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كابول ـ صبغة اهلل صابر

جزءًا  والخطف  السرقة  أعمال  »أصبحت 
ــكــــان الــعــاصــمــة  ــيــــاة ســ ــتـــجـــزأ مــــن حــ ال يـ
األفغانية، كابول. ال يمكننا الخروج بعد 
صالة املغرب، حتى في أقسى الظروف، خوفًا من 
الــعــصــابــات اإلجــرامــيــة الــتــي بـــات رجــــال الــشــرطــة 
جــــزءًا أســاســيــًا مــنــهــا«. هـــذا مــا يــقــولــه األكــاديــمــي 
لـ »العربي  الله مخلص  الجامعي شكر  واألســتــاذ 
املتكررة  الحكومة  ادعـــاءات  فــي  الــجــديــد«، مشككًا 
ســابــقــًا حـــول ضــبــط الــعــديــد مــن هـــذه الــعــصــابــات. 
وُيــطــالــب الــحــكــومــة بــاتــخــاذ خـــطـــوات جــــادة كما 
الحكومة  خــطــوات  ببعض  مرحبًا  مــؤخــرًا،  فعلت 
الــوضــع نسبيًا بعدما  إلــى تحّسن  األخــيــرة، الفتًا 
تــدخــل الــنــائــب األول لــلــرئــيــس األفــغــانــي أمــرالــلــه 
أن  إال  العاصمة.  أمــن  مسؤولية  وتحّمله  صــالــح، 
حجم القضية أكبر واالهتمام بها ضروري للغاية، 
باالنزعاج، وال سبيل  كابول يشعرون  ألن سكان 
أمامهم إال الخروج إلى الشارع والتظاهر في حال 
استمر الوضع على ما هو عليه. وفرضت الحكومة 
األفــغــانــيــة إجـــــراءات جــديــدة فــي الــعــاصــمــة، منها 
بضلوعهم  واملشتبه  أمنيًا،  املطلوبني  صور  نشر 
في أعمال السرقة والخطف، ويفوق عددهم املائة 

شخص، عــالوة على تكثيف عمل رجــال األمــن في 
شوارع العاصمة. وجاء ذلك بعدما حّمل الرئيس 
الله صالح  األفغاني أشــرف غني نائبه األول أمر 
وهو رئيس االستخبارات السابق، مسؤولية أمن 
ــر الــــذي أثــــار ضــجــة عــلــى الــســاحــة  الــعــاصــمــة، األمــ
املــقــابــل، تــســاءل كثيرون عــن سبب  األفغانية. فــي 
أندرابي في منصبه  الداخلية مسعود  بقاء وزيــر 

إذا لم يكن قادرًا على حماية العاصمة.
ــار، يــقــول املحلل األمــنــي زبــيــر أحمد  فــي هــذا اإلطــ
عــصــمــت، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »األمــــــر مــؤســف 
للغاية، ويدل على عجز وزارة الداخلية عن حماية 
العاصمة، وعجز الرئيس عن إقالة وزير الداخلية، 
باعتبار أن الــوزارة محسوبة على رئيس املجلس 
األعـــلـــى لــلــمــصــالــحــة عــبــد الــلــه عــبــد الـــلـــه، منافس 
الــرئــيــس فــي االنــتــخــابــات. والــجــدل الـــذي نجم عن 
نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات تــمــثــل فـــي تـــوزيـــع املــنــاصــب 

السيادية بني غني وعبدالله.
وبــعــيــدًا عــن هـــذا الــجــدل والـــتـــســـاؤالت بــشــأن أداء 
أنــــدرابــــي واألجــــهــــزة املــعــنــيــة بــحــمــايــة الــعــاصــمــة، 
يأمل سكان كابول بأن يحل األمن وبالتالي الحد 
التي باتت جــزءًا من  أعــمــال السرقة والخطف  مــن 
يومياتهم. فــي هــذا اإلطـــار، يــقــول زيـــار الــلــه خــان، 
أحد سكان منطقة تشهاراهي شهيد، التي تشهد 

أعمال سرقة يومية، لـ »العربي الجديد«: »ال يهمنا 
من يتحمل مسؤولية األمن ويراقب الوضع األمني 
أمــان واستقرار  العيش في  كــابــول. نريد فقط  في 
ونــخــرج مــن املــنــزل مــن دون خـــوف عــلــى هواتفنا 
ومالنا«. كما يتحدث عن القلق الناجم عن جرائم 
ــال األعـــمـــال  ــ الــخــطــف الـــتـــي تـــطـــاول األطــــفــــال ورجــ
واملواطنني بشكل عام. ففي معظم األحيان، تعمد 
العصابات إلى قتل الرهينة في حال عدم دفع املال.  
ويروي خان قصة قريب له يعيش على مقربة من 
كــان عائدًا من عمله في إحدى  إنــه  منزله. ويقول 
فأوقفه  الشهري،  راتبه   

ً
حامال الخاصة  الشركات 

سارق على مقربة من منزله ليسرق ماله وهاتفه 
تــحــت الــتــهــديــد بــالــســالح. وحـــني حــــاول املــقــاومــة، 
 رجال 

ً
عن في فخذه وضــرب على رأســه، محمال

ُ
ط

األمن املسؤولية، إذ يؤكد أن الكثير من رجال األمن 
ضالعون في هذه األعمال.

الداخلية  بــاســم وزارة  الــنــاطــق  املــقــابــل، ينفي  فــي 
طارق آريــن، في حديث لـ »العربي الجديد«، تهمة 
 إنه 

ً
ضــلــوع رجـــال األمـــن فــي أعــمــال الــســرقــة، قــائــال

أي منهم، سيعاقب بحسب  تـــورط  ثبت  حــال  فــي 
جدًا.  متدهورًا  كــان  الوضع  إلــى  ويشير  القوانني. 
لكن فــي األيـــام األخــيــرة، ونتيجة اإلجــــراءات التي 
اتخذتها الحكومة، يمكن القول إن الوضع تحسن 

الــبــالد تسجل ما  إلــى درجــة كبيرة. سابقًا، كانت 
بـــني 60 إلــــى 80 جــريــمــة ســرقــة يــومــيــًا. لــكــن بعد 
تطبيق اإلجــــراءات األخــيــرة، تقلص عــدد الجرائم 
إلــــى أقــــل مـــن عـــشـــرة، الفــتــًا إلــــى أن اإلجـــــــراءات ما 
إلــى أن وضــع صور  آريـــن  زالـــت مستمرة. ويشير 
املطلوبني أمنيًا ساهم في اعتقال بعضهم، مؤكدًا 
أن الخطوة كانت مجدية جدًا على الرغم من انتقاد 

مواطنني ومراقبني.

مجتمع
 النظام الصحي في البالد يحتاج إلى 

ّ
أكد وزير الصحة في الجزائر، عبد الرحمن بن بوزيد، أن

مراجعة من أجل تصحيح بعض األخطاء. وقال بن بوزيد خالل عرضه مشروع ميزانية قطاعه في 
 »النظام الصحي في 

ّ
إطار قانون موازنة العام 2021، أمام لجنة املالية وامليزانية في البرملان، أن

الجزائر أصبح بحاحة إلى مراجعة من أجل إحالل عدالة اجتماعية أكثر فعالية« و»مراجعة بعض 
 »عدد السكان ارتفع مقارنة بالسنوات املاضية، وارتفعت معه 

ّ
االختالالت واألخطاء«، ال سيما أن

)وكالة األنباء الجزائرية( الطلبات الصحية«.  

 عدد املتبرعني باألعضاء املسجلني في الصني تجاوز 
ّ
ذكرت جمعية الصليب األحمر الصينية أن

الوفاة وأنقذوا   أكثر من 30 ألف متبرع أكملوا تبرعاتهم بعد 
ّ
أن 2.5 مليون. وأضافت الجمعية 

حياة أكثر من 90 ألف شخص. وبدأت الصني في تجريب برنامج التبرع باألعضاء في عام 2010. 
الــبــالد ارتــفــع مــن 0.03 إلــى 4.53   معدل التبرع باألعضاء فــي 

ّ
وأظــهــرت اإلحــصــاءات الرسمية أن

ــه مــن املتوقع أن يرتفع عدد 
ّ
أن إلــى  ــارت  املــاضــي. وأشـ العقد   مليون شخص خــالل 

ّ
متبرعني لكل

)شينخوا( املتبرعني املسجلني إلى أكثر من 3 ماليني بحلول 2024.  

أكثر من 2.5 مليون متبرع باألعضاء في الصينالجزائر: ضرورة إصالح النظام الصحي

زيادة  أزمة  عن  بعيدة  »طالبان«  حركة  تبَق  لم 
أبدت  بل  المختلفة،  بأشكالها  الجرائم  أعــداد 
منشورات  ووزعـــت  يــحــدث،  بما   اهتمامها 
وتــوعــدت  ــول،  ــاب ك مناطق  مــن  عــدد  فــي 
كّل  بمعاقبة  اإلجرامية  والعصابات  اللصوص 
و»كــان  والخطف.  السرقة  أعمال  في  ضالع 
لتدخل طالبان أثر إيجابي« بحسب متحدث باسم 

وزارة الداخلية األفغانية.

طالبان تتوعد العصابات

في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 
 عـــــام، تــحــتــفــل األمـــــم املــتــحــدة 

ّ
مـــن كــــل

السالم  لصالح  للعلم  الــعــاملــي  »الــيــوم  بـــ
والتنمية«. في هذا اليوم، الذي يصادف 
غـــدًا الـــثـــالثـــاء، يــجــري تــســلــيــط الــضــوء 
العلم في  الــذي يؤديه  الهام  الــدور  على 
إشــراك جمهور  إلى  والحاجة  املجتمع، 
أوسع في املناقشات املتعلقة بالقضايا 
العلمية الجديدة، كذلك، يؤكد هذا اليوم 
على أهمية العلم في معيشتنا اليومية، 
»اليوم  ويــهــدف  العالم.  حــول  كنا  أينما 
العاملي للعلوم من أجل السالم والتنمية« 
مــن خـــالل ربـــط الــعــلــم عــلــى نــحــو أوثــق 
السكان  إطـــالع  إلــى ضــمــان  باملجتمع، 
عــلــى الــتــطــورات فــي مــجــال الــعــلــم، كما 
يؤكد على الــدور الــذي يقوم به العلماء 
»بيتنا  أو  لكوكبنا،  فهمنا  توسيع  في 
أكثر  مجتمعاتنا  جــعــل  وفـــي  الــكــبــيــر« 
العاملي  اليوم  يأتي  العام،  استدامة. هذا 
 جائحة كــورونــا الــتــي فرضت 

ّ
فــي ظــل

أجـــنـــدتـــهـــا عـــلـــيـــه، وجـــعـــلـــت مـــوضـــوع 
االحتفال وهو بعنوان »العلم مع املجتمع 
 بــالــتــصــدي لــلــوبــاء 

ً
وملــنــفــعــتــه« مــتــصــال

، عاملة طبية 
ً
العاملي. في الصورة مثال

فرنسية تجمع عينات فحوص كورونا، 
بــهــدف مــكــافــحــتــه كــمــا فـــي مــخــتــبــرات 
ومــســتــشــفــيــات كـــثـــيـــرة حـــــول الــعــالــم 
تسعى للوقاية من الفيروس والسيطرة 
عليه والتوصل إلى دواء ولقاح له، مع ما 
في ذلك من إشارة إلى االرتباط الوثيق 
بني العلم واملجتمع، وهو ما سعت إليه 
املتحدة  األمــم  منظمة  االحتفال؛  راعية 
باإلضافة  )يــونــســكــو(  والــثــقــافــة  للعلم 
ــــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي الـــدولـــي،  إل
املياه،  على  الحصول  تيسير  وضمان 

ودعم إعادة اإلعمار الصديق للبيئة.
)العربي الجديد(

Monday 9 November 2020
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)جان فرنسوا مونييه/ فرانس برس(



في هذا اإلطار، يعتبر وزير املالية األسبق، 
ــي ســـلـــيـــم بـــســـبـــاس،  ــعــ ــامــ ــجــ واألســــــــتــــــــاذ الــ
 
ّ
ــي حــــديــــث إلــــــى »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن ــ فـ
تـــجـــمـــيـــد الـــــعـــــقـــــارات وأراضـــــــــــي األحــــبــــاس 
وعــــدم اســتــغــالــهــا، يــمــثــل ضــــررًا مجتمعيًا 
واقتصاديًا كبيرًا لتونس، داعيًا إلى تحرير 
األحباس وتسوية أوضاعها. يقول بسباس 
 من بني الحلول إحياء منظومة األوقاف 

ّ
إن

ــانــــون يــنــظــم هـــذه  ــن خـــــال قــ فــــي تـــونـــس مــ
بقيت  التي  والعقارات  واملكاسب  املمتلكات 
مــعــطــلــة بــســبــب مــشــاكــل قـــانـــونـــيـــة. ويــلــفــت 
ــدم الــــخــــوف مــــن نــظــام  ــ ــلـــوب عـ  املـــطـ

ّ
ــى أن ــ إلـ

 
ّ
األوقــاف ألسباب دينية وإيديولوجية، ألن
ــاف ســتــعــود بــاملــنــفــعــة على  ــ مــنــظــومــة األوقــ
جــمــيــع مــكــونــات املــجــتــمــع الــتــونــســي نــظــرًا 
على  مشددًا  واملجتمعي،  التكافلي  لبعدها 
ــّر الــعــصــور،   املــجــتــمــع الــتــونــســي، عــلــى مـ

ّ
أن

يـــتـــعـــايـــش بـــفـــضـــل الـــتـــكـــافـــل والـــتـــضـــامـــن، 
وهما من صميم أهــداف منظومة األوقــاف. 
 إلغاء نظام األحباس الفردية 

ّ
ويلفت إلى أن

ــهــا ثــم دمــجــهــا الــــذي جــرى 
ّ
واملــشــتــركــة وحــل

وفـــق الــقــانــون، مــنــذ ســنــة 1957، كـــان قـــرارًا 
العقارات  من  العديد   

ّ
لكن حينها،  سياسيًا 

واألراضي واملمتلكات ما زالت إلى اليوم غير 
أوضاعها  تسوية   

ّ
أن إلــى  مشيرًا  مستغلة، 

الدولة  أمــاك  إلى وزارة  واستغالها يعود 
الــتــي يــجــب أن تــضــاعــف الــجــهــود فـــي هــذا 
ـــه يتفهم 

ّ
املــجــال. ويــقــول الــوزيــر الــســابــق إن

التي  املجتمعية  االنــحــرافــات  مــن  الــتــخــّوف 
وقعت سابقًا في »عصور االنحطاط« حني 
كــان الــذكــر مهيمنًا مهمشًا املـــرأة واألشــقــاء 
املنظومة  هــذه  الصغار من خــال استغال 
لــاســتــحــواذ عــلــى املــمــتــلــكــات. لـــكـــن، وجــب 
التي جرى  األحباس  التمييز بني منظومة 
ــا، وبــإلــغــائــهــا تــســبــبــت فـــي بعض  ــاؤهـ ــغـ إلـ
املشاكل العقارية، واملنظومة الجديدة التي 
ندعو إلى تبنيها وهي منظومة  مختلفة، 
 منظومة 

ّ
أن الــعــام  الــــرأي  إذ وجـــب تــطــمــني 

املطروحة هي منظومة متماسكة  األوقــاف 
تحيي البعد االجتماعي للدين، ولديها دور 
مهم في تعزيز النهج التنموي االقتصادي 
دينيًا  بعدًا  هناك   

ّ
أن االجتماعي، فصحيح 

ــه قــائــم عــلــى البعد 
ّ
فـــي هـــذه املــنــظــومــة لــكــن

التكافلي والتضامني، بحسب بسباس.
 توجه الباد اليوم يقوم 

ّ
يضيف بسباس أن

 البعد االجتماعي ليس حكرًا 
ّ
على اعتبار أن

تونس ـ آدم يوسف

الـــوقـــف هـــو أن يهب  الــحــبــس أو 
شــخــص أو مــجــمــوعــة أشــخــاص 
العام،  الصالح  لفائدة  ما  ملكية 
ويكون ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة، على أن 
يستفاد مما تأتي به هذه امللكية من أموال 
أو فوائد أخرى من دون التفريط في امللكية 
نفسها. وهــكــذا، كــانــت األوقــــاف فــي تونس 
واملحتاجني،  للفقراء  مجتمعيًا   

ً
حــا تمثل 

مع  انحرفوا  عليها  القائمني  من  عــددًا   
ّ
لكن

ملصالحهم  مكاسبها  اســتــغــال  فــي  الــزمــن 
الشخصية.

يـــســـتـــوقـــف أشــــهــــر أحــــبــــاس تــــونــــس، وهـــو 
»مـــســـتـــشـــفـــى الــــعــــزيــــزة عــــثــــمــــانــــة«، زائــــــري 
الــقــصــر الــحــكــومــي فـــي الــقــصــبــة ومــحــيــطــه، 
الزعماء األجانب وكبار  أو  ســواء املحليني، 
املــــســــؤولــــني. يـــعـــرف الـــتـــونـــســـيـــون جــمــيــعــًا 
قــصــة األمـــيـــرة املــنــاضــلــة الــعــزيــزة عثمانة، 
الخير واإلحسان،  التي كانت مولعة بعمل 
ــفــت جـــزءًا مــن ممتلكاتها للتكفل 

ّ
والــتــي وق

الــعــاصــمــة الشهير  بــمــصــاريــف مــســتــشــفــى 
املــجــاور ملقر  الــذي يقبع في املبنى العظيم 
الــحــكــومــة، واملــقــابــل لــــوزارة الــدفــاع وجامع 
املوحدين بالقصبة، منذ عام 1662، إذ شيد 
 
ّ
أن املؤرخون  الفقراء. كذلك، يعرف  ملعالجة 
نفقات جامع الزيتونة األعظم الذي يقبع في 
دفع من أحباس 

ُ
كبد املدينة العتيقة كانت ت

ــــاك وقــفــهــا أصــحــابــهــا للتكفل  مـــحـــال وأمــ
بحاجيات هذا املعلم الديني والتاريخي.

التونسية تسعى لتسوية  الدولة  زالــت  ومــا 
 مشكلة أراٍض 

ّ
لــحــل وحــلــحــلــة أحــبــاس عـــدة 

مملوكة للدولة، وآخرها ما يعرف بأراضي 
تسوية  تعطل  التي  واألحــبــاس«  »السيالني 
الـــدولـــة  أمـــــاك  ــالــــت وزارة  وأحــ أوضـــاعـــهـــا. 
والــــشــــؤون الـــعـــقـــاريـــة مـــشـــروع أمــــر تــســويــة 
الوضع العقاري لألراضي املعروفة بأراضي 
الــســيــالــني، بمحافظة صــفــاقــس، واألحــبــاس 
ــرار حـــبـــس عــــزيــــزة عــثــمــانــة  ــ الـــعـــامـــة عـــلـــى غــ
املحافظات،  مــن  وغيرها  املهدية  بمحافظة 
على مجلس  لعرضه  الحكومة  رئــاســة  على 
ما  وهـــو  والــنــشــر.  عليه  للمصادقة  ــوزراء  ــ الـ
لهذه  املستغلني  آالف  »تمليك  إلــى  ســيــؤدي 
األراضي املمتدة في مجملها على زهاء 190 
ألف هكتار، ممن ينتظرون هذه التسوية منذ 
صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 املتعلق 
وسيتمكنون  الفاحية،  الدولية  بــاألراضــي 
ــه  ــل وجــ ــ ــمـ ــ ــلــــى أكـ ــادة مـــنـــهـــا عــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــن االســ ــ مــ
لتثمينها وتحسني إنتاجها عبر النفاذ إلى 
التمويات البنكية، كما يهدف هذا املشروع 
إلــــى تــثــمــني الـــعـــقـــارات املــعــنــيــة واملــســاهــمــة 
بـــهـــا فــــي الــــــــدورة االقــــتــــصــــاديــــة، خــصــوصــًا 
الــداخــلــيــة«. بالجهات  التنمية  مسيرة  دفــع 

أحباس 
تونس

منظومة 
أوقاف 

أسقطتها 
الخالفات

تحّولت األحباس في تونس إلى مصدر للخالف على أسس 
مجتمعية وأيديولوجية، بعدما كان نظام الوقف هذا 
بقيت  وهكذا  والتكافل،  للتضامن  أداة  االستقالل  قبل 

عشرات الممتلكات مهملة من دون استغالل

يجب أن ينظر للوقف 
كمؤسسة يمكن أن 

تدفع االقتصاد والتنمية

يعارض البعض إحياء 
األحباس، باعتباره »يمس 

من مدنية الدولة«

1819
مجتمع

االنفتاح على املجتمع  الدولة بل يجب  على 
املــدنــي واألهــلــي ملــعــاضــدة هـــذه الــجــهــود من 
خال مؤسسات عــدة، وجــرت املصادقة على 
الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــاالقــتــصــاد االجــتــمــاعــي 
 
ّ
ــلــــى أن ــبــــاس عــ ــنــــي. ويـــــشـــــدد بــــســ ــامــ ــتــــضــ الــ
مؤسسات الوقف يمكن أن تلعب دورًا مهمًا 
في املجتمع شأنها شأن مؤسسة الزكاة ذات 
الدين  على  يعيب  من  وهناك  الديني،  البعد 
االنكماش، باقتصاره على أغراضه التعبدية 
البعد  ذات  املؤسسات  بإحياء  ه 

ّ
لكن البحتة، 

الـــديـــنـــي يــمــكــن أن يـــرفـــع الــتــهــمــيــش والــفــقــر 
»بغض  ـــه 

ّ
أن إلــى  ويشير  املجتمعي.  والــظــلــم 

الطرف عن الجانب الديني، هناك مؤسسات 
غــرار مؤسسات خيرية  للوقف على  مــرادفــة 
مــعــتــرف بــهــا فــي الــقــانــون تــحــمــل عــــادة اســم 
مــؤســســهــا مــن شــخــصــيــات وطــنــيــة وثقافية 

ــات عـــــدة فــي  ــاك مـــؤســـسـ ــنــ ومــجــتــمــعــيــة، وهــ
أوروبــا وفي أميركا، أسسها أثرياء وجعلوا 
أمـــوالـــهـــا وقـــفـــًا عــلــى أغــــــراض خــيــريــة وذات 
القانونية  املنظومة   

ّ
لــكــن ربــحــي،  غير  طــابــع 

الــتــونــســيــة الــعــلــمــانــيــة والـــوضـــعـــيـــة غــضــت 
ــن املــــؤســــســــات الـــقـــائـــمـــة فــــي دول  ــطــــرف عــ الــ
عــلــمــانــيــة عــــدة اســتــلــهــمــنــا مــنــهــا قــوانــيــنــنــا 
ــذي  ــرر الــ ــن الــــضــ الـــوضـــعـــيـــة«. ويــــتــــســــاءل عــ
سيمّس الحداثة أو املجتمع إن تّم وقف أموال 
 لتمويل االهتمام باملدارس 

ً
أو ممتلكات مثا

من قبيل إمدادها باملاء الصالح للشرب.
ــة مــنــشــورة لــلــمــديــرة الجهوية  وتــعــيــد دراســ
لــلــمــلــكــيــة الـــعـــقـــاريـــة الــتــابــعــة لـــــــوزارة أمـــاك 
الدولة، دليلة بن سمية، سبب إلغاء األحباس 
إلــى »االنــحــراف بالدور الحقيقي  في تونس 
لألوقاف املبني أساسًا على مساعدة الفقراء 
ــًا على  ــزامـ ــان لـ ــ واملـــســـاكـــني واملـــحـــتـــاجـــني، وكـ
 تحبيس عام أو 

ّ
املشّرع أن يتدخل إللغاء كل

لــفــائــدة إحـــدى الـــزوايـــا، وذلـــك بموجب األمــر 
املـــــــؤرخ فــــي 1956 حــــني أدمــــجــــت األحـــبـــاس 
الـــعـــامـــة بــمــلــك الــــدولــــة والـــتـــي تــنــاهــز قــرابــة 
فــي مرحلة  تــم  ـــه 

ّ
أن 30.000 عــقــار«. وتضيف 

ــر املــــؤرخ فــي 18 يــولــيــو/  ثــانــيــة إصــــدار األمــ
التحبيس  بمقتضاه  منع  الـــذي  تـــمـــوز1957 
بنوعية الــخــاص واملــشــتــرك وإرجــــاع أوقــافــه 
لجان  للغرض  وتأسست  ملستحقيها،  ملكًا 
جهوية لتصفية األحباس املذكورة والتي ما 
 هذه األوقاف 

ّ
زالت إلى يومنا هذا تقوم بحل

وتوزيعها بني مستحقيها نظرًا للصعوبات 
الــقــانــونــيــة والــعــمــلــيــة الـــتـــي اعــتــرضــت هــذه 
املحبسة  العقارات  أغلب   

ّ
أن باعتبار  اللجان 

ــارات مــســجــلــة أصـــابـــهـــا داء جــمــود  ــقــ هـــي عــ

املخططات  خـــارج  وبقيت  العقارية  الــرســوم 
 عن حرمان أصحابها 

ً
التنموية للدولة، فضا

مــــن االنـــتـــفـــاع بــخــيــراتــهــا واســـتـــغـــالـــهـــا فــي 
تــأســيــس املـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة الــفــاحــيــة أو 
السكنية أو السياحية أو الصناعية. وبالرغم 
 هــذه الــرســوم شكلت 

ّ
مــن تــدخــل املــشــرع، فـــإن

باعتبارها  للتنمية  العوائق  أكبر  زالــت  ومــا 
 عــن كــون 

ً
خــــارج الـــــدورة االقــتــصــاديــة فــضــا

إعـــادة إحــيــاء قــانــون األوقــــاف اآلن وفــي هذا 
التساؤالت  من  العديد  يطرح  بالذات  الوقت 
ــنــا الـــى اآلن وبــعــد أكــثــر من 

ّ
والــدهــشــة، إذ إن

نصف قرن على إلغاء نظام األحباس ما زلنا 
نعاني من الكوارث االجتماعية واالقتصادية 

التي تسبب فيها هذا النظام.
من جهته، يعبر الباحث في العلوم اإلسامية، 
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  سليم ابـــن الــشــيــخ، لـــ
ــاف ملـــا لــهــا من  ــ أســفــه إللـــغـــاء مــنــظــومــة األوقــ
واقتصادي  وعلمي  وتنموي  اجتماعي  دور 
 هــــذه املــنــظــومــة سنة 

ّ
 »ســـبـــب حــــل

ّ
 إن

ً
قـــائـــا

الــحــوكــمــة  اإلدارة وضــعــف  ســـوء  كـــان   1957
ــه سبب غير 

ّ
فــي جمعية األوقــــاف«، مــؤكــدًا أن

األهمية،  بــهــذه   منظومة خيرية 
ّ

لــحــل وجــيــه 
املقارنة في  التجارب  إلــى  بالنظر خصوصًا 
دول إسامية وحتى علمانية عدة. ويتأّسف 
الــبــاحــث لــربــط األوقــــاف بمغالطات وأحــكــام 
القديم  إلى  بالباد  العودة  قبيل  مسبقة من 
الذي تجاوزه الزمن، بل يجب أن ينظر للوقف 
كمؤسسة يمكن أن تدفع االقتصاد والتنمية 
والتضامن وتشجيع الشباب وليس لرعاية 

دور العبادة فقط.
 تــونــس تسجل 

ّ
ويــشــيــر ابــــن الــشــيــخ إلــــى أن

خسارة كبيرة بسبب التخلي عن منظومتي 

 املؤسسة الوقفية هي 
ّ
الــزكــاة واألوقـــاف، ألن

مــؤســســة اجــتــمــاعــيــة وتــربــويــة واقــتــصــاديــة 
ــادرة عــلــى اإلنــفــاق  وثــقــافــيــة، فــالــدولــة غــيــر قــ
ــــع لـــهـــا وال ربـــح  ــــدة ال ريـ عـــلـــى مـــؤســـســـات عـ
العبادة  ودور  التعليم  غــرار مؤسسات  على 
ــول الـــجـــدل  ــ واملــــؤســــســــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة. وحــ
ــرافـــق  ــيـــاســـي واإليــــديــــولــــوجــــي الـــــــذي يـ الـــسـ
ه »ينقص 

ّ
منظومة األوقاف، يؤكد الباحث أن

ــوم إطــــــاق حــــــوار مــجــتــمــعــي لــلــتــعــريــف  ــيــ الــ
بــمــنــظــومــة األوقـــــــاف والـــتـــأســـيـــس ملــنــاصــرة 
ـــه يجب 

ّ
داخـــل املجتمع لــلــوقــف« الفــتــًا إلــى أن

ــكــــروا خــــــــارج الـــجـــانـــب  ــفــ ــــاس أن يــ ــنـ ــ عـــلـــى الـ
كلما دخلت  ــه 

ّ
ألن واإليــديــولــوجــي  السياسي 

السياسة على أمر عملت على إفساده«.
ويــــــعــــــارض خـــــبـــــراء وقـــــــيـــــــادات فـــــي أحـــــــزاب 
ــة، فـــكـــرة إحــيــاء  ــيـ ــداثـ ســيــاســيــة يـــســـاريـــة وحـ
منظومة األحــبــاس فــي تــونــس، العتبار ذلك 

يمس من مدنية الدولة.

تحقيق

عّمان ـ أنور الزيادات

ما زال  دور املرأة األردنية هامشيًا في 
مجلس النواب، وسط مجتمع ذكوري، 
وإن كان موقعها في الحياة السياسية 
ــنــــوات  ــســ ــًا خـــــــال الــ ــنـ ــد تـــحـــسـ ــهــ ــد شــ ــ قــ
ــات عــلــى  ــ ــيــ ــ االخـــــيـــــرة. وحـــصـــلـــت األردنــ
الحق في االنتخاب والترشح عام 1974. 
البرملانية،  الحياة  تجميد  نتيجة  لكن 
لــم تــتــح لــهــن فــرصــة املــشــاركــة الفعلية 
االنــتــخــابــات  فـــي  عــــام 1984، وذلــــك  إال 
ــــدد مــــن املــقــاعــد  الــتــكــمــيــلــيــة لـــشـــغـــور عـ
بسبب الوفاة، وكانت مشاركتهن آنذاك 
كناخبات لعدم ترشح أي امرأة إلشغال 
أي من املقاعد. وحصدت النساء خال 
مقعدًا   65 و2016،   1974 بني  ما  الفترة 
من أصل 780 مقعدًا في مجلس النواب 
األردنـــــي )الـــحـــادي عــشــر حــتــى الــثــامــن 

عشر( وبنسبة بلغت 8.3 في املائة.
وشـــهـــدت انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــنـــواب 
األردني عام 1989، االنطاقة الحقيقية 
ملــشــاركــة الــنــســاء انــتــخــابــًا وتــرشــيــحــًا. 
وترشحت 12 امــرأة من دون أن تفز أي 
مــنــهــن فـــي تــلــك االنــتــخــابــات، فـــي وقــت 
بــلــغ عــــدد املـــرشـــحـــات فـــي االنــتــخــابــات 
النيابية لعام 1993 ثاث مرشحات من 
أصل 534. وفازت إحداهن لتكون املرأة 
األردنـــيـــة األولــــى الــتــي تــدخــل الــبــرملــان، 

وهي توجان فيصل.
وحـــول مــشــاركــة املـــرأة فــي االنتخابات 
الــحــالــيــة، غـــدًا الـــثـــاثـــاء، تــقــول األمــيــنــة 
الــعــامــة لــحــزب »أردن أقـــــوى«، الــنــائــبــة 
واملرشحة  النواب  مجلس  في  السابقة 
»العربي  لـ  الــفــرا،  رلــى  املقبل،  للمجلس 
الـــجـــديـــد«، إن هــــذه االنــتــخــابــات تــأتــي 
ــــروف ســيــئــة جـــدًا؛  ــذا الـــعـــام وســــط ظـ هــ
فــالــنــاس يــعــانــون اقــتــصــاديــًا، ولــديــهــم 
مطالب معيشية ال يمكن أن يلبيها إال 
فرصته   وأي مرشح سياسي  األغنياء، 
تتضاءل في مواجهة الفقر املدقع الذي 
يــعــانــي مــنــه املـــواطـــنـــون. فــهــم يــريــدون 

مساعدات«. 
ــتـــصـــادي  ــى أن الــــوضــــع االقـ ــ وتـــلـــفـــت إلـ
ــلـــى هـــذه  ــفـــرض نـــفـــســـه عـ ــيـ الـــبـــائـــس سـ
االنــتــخــابــات. كـــذلـــك، تـــرى أن »الــوضــع 
ــرأة.  االقــتــصــادي يــفــرض نفسه عــلــى املـ
ــحــات 

ّ
وبــشــكــل عــــام، فــــإن الــنــســاء املــرش

ــة فــي  ــلـ ال يــمــلــكــن املــــــــال، بـــاســـتـــثـــنـــاء قـ
قطاع األعــمــال«. وتوضح أن عالم املال 
ــا يــســيــطــر عــلــيــه  ــي بــــادنــ واألعـــــمـــــال فــ
ــال، مــــا يـــضـــع الـــنـــســـاء فــــي خــانــة  ــ ــــرجـ الـ
ــــاق  ــدم األفـــضـــلـــيـــة. وتــــقــــول إن اإلغــ ــ عــ
الــذي فرضه تفشي كــورونــا، والشروط 
الــتــي وضــعــتــهــا الحكومة  الــتــعــجــيــزيــة 
والــهــيــئــة تــجــعــل لـــقـــاء املـــواطـــنـــني أمـــرًا 
التنقل مــن بيت  املــرشــح  صعبًا. وعــلــى 
ــادة ما  ــ إلــــى بــيــت لــلــقــاء الــنــاخــبــني. وعــ
مساحات  بسبب  قليلة  األعــــداد  تــكــون 
احتمال  مــن  والــخــوف  الضيقة  البيوت 
اإلصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس والــــحــــرص على 
االلتزام بالقرارات الحكومية، ما يجعل 

العوائق مضاعفة أمام املرشحات.
وتــــقــــول الــــفــــرا إن املــــــــرأة فــــي مــجــتــمــع 
ــى الــعــمــل  ــثـــل مــجــتــمــعــنــا تـــضـــطـــر إلــــ مـ
مــع مــجــمــوعــات نــســائــيــة، والـــرجـــال مع 

رجال آخرين. وتلفت إلى أن »املواطنني 
ــا. وعــــنــــدمــــا تـــحـــاول  ــ ــورونــ ــ يـــخـــشـــون كــ
يعتذرون  كثيرين  فإن  إليهم،  الوصول 
خوفًا من املرض. في هذا اإلطار، تجرى 
االنـــتـــخـــابـــات وســــط أجــــــواء مـــن الــهــلــع 

والخوف والفقر«.
ــقـــول الـــنـــائـــبـــة الــســابــقــة  مــــن جــهــتــهــا، تـ
واملرشحة لانتخابات املقبلة، عليا أبو 
الجديد«،  »العربي  لـ  حديٍث  في  هليل، 
إن تشكيل القوائم تتحكم به العشائرية 
واملناطقية، وقاعدة املرشح، من دون أن 
يكون هناك برنامج واحد على األغلب، 
بل تجمعهم مصلحة واحدة واعتبارات 
القوائم  أخــرى. وتوضح: »عند تشكيل 
في كثير من األحيان، ينظر الرجال في 
القائمة  إلــى  املـــرأة  انضمام  إلــى  الكتلة 
ــراغ«، داعــيــة إلـــى الــنــظــر إلــى  ــ كتعبئة فـ
قــدرات املــرأة، ودورهــا في إقناع الناس 
على  للحصول  وأفــكــارهــا،  بمشروعها 
أصواتهم من خال البرامج وما قدمته 

سابقًا. 
وترى أبو هليل أن الكوتا فكرة جيدة، 
وتــمــيــيــز إيــجــابــي تــجــاه املـــــرأة؛ فــاملــرأة 
إلــى مقاعد مجلس  الــوصــول  تستطيع 

الـــنـــواب بــشــكــل مــبــاشــر عــبــر الــتــنــافــس، 
أو عــبــر الــكــوتــا، مــشــيــرة إلـــى أن املـــرأة 
اســتــطــاعــت فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة 
الــفــوز بخمسة مــقــاعــد عــبــر الــتــنــافــس. 
كــذلــك، تــلــفــت إلـــى أن املــجــتــمــع األردنــــي 
مجتمع ذكوري، وهذا يفرض تحديات 
ــرأة في  ــ وصـــعـــوبـــات مــضــاعــفــة عــلــى املــ
العملية االنتخابية. وفي اإلطار نفسه، 
تعزو أبو هليل عدم وصول النساء إلى 
البرملان إلى املعوقات الشخصية، منها 
عدم القدرة املاّدية، موضحة أن النساء 
الــرجــال  كما  الكافية  األمــــوال  يملكن  ال 
لإلنفاق على الحمات االنتخابية، وما 

يرافقها من مصاريف.
وتقول إن العامل األساسي في تعظيم 
ــرأة هـــو الــتــمــكــني االقـــتـــصـــادي،  ــ دور املــ
الــــــــذي يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى كــــافــــة مــــجــــاالت 
ونــشــاطــات الــنــســاء. املـــرأة الــتــي تعاني 
تستطيع  وال  مقيدة  والــعــوز  الفقر  مــن 
ــراط بــالــشــأن الـــعـــام. تــضــيــف أن  االنــــخــ
الثقافة الذكورية تعد أيضًا إحدى أهم 
الذي  املجتمع  إن  إذ  املجتمع،  معوقات 
تــغــلــب عــلــيــه الــعــشــائــريــة يــقــّدم املــرشــح 

الذكر على املرشحة املرأة.

انتخابات األردن: 
ال تفاؤل بخروقات نسائية

ناشطات لكن مغيبات )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

)Getty /حصلت األردنيات على الحق في االنتخاب والترشح عام 1974 )صالح ملكاوي

نفقات جامع الزيتونة كانت تأتي من أموال الوقف )أنيس ملي/ فرانس برس(

190.000
هكتار هي مساحة أراضي الوقف، 

أو ما يعرف باألحباس، في تونس، التي 
تنتظر التسوية منذ عام 1995.

تجرى االنتخابات 
البرلمانية األردنية، 

في وقت تبدو فيه 
حظوظ النساء في 

تحقيق خروقات، 
باستثناء المقاعد 

التي تفرضها الكوتا، 
ضعيفة وسط 

مجتمع ذكوري

تسعى جمعيات إلى 
دعم وتمكين النساء 

اقتصاديًا، في ظل 
الوضع المعيشي الصعب 
في لبنان. في هذا اإلطار، 
اختارت إحدى الجمعيات 

تدريب فلسطينيات 
ولبنانيات في مخيم عين 

الحلوة على األعمال 
اليدوية والمهارات 

الحياتية

عين الحلوة »لِك سيدتي«... مشروع لدعم النساء في مخيّم 
سنعمل على تسويق 

منتجات النساء من خالل 
وسائل التواصل 

تدربت النساء على 
األعمال اليدوية والحرفية 

والمهارات الحياتية

صيدا ـ انتصار الدنان

ــِك ســيــدتــي«... ورشـــة عــمــل يــدويــة تهدف  »لـ
إلى تمكني النساء، أطلقتها جمعية التكافل 
االجتماعي الخيرية في مخيم عني الحلوة 
صــيــدا  مــديــنــة  فـــي  الفلسطينيني  لــاجــئــني 
)جنوب لبنان(. تقول مديرة املشروع جمال 
كــلــيــب املــقــيــمــة فـــي املـــخـــيـــم، واملــتــخــصــصــة 
 »ورشــــة الــعــمــل هــذه 

ّ
فــي عــلــم االجــتــمــاع، إن

تأتي فــي إطــار مشاريع عــدة داعــمــة للمرأة 
واملمولة من جمعية أحام الجئ.

ــهـــدف هــــــذا املـــــشـــــروع 25 امــــــــرأة مــا  ــتـ ويـــسـ
بـــني 20 و35 عــامــًا ويــســتــمــر ثــاثــة أشــهــر، 
ــنــــســــاء عــــلــــى األعــــمــــال  ــد تـــــم تـــــدريـــــب الــ وقـــــ
املهارات  إلى  باإلضافة  والحرفية،  اليدوية 
الــحــيــاتــيــة وكــيــفــيــة تــعــزيــز دور املــــــرأة في 
ظل  فــي  تواجهها،  التي  واملشاكل  املجتمع 
األوضاع املعيشية واالقتصادية والصحية 
الــصــعــبــة وكــيــفــيــة إدارة الـــوقـــت، واملـــهـــارات 
والعمل  واالجتماعية  واإلدراكـــيـــة  اإلداريــــة 

تدربت  التفاصيل،  وفــي  املــجــمــوعــة.  ضمن 
الضغوط  مــقــاومــة  كيفية  عــلــى  املــشــاركــات 
ــاذ الــــــقــــــرارات وحـــل  ــ ــخـ ــ وتـــقـــديـــر الــــــــذات واتـ
املشاكل واإلصغاء والتواصل وقبول اآلخر 
والتفاوض والتخطيط والقيادة. باإلضافة 
من فن املكرمية، وهو حبك 

ّ
إلى ما سبق، تعل

لتتحول  فنية  بــطــريــقــة  والــحــبــال  الــخــيــوط 
إلى شكل جميل يعتمد على تشابك أطراف 
حبل أو خيط بقصد ربــط أو تعليق شيء. 
وتستخدم املكرمية في الستائر والحقائب 
ــد واألحــــــذيــــــة وتــــزيــــني الــــطــــاوالت  ــائــ ــقــ والــ
ــم 

ّ
واألغـــطـــيـــة والـــفـــخـــار وغـــيـــرهـــا. وســُيــنــظ

املنتجات  تلك  لبيع  الـــدورة  نهاية  مــعــرض 
اليدوية«.

ــل تــفــشــي فـــيـــروس  ــول كـــلـــيـــب: »فـــــي ظــ ــقــ وتــ
كـــورونـــا والـــظـــروف االقــتــصــاديــة الصعبة، 
اقتصاديًا  النساء  العمل على تمكني  قّررنا 
ــد حـــددنـــا  مــــن خـــــال تــعــلــيــمــهــن مـــهـــنـــة، وقـــ
ــفـــًا، وســـمـــحـــنـــا فـــقـــط الثــنــتــني  ــلـ ــار سـ ــ ــمـ ــ األعـ
ــر بـــااللـــتـــحـــاق  ــمـ ــعـ ــــن الـ تــــجــــاوزتــــا الـــــــ 35 مـ

بـــــالـــــدورة«. وتــشــيــر إلــــى أن هــــذا املـــشـــروع 
ولبنانيات  فلسطينيات  نــســاء  يــســتــهــدف 
 مقيمات في املخيم«، مضيفة: 

ّ
شرط أن يكن

 »ســنــعــمــل عــلــى تــســويــق مــنــتــجــات الــنــســاء 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  مـــن خــــال وســـائـــل الـ

التابعة للجمعية«.

بها«. تضيف:  االلتحاق  فقررت  وأبلغتني، 
 شــيــئــًا مـــا فـــي داخـــلـــي تــغــيــر، 

ّ
»شـــعـــرت بــــأن

الخيش،  مستخدمة  التزيني  أتعلم  وبـــدأت 
وتــــزيــــني الـــصـــوانـــي وشــــراشــــف الــــطــــاوالت 
وغـــيـــرهـــا. وعـــنـــد انـــتـــهـــاء الـــــــدورة، ستعمل 
الجمعية على إقامة معرض لبيع منتجاتنا، 
مــا يــعــود علينا بــفــائــدة مــاديــة. ومــن خال 
ــذه الـــــــدورة، ســأتــمــكــن مـــن املــســاهــمــة في  هــ

تحسني وضعنا املعيشي في البيت«.

لم أمسك إبرة يومًا
ــي ســــــام، وهـــــي فــلــســطــيــنــيــة مــن  ــانــ أمـــــا أمــ
الجئي مخيم الــيــرمــوك فــي ســوريــة، وتقيم 
الــحــلــوة مــع عائلتها  حاليًا فــي مخيم عــني 
وثاثني  ستة  العمر  مــن  وتبلغ  ــا،  ــ وأوالدهـ
عامًا، فتتولى تربية أوالدها األربعة بعدما 
اختفى زوجــهــا قبل أربـــع ســنــوات مــن دون 
أن تعرف عنه شيئًا حتى اآلن. تقول: »بعد 
ــد كــانــت بيننا مــشــاكــل،  اخــتــفــاء زوجــــي وقـ
أوالدي وتأمني  عــن تربية  مــســؤولــة  صــرت 

ــــدي إال  ــم يـــكـــن لـ ــ احــتــيــاجــاتــهــم وحـــــــدي، ولـ
مــا كــانــت تــقــدمــه لــي وكــالــة غـــوث وتشغيل 
الاجئني الفلسطينيني )أونروا(. عملت في 
مجاالت عدة حتى أؤمــن مصاريف أوالدي 
األربـــعـــة، مــنــهــا جمعية الــهــال األحــمــر في 
التحقت  والــيــوم،  للتعقيم.  ومعمل  املخيم، 
 في تحسني وضعي 

ً
بدورة لك سيدتي أما

االقتصادي«.
تتابع سام: »لم أمسك إبرة يومًا، وال أعرف 
الفن  م هــذا 

ّ
قـــررت تعل الــتــطــريــز، لكنني   

ّ
فــن

عــســى أن يـــعـــود عـــلـــّي بــــمــــردود اقــتــصــادي 
ومــعــنــوي«. وتــقــول: »بــدأنــا نتعلم التطريز 
للفكرة،  كثيرًا  تحمست  وقــد  الخيش،  على 
ــم تـــزيـــني الـــصـــوانـــي 

ّ
ــا نــتــعــل ــنـ خـــصـــوصـــًا أنـ

وغيرها. وأفّكر في بدء مشروع خاص بعد 
االنتهاء من الدورة إلعالة أوالدي الذين ما 
قائلة:  تختم حديثها  املـــدرســـة«.  فــي  زالــــوا 
»باإلضافة إلى هذه الدورة، التحقت بدورة 
تــتــعــلــق بــالــصــعــوبــات الــتــعــلــيــمــيــة والــلــغــة 

اإلنكليزية واملهارات الحياتية«.

تزيين بالخيش
املتدربتني  إلــى  الــجــديــد«  »الــعــربــي  تحدثت 
ــا الــخــامــســة  ــدتـــني الـــلـــتـــني تــــجــــاوزتــ ــيـ الـــوحـ
إحدى  وهــي  مزين محمد،  تقول  والثاثني. 
مخيم  في  وتقيم  الفلسطينيات،  املتدّربات 
عـــني الـــحـــلـــوة، وتــبــلــغ مـــن الــعــمــر 44 عــامــًا، 
والــتــي اضــطــرت إلــى تــرك املــدرســة وهــي في 
الثامنة من عمرها: »لم يكن أهلنا يهتمون 
بنا. تعلمت بعض املهن كالتزيني النسائي 
ابنتي  أوالد.  خمسة  وأنــجــبــت  والــخــيــاطــة، 
ــا الـــجـــامـــعـــيـــة فــي  ــهــ ــتــ الـــكـــبـــرى أنــــهــــت دراســ
تــخــصــص الـــعـــلـــوم االجــتــمــاعــيــة ولــــم تجد 
. وفـــي الــوقــت الــحــالــي، تعطي دروســـًا 

ً
عــمــا

خــصــوصــيــة لــلــتــامــيــذ وتــــؤّمــــن مـــصـــروف 
البيت بعدما تراجع عمل زوجي في األدوات 
وارتــفــاع  كــورونــا  لتفشي  نتيجة  الصحية 
سعر صرف الدوالر. ونتيجة لهذه الظروف 
أبحث عــن عمل ألســاعــد في  الصعبة، كنت 
ــت ابــنــتــي  ــرفــ ــروف الـــبـــيـــت، وعــ تـــأمـــني مــــصــ
االجتماعي  التواصل  عبر وسائل  بــالــدورة  خالل مشاركتهن 

في الدورة )العربي الجديد(
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