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 رس� ��ال� ��ة م� ��وج� ��زة ل �ل � ّ�ش �ب ��اب ال � �ع� ��رب :ال �س �ي ��اس ��ة مل � � ��اذا؟ -بقلم :احملامي جريس بولس
أن فلسطني والعراق واجل��والن والباقورة األردنيّة
إذا كنت ممن يشعر ّ
ومزارع شبعا وباقي األراضي احملتلّة العربيّة تقع كلّها على كوكب الزهرة،
وإذا كنت في اآلن عينه ممن ي��و ّدون متابعة تفاصيل أخبار آخر سيارة
أمريكيّة حديثة أو مباراة كرة قدم في الصني أو فضيحة في حياة أحد
املمثلني أو املغنيني أو مسابقة غنائية أو آخر صرعة في عالم األزياء عبر
األقمار الصناعيّة أو تقليعة في عالم الهاتف النقّال واألجهزة اإللكترونيّة،
وإذا كنت ممن يؤمن أن النضال ضد الظلم واالستبداد ومن أجل وحدة
األ ّمة العربيّة مجرد تفاهات وخياالت ال فائدة منها وال طائل ،وإذا كنت ممن
يفكر أن الشيء املهم هو أن ميشي اإلنسان على الهامش لكي يؤ ّمن حاجاته
بأ ّية طريقة ممكنة وأن يسعى اإلنسان في حياته كفيديو كليب دومنا حاجة
للتفكير مبا يوجع الرأس ويؤدي للمشاكل ،فيا ريت لو تعطيان لنفسكما
دقيقة أو دقيقتني من وقتكما يا أختي ويا أخي ،إذا كنتما من هذه الفرقة
جلي لكما ومهم،
اآلخذة في االزدياد عددا ً في الوطن
العربي الكبير ،ألمر ّ
ّ
بعده تفعالن ما تشاءان.
أمعنت في التفكير :مل��اذا يحصد من يقوم بحمل نفس مؤ ّهالتك
هل َم� َّرة
َ
في الواليات املتحدة كمثل عشرة أضعاف راتبك على األقل بعد أن يتخ ّرج
من دراسته ،هذا إذا وجدت عمالً أصالً!! وف ّكر أيضاً ،ملاذا يأتينا ك ّم هائل
من االختراعات واالبتكارات التكنولوجية والصناعيّة واملنتجات الثقافيّة
والترفيهيّة اجلديدة ،التي يصبح استعمالنا لها واستهالكنا لها ضرورة
اجتماعيّة كي ال نبقى أقل شأنا ً من غيرنا ،من حفنة معلومة من الشركات

الدوليّة والدول الكبرى ،وهل ف ّكرت م ّرة ملاذا تبحث عن احللول للمشاكل
خارج بيئتك ووطنك ،سواء عن طريق العمل في اخلارج أو بالهجرة أو في
عالم من نسج خيالك وخيال اصدقائك؟
احلقيقة هي لو كنّا نحن العرب الذين نصنع السيارة والطائرة والهاتف النقّال
وغيرها ونطورها لكانت البيئة االجتماعيّة والثقافيّة والفرص االقتصاد ّية
مختلفة بالضرورة ....ولكن ما يجب أن تفهمه هو أن الشعوب التي متتلك
وحدتها وحر ّيتها هي التي جتد أفضل وأحسن الفرص للمواطن ليحقّق
فلب املشكلة باألساس ليست الفروق الفرد ّية بني املواطن في
نفسه فيهاّ ...
ً
العربي ،أو مشكلة وضعك
املواطن
وبني
ال
مث
ة
ي
الغرب
أوروبا
اليابان أو في
ّ
ّ
أنت بالذات ...وهذا يعني أن زيدا ً أو مح ّمدا ً أو جريس أو عائشة رمبا يجدون
احللول ملشاكلهم الفرد ّية بشكل معني أو بآخر ،ولكن من أين للباقي من
اخواتهم واخوانهم أن يصلوا الى مثل هذه احللول؟!
واذا ضربنا مثالً على سبيل املثال ال احلصر هو الواليات املتحدة االمريكيّة
فسوف نلقى انها قدمت ست مائة ألف قتيل في القرن التاسع عشر لكي
ضحت به الواليات
حتمي نفسها ومتنع تفككها إلى دويالت ،وهو أبهظ ثمن ّ
املتحدة في أي حرب قد دخلتها في تاريخها ...فهل تف ّكرون انها كانت ممكن
أن تكون قوة عظمى كما هي اليوم لو َقبِل مواطنوها أن يجلسوا أو يهاجروا
وتقسم ،أو لو بقيت ترزح حتت احتالل بريطانيا قبلها؟!
وبالدهم تتفتّق
ّ
(ونأتي بهذا االمر على أمريكا من دون أن ننسى الطريقة التي نشأت فيها
استيطاني قام على استعباد الناس ونهب األرض).
احتاللي
كجسم
ّ
ّ

إذن األمم املتط ّورة والفاعلة واملجتمعات الراقية لم توجد أو تولد هكذا،
ولم جتلب نوعا ً من شروط التوازن لسكانها وهم منغمسون في البحث
عن حلول فرد ّية لهم ولعائالتهم أو عن هرب من واقعهم في عالم خاص
افتراضي ...بل أصبح لتلك األمم املتطورة واملجتمعات املتق ّدمة ،بالرغم
او
ّ
من كل التناقضات واألم��ور الناقصة التي تلتصق بها ،آلية قابلة للتطور
الذاتي وللحياة ،ألن سكانها َوع ْوا احلاجة للقيام بعمل منظم ومدروس عن
طريقه يقومون مبعاجلة مشاكلهم العا ّمة ،أي فهموا ووع ْوا احلاجة للقيام
السياسي بك ّل ألوانه دون ان يستأذنوا أحداً ....ونحن العرب نبحث
بالعمل
ّ
باملقابل عن حلول قطر ّية أو فرد ّية ملشاكلنا العربية العا ّمة ...أزمتنا إذن هي
اننا نعاني من وهن اإلرادة اجلمعيّة أو اجلماعيّة والوعي العام ،وانتشار
الوعي املز ّيف عند قطاع واسع من أصحاب املشكلة ،ولذلك نحصد الفشل
كأفراد وكمجتمعات في حل أزماتنا ومشاكلنا بصورة جوهر ّية جذر ّية...
فهل وصل املغزى؟!
اخلاصة
أمورنا
كل
بني
املشترك
القاسم
أي
العام،
األمر
السياسة اذن هي
ّ
كمواطنني ....والعمل السياسي اذن يتعلق بكل ما يخص الشأن العام ،أي
السياسي يعني
وميسنا جميعا ً في وقت معاً ...وت��رك العمل
يخصنا
ما
ّ
ّ
ّ
املبسط تعليق أمرنا على مشنقة الصدفة في أفضل األحوال ،أو ملن
بالشكل
ّ
قد ال يهمه من بعيد أو قريب ...واألمر هذا معناه هدر حقوقنا ومنعنا من أن
نحقق ذواتنا كأفراد ،في العالم األكبر ،ألننا مننع من حتقيق ذواتنا كأ ّمة
وكأ ّمة عربيّة .زيورخ-سويسرا.

حت � � � � � � � � � ّرر امل� � � � � � � � � � � � ��رأة :ث � � � � � � � � ��ورة اق� � � �ت� � � �ص � � ��ادي � � ��ة
بقلم :البروفيسور حسني فاروق الزعبي
جلست مر ًة مع بعض الصديقات نتجاذب أطراف احلديث في جلسة ،حاول
كل منا أن يغنيها بجانب مما درس وفهم .هن نساء قديرات ق ّررن أن يحاربن
ال ّظلم والهيمنة على أشكالهما .لم يكن لهذه اجللسة أن تدوم أكثر من بضع
دقائق إذ سادها سوء الفهم أكثر من الفهم وال ّرفض أكثر من القبول .حاولنا
وكأن
فيها أن نتحاور أال أنّنا سرعان ما أدركنا أن ليس هنالك متّس ٌع للحوار،
ّ
اللّغة العربية ،على غناها ،عجزت عن جسر هوة بنتها العلوم ،فقد تبنّينا فكرين
مختلفني حت ّوال الى لغتني لم يجد الوفاق مكانا له بينهما .فك ٌر تبنّينه ،لم ير
غير القيم األخالقية غاي ًة ُعليا وعلى ضوئها ش َرع بتفسير الواقع ،وآخ ُر
فسر ُه متج ّردا ً منها .حاولت الصديقة «أ» وبلطافة أن جتسر تلك
تبنّيتهّ ،
الهوة بقولها «لك ّن االقتصاد ليس علما ً قيمياً!» وأما الصديقة «س» فلم
تنطق بكلمة واكتفت بنظرات بقيت ترافقني لتذكرني أن العلوم قد تش ّعبت
ٍ
سنوات.
فأفقدنا تش ّعبها احلوار .كان ذلك قبل حوالي تسع
لتلك النساء وملا ميثّلن من فكر أخص اليوم هذا املقال.
في بحث أجريته مع زمالء لي لدراسة تبعات املساواة على التنمية والتّط ّور،
وجدنا ان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ش ّرعت بريطانيا ودول
أخرى ممن تبنّت القانون اإلجنليزي كالواليات املتّحدة وأستراليا وكندا
ع ّدة قوانني َمنحت املرأة املتز ّوجة مساواة كاملة في ح ّق امللكيّةُ ،ت ِّوجت هذه
القوانني بقانون حقوق امللكيّة للنساء املتزوجات .كانت تلك خطوة ها ّمة
والسعي لتحقيق املساواة .وقد ُوصف هذا التطور كتطور
نحو حت ّرر املرأة ّ
تاريخي ،عبّر عنه عضو البرملان راس��ل جورني خالل نقاشه في مجلس
العموم البريطاني بقوله « اننا اآلن ،وأل ّول م ّرة في تاريخنا ،بصدد اقتراح
قانون يعطي حماية قانونيّة ملمتلكات نصف املواطنني املتزوجني في هذه
البالد .حتى هذه اللحظة لم تكن ممتلكات الزوجة حتظى بحماية مبوجب
القانون» ( 14نيسان  – 1870حترير الترجمة).
خضعت النساء املتزوجات في تلك الدول قبل هذه القوانني ،ملبدأ قانوني يدعى
املأوى ( )Covertureوالذي ف ّرق بني الزّوج والزّوجة في ح ّق امللكيّة ،وذلك
حسب نوع املمتلكات .إذ ساوى بينهما فقط في حق امتالك املمتلكات غير
املنقولة كاألراضي والعقارات بخالف املمتلكات املنقولة أو اخلاصة ،وهي
حرفيا كل ما ميكن نقله كالثياب واملجوهرات واملاشية والنقود واألصول
واألسهم والسندات املالية ،والتي َميّز فيها القانون بني الزوج والزوجة ،ومنح
الزوج احلق املطلق في التّص ّرف بهذه املمتلكات بغض النظر عن مصدرها إذ
اعتُبرت ملكا حصريا للزوج حتى وإن كانت ملكا للزوجة ما قبل الزواج أو
هدية من أهلها بعد الزواج .قانون املمتلكات ألغى عمليا هذا االمتياز للرجل،
وساوى بني الرجل واملرأة فيما يتعلق بحق االمتالك والتّصرف بكل أنواع
املمتلكات.
بحسب تصورنا النظري ،كان لهذا التمييز أن يش ّوه االستثمارات في سوق
املال ،إذ ردع النساء العزباوات عن حيازة ممتلكات منقولة كالسندات املالية
والنقود ،حتى وإن أتت بعائدات كبيرة ،ألنها لن جتلب لهن أي قدرة اقتصادية
إذا ما اخترن الزواج .وماذا عن اآلباء؟ تخيلوا أبا ً يريد إهداء أو توريث ابنته
بعضا من ممتلكاته .أي نوع من املمتلكات سيختار؟ وبالتالي أي نوع من
املمتلكات سيختار هو نفسه أن ميلك؟ من الواضح ان هذه الوضعية القانونية

ستؤدي الى انحياز في االستثمار في املمتلكات غير املنقولة كاألراضي
والعقارات على املستوى الكلّي.
لم يكن لهذا االنحياز أث ٌر اقتصادي ملموس قبل الثورة الصناعية ،إذ كان
االقتصاد مبنيّا ً على الزّراعة التي حتتاج إلى األرض وإلى االيدي العاملة
ب��األس��اس .إال أن��ه م��ع ب��داي��ة ال�ث��ورة الصناعية وصعودها زادت احلاجة
الى الثروات وخصوصا املادية منها كالنقود والودائع املصرفية لتنتقل
بصورة قروض إلى شركات كبرى احتاجت هذه الثروات الستثمارها في
قطاع النسيج على سبيل املثال وفي مشاريع عمالقة أخرى كسكك احلديد
واالنفاق وغيرها .لقد زادت الثورة الصناعية من أهمية األسواق املالية إلى
حد كبير ،وبالتالي زادت احلاجة إلى جناعة هذه األسواق .إزاء هذا التطور
أضحت املمتلكات املنقولة وخاصة الودائع املصرفية ركنا ً من أركان اإلنتاج،
وأدى تفضيل قطاع كبير من املجتمع األموال غير املنقولة ،إلى عدم تطور
سوق األسهم والقروض التي يحتاجها قطاع املشاريع اآلخذ بالتوسع ما
بعد الثورة الصناعية .أي أنه كان لتشويه االستثمارات في األسواق املالية
إخراج النساء منها كقطاع مستفيد ومستثمر -اسقاطات على القطاعاتاإلنتاجية والتي أدت إلى خسارة اقتصادية على مستوى الدولة .فبحسب
هذه النظرية ،أدى التطور االقتصادي تلقائيا إلى زيادة أهمية دور املرأة في
الناجت العام ،مما أدى إلى زيادة التكلفة االقتصادية للتمييز ضدها.
من هنا فأن قانون امللكية للنساء املتزوجات ،الذي ساوى بني الزوج والزوجة
في حقوق االمتالك والتصرف بكل أنواع املمتلكات ،قد أبطل احلاجة إلى
جتنب حيازة ممتلكات منقولة كالنقود والودائع املصرفية خشية أن تصادر
من قبل الزوج ،وعليه توقعنا أن يكون هذا التشريع قد أدى الى:
 .1زيادة باملمتلكات املنقولة
 .2زيادة الودائع املصرفية من قبل األزواج مما سيؤدي الى زيادة في
القروض املصرفية من جهة وخفض الفائدة املصرفيّة من جهة أخرى.
 .3منو في القطاع الصناعي حيث أن خفض نسبة الفائدة تقلل من تكاليف
االستثمار في بناء املصانع ،مد سكك احلديد وش��ق األنفاق وغيرها من
املشاريع اإلنتاجية والتي حتتاج الى رأس مال كبير.
متسقا مع ه��ذه التنبؤات ،ف��إن دراس��ة املعطيات أظهرت أن��ه ك��ان لقانون
املساواة تأثيرا مباشرا على حيازة األسر للممتلكات املنقولة إذ زادت نسبتها
ب -%7.5من مجمل املمتلكات .هذا التحول في املمتلكات لم يقتصر على
املالبس واملجوهرات ،وامنا انعكس في تطور القطاع املالي ،حيث أدى هذا
التشريع فعليا ً إلى زيادة في املدخرات ،وبالتالي إلى زيادة في القروض
بنسبة  30،%والى خفض الفائدة املصرفية بنسبة  .%10وأما بالنسبة
إلى القطاعات اإلنتاجية فقد أظهرت املعطيات بأن تلك املساواة س ّرعت في
التحول من الزراعة إلى الصناعة ،إذ ترك الكثير من املزارعني األرض والتحقوا
باملصانع .فخالل  20سنة كان هنالك منو بنسبة  10%في نسبة الوظائف
في القطاع الصناعي املرتبطة حصريا ً بقانون امللكية.
على أعتاب اليوم العاملي للمرأة ،من املجدي أن نقف حلظ ًة ونحصي نتائج
التمييز وحتقيق بعض من املساواة والتي حصلت عليها املرأة في دول دون
غيرها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .إنه ملن الصعب املغاالة

في القيمة اإلنسانية واالجتماعية لهذه املساواة .لكن ،ما لم يكن متوقعا في
تلك احلقبة ،هو ما أحدثته هذه املساواة من ثورة اقتصادية .إن هذه اخلطوة
نحو حترر املرأة أنتجت منوا اقتصاديا منعه التمييز ضدها فكانت املساواة
مبثابة محرك دافع للثورة الصناعية .أما اليوم ،وفي العقد الثاني من القرن
الواحد والعشرين ،وما زالت املساواة بني املرأة والرجل مغيّبة في العديد من
ويعج عاملنا بالالجئني
الدول ،وكثيرة هي األقليات التي تعاني من التمييز،
ّ
الذين يفتقرون ألبسط احلقوق ،يجب أن نوقن جميعنا أن حتقيق املساواة
يحمل في طياته أكثر من إجناز أخالقي.
أعود لصديقاتي ألقول للصديقة «أ» إن العلوم االقتصادية كسائر العلوم
االجتماعية ليست بقيمية ،وأنى لها أن تكون .فهي تربط األسباب بالنتائج
وحترر البحث العلمي من األحكام القيمية املسبقة .ففي البحث الذي سقته
أعاله كانت املساواة ،املتمثلة بسن قانون حقوق امللكية للنساء املتزوجات،
عبارة عن صدمة للسوق ال أكثر فحصنا تأثيرها متجردين من قيميّتها.
النتائج التي خلص اليها البحث حول تبعات املساواة على التنمية والتطور،
كانت نتائج موضوعية .فأهمية املساواة لم تكن مطروحة كعامل إيجابي
مفهوم ضمنا في سيرورة التنمية ،وامنا خلُص اليها البحث بدون فرضها
نظريا .إن افتراض حتمية وجود ما نراه كقيم أخالقية جزءا ً من الواقع قد
يش ّوه ويح ّرف فهمنا للواقع .فلو انطلقنا من أهمية املساواة في فهم العالقات
االقتصادية التي نتجت عن سن قانون املساواة في حق امللكية ،سيكون ذلك
مبثابة افتراض ملا قد يكون نتيجة (وهذا بحد ذاته اشكالي) ومن ناحية أخرى
رؤى مغايرة
سيحد من فهمنا للواقع ،إذ أنه يلغي إمكانية اكتشافنا لوجود ً
لقناعاتنا .إال أننا ،ورغم ذلك ،نح ّدد القيم التي نود ان نعيش بحسبها .فكون
االقتصاد علما محايدا قيميّا ،ال مينع من وجود القيمة كجزء من غايات عليا
والتي من خالل السعي لتحقيقها تُشتق السلوكيّات .وللصديقة «س» أقول
إن العلوم لم تتشعب ،إال لتجد احلقيقة فتعود لتتحد .حاولت في مقالي هذا
أن أخلص دراسة أمضيت فيها بضع سنني .جتلّت من خاللها أهمية وتبعات
املساواة على التنمية والتطور ،فقد ش ّكل تشريع قانون حقوق امللكيّة للنساء
املتزوجات ركنا من أركان الثورة الصناعية وتطور تلك املجتمعات .ولكن ماذا
عن أسباب التشريع؟ وما هي اآللية التي أدت إلى سنّه في فترة لم تكن متتلك
املرأة فيها حق االنتخاب؟ هل كان هل كان الدافع أخالقيا ،اميانا بحق املرأة،
أم أنه كان نفعيا بحتاً؟ أسئل ٌة ال تقل أهمية لفهم أعمق ملاهيّة التنمية والتطور
من جهة ولفهم حترر املرأة من جهة أخرى .أسئلة ،لو سنحت لي الفرصة
ألجالس صديقاتي ،لفجرت سجاال بيننا .سجال يتأرجح بني فكرة تتمحور
حول ما «حققته» املرأة وأخرى تقابلها تستذكر أن الرجل قد «أعطى» ،وبني
هذه وتلك تأريخ من الظلم والهيمنة .هي جلسة لن تدوم أكثر من بضع دقائق،
يسودها مرة أخرى ،سوء الفهم أكثر من الفهم والرفض أكثر من القبول،
وتنتهي بنظرات ترافقني لتبقيني يقظا حتى إدراك جديد.
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