مقاضاة من يشاؤون وطلب تعويضات..
بما في ذلك مالحقة «دول تمتلك السيادة» بنظر القانون األميركي ،أي من غير تلك
املوضوعة على لوائح اإلرهاب التي تُنزَع عنها الصفة .وبالطبع ،اعتَبرت السعودية
نفسها املقصودة.
بغض النظر عن األسباب التي أدّت إلى هذه النتيجة ،كمقدار الرغبة بوداع الرئيس
األميركي بهزيمة معنوية ورمزية مدوية ،أو التملّق للناخبين قبل شهر ونيّف من
االنتخابات الرئاسية (أيّدت هيالري كلينتون القانون كما ترامب) ،فاألمر في ما سيليه.
صحيح أنه (كما قال بتلعثم بيان الخارجية الروسية) يضع أميركا فوق القانون

الدولي ويبيح ملواطنيها محاسبة ومالحقة العالم ،ولكن مفعوله األساسي سيكون في ما
أسماه أوباما محقاً «تهديد األمن القومي» لبالده« :القرار قد يؤدي إلى تعرض الواليات
املتحدة ملوقف نكون عرضة فيه فجأة ملسؤوليات وتبعات عن كل العمل الذي نقوم به
في مختلف أرجاء العالم ،وفجأة نجد أنفسنا عرضة لقضايا يرفعها أفراد».
و«العمل» ذاك ملف هائل وضحاياه جحافل ..أين منه ملف هجمات  ،2001والـ3000
ضحية التي سقطت خاللها .وحده العراق يمكنه التكفّل بالبرهان .وسيمكّن كذلك من
مالحقة الواليات املتحدة على مساندتها الالمتناهية إلسرائيل وعلى األسلحة األميركية
التي تفتك يومياً باملدنيين الفلسطينيين وبسواهم ممن تطاله العدوانية اإلسرائيلية.
وسيمكّن ،لو جرت محاكاة لقانون جاستا في العالم ،مالحقة البعثات الديبلوماسية
األميركية (وسواها من الدول التي تمارس العدوان على الناس) حيثما توجَد ،بوصفها

تمثّل بلدها الذي أدى سلوكه املباشر أو غير املباشر إلى ضرر بالناس.
 ..ولكن هذا املنطق الذي خشي منه أوباما يتناسى أنّ الواليات املتحدة وإسرائيل
وغيرهما من الدول «املحترمة» ال تقوم بـ«أعمال إرهابية»! ها تعريف املفهوم الذي
تحايل القانون الدولي طويالً على التصدي للحاجة ملراجعته ،وتملّص منها ،يعود
ليضرب بقبضته على الطاولة .وهذا فعال «يُعقِّد املشهد الدّولي» .ولكن هل هو سِوى
معقد وفوضوي؟ ال يُعقل أن يغنم املواطنون األميركان ماليين تسدَّد لهم من أموال
دول الخليج املودعة عندهم (والتي يمكن مصادرتها!) ،ويبقى سواهم من ضحايا
«العمل الذي تقوم به الواليات املتحدة (وسواها) في مختلف أرجاء العالم» معطّلين!

نهلة الشهال
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ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺘﻞ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺘﻞ أﺛﻨﺎء ﺣﻤﻼت أﻣﻨﻴﺔ ،واﻟﻘﺘﻞ ﳌﺠﺮد اﻻﺷﺘﺒﺎه ،واﻟﻘﺘﻞ
ﻓﻲ ﻛﻤﺎﺋﻦ ﺷﺮﻃﺔ( ﺳُﺠّﻠﺖ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺖ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ  ٢٠١٦ﻓﻲ ﻣﺼﺮ )ﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎء
»ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺪﻳﻢ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ«( ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٣٢٦ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎم  ٢٠١٥و ٣ﺣﺎﻻت ﻓﻲ
اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  ٢٠١٤ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﻌﻨﻮان »أرﺷﻴﻒ اﻟﻘﻬﺮ ﻓﻲ  ٧٢٨ﻳﻮﻣﺎً«.

اﳌﻴﺮاث اﻵﺧﺮ ،اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺘﺎﻣﺔ ﻟﺸﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ

ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ رﺟﻞ
ﺳﻼم؟ ﻳﺎ ﻟﻠﻤﺰاح!

ﻛــﺎن ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ آﺧــﺮ أﺑﻨﺎء »اﻟﺠﻴﻞ اﳌﺆﺳِّﺲ
ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ« وﻗﺪ ﻛُﺮّم ﻋﺎﳌﻴﺎً ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ رﺟﻞ ﺳﻼم رؤﻳﻮي.
ﻟﻜﻦّ إرﺛﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﺟﻮاﻧﺐ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪاً ﺑﻜﺜﻴﺮ
وﺣﺘﻰ ﺷﺎﺋﻨﺔ.
ﺣﻔّﺰ رﺣﻴﻞ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ  93ﻋﺎﻣﺎً ،ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻨﻌﻲ واﳌﺪﻳﺢ اﳌﻨﻤّﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺷﺎرت وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء إﻟﻰ أنّ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ
ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎم .1948
اﻟﻮاﻗﻊ أنّ ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻛﺎن آﺧﺮ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﺳِّﺴﻴﻦ )أوﻟﺌﻚ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻮﻃﻨﻮا ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻷﺳﺒﺎب
أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أﻳﺎم ﺣﻜﻢ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
وﻛﺮّﺳﻮا ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻹﻧﺸﺎء دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ( ،وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋُﺮف
ﻓﻲ آﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ رﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ
رؤﻳﻮي ،وﺑﺴﻌﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ،ﻛﺎن إرﺛﻪ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪاً
وﻗﺘﺎﻣﺔً ﺑﻜﺜﻴﺮ.
ﻛﺎن ﺑﻴﺮﻳﺰ أﺣﺪ اﻟﺘﻼﻣﺬة اﻷواﺋﻞ ﻟﺪﻳﻔﻴﺪ ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن،
وﻫﺬا ﺟﻌﻠﻪ ﻳُﻌﻴّﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﺮٍ ﺻﻐﻴﺮٍ ﺟﺪّاً ) 29ﻋﺎﻣﺎً( ﻣﺪﻳﺮاً
ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻋﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟّﻴﻪ ﻫﺬا
اﳌﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻼح ﺑﻴﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻓﺮﻧﺴﺎ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﻔﺎﻋﻞ دﻳﻤﻮﻧﺔ .ﺗﻤﻨﻊ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ وﺟﻮد ﻫﺬا
اﳌﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي ،ﻟﻜﻦّ »ﻣﺼﺎدر أﺟﻨﺒﻴﺔ« )وﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﻣﻦ
إﻳﻤﻴﻼت ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎول( ﺗﻘﻮل إنّ اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي ﻇﻬﺮ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻷوّل ﻣﺮّة ﻓﻲ دﻳﻤﻮﻧﺔ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ،أدّت إﺳﺮاﺋﻴﻞ دوراً
ﻗﻴﺎدﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎء ﻋﺎم  ،1956وﻗﺪ اﺳﺘﻐﻞ
اﻟﺮﺟﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻟﻮﺿﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺪﺧﻮل
ﻓﻲ ﺣﺮب ﻛﺎﻧﺖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﺮض اﻟﺴﻴﻄﺮة
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺎء ،واﻧﺘﺰاع اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ
واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ،وإﺿﻌﺎف اﻟﻘﻮى اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﺟﺒﺮت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وروﺳﻴﺎ
)اﻟﻘﻮّﺗﺎن اﻟﻌﻈﻤﻴﺎن اﻟﺼﺎﻋﺪﺗﺎن( إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء ﻟﻜﻦّ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻴﺮان ﻛﺎﻧﺖ واﺿﺤﺔ:
ﻧﺤﻦ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻧﺤﻦ ﻣﻊ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ.
ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺮﻳﺰ وزﻳﺮاً ﻣﺴﺎﻋﺪاً ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أُﻟّﻔﺖ ﺑﻌﺪ
ﺣﺮب ﻋﺎم  ،1967وﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن
اﳌﺴﺘﻤﺮة إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺔ اﻷراﺿﻲ
واﻟﻘﻤﻊ .ﺗﻌﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻧﻬﺎ
ﺗﺨﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷوّل ،ﻟﻜﻦّ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰّة وﺳﻴﻨﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪّم ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ ﻋﺸﺮات
اﻟﻜﻴﺒﻮﺗﺴﺎت ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت وأرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت وﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ.
ﻋﺎم  1975ﻛﺎن ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻄﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻷوﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﺷﺒﺎب اﻟﺘﻠﺔ« )وﻫﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ
ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن وﺟﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ »أرض إﺳﺮاﺋﻴﻞ«
ﻣﺨﺎﻟَﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻛﺎن آﺧﺮ اﻋﺘﺪاءاﺗﻬﺎ ﺣﺮق ﻋﺎﺋﻠﺔ دواﺑﺸﺔ
ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ دوﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﻠﺲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ( .ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﻦ
دﻋﻢ ﺑﺤﻤﺎﺳﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻛﺪوﻣﻴﻢ وﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮش
إﻣﻮﻧﻴﻢ )ﺣﺮﻛﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺗﺮى أن اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻫﻮ
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ( ،اﻟﻠﺘﻴﻦ وﺻﻔﻬﻤﺎ
راﺑﻴﻦ ﺑﺤﺼﺎن ﻃــﺮوادة اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ .وﻛﻮزﻳﺮ دﻓﺎع،
ﺳﻌﻰ ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ذاك ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ زﺧﻢ ﺣﺮﻛﺔ
اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻋﺎرض ﻣﺒﺪأ إﻋﺎدة اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم ﻣﻊ اﻷردن.
اﻟﻴﻮم ﺻﺎر »ﺷﺒﺎب اﻟﺘﻠﺔ« أﻛﺜﺮ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻋﻨﻔﺎً ﻓﻲ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻨﻮات أﻳﻀﺎً اﻟﺘﻲ راح ﺑﻴﺮﻳﺰ – اﻟﺬي
ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم – ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻼح ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗﺪ أﻇﻬﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻐﺎردﻳﺎن
)ﻋﺎم  (2010وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧّﻪ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ رؤوس
ﻧﻮوﻳﺔ ﻟﺠﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﺑﺎن ﺣﻜﻢ ﻧﻈﺎم اﻷﺑﺮﺗﻬﺎﻳﺪ ،وﻧﻔﻰ
ﻣﻜﺘﺒﻪ ذﻟﻚ .وﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﻮات ﻇﻞّ ﺗﺠّﺎر اﻟﺴﻼح ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ وﻟﻄﺎﳌﺎ أﻧﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ
ﺣﻔﻼﺗﻪ اﻟﺒﺎذﺧﺔ.
وﺑُﻌﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ رﺋﻴﺴﺎً ﻟـ«ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«
ﻋﺎم  ،1985ﻗﺪّم ﺑﻴﺮﻳﺰ ﺑﺼﺤﺒﺔ إﺳﺤﻖ ﻣﻮداﻋﻲ ﻣﻦ
ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد أﻛﺒﺮ ﺧﻄﺔ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﺗﺮاﻓﻘﺖ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ
اﺗﺨﺬاﻫﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ دﻳﻮن اﻟﺪوﻟﺔ وإﻧﻔﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘﺨﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﻋﻦ ﻓﻜﺮة دوﻟﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﺿﻌَﻴﻦ

ﺳﻴﺮوان ﺑﺎران  -اﻟﻌﺮاق
أﺳﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﻴﻮﻟﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ
ﺗُﻮﺟّﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ .ﻫﻜﺬا
اﺳﺘﻘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ أراد ﺑﻬﺎ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﻜﻮد ،ﻣﻦ
اﳌﺪارس اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪل اﺳﺘﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺬي ﻳﺰﻋﻢ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﻬﺎﺟﻪ.
ﻋﺎم  ،1984أﺛﻨﺎء رﺋﺎﺳﺘﻪ اﻷوﻟﻰ واﻟﻘﺼﻴﺮة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﺣﺎول أن ﻳﻐﻄّﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﺨﺎﻃﻔﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﺎص رﻗﻢ  ،300اﻟﺬﻳﻦ ﺿُﺮﺑﻮا ﺣﺘﻰ اﳌﻮت أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺻﻮّروا وﻫﻢ أﺣﻴﺎء أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﺣﺪى أﻛﺒﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ
ﺳﺎﻋﺪ ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻻﺣﻘﺎً ﻓﻲ إﻳﺠﺎد أﻋﺬار ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا اﻷﺳﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﻟﻜﻨّﻪ رﻓﺾ إﻋﻄﺎء
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻋﺬار ﳌﻮردﺧﺎي ﻓﻌﻨﻮﻧﻮ اﻟﺬي أﻇﻬﺮ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻋﺒﺮ
ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺗﻪ ،اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ دﻳﻤﻮﻧﺔ .ﺑﻴﺮﻳﺰ
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي أﻋﻄﻰ أواﻣﺮه ﻟﻠﻤﻮﺳﺎد ﺑﺎﺧﺘﻄﺎف
ﻓﻌﻨﻮﻧﻮ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وإﺣﻀﺎره إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ  18ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮّﻳﺔ.
ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ أيّ ﻋﻼﻣﺎت »ﻣﻀﻴﺌﺔ« ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .1992ﻛﺎن إﺳﺤﻖ راﺑﻴﻦ رﺋﻴﺴﺎً
ﻟﻠﻮزراء ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
واﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺮب إﻟﻰ أﻓﻀﻞ درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪت
ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ،ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ واﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﻌﺮب ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ
ﺣﺎﻛﻢ .ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎﻋﺪ ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻓﻲ ﺣﺸﺪ دﻋﻢ ﺷﻌﺒﻲ ﻟﺴﻼم
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ...
رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻠﻮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤّﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ
اﳌﻄﻠﻘﺔ ،ﻛﺎرﺛﺔ .ﺗﻤﻜّﻦ ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺷﺆون اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻫﻤﻮم ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻦ دون إﻧﻬﺎء اﻻﺣــﺘــﻼل .ﻫﻜﺬا ،أُوﻛــﻠــﺖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت دون إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻇﻠّﺖ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺄﻏﻠﺐ
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﳌﺤﺘﻠﺔ .ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻺﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻏﺮب
ﻧﻬﺮ اﻷردن ،وراﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺗﺤﻜﻢ ﻋﺴﻜﺮي ﺑﺎﳌﻮارد
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )اﳌﺎء ﻣﺜﻼً ( .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،أدّت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ
ﻧﺸﻮء ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻜﻮّﻧﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﺴﻌﻮن ﳌﺼﺎﻟﺤﻬﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻣﻦ ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
إﻟﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ،اﻋﺘﻤﺪوا ﻛﻠﻴّﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻄﺎﻳﺎ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﻫﺬا ﻣﺠﺮد رأس ﺟﺒﻞ اﻟﺠﻠﻴﺪ(.
ﺑﻌﺪ اﻏﺘﻴﺎل راﺑﻴﻦ ،ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺑﻴﺮﻳﺰ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺼﺪﻣﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﺟﺪّﻳﺎً،
ﻟﻜﻨّﻪ اﺧﺘﺎر ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻬﺮٍ واﺣﺪ أن ﻳﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳّﺔ ﻣﺪﻣّﺮة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن »ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ اﻟﻐﻀﺐ« أدّت إﻟﻰ ﻗﺘﻞ
 113ﻣﺪﻧﻴّﺎً ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺎً ،وﻣﻌﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻨﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ و21
ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ واﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري .ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺘﻠﻰ
ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺤﻴﺔ »ﻣﺠﺰرة ﻗﺎﻧﺎ« اﻟﺘﻲ ﻗﺼﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰاً ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،اﻟﺘﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﻣﺌﺎت اﳌﺪﻧﻴﻴﻦ
)ﻧﻌﻢ ،ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺠﺰرة ﻗﺎﻧﺎ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺷﻤﻌﻮن
ﺑﻴﺮﻳﺰ!( .ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻳﺒﺤﺚ
ﻋﻨﻪ ﻣﻦ وراء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻻّ أن أﺿﺎع اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺮﺻﺔ
أن ﻳﻜﻮن أول ﻗﺎﺋﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ راﺑﻴﻦ.
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﻟّﻰ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻋﺎم ،1996
ﻋﺎد ﺑﻴﺮﻳﺰ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1999و .2002ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻮﻗﺖ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﻤﻌﺘﻬﺎ ﺑﻌﻨﻒٍ
ﻣﺎ ﺳﻤّﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ »اﻟﺪرع اﻟﻮاﻗﻴﺔ« .ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2002ﻏﺎدر
ﺑﻴﺮﻳﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻟﻜﻨّﻪ ﻋﺎد ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻴﺪﻋﻢ أرﻳﻴﻞ ﺷﺎرون ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﻟـ«ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط
ﻣﻊ ﻏﺰّة« ،اﻟﺬي ﻛﺎن اﻧﺴﺤﺎﺑﺎً أﺣﺎديّ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﺳﺘﻔﺎدت
ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺗﻔﺎق ﺗﻔﺎوﺿﻲ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ

اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ .ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺧﻄﺄً اﻋﺘﺮف ﺑﻴﺮﻳﺰ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ ﻻﺣﻘﺎً.
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2007و ،2014أﻇﻬﺮ ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
اﻟﻔﺨﻢ اﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ،وﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪه )ﺧُﻔﻀﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
رﻳﻔﻴﻠﻦ( ،وﻛﺎن ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﺘﺮف اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻳﻘﻴﻤﻪ ﻛﻞّ ﻋﺎم ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ
دﻣﻐﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ،وﺗﺠﺎر ﺳﻼح ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻊ
أﻧﻈﻤﺔ اﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ﻣﺠﺮﻣﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺼﺎدﻓﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ
ﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰة »روح داﻓﻮس« اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪّﻣﻬﺎ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﻜﺮّس ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻴﻮﻟﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ،أﺻﺒﺢ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻳﺪﻋﻢ
أﻛﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ »ﻫﺒﻮﻋﻠﻴﻢ« وﺷﺮﻛﺔ اﻷدوﻳﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ »ﺗﻴﻔﺎ« .ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﺨﺮﻃﺎً ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت
»ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻟﻠﺴﻼم« اﻟﺬي اﺳﺘﺤﺪﺛﻪ وأﻋﻄﺎه اﺳﻤﻪ
ﺑﻜﻞّ ﺗﻮاﺿﻊ! ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻠﺨّﺺ ﺑﺠﺪارة إرث
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻮﺑﻞ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺮﺋﻴﺲ )ﺳﺎﺑﻘﺎً( .وﻗﺪ
أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺘﺪى ﻷﻏﻨﻴﺎء ﻣﺘﺮﻓﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﻣﺒﻨﺎه ﻓﻲ إﺣﺪى
أﻓﻘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻲ اﻟﻌﺠﻤﻲ ﺑﻴﺎﻓﺎ ،وﻫﻮ ﻳﻄﻞّ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ واﺿﻌﺎً
ﻳﺎﻓﺎ وﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺧﻠﻔﻪ ،وﻳﻜﻔﻲ ﺗﺠﺎوز ﺷﺎرع
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺒّﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً وراء ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﺎذخ ﻫﺬا ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺘﺪاﻋﻴﺔ.
ﻳﻈﻬﺮ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺟﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺸﻊ
وﻣﺤﺼّﻦ .اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻘﻂ )ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﻣﻊ
ﻧﻈﺮة ﻣﻌﺒﺮة ﻧﺤﻮ اﻟﻐﺮب( ﺗﺒﻴّﻦ ﻋﻦ واﺟﻬﺔ زﺟﺎﺟﻴﺔ ﺳﺤﺮﻳﺔ
ﺟﺬاﺑﺔ .ﻟﻌﻞّ ﻫﺬا اﳌﺒﻨﻰ ﺣﻘّﺎً ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﺎرة اﳌﺜﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إرث ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ.
& ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ +972
& ﺗﺮﺟﻤﺔ رﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ
& اﻷﺻﻞ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻟﻠﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ«

ﻫﻨﺎك أﺳــﻄــﻮرة ﻋﻨﻴﺪة ﻋــﻦ »ﻳﺴﺎر
ﺻﻬﻴﻮﻧﻲ« ﻗﺪّم »ﻋﺮوﺿﺎً ﺳﺨﻴﺔ« رﻓﻀﻬﺎ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن اﻷﺷﺮار .واﻟﻨﻤﻮذج اﻷرﻗﻰ
ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺨﺎء ﻫﻮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أوﺳﻠﻮ وأﺣﺪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﻬﺎ :ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ.
ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻫﻮ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﻔﺎﺋﻖ
ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ،ﻧﺎل
ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ »اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﻴﻦ« ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻏﻲ ﻣﻮﻟﻴﻪ أول ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻧﻮوي )ﻓﻲ دﻳﻤﻮﻧﺎ(
وﺑﺎﻋﻮه ﻃﺎﺋﺮات ﻣﻴﺮاج .ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﺻﺎر ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺎزت
وﻣﻮّﻟﺖ أول اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻤﺎرس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺰراﺣﻴﻴﻦ )اﻟﻴﻬﻮد
اﻟﻌﺮب( اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب واﳌﺸﺮق.
ﺑﻴﺮﻳﺰ وراﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
أوﺳﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .ﺑﻌﺪ 23
ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ،ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
وﻫﻤﺎً ﻋﻤﻼﻗﺎً .أﻣِﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ
»ﺳﻠﻢ اﻟﺸﺠﻌﺎن« اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮدﻫﻢ إﻟﻰ
دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ 22
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ .واﻋﺘﻘﺪوا
أنّ ﻟﺪﻳﻬﻢ »ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم«،
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻧﻤﻮذﺟﻬﻢ .ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ
ﻳﺮوق ﻛﺜﻴﺮاً ﻟﻠﻐﺮﺑﻴﻴﻦ» :اﺷﺘﺮاﻛﻲ« ﻳﺘﻜﻠﻢ
ﻋﻦ اﻟﺴﻼم ،وﻫﻮ ﻣﺘﻮرط ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .ﺣﺘﻰ أﻧّﻪ
ﻧﺎل ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ )وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻗﺘﻠﺔ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل
ﻛﻴﺴﻨﺠﺮ وﺑﻴﻐﻦ ﻧﺎﻟﻮﻫﺎ(.
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،اﻋﺘﺮف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ
أوﺳﻠﻮ ﺑﺪوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ )اﻟﺘﻲ وُﻟﺪت ﻣﻦ
ﻃﺮد أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﺑــﻼدﻫــﻢ( ،واﻋﺘﺮﻓﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺤﺴﺐ
ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎً
ﻣﺎ ﺟﺮى ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺿﻤﺎن اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﺤﺘﻞ .ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ
أي ﺷﻲء ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
أو ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻻﺣﺘﻼﻟﻲ.
وﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻔﺼﻼن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أوﺳﻠﻮ واﻏﺘﻴﺎل راﺑﻴﻦ،
وﺟﺪ  60أﻟﻒ ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻔﻀﻞ
ﺟﻬﻮد ﺣﺰب اﻟﻌﻤﻞ .ﻫﻞ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﺴﻼم؟ أﻳﺔ
ﻣﺰﺣﺔ ﻫﺬه!
وﺣﺎل وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻘﺐ اﻏﺘﻴﺎل
راﺑﻴﻦ ،اﻏﺘﺎل ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻴﺮﻳﺰ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
ﻫﺪﻧﺔ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻴﺎش )اﳌﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻬﻨﺪس اﳌﺘﻔﺠﺮات ﻟﺪى ﺣﻤﺎس ،ﻣﺎ أﻋﺎد
إﻃﻼق اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ( ،ﻛﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮ
ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻫﺠﻮﻣﺎً داﻣﻴﺎً ﺿﺪ ﻟﺒﻨﺎن وﺑﻠﺪة ﻗﺎﻧﺎ.
ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻫﻮ ﻗﺎﺑﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أوﺳﻠﻮ اﻷول .وﺑﻤﺎ
أن اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻳﻔﻀّﻠﻮن اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ،
ﻓﻘﺪ ذﻫﺒﻮا ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ .1996
وأﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻤُﻔﺠﻌﺔ أﻛﺜﺮ ،وﻫﻲ
ﺗﻠﺨّﺺ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻴﺮة ﺑﻴﺮﻳﺰ اﺗﺠﺎه ﺗﻄﻮّر
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .ﺳﻴﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﺮﻳﺰ
ﻣﻊ ﺷــﺎرون ،اﻟﺮﺟﻞ اﻟــﺬي ﺳ ـﺮّع وﻋﻤّﻢ
اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻗﺒﻠﻪ .رﺟﻞ ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﺤﺮب اﳌﺘﻜﺮّرة .وﺳﻴﻨﺸﺮ ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻋﻦ
ﺷﺎرون ﺻﻮرة ﺗﻘﻮل إﻧﻪ وﺳﻄﻲ ،وﺧﺮاﻓﺔ
ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪّم ﻋﺮوﺿﺎً ﺳﺨﻴﺔ
ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن اﳌﺘﻮﺣّﺸﻮن.
ﻛﺎن ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻳﺮوق ﻟﻠﻐﺮب اﻟﺬي ﻳﻌﺒﺪ اﻟﺴﻼم،
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺘﻔﻆ اﳌﺴﻴﻄِﺮ ﺑﻘﻮﺗﻪ ،وﺣﻴﻦ ﻳُﺠﺒَﺮ
اﳌﺴﻴﻄَﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺑﺄن »ﻳﺘﺤﻤّﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﺸﻞ ﺻﻴﺮورة
اﻟﺴﻼم« .ﻏﺮبٌ ﻳﻌﺒﺪ »اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﻴﻦ« ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻲ.
ﺳﻮى أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ أﺑﺪاً وﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ﺻﻴﺮورة ﺳــﻼم .ﻫﻨﺎك دوﻟــﺔ أﺑﺮﺗﻬﺎﻳﺪ
وﻣﺤْﺪﻟﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ اﻟﻐﺮب ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً
وﻋﺴﻜﺮﻳﺎً.
وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺳﻼم ﺑﻼ ﻋﺪل.
اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺴﻼم
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وﻗﺎﺋﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﺣﻴﻦ ﺟﺎء »اﻟﺴﻴﺴﻲ« إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻛﺎن ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﻮﻋﻮد وأﺣﻼم وردﻳﺔ
ﺗﻨﺒﺊ ﺑﻨﻬﻀﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸّﺮت اﳌﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎر
اﻟﻠﺒﻦ واﻟﻌﺴﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮي ﻓﻲ ﺷﻮارع ﻣﺼﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﻔﺎﻗﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺗُﻌﻮِّض اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻋﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺧﺎﺻﺔ أن وﺗﻴﺮة
ﻫﺬا اﻻﻧﻬﻴﺎر ﺗﺼﺎﻋﺪت ﻋﻘﺐ اﻧﺪﻻع »ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ  «2011وﻣﺎ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ إﻳﺮادات ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،واﻧﻬﻴﺎر
ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
وﺷﻴﻮع ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻨﻲ ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺔ اﻟﻮﺗﻴﺮة ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺟﺎء ﻣﻐﺎﻳﺮًا ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻟﻸﺣﻼم واﻟﺒﺮوﺑﺎﻏﻨﺪا
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻠﻚ .ﻓﻘﺪ اﻧﻬﺎر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻳﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺣﻔﺮ ﺗﻔﺮﻳﻌﺔ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻔﺮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ..ﻛﻞ ﻫﺬا
ﺟﺎء ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر اﳌﻀﻄﺮد ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻘﺐ ﺣﺎدﺛﺔ ﺳﻘﻮط اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﺮوﺳﻴﺔ ..ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺠﻮء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاض واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﻣﺎ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت
واﺳﺘﻘﺮار أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ.
ﻓﻬﻞ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ

وﺗﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؟ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌﺎ ﺣﺪث
ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﳌﺎﺿﻴﻴﻦ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ
ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﺧﻄﻄﺖ ﻟﻪ وﺗﻨﻔﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ..ﻳﺒﺪو أن
اﻟﺠﻮاب ﻫﻮ اﻟﻨﻔﻲ .ﻓﻔﻲ  9ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2014
أﺻﺪر اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻗﺮاراً ﺑﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳُﻠﻄﺔ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ،ﺳُﻤﻲ ﺑـ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺜﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ« ،واﻟﺬي
ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﺤﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ..ﻗﺎل ﻋﻨﻪ رﺋﻴﺲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺜﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ أﻧﻪ
»أﻓﻀﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺜﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ﻓﻲ
 ،2010وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺆاﻣﺮة ﻓﻲ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ،إﻟﻰ
أن ﺟﺎء اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺧﻮاﻧﻲ وﺣﺼﻠﺖ ﻗﻴﺎدات اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺷﻮﻫﻮا ﻣﻌﺎﳌﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ ﺛﻮرة 30
ﻳﻮﻧﻴﻮ وﻋﺪﻟﺖ اﻷوﺿﺎع« ..أي ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ إرث اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺒﺎرك.

أزﻫﻰ ﻋﺼﻮر اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ

ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﺤﺎﺟﺮ ،ورﻓﺾ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاده ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺮﻓﻊ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﳌُﻔﺘﺮض أن ﻳﻘﻮﻣﻮا
ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ إﻳﺠﺎر ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﻢ
ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺟﺮ واﳌﻨﺎﺟﻢ .وﻟﻜﻦّ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺮض رﺳﻮﻣﺎً ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ

ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،واﺳﺘﻬﺪف ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ
ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻷرض ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ:
ـ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرات اﳌﺤﺎﺟﺮ ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب  300أو  400ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم  .2014اﳌﺤﺠﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن إﻳﺠﺎره اﻟﺴﻨﻮي 30
أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ،ﺻﺎر إﻳﺠﺎره ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ  130أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎً  250أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺮﺷﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻴﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﺔ إﻳﺠﺎر اﳌﺤﺠﺮ أو اﳌﻨﺠﻢ ،أو ﻹﺻﺪار
رﺧﺼﺔ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺟﺪﻳﺪاً ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎل.
ـ أﺻﺒﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺳُﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف
اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﺤﺎﺟﺮ واﳌﻨﺎﺟﻢ ﻣﻤﺎ أدى ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ
اﻟﻌﻤﻞ .ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺷﻴﻮع اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﳌﺼﺮي ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﻟﺮﺷﻰ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أﻣﻮر اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺠﻨّﺐ
وﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ .واﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻘﻮل إنّ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺴُﻠﻄﺔ
ﻟﺠﻬﺎز ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ ،ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻏﻴﺎب أي رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
..ﻫﻜﺬا أﻏﻠﻘﺖ  75ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﺤﺎﺟﺮ أﺑﻮاﺑﻬﺎ،
ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ،وﺗﺮﺗﺐ
ﻋﻦ اﻧﻌﺪام اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ اﻣﺘﻨﺎع ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﺟﺮ
ـ إﻻ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ـ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎﻻت اﺳﺘﻼم

رواﺗﺒﻬﻢ ،أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ
رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻤﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﺨﺸﻮن ﻣﻦ أن وﺟﻮد ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ
رﺳﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻬﻢ ،ﺳﻮف ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ »اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻴﺮي«..
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﻣﺴﺘﺄﺟﺮي اﳌﻨﺎﺟﻢ واﳌﺤﺎﺟﺮ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن
ﺳﺠﻼت رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ،وﻻ اﻟﺮواﺗﺐ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻬﺎ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺴﺠﻴﻞ ﳌﺼﺮوﻓﺎﺗﻪ ..ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮات
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﺰاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  20إﻟﻰ 60
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرﺑﺎح.
وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ وﻗﺎﺋﻊ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺳﻨﺎد
ﺗﺄﺟﻴﺮ اﳌﺤﺎﺟﺮ واﳌﻨﺎﺟﻢ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻀﺒﺎط
ﺟﻴﺶ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ.

ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻻ ذﻧﺐ ﻟﻬﻢ..
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺠﻮال ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ »إﺳﻨﺎ« اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ ،ﺗﻈﻬﺮ وﺟﻮه اﻵﻻف ﻣﻦ
اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﺼﺤﺒﺔ أﺳﺮﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ.
وﺟﻮه ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮاً ﻋﻦ وﺟﻮه إﺧﻮاﻧﻬﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ دﻟﺘﺎ
ﻣﺼﺮ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻮت أﺑﻨﺎؤﻫﻢ ﻏﺮﻗﺎً ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﺣﺎﳌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﻼص ﻋﺒﺮ رﺣﻼت اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻔﻘﺮ
ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ اﳌﻼﻣﺢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺗﺰداد
اﻟﺒﺸﺮة ﺳُﻤﺮة ،وﻳﺰداد اﻟﻔﻘﺮ ﺗﻮﺣﺸﺎً ،وﺗﺰداد ﺳُﺒﻞ اﻟﺤﻴﺎة
ﺿﻴﻘﺎً ﻓﻮق ﺿﻴﻘﻬﺎ.
ﻗﺮاﺑﺔ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ »إﺳﻨﺎ« ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺟﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أﺳﻮان ..ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺸﺎب ذو اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﻋﺎﻣﺎً ،اﻟﺬي ﺗﺰوج ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﻬﻰ
ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻘﺐ إﻏﻼق اﳌﺤﺠﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ
ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات .ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﳌﺒﻬﻢ ﺑﻨﺒﺮات
ﺣﺰﻳﻨﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﳌﺠﻬﻮل ،وﻋﻦ زوﺟﺘﻪ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵن ،وﻋﻦ أﺑﻨﺎء ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻮا ﺑﻌﺪ.
رﺑﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ اﳌﻄﺮودﻳﻦ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﺟﺮ ،وﻳﻀﻄﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء
واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ،أو ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﳌﺼﺮﻳﻮن »اﻟﻔﺎﻋﻞ« ،ﻓﻲ ﺣﻤﻞ
وﻧﻘﻞ اﻟﻄﻮب واﻟﺰﻟﻂ واﻷﺧﺸﺎب واﻷﺳﻤﻨﺖ ،وﻫﻮ ﺧﻴﺮٌ ﻣﻦ
اﳌﻮت ﺟﻮﻋﺎً .اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻠﻖ ﺳﻮق
اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺣﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻳﻘﻮل
إﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮد ﺑﺴﻮق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ ﻋﺼﻮر اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
اﻟﺒﺪاﺋﻲ.

أﺣﻤﺪ ﻣﺪﺣﺖ
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
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ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎزي ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ وﺗﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﻟﺠﻮع ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأﺷﺎرت اﳌﻨﻈﻤﺔ أن أﻃﻔﺎل »ﺣﻲّ ﻗﻨﻔﻮدة« أﺻﻴﺒﻮا ﺑـ«اﻟﻬﺰال اﻟﺸﺪﻳﺪ« ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم واﳌﺎء اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﺎن إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺸﺪة ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق
اﳌﺆدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.

ﺗﻮﻧﺲ :ﻓﻼﺣﻮن ﻣﻦ دون أرض وأراضٍ ﺑﻼ ﻓﻼﺣﻴﻦ )(1
ﺗﻮﻧﺲ »اﻟﺨﻀﺮاء« اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ »ﻣﻄﻤﻮر روﻣﺎ«
ﻟﻢ ﺗﻌُﺪ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻘﺮﻃﺎج.
اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﻛﻞ ﻋﺎم ،وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻬﺎوي ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ،أﺻﺒﺤﺖ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻮاردات أﺛﻘﻞ .أﺳﺒﺎب
ﻫﺬا اﻟﺘﺮدي اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻛﺜﻴﺮة ،ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑـ:
ـ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ :ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ،اﻟﺘﺼﺤﺮ ،ﻧﻘﺺ
اﻷﻣﻄﺎر )وﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ(.
ـ اﻟﺨﻴﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  -اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ:
ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك
اﻟﺰراﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺠﺰﻳﺔ ﻣﺎدﻳﺎً )اﻟﺤﺒﻮب أﺳﺎﺳﺎً واﻟﺨﻀﺮوات
واﻟﺒﻘﻮل( ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﺮﺳﺎت ذات اﳌﺮدود اﳌﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻲ )ﺗﻤﻮر،
ﻏﻼل ،ﺣﻤﻀﻴﺎت ،زﻳﻮت( واﻟﺘﻲ ﻳﺨﺼﺺ أﻏﻠﺐ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.
ـ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻐَﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮة ذات اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ
واﳌﺮدود اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﻌﻤﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻜﺒﺎر اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻔﺮط
ﻟﻸراﺿﻲ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜﺜﻒ ﻟﻸﺳﻤﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﺬور
اﳌﻌﺪﻟﺔ ﺟﻴﻨﻴﺎً ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻘﺮ اﻟﺘﺮﺑﺔ.
ـ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎرات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻠﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ
ﻳﻨﺰﺣﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻧﺤﻮ اﳌﺪن اﻟﻜﺒﺮى وﻳﻨﺪﻣﺠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
إﻧﺘﺎج أﺧﺮى ،أو ﻳﻀﺨﻤﻮن ﺟﻴﺶ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ
واﳌﻘﻨﻌﺔ اﳌﺘﻜﺪس ﻓﻲ »أﺣﺰﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮ«.
ـ ﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﳌﺠﺎل :اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﻸراﺿﻲ
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎء اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ .ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ أﻫﻤﻠﻬﺎ
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻬﺎ واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻫﻲ أراﺿﻲ
»ﻣﻴﺮي« ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻷﻣﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ،ﺑﺪأت رﺣﻠﺔ
اﻧﺘﺰاع اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ وﺿﻤّﻬﺎ إﻣﺎ ﻟﺒﻴﺖ اﳌﺎل أو ﻷﻣﻼك
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﺗﺴﺎرﻋﺖ وﺗﻴﺮة اﻻﻧﺘﺰاع أﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ
اﻟﺒﺎﻳﺎت اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺠﺄوا إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻷراﺿﻲ ﺑﻌﺪ
ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
ﺑﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷراﺿﻲ »اﳌﻮات« )اﳌﻬﻤﻠﺔ( ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺼﺒﺔ واﳌﻨﺘﺠﺔ .ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻷراﺿﻲ اﳌﻨﺘﺰﻋﺔ
ﺗُﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﺎﻳﺎت ﺷﺨﺼﻴﺎً ،ﻓﺘﺸﻜّﻞ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤّﻴﻪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮن »رزق اﻟﺒﻴﻠﻴﻚ« )أي أﻣﻼك اﻟﺒﺎي،
ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ  .(Beylicalﻣﻊ ﻗﺪوم »اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺳﻨﺔ  ،1881ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻻﺳﺘﻴﻼء أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ.
اﺳﺘﻐﻞّ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﺟﻴﺪاً وﺿﻌﻴﺔ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜّﻨﻮا ﻣﻦ وﺿﻊ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮﻫﺎ
وأﺧﺼﺒﻬﺎ .ﻓﻔﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺪن ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﻠﻜﻴﺔ
أﻏﻠﺐ اﻷراﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة )أراﺿﻲ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ،اﻷوﻗﺎف ،أراضٍ ﻣﻬﻤﻠﺔ ،أراﺿﻲ اﻟﺒﺎﻳﺎت(.
ﻛﺎن ﻫﺪف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺎً :ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺠﺎل وإﺧﻀﺎع اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ وإﻓﻘﺎرﻫﻢ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى إﻏﺮاء اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪوم إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ واﻻﺳﺘﻘﺮار
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ أراضٍ ﺷﺎﺳﻌﺔ وﺧﺼﺒﺔ .ﻟﻢ

ﺗﻜﺘﻒِ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺰاع ﺑﻞ ﻗﻨﻨﺘﻪ ،وﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎ
اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ .ﺗﻢّ اﺳﺘﺤﺪاث »اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري« ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
اﳌﻠﻜﻴﺎت وأﻧﺸﺌﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
)ﻋﻠﻤﺎً أنّ اﻏﻠﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ وﺛﺎﺋﻖ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻌﻘﺎراﺗﻬﻢ( وﺗﻢّ ﺑﻌﺚ إدارة اﳌﺴﺢ اﻟﻄﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻲ.
ﻣﻜّﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت »اﳌﻌﻤّﺮﻳﻦ« اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ
»ﻣﻘﺎﺳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ« واﻣﺘﻴﺎزات ﻋﺪة ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺘﺢ ﺷﻬﻴﺘﻬﻢ
ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ أرﺟﺎء اﻟﺒﻼد .اﺳﺘﻤﺮت اﻷﻣﻮر ﻫﻜﺬا ﺣﺘﻰ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ إﻻ ﻣﻊ ﺻﺪور
ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﺠﻼء اﻟﺰراﻋﻲ« )ﺗﺄﻣﻴﻢ أراﺿﻲ »اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ« ،وﻫﻲ
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ( ﻓﻲ  12أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ .1964

اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻟﻴﺲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل..

ﻣﻊ إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﻷوﻗﺎف اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎم  1957واﺳﺘﺮﺟﺎع
اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﻬﺒﻬﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺗَﻜﻮّن ﻟﺪى اﻟﺪّوﻟﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻔﺘﻴﺔ رﺻﻴﺪ ﻋﻘﺎري ﺿﺨﻢ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺒﺮ ﻛﺒﺎر
اﳌﻼّﻛﻴﻦ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﺒﺎﺋﻞ وﻋﺎﺋﻼت ﻋﺪّة
ﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎع ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ،ﺑﺤﻜﻢ أﻧﻬﺎ اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة
واﻻﺣﺘﻴﺎل ،ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ آﺛﺮ أن ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﺤﻜّﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وأن ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ .وﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺄﻣﻴﻦ إدارة واﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻌﻘﺎري ﺟﺮى ﺗﺄﺳﻴﺲ
»دﻳﻮان اﻷراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« .وﻣﻨﺬ  1964وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ،2011

ﺗﻌﺪدت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺨﺼﻮص »أراﺿﻴﻬﺎ« اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻓﺘﺮة.
ﺧﻼل اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ ،اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ »اﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ« ﻛﺨﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي .ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ »اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺎت«
)اﺷﺘﺮاك اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻀﻴﻌﺎت( وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ
اﻷراﺿﻲ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻧﻮاة ﻟﻬﺬا اﳌﺸﺮوع،
وﻣﺜﺎﻻً ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻻﺣﺘﺬاء ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ .ﻟﻢ
ﺗﺼﻤﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ اﻹﺟﺒﺎري ﻃﻮﻳﻼً  ،وآﻟﺖ ﻟﻠﻔﺸﻞ
ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻐﻮط اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس(
وﺗﺤﺮﻳﺾ ﻛﺒﺎر اﳌﻼﻛﻴﻦ »اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ« وﻓﺴﺎد اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﳌﺘﻮاﻃﺌﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ )اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ(.
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،اﻧﺘﻬﺞ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺤﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺎً .أوﻟﻰ ﺗﺠﻠﻴﺎت ﻫﺬا
اﻟﺨﻴﺎر ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺷﺮوع اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ أراﺿﻴﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ
ﺛﻤﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ أﺳﺎﺳﺎً .ﻛﻤﺎ ﺟﺮى اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أراﺿﻲ
ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻧﺎً ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﺣﻮﻟﺖ ﺿﻴﻌﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
»اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺎت« إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت إﻧﺘﺎج ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
ﻫﺬا اﳌﺴﺎر ﺗﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻊ
اﻧﺨﺮاط ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ« اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ

اﻷراﺿﻲ اﳌﻴﺮي ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ

وﻛﻞ ﺗﻠﻚ أﺳﺒﺎب ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،وﻟﻠﻤﻠﻤﺢ اﻷﺧﻴﺮ أﻫﻤﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻞ وﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﺤﻞ ﻓﻬﺬه اﻷراﺿﻲ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﻣﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮاب
ﺗﻮﻧﺲ وﺗﻬﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺰءاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺠﻮع
اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن أراﺿﻲ.
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻮﻧﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻔﻮق  800أﻟﻒ ﻫﻜﺘﺎر ،أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 10ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ .اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
أﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷراﺿﻲ ﺧﺼﻮﺑﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
ﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود  500أﻟﻒ
ﻫﻜﺘﺎر )ﺛﻠﺜﺎﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﺧﺎﺻﻮن ،أﻣّﺎ
اﻟﺜﻠﺚ اﻵﺧﺮ ﻓﺘﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة( .ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ﺗﻌﻮد
ﻣﻠﻜﻴﺔ أﻏﻠﺐ ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﻌﺮوش )اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ( اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أو
ﻟﻸوﻗﺎف ،ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺰاة اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ وﻓﺮﻧﺴﻴﻴﻦ
اﻧﺘﺰﻋﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪﻫﺎء ﺗﺎرة وﻋﻨﻮة ﺗﺎرة أﺧﺮى..

ﻋﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﺪء..

ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﺻﺒﺢ اﻷﻣﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎً ﳌﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ
زﻣﻦ اﻟﺒﺎﻳﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ .ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ واﻟﺪاﺋﺮون ﻓﻲ
ﻓﻠﻜﻪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺣﺮب ،ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ رﺗﺒﻬﻢ وﻗﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄﻣﺮه .وﻗﻒ ﺑﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻋﺎم  1995ﻛﺎن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
وﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻘﻮد ﺗﺴﻮﻳﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻠﻮم رﻣﺰي .ﻫﻜﺬا
ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮات آﻻف اﻟﻬﻜﺘﺎرات ﻣﻦ أﺧﺼﺐ
اﻷراﺿﻲ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮزع ﻛﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻠﻤﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم.
اﳌﺼﻴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ أن ﺟﺰءاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
اﳌﻨﺘﺰَﻋﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﻞ ﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺼﺎﻧﻊ وﻣﻨﺘﺠﻌﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وﻣﺪارس وﺟﺎﻣﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .وﻛﺄنّ اﻻﺳﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺧﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻗﺮﺑﺎء
ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻓﺮاﺣﻮا ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣــﻮال ،ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻐﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻸرض
ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺤﺼﻮل ،دون
أن ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻌﻮاﻗﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ ،أو أﻧّﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺄﺟﻴﺮﻫﺎ
إﻟﻰ ﻓﻼﺣﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪاً» .ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد« اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ  2011رﺻﺪت
ﺑﻀﻊ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﻴﻼء ﻓﻘﻂ ،وأﻏﻔﻠﺖ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ،رﺑﻤﺎ
ﻧﻈﺮاً ﻷﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻳﺼﻌﺐ إﺛﺒﺎت اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻷوراق »ﺳﻠﻴﻤﺔ« .ﻣﻨﺎخ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﺳﺎد
ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﻣﺜّﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ اﻟﺼﻐﺎر
واﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ أراضٍ
ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﻗﻮﺗﻬﻢ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ.

& اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم واﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ
اﳌﻘﺎل ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ دراﺳــﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ )ﺻــﺪرت ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻠﻮﻣﻲ اﳌﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر

رﺳﻤﻴﺎً ،ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬا »اﻟﺠﺴﻢ« )أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳌﻴﺮي(
إﺑّﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﻮﻧﺲ .ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،اﻷﻣﺮ
أﻗﺪم ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﻓﺎﻟﺒﺎﻳﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮا »اﻹﻳﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ« ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ اﻟﺮوّاد ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل .ﻓﻤﻊ اﺳﺘﻘﺮار

ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ .ﺑﺪأت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻠﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻔﻼﺣﻲ ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﺷﺮﻛﺎت اﻹﺣﻴﺎء
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ« ،ورﺳﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻤﻮِّﻟﺔ )أﻏﻠﺒﻬﺎ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺠﻴﻴﻦ( ﻟﻬﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ .ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ،ﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﺗﺨﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺑﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺨﺎﺻّﺔ ﻟﺘﺒﺪأ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻷﺳﻮأ .ﻓﻘﺮار وﻗﻒ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﻞ ﺗﺒﻴﻦ أﻧّﻪ ﻛﺎن
ﺑﻮاﺑﺔ ﻟﻔﺴﺎد أﻋﻈﻢ واﺳﺘﻐﻼل ﻛﺒﻴﺮ.

«Les terres domaniales en Tunisie», in
Études Rurales, n°192, 2013, p.p. 43-60.

ﻣﺤﻤﺪ راﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﻟﻰ

دﻟﻴﺮ ﺷﺎﻛﺮ  -اﻟﻌﺮاق

ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﺴﻮدان ﻳﻔﺘﺢ أراﺿﻴﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؟
ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب ،واﻟﺼﺪﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺗﻮﺻّﻠﺖ اﻟﺨﺮﻃﻮم إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻊ ﺑﻜﻴﻦ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺪﺧﻮل اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻴﺪان اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺰراﻋﻲ ،اﺑﺘﺪاءً ﺑﺈﻋﺎدة إﺣﻴﺎء »ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﺰﻳﺮة« ،وزراﻋﺔ 450
أﻟﻒ ﻓﺪان ،وﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮارده اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺒﻜﻴﻦ

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺧﺘﺮاق ﻓﻲ ﻣﻠﻒّ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،واﻻﻧﻀﻤﺎم
ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﺎدي اﻟﺪول اﳌﺼﺪِّرة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺗّﺮ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻊ
اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .اﻟﺼﻴﻦ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻬﺎ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﳌﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺤﻘﻮل وﻣﺤﻄّﺎت اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ وﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ..ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ،وﻣﻊ ﻏﻴﺎب ﺗﺎم ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .وﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﺳﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ أﻣﺎم ﺑﻜﻴﻦ.
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2012وﻋﻘﺐ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب ،زار وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
وﻗﺘﻬﺎ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺰراﻋﻲ .ﻟﻜﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎرات اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ،وﺧﺎﺻﺔ وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ اﻷﺳﺒﻖ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻟﻢ
ﻳﺤﺪث اﺧﺘﺮاق رﺋﻴﺴﻲ .وﻟﻌﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮدان
)ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻒ اﻟﻨﻔﻄﻲ( وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻋﻘﺒﺔ.
ﻓﺮﻏﻢ ﻏﻴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،إﻻ أن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ان اﻟﺼﻴﻦ
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞّ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض ﻳﻔﺘﺮض أن
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺷﺤﻨﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻟﻜﻦ
ذﻫﺎب ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴّﺮة

ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﺪأ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺮوز
ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ :أوﻟﻬﻤﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷﺟﻨﺒﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻵﺟﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ وإﺳﺒﺎغ
رداء ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ،
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول ،وإﻋﻄﺎءﻫﺎ ﻗﺪراً ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻃﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إذ ﺗﻌﻄﻲ
اﻟﺮﻳﺎض ﺣﻖ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪان ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻬﺮ ﻋﻄﺒﺮة وأﻋﺎﻟﻲ ﺳﺘﻴﺖ
ﳌﺪة  99ﻋﺎﻣﺎً ،وﻫﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺎزﻫﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن دون اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ
واﻟﻜﺸﻒ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻮض اﻟﺠﺎز ﻣﺴﺎﻋﺪاً
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ .وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮﺟﻞ
ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،إذ ﻛﺎن وزﻳﺮاً ﻟﻠﻨﻔﻂ ،وﻓﻲ
ﻋﻬﺪه )اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  15ﻋﺎﻣﺎً( ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ إﻟﺤﺎق اﻟﺴﻮدان ﺑﻨﺎدي
اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻧﺴﺞ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
دواﺋﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﻣﻄﺒﺦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺬي
ﻳﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻢ وﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .وﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻫﺬا ،ﻓﻬﻮ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺨﻄّﻲ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻹدارﻳﺔ.
اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ،زار وﻓﺪ ﺻﻴﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺴﻮدان ﺑﻘﻴﺎدة وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ،
وﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺜﻞ »أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺷﺎﻧﺪوﻧﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﻴﺔ« و »ﻣﺮﻛﺰ
أﺑﺤﺎث اﻟﻘﻄﻦ« و »أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﳌﻴﻜﻨﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وأﺑﺤﺎث اﻟﻘﻤﺢ« ..وﺳﺠﻞ
اﻟﻮﻓﺪ زﻳﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة واﻟﺮﻫﺪ ،ﺣﻔﻠﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﺐ واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺧﻤﺴﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم  2020وإﻗﺎﻣﺔ
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺢ ﻋﺒﺮ زراﻋﺔ اﻟﻘﻄﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  450أﻟﻒ ﻓﺪان
ﺗﺘﻮﺳﻊ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪان ،ﺑﻀﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﺮﻫﺪ إﻟﻰ اﻟﺠﺰﻳﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺷﻜّﻠﺖ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ﻋﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﺰرﻋﺔ

اﻟﺸﺮﻗﺎط

ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ إدارة واﺣﺪة ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ذروة ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ 2.2
ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪان.
ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻨﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺮي اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻲ ،وﻟﻮ أﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﻘﻨﻮات واﻵﻟﻴﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ واﻟﺰﻳﻮت وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺎت
ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﺪى ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻦ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ،وأﻫﻢّ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺰارﻋﻴﻦ ،وإذا ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﺷﺮﻛﺎء
أم أﺟﺮاء ،ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ أراﺿﻲ اﳌﺸﺮوع ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻜﺎً ﺣﺮاً
ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ ،أو أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺰرﻋﻮﻧﻬﺎ ﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ..وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك أﺳﺌﻠﺔ
ﺣﻮل ﻣﺪى ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ اﺗﺒﺎع اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺬي
ﺳﺘﻘﺮّره اﻟﺼﻴﻦ أم ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ زراﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﻪ .ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ
ﺑﺼﻮرة دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺪود وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺷﻜﻠﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻹدارﻳﺔ ،ﻓﻬﺬا اﺳﺘﺜﻤﺎر دوﻟﺔ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺟﻮد رﺳﻤﻲ ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺗﺘﻮازن اﳌﻌﺎدﻟﺔ.

ﻧﻘﺎط ﺳﻠﺒﻴﺔ

ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﳌﻴﺪان اﻟﺰراﻋﻲ أﺷﺎروا إﻟﻰ ﻧﻘﺎط ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻻ
ﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻴﻘﻈﺔ .وﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
وﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻴﺎرات ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب
واﺳﻌﺎً ﻷﺿﺮار ﺑﻴﺌﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻨﺎمٍ ﻟﻠﻔﺴﺎد ،ﻷن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول ،دون اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ إدارة ﻫﺬه اﳌﺸﺮوﻋﺎت .ﻛﻤﺎ أنّ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
ﺗﻜﺜﻴﻒ وﺟﻮد ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗُﺘﺮك ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
اﳌﺤﻠﻴﺔ ..ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﻌﻒ إﺣﺴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺠﺎه اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ.
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ وﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺼﺤﻒ ،ﺑﻞ إن اﻟﺒﻌﺾ
ﻛﺘﺐ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ وﺟﻠﻴﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ

اﻟﺒﺎرﺣﺔ ،ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺠﺮاً .ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺣﻠﻤﺎً .ﺳﻤﻌﺖُ أنّ ﻋﻤّﺎل ﺳﻜﻚ
اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻮدون إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻻ ﻳﺤﻠﻤﻮن أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻻ ﻳﺤﻀﺮون ﻓﻲ
أﺣﻼﻣﻬﻢ ،ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻬﻢ ﻓﻲ وردﻳﺎﺗﻬﻢ .ﻻ ﺗﻘﻞْ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻫﺬا ،أﻧﺎ ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺬ أوّل ﻟﻴﻠﺔ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﺑﺘﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪَ ﻧﺎﻃﻮر ﻣﺤﻄﺔ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺎﻃﻮر ﻣﺤﻄّﺔ ﻳﺤﻠﻢ ﻧﺼﻒ
ﺣﻠﻢ ،ﺣﻠﻢ ﻣﺜﻠﻮم أو ﻣﻜﺴﻮر ﻧﺼﻔﻴﺎً .ﺛﻢ ﳌﺎ ﺗﺮﻗﻴﺖ إﻟﻰ ﻧﺎﻃﻮر ﻟﻢ أﻋﺪْ أﺣﻠﻢ.
ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺣﻠﻤﺎً ،ﻻ ﺗﺪﻋﻨﻲ أﻛﺮر ذﻟﻚ.
ﺷﺎﻫﺪتُ وأﻧﺎ أدﺧﻞ زﻗﺎﻗﻨﺎ ،أﻧﻲ أﺿﻊ رأﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻲ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﺴﻜﻚ ﻻ ﻧﻀﻊ أﻳﺎدﻳﻨﺎ ﻓﻲ
ﺟﻴﻮﺑﻨﺎ ،ﻓﺘﻠﻚ إﺷﺎرة اﻟﻜﺴﻞ واﻟﺨﺪر .ﻛﻨﺖ أﻗﺼﺪ أنّ رأﺳﻲ ﺳﺎﺋﺐ ﻳﺘﺮﻧﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﻔﻲّ.
ﺷﺨَﺺ إﻧﺴﺎن ﻳﻤﺸﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻲ ،ﺟﻨﺪي ﻳﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮي ،ﻳﻮﻗﻔﻨﻲ وﻳﻀﻊ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ ﺻﺪري
وﻳﺴﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻪ .ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻧﺒﻴﻪ وﻋﺎﻗﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻴﻌﺮف أنّ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻤﻠﺔ »وﻳﻦ

آﻓﺎق وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻓﺈنّ اﻟﺒﺎب اﻧﻔﺘﺢ واﺳﻌﺎً أﻣﺎم
اﻹﺷﺎﻋﺎت واﻟﺘﺄوﻳﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وأنّ اﻟﺼﻴﻦ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ
اﻟﺰراﻋﻲ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع واﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮدان .وﺣﺬّر اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﻧّﻪ إذا ﺻﺪق ﺟﺰء ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ
ﻫﺬه اﻹﺷﺎﻋﺎت ،ﻓﺈنّ إﺣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻮدان اﺳﺘﻘﺮاراً ﺳﺘﻜﻮن
ﻣﻌﺮّﺿﺔ إﻟﻰ ﻓﺘﻨﺔ واﻧﺪﻻع ﻧﺰاع ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ،
وﺳﻴﺘﺰاﻳﺪ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ ﻷن ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ اﳌﻠﻴﺎرات
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺑﺎن ﻓﻮرة اﻟﻨﻔﻂ وﻫﻮ ﻳﺼﺒﺢ اﻵن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﺄن
ﻳﺴﺪّد دﻳﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
ﻋﻠﻰ أن ﻟﻜﻞّ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان واﻟﺼﻴﻦ أﺟﻨﺪﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻬﺬه
اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻓﺎﻟﺴﻮدان اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب وﻣﻦ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺮﻳﻚ
ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪّم اﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺼﻴﻦ وﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻔﻂ ،ﺗﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﺪﺧﻼً ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،
وأﻧّﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮارده اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮﻓّﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻴﺪاﻧﺎً ﺧﺼﺒﺎً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء
اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻫﻤﺎً ﻣﻘﻴﻤﺎً ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول.
ﻟﻜﻦ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟّﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أو
اﳌﺘﻀﺮّر اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﻳﻠﻒّ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﳌﺒﺮﻣﺔ وأﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺮﻳﻜﺎً أﺻﻴﻼً ﻟﻪ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت
ﻛﺎﻓﺔ .ﻓﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻀﻊ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
ﻗﻠﺐ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﺮدٍ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻀﻴﻒ ﻋﻨﺼﺮاً ﺟﺪﻳﺪاً
إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻨﺎك
ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺸﻄﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺎﻗﺪة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ أن ﻳﺘﺄﺛﺮوا ﺑﻬﺎ.

اﻟﺴﺮ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ
ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻣﺨﺘﺺّ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻂ

ﺑﻴﺘﻨﺎ« ﻓﻘﻂ .ﻳﺪري ﺟﻴﺪاً أنّ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻠﻤﺎت وﺗﻮﺻﻴﻔﺎت أﻛﺜﺮ.
أﻛﺜﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ،وﻇﻞّ ﻻ ﻳﻘﻮل ﻟﻲ ﻏﻴﺮ »وﻳﻦ ﺑﻴﺘﻨﺎ«.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻲ ،ﻟﻢ أﻃﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻮﻗﻮف ،ﺗﺮﻛﺘﻪ أو ﻫﺮﺑﺖ ،أﺷﺮت ﻟﻪ ﻧﺤﻮ آﺧﺮ اﻟﺰﻗﺎق ﻋﻠّﻪ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻟﻪ
وﻳﻔﻬﻤﻪ وﻳﻄﻴﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻜﻼم .اﻟﺘﺎﺋﻬﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺼﻠﻮن إﻟﻰ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻣﻨﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺗﻀﻴﻴﻊ
وﻗﺘﻬﻢ ،إﻧﻬﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻀﺮّﻫﻢ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻮﻗﺖ.
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ،ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﺤﺘﻔﻠﻮن وأﺻﻮات اﻟﺸﺎﺷﺎت ﺗﺘﺴﻠﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎمّ
اﻟﺒﻴﻮت ﺑﺄﻏﻨﻴﺎت ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺮﻗﺎط ،وﻗﺼﺎﺋﺪ ﺗﺰفّ اﻟﺒﺸﺎرة أو اﻟﺸﻬﺎدة.
ﻧﻤﺖُ وأﻧﺎ أﺳﺄل ﻧﻔﺴﻲ :ﻫﻞ أﺿﺎع اﻟﺠﻨﺪيّ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻌﻼً  ،أم أنّ اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ اﳌﻨﺘﻈَﺮﻳﻦ ﻳﺘﺤﻮّﻟﻮن ﺑﻔﻌﻞ
ﻃﺎﻗﺔ اﻻﺷﺘﻴﺎق إﻟﻴﻬﻢ إﻟﻰ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﻫﺎﺋﻤﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻤّﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ .ﺗﺒﺤﺚ وﻻ ﺗﻌﻮد .ﺗﺴﺄل وﻻ ﺗﺼﻞ.

ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار
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نـوافــذ

التاريخ الكولونيالي لنزع حجاب الجزائريات
موضوع «تحرير املرأة الجزائرية» ما زال يثير إلهام الدوائر
الفكرية الفرنسية ،التي تتوزعها كالعادة األبوية واملرارة والندم
األبدي .وقد نشر أخيراً نصّ في مجلة فرنسية («أورينت ،»21
جان بيار سريني« ،نزع حجاب النساء املسلمات في الجزائر
هوس كولونيالي»).
املقال مكتوب بنيّة حسنة ال شك ،وقصَد كشف األصل
الكولونيالي للهوس الفرنسي الحالي بنزع حجاب النساء
املسلمات (باسم «الالئيكية» و»االستيعاب» إلــخ .)...لكن
املوضوع فيه رجوع يعاني التقريبية إلى األزمنة املشوّهة
للكولونيالية وحرب االستقالل .وبسبب جهله بالوقائع
التاريخية التي يوردها ،وبسبب أخطاء اإلدراك التي يسوقها،
فهو يسهم في حجب العناصر الفعلية للصراع الحالي للنساء
«املنتميات للثقافة اإلسالمية» من أجل تحررهنّ ،سواء في
الجزائر أو في فرنسا.
تنتهي هذه الصيغة األخيرة املعذَّبة عن املوضوع بمالحظة
عن جبهة التحرير الوطني الجزائرية ( )FLNاملذنبة برأي
الكاتب لعرقلتها «تحرير املرأة» ،وبالتحديد برجوع «مدونة
األســرة» (قانون األحــوال الشخصية) املقَرّة في ( 1984ال
في  1986كما يقول النص) عن خطوات متقدمة للمقررات
الكولونيالية لعام  ،1959التي يضفي عليها الكاتب أهمية
مبالغاً بها ...ألنه ليس بين الجزائريين في ذلك الوقت من
يلتفت أدنى التفات إلى مرسوم أو قانون تصدره السلطات
الكولونيالية.
باختيار الكاتب عدم التطرق لطبيعة النظام الذي أرسي
بعد االستقالل ،وبتقديمه جبهة التحرير في الثمانينيات،
حين كانت حزباً أوحدَ وفقاعة ،كمركز لقرارات شرعية،
يشوّه الكاتب بصورة كبيرة الواقع املعيش من الجزائريات
والجزائريين في الفترة التي أعقبت االستقالل .واعتبار النص
أن هناك غياباً ملوضوع تحرر النساء عن الساحة السياسية
الجزائرية ،يكشف جهالً بالنضاالت الحالية الجارية من أجل
دولة القانون وإنهاء الديكتاتورية ،وهي نضاالت يقودها رجال
ونساء من تيارات سياسية متنوعة.
ال يكترث الكاتب بالنظام السياسي ،ما يعني أنه يفترض أنّ
تحرر املرأة الجزائرية يمكنه أن يتحقق من دون إعادة نظر في
النظام املستبد والقاتل للحريات .ووفق هذا املنطق ،يكفي أن
يقرر النظام االستبدادي تحرر املرأة ليحصل .يفكر أنّه كان
بإمكان نظراء بورقيبة من الجزائريين أن يفعلوا ما فعل ،وهو
ما يقدم املجتمعات املغربية مجتمعاتٍ خاضعة ،بال تمايزات بينها
تخص التاريخ والشروط .ولكن ليس كل هذا هو بيت القصيد.
نوستالجيا النظام الكولونيالي تظهر من خالل اختصارات
متعددة .تبدو الفرصة التي فُوِّتت زمن االستعمار هي ما يهم
الكاتب ،فيعيد املصير السيئ للجزائريات إلى فشل سياسات
نزع الحجاب االستعراضية عام  .1958وهكذا ،فهو يعدّ
القانون اإلسالمي بالياً ،موفراً على نفسه تحليل التشويه
الذي ألحقته به اإلدارة الكولونيالية .كذلك قُلّصت مساهمة

 ..بــألــف كـلــمـة

دارين خطاب  -الزيب

النساء في املعركة املعادية للكولونيالية بتعابير غريبة ،كالقول
إنّ جزائريات من «االتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري»
(حزب أسسه فرحات عباس) كتبن عامي  1953ـ  1954أنّ
فرنسا واإلسالم متساويان ،وأنهما إمبريالية مزدوجة ،وأنّ
ذلك مثال معبّر عن حالة قائمة ،بينما هو يمثل قلة قليلة .كما
أن تقديم «اتحاد املرأة الجزائرية» املقرب من الحزب الشيوعي
كحركة جماهيرية فيه مبالغة مستهجنة ،وال يطابق أي حقيقة
تاريخية .ويعتبر الكاتب أنّ هناك تطابقاً بين علماء الدين من
جبهة التحرير ومن حزب الشعب الجزائري (الذي أسسه
مصالي الحاج) ،وأنهما متفقان على إبقاء املرأة معزولة في املنزل
وخلف حجاب.
نقد املبالغات التقديسية لسيرة حرب التحرير التي جرى
تعظيمها ،هو بال شك ضروري .لكن اختصار مساهمة النساء
بالوجود في املنطقة املحررة وببعض املمرضات في الجبال مع
«الطفّار» («املاكيزار») مخالف للواقع .ومن املؤكد أنّ كاتب
املقال لم يشاهد « 10949امرأة» ،الفيلم الوثائقي املميز()2014
لنسيمة قصوم الذي يتناول سيرة املجاهدة نسيمة حبالل.
فلو فعل ،لرأى كيف أنّ عدداً من الجزائريات من حزب الشعب
دخلن النضال منذ عام  ،1940وسط ظروف قاسية .كذلك
ال يمكن إنكار أنّ املشايخ املحافظين الدائرين في فلك الشيخ
بن باديس شجعوا العائالت الجزائرية على إرسال بناتهم إلى
املدارس الفرنسية منذ ثالثينيات القرن الفائت.
قياس تحرر الجزائريات من زاوية وحيدة هي الحجاب يؤدي
إلى التعمية على الشروط املوضوعية واملادّية لتحررهنّ الفعلي.
األمية العامّة التي نظّمتها اإلدارة الكولونيالية ،عالوة على نزع
املِلكيات وعلى النهب ،أدت كلها إلى بؤس بشع عانته األكثرية
الساحقة من الشعب الجزائري رجاالً ونساءً .وما كان بإمكان
«مخطط القسنطينة» لعام  ،1959وهو محاولة جرت في ربع
الساعة األخير ،تصحيح االختالالت املهولة الناجمة عن 130
سنة من االستعمار .عام  1962عند االستقالل ،كانت األغلبية
الساحقة من الجزائريين أميين وفقراء ،ذوي صحة معتلة
وسكن بائس .وكان اتساع حجم الفقر كبيراً إلى حد أنّ علماء
االجتماع في تلك الفترة استخدموا مفهوم «التشرد /التسول
العام» في وصفهم .وال يمكن في هذا الوضع التشديد (كما
يفعل نص سيريني) على أن املوروثات البالية استمرت وعلى
أنه جرى رفض كل تأثير غربي.
وبسبب تمسك حركة التحرر الوطني الجزائرية بانتزاع
املناطق وضمّها إلى نفوذها ،تنبه خبراء «محاربة االنتفاضات»
(وهو «علم» أسسه أصالً الضباط الفرنسيون ملجابهة حركة
التحرر الوطني الجزائرية) إلى أن النساء هنّ قلب املقاومة
الجزائرية ،وأنهنّ كنّ يوفّرن نقل القيم األصلية لشعبهنّ:
رفض السيطرة الكولونيالية والخضوع لنظام غير عادل ،ما
يسميه الكاتب «الهوية» الجزائرية .ولكسر املقاومة ،كان
يجب إذاً كسب معركة النساء بواسطة «فعل سيكولوجي»،
يقوم على محو الذاكرة ،وإشاعة اإلحباط ونزع الشخصية.
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جرى استخدام كل وسائل الحرب الدعائية لهذه الغاية،
وعلى كل مستويات السلطة الكولونيالية ،من فرق الريف
إلى القيادة العامة واألجهزة املختصّة ،في الجيش وفي الحقل
السياسي .وليس صدفة أن أول امرأة في تاريخ الحكومات
الفرنسية كانت «من أبناء البلد» ولكنها تنتمي إلى عائلة
«متقدِّمة» (وهي نفيسة سيد كارا ،وزيرة دولة في حكومة
ميشيل دوبريه  ،1962-1959وكُلفت املسائل االجتماعية
للجزائر وتطوير «مدونة األحوال الشخصية» في القانون
اإلسالمي).
وفي قلب هذا النص سنصادف رجاالً مثل الجنراالت ساالن
(من مؤسسي «الجيش السرّي الفرنسي» الذي قاد انقالباً
فاشالً على ديغول في  )1961أو ماسو (الوحدة املظلية العاشرة
التي تميزت بوحشية خاصّة) كنشطاء في تطوير وضع
النساء ،بينما قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية في تونس
متسلطون ذكوريون قروسطيون ،وإن كانت تلك ليست
بالتأكيد نية الكاتب .وهذا يشبه «تقاسم الثقافة» التي كان
يدعو إليها رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيلون.
إن التخطيط للحملة «النفسية /السياسية» لعام  1958ال
يسمح بأي شك في طبيعتها .في إطار عقيدة «الحرب املضادّة
للثورة» التي نظّر لها وطبقها الضباط الفرنسيون وقتها ،لم
يكن نزع حجاب النساء املسلمات «استيهاماً كولونيالياً»
بمعنى الهوس كما يقول عنوان املقال ،بل استراتيجية
مفتكَرة .وهي برغم أنها فشلت فشالً ذريعاً ،فقد وُضعت في
التطبيق بطريقة منهجية.
كيف يمكن إقناع الكتاب الفرنسيين بأن اعوجاجات
االستقالل ال يمكن مقارنتها وال قياسها بما كانته الكولونيالية؟
وأن النضال الصعب للنسويات املسلمات ،في الجزائر كما
في فرنسا وكل مكان ،يجري خوضه منذ زمن طويل ضدّ
االضطهاد البطريركي واألشكال الجديدة من االضطهاد
الالديموقراطي؟ وأما مرارة مبعوثي الحداثة الجدد ،فتجد
حلها في «املراجعة» ،حيث إعادة كتابة التاريخ تخدم بالدرجة
األولى أغراضاً من الحاضر ،بقصد أو من دونه .وإال فكيف
نفهم جملة من قبيل «السياسة الكولونيالية كانت رهيبة،
ولكن ومع األسف ،فإن الجزائريات فوّتن فرصة تحررهن عام
 ،1959وهن يدفعن الثمن حتى اليوم».
لكن ال! فكما كل نساء املعمورة ،ليست الجزائريات
بحاجة ألوصياء ،ملحررين حسني النية ولحريات ممنوحة.
الجزائريات لسن كائنات خاضعة ،وال مواطنات راكدات
سلبيات .ونضالهن اليوم من أجل العدالة وسيادة القانون
ينهل من روح املقاومة التي صيغت خالل الليل الكولونيالي،
ويندرج في الحركة العامّة من أجل الديموقراطية والحريات
في هذا البلد.

مترو برلين خريطة البالد

عمر بن درة

صحافي من الجزائر

مليار دوالر قيمة العقد الذي أبرمته الحكومة األردنية مع إسرائيل لتستودر منها 8.4
ماليين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً ملدّة  15عاماً ،على أن تبدأ تزويدها بالغاز في
 2019مع بدء استغالل مخزون حقل «ليفاياثان» .وقال وزير اإلعالم األردني أنّ االتفاقية
«ال تجعل األردن مرتهناً إلسرائيل ،وتوفّر على اململكة حوالي  600مليون دوالر سنوياً»!

حـلـــــم..

محمود شبّر  /العراق

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ بمناسبة االنتخابات النيابية املغربية:
& قضية املرأة في برامج األحزاب السياسية املغربية ـ لطيفة البوحسيني
& إبداعات الساسة املغاربة لبلوغ القبّة السحرية ـ صالح بن الهوري

ـ تونس :الحكم للشيوخ واالنتحار للشباب ـ فؤاد غربالي
ـ ديوان اإلفتاء في تونس يحرّم االحتجاجات االجتماعية ـ عن املفكّرة القانونية
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

رحلة واحدة في مترو برلين كفيلة بأن تظهر ما فعله االحتالل بنا.
نحن الذين نلتقي في املترو بمحض الصدفة ونسأل بعضنا أسماء القرى واملدن التي جئنا منها أو حُرمنا منها ...نحن الذين ال نستطيع
أن نلتقي بشكل طبيعي كما يلتقي جميع البشر في أرضهم.
أنا اآلتي من حيفا ،وهي الفلسطينية املولودة في برلين ،وهو اآلتي من املخيمات في لبنان ...حتى يصبح املترو خريطة بالد.
 ...رحلة واحدة في مترو برلين كفيلة بأن تظهر ما لم يستطعْ االحتالل فعله :أنْ يغتال حلم الناس ببالدهم بكل تفاصيلها...

حياة الحاج  -الخالصة

				
طارق رافع  -ترشيحا

(نصّ وتصوير :محمد بدارنة  -فلسطين)

مدونات

البترول انتصر على الدم مرة أخرى

اإلجهاض اآلمِن

باسم الدين ..دُمّر العراق

سعت السعودية بكل جهدها في دورة مجلس حقوق اإلنسان الثالثة والثالثين في جنيف
إلى إفشال الخروج بقرار يقضي بإرسال لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات جميع
أطراف الصراع في اليمن .وفي ظلّ إجماع على سوء أداء اللجنة الوطنية التابعة لهادي ،طالبت
منظّمات حقوقية دولية وإقليمية ومحلية بآلية دولية مستقلة للتحقيق من أجل اليمن الذي
تتزايد فيه انتهاكات أطراف الحرب .وتقدّمت هولندا كما سابقاً بمقترح القرار ،لكن بريطانيا
اعترضت عليه ،فتمّ تخفيفه ليكون بعثة أممية مستقلة ،ثم وبعد جهود حثيثة من السعودية
ونقاش ساخن داخل االتحاد األوروبي ،انتهى األمر إلى اعتماد القرار الذي قدّمته الدول العربية
بدعم لجنة هادي ،لكن مع تعديل فرضه االتحاد األوروبي بإعطاء صالحيات أكبر للمفوضية
السامية لحقوق اإلنسان.
رغم أن البترول انتصر على الدم مرة أخرى ،وكان القرار أقلّ بكثير مما طمحت إليه املنظّمات
الحقوقية وطالبت به هولندا ،إال أن مراقبين قالوا بأن النقاش داخل االتحاد األوروبي ،والتعديل
البسيط الذي تمّ على القرار العربي يعكس تطوراً ولو بسيطاً في موقف االتحاد األوروبي غير
املتسامح مع االنتهاكات في اليمن .تعرف السعودية أكثر من غيرها معنى إرسال لجنة تحقيق دولية
إلى اليمن ،لذلك سخّرت كل طاقاتها واستخدمت الدول الحليفة لها للحيلولة دون ذلك .لكنها
تعرف أيضاً أنها تواجه ضغطاً بسبب انتهاكاتها في اليمن لم يسبق لها أن واجهت مثله من قبل.

#اإلجهاض_اآلمن_ينقذ_الحياة حملة شاركت بها كلّ من املبادرة املصرية للحقوق
الشخصية وتحالف  RESURJالنسوي لدعم الحقوق والصحّة الجنسية واإلنجابية،
في فعاليات اليوم العاملي لإلجهاض اآلمِن  28أيلول /سبتمبر ،من خالل تجديد الدعوة إلى
املشرّع املصري لتعديل موادّ القانون الخاصة باإلجهاض ،لضمان حق النساء في الوصول
إلى إجهاض آمِن في حاالت وجود خطر على حياة أو صحّة املرأة إذا استمرّ الحمل أو كان
الحمل ناتجاً عن اغتصاب.
وتتلخص مطالبنا في التالي:
 يجب على الحكومة املصرية إلغاء املادّة  262من قانون العقوبات التي تفرض عقوباتعلى املرأة في حالة لجوئها إلى اإلجهاض غير القانوني.
 على الحكومة املصرية أن تجعل حق النساء في الحصول على اإلجهاض في حاالتوجود خطر على حياتهنّ وصحتهنّ حقّاً يكفله القانون ،وذلك بإدخال تعديل تشريعي على
قانون العقوبات يبيح للنساء ذلك ويلزم األطباء بتقديم هذه الخدمة الطبّية في الحاالت
املنصوص عليها.
 على الحكومة املصرية أن تعدّل القانون بما يسمح للناجيات من االغتصاب واغتصاباملحارم الوصول إلى إجهاض آمِن وقانوني.

على مَن تريدون تضحكون بعد؟
بوگ وبگتوا (سرقتم) ،نهب ونهبتوا ،ماخلّيتوا شي حقير سوّوه البعثية بينا وماسوّيتوه!
تهديد ،اغتيال ،تهجير ،اضطهاد ،إقصاء ،تحريض ،وحتى مقابر جماعية.
ماكو غيركم دمّر العراق ودمّرنا( ،الزعماء) وعبيدهم (اللحيسية)..
وهسّه ورا  13سنة تريدون أن تصيروا حماة العراق!! وخايفين على مستقبله بعد داعش! وتريدون
اتصلحونه!!
ولكم أصالً أنتم اللي بالسلطة واللي من (الطائفتين) ،النسخة الرسمية لداعش ،وإال شنو فرقكم عنه،
اثنينكم شاركتوا بخراب العراق وإنهاء الحياة بيه.
واثنينكم بسم الدين بگتونه وكتلتونه!
ما أثق بيكم كلكم ،من أكبركم ألصغركم ،ما أثق بأي شخص يخون العراق ومستقبله علَمود دولة ثانية
أو علمود مجد شخصي!
#بسم_الدين_باكونه_الحرامية
#بسم_الدين_كتلونه_االرهابية
من صفحة ( Ali Alsumeryعن فايسبوك)

من صفحة ( Radheya Alnutawakelعن فايسبوك)

من صفحة املبادرة املصرية للحقوق الشخصية (فايسبوك)

