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البرازيل

ٌ
إجماع على التغيير ...ال على البدائل
حتى وقت متأخر من
ليل أمس ،كانت البرازيل
تترقب نتيجة التصويت
على مشروع قرار عزل
الرئيسة ،ديلما روسيف...
التي تصف ما يحصل
بالعملية االنقالبية
برازيليا ــ علي فرحات
ّ
مــثــل تصويت الـبــرملــان الـبــرازيـلــي ،أمــس،
خطوة أولية غير حاسمة ،لكنها ّ
ظهرت
م ـض ــام ــن س ـي ــاس ـي ــة شـ ــديـ ــدة األه ـم ـي ــة،
أبرزها كشف الواقع الحزبي الــذي شهد
إرباكًا واضحًا على اثر التقلبات السريعة
ل ـل ـق ـي ــادات ،ال ـت ــي أدت إل ــى ت ـبــاي ـنــات في
املــواقــف داخ ــل الكتلة الــواحــدة .كــان ذلك
حال حزب «الحركة الديموقراطية» الذي
ي ــرأس ــه ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ـس ــة ،م ـي ـش ــال ت ــام ــر،
وأيضًا «الحزب التقدمي» الــذي أعلن فك

الـشــراكــة مــع «حــزب الـعـمــال» ،الــذي يقود
اإلئتالف الحاكم.
«الـ ـي ــوم امل ـص ـي ــري» ،ك ـمــا وص ـف ـتــه كـبــرى
الـصـحــف ال ـبــرازي ـل ـيــة ،ك ــان أش ـبــه بخلية
نحل سياسية ،إذ لم تهدأ االتصاالت وال
الوساطات لحسم لعبة األرقام .املعارضة،
وعلى الرغم من تطمينات «االستفتاءات»
اإلع ــامـ ـي ــة ل ـه ــا ،ك ــان ــت ت ـت ـعــاطــى ب ـحــذر
ش ــدي ــد م ــع امل ـس ــأل ــة ،وخ ـصــوصــا بـعــدمــا
أخذت علمًا بإنشاء مركز عمليات يقوده
ال ـع ـمــال ـيــون وح ـل ـف ــاؤهــم ف ــي ال ـعــاص ـمــة،
بــرازي ـل ـيــا ،مـهـمـتــه ال ـتــواصـ ّـل م ــع ال ـنــواب
امل ـ ـت ـ ــرددي ـ ــن ،ال ـ ــذي ـ ــن سـ ـيـ ـم ــثـ ـل ــون الـ ـق ــوة
ّ
املرجحة في التصويت ،وخصوصًا بعد
تـغـ ّـيــب ع ــدد مــن ال ـن ــواب ،ألس ـبــاب أهمها
امتناعهم عن مجاراة أحزابهم في املواقف
السياسية ،وأيضًا ألسباب معلنة تتعلق
باالنتخابات البلدية.
ولعل أبرز ما ّ
ميز هذا اليوم الطويل كان
ال ـت ـعــاطــي اإلع ــام ــي االس ـت ـث ـنــائــي ،ال ــذي
ط ـغــت عـلـيــه تـغـطـيــة ال ـن ـقــاش ال ـبــرملــانــي،
في سابقة من نوعها في الـبــاد .واحتل
الحدث أغلفة كبريات الصحف ،فأفردت
ً
صـحـيـفــة «فــول ـيــا دي س ــاوب ــاول ــو» مـثــا
مـســاحــة واس ـعــة لـلـحــديــث عــن رد الفعل
العمالي على عملية التصويت البرملاني،

ّ
ذكر دا سليفا
بانتصاره على األزمات
وبتحقيق استقرار
اجتماعي

محذرة من أن الحزب الذي يقود االئتالف
الحاكم قد يلجأ إلــى تنظيم احتجاجات
في كافة الواليات البرازيلية للضغط على
مجلس الشيوخ ومجلس القضاء األعلى،
لدفعهما إلى إيقاف عملية اإلقالة.
وع ـ ــرض ـ ــت ق ـ ـنـ ــاة «إن ب ـ ــي إر» ،امل ـق ــرب ــة
م ــن ال ـع ـم ــال ـي ــن ،م ـق ــاط ــع م ــؤث ــرة ل ـن ــواب
ي ـع ــارض ــون عـمـلـيــة اإلق ــال ــة ويـصـفــونـهــا
ب ــاالن ـق ــاب ع ـلــى الــدي ـمــوقــراط ـيــة ،مــرفـقــة
ب ــ«ف ــاش ــات» دعــائ ـيــة ت ـحــاكــي إن ـج ــازات
ال ـح ـك ــوم ــات ال ـع ـمــال ـيــة امل ـت ـعــاق ـبــة ،فيما
حـشــدت شــاشــة «غـلــوبــو» الشهيرة عــددًا
كبيرًا من املحللني واإلعالميني املؤيدين
إلق ـ ـصـ ــاء روسـ ـ ـي ـ ــف ،وف ـت ـح ــت شــاش ـت ـهــا
لـ ـعـ ـش ــرات املـ ــراس ـ ـلـ ــن فـ ــي عـ ـ ــدة م ـنــاطــق
ب ــرازيـ ـلـ ـي ــة ،ل ـت ـغ ـط ـيــة ت ـف ــاع ــل الـ ـن ــاس مــع
الحدث.
أما روسيف ،فقد بدأت اليوم االستثنائي
بـ ـب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادي ،ف ــام ـت ـط ــت
دراجتها الهوائية ،ككل يوم أحد ،ملوحة
للصحافيني لرد التحية فقط ،ومتجاهلة
صـ ــراخ بـعـضـهــم لـلـتـحــدث إل ـي ـهــا .بينما
اق ـت ـطــع نــائ ـبـهــا ال ـط ــام ــح ،م ـي ـشــال تــامــر،
رح ـل ــة ع ــودت ــه إلـ ــى س ــاوب ــاول ــو ،فـتــوجــه
إل ــى الـعــاصـمــة ،بـعــدمــا بلغته معلومات
عــن انـضـمــام عــدد مــن الـنــواب الــى الكتلة

الـ ـعـ ـم ــالـ ـي ــة ،فـ ــآثـ ــر ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء ف ـ ــي «مـ ـس ــرح
العمليات» لضمان بقاء أغلبية الثلثني
في جبهة املعارضة.
ف ــي خ ـضــم ه ــذا امل ـش ـهــد ال ـص ــاخ ــب ،ظهر
الزعيم العمالي والرئيس السابق ،لويس
ايـنــاسـيــو (لـ ــوال) دا سـيـلـفــا ،ليستعرض
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي واج ـه ـه ــا ف ــي مستهل
ّ
عـهــده ،قبل  14عــامــا ،مــذك ـرًا البرازيليني
بــان ـت ـصــاره ع ـلــى األزمـ ـ ــات ون ـجــاحــه في
ن ـقــل الـ ـب ــاد م ــن ال ـف ـقــر امل ــدق ــع وال ـب ـطــالــة
املـسـتـشــاريــة إل ــى االس ـت ـقــرار االجتماعي
وتــأمــن فــرص العمل .ودع ــا لــوال الـنــواب
إل ـ ــى ح ـم ــاي ــة ال ــدسـ ـت ــور ،واعـ ـ ـ ـدًا ب ــإج ــراء
إصالحات سياسية واقتصادية ،يشارك
شخصيًا في تحقيقها.
عـلــى الـصـعـيــد الـشـعـبــي ،ظـهــر االنـقـســام
واضـ ـح ــا ب ــن الـ ـن ــاس ،دون أن ينحصر
بتأييد عملية اإلقــالــة أو رفضها .فالكل
مجمع على ض ــرورة التغيير ،لكن ليس
على كيفية تحقيق ذلك ،وال على البدائل
املطروحة .فانتقال السلطة من روسيف
إل ــى تــامــر ق ــد يـعـطــي ن ـشــوة لـلـمـعــارضــة
السياسية ،التي ال ّ
تعبر قطعًا عــن آمــال
غالبية البرازيليني بتغيير شامل ،وليس
باستعادة التجارب نفسها التي دفعت
البالد إلى حافة الهاوية.

تقرير

«زوجات بوكو حرام} :ضحايا «الجماعة} والمجتمع
تكتشف النساءالمحررات من «بوكو حرام}« ،زوجات} الجماعة
كما يسمين ،أن كابوس االختطاف ال ينتهي مع عودتهن
إلى قراهن وعائالتهن
رنا حربي
لــوســي واح ــدة مــن مـئــات النساء اللواتي
ُ
اختطفن مــن بيوتهن وقــراهــن .تعرضت
للعنف الجنسي واالغـتـصــاب على مدى
أسابيع قبل أن تتمكن مــن الـهــرب .عــادت
ً
لوسي إلــى زوجـهــا ،ولكنها كانت حامال
بطفل مغتصبها" .لن أسمح بتربية طفل

إرهـ ــابـ ــي ف ــي مـ ـن ــزل ــي" ،ي ـق ــول الـ ـ ـ ــزوج ،مــا
اضـطــر لــوســي إلــى إجـهــاض الجنني عبر
ص ـ ّـب امل ــواد الكيميائية فــي رحـمـهــا ،ألن
اإلجهاض غير قانوني في بالدها .نجح
اإلجـهــاض ،لكن ذلــك لــم يمنع زوجـهــا من
طالقها.
ُ
مـنــذ ع ــام  ،2012اخــتـطـفــت أكـثــر مــن ألفي
امرأة وفتاة من قبل جماعة "بوكو حرام"،

بما في ذلك أكثر من  276طالبة اختطفن
مــن مــدرسـتـهــن فــي ب ـلــدة شـيـبــوك فــي 14
نيسان  .2014وتشير التقارير إلى أن آثار
الحمل واضحة ،على األقــل ،على  214من
بـيـنـهــن .وق ــد اسـتـقـطـبــت م ــأس ــاة مــدرســة
شيبوك وحملة "أعيدوا لنا بناتنا" (على
ت ــوي ـت ــر) اه ـت ـمــامــا دولـ ـي ــا ك ـب ـي ـرًا ،وأل ـقــت
الضوء على الوضع الخطير الذي تواجهه
الفتيات في شمال شــرق نيجيريا .إال أن
ه ــذا االه ـت ـمــام مــا لـبــث أن خـفــت دون ّأيــة
نتائج تذكرُ .
ف ــي م ـق ــاب ــات نـ ـش ـ َـرت ف ــي ت ـقــريــر أع ـ ّـدت ــه
منظمة األمم املتحدة للطفولة "يونيسف"،
واملنظمة غير الحكومية "إنترناشونال
ألـيــرت" ،تقول الفتيات والـنـســاء ،اللواتي
ّ
تمكن من الفرار ،إنهن تعرضن النتهاكات
جـســديــة ونـفـسـيــة وأج ـب ــرن عـلــى الـ ــزواج،
واعـ ـتـ ـن ــاق ديـ ــن آخ ـ ــر ،وال ـع ـم ــل ال ـق ـس ــري.
َ
ُ
وهـ ـ ِّـددن بالجلد وال ـضــرب والـقـتــل .كذلك
َ
ُد ِّرب ال ـبـعــض لـلـمـشــاركــة ف ــي الـعـمـلـيــات
القتالية ،أو القيام بتفجيرات انتحارية.
ّ
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إلـ ـ ـ ــى "األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار" ،أكـ ـ ـ ــدت
م ـس ـت ـشــارة "بـ ـن ــاء الـ ـس ــام" لـ ــدى منظمة
"إنـ ـت ــرن ــاش ــون ــال أل ـ ـيـ ــرت" ف ــي ن ـي ـج ـيــريــا،
كيمايرس توغود ،واختصاصية "حماية
ال ـط ـفــل" ف ــي "يــون ـي ـســف" ،راش ـي ــل هــارفــي،
أن املنظمتني واجـهـتــا "تـحــديــات للعثور
على فتيات ونساء على استعداد ملشاركة
قصصهن ،نظرًا إلى حساسية املوضوع".
لــذلــك اخ ـت ـيـ َـرت ال ـنــاج ـيــات "ب ــدق ــة ،ووف ــق
استعدادهن الذهني والنفسي ،وتحدثن
م ــع ف ــري ــق م ــن ال ـبــاح ـثــن املـحـلـيــن حتى
يـشـعــرن بــالــراحــة مــع أش ـخــاص يفهمون
ثقافتهن ويتحدثون لغتهن".
ّ
ت ـ ــؤك ـ ــد م ـع ـظ ــم ا ّلـ ـفـ ـتـ ـي ــات أن ال ـح ـك ــوم ــة
النيجيرية لم توفر لهن الحماية الكافية،
ّ
ً
ول ــم ت ـق ــدم ل ـه ــن دع ـم ــا ف ـ ّـع ــاال ،وال رعــايــة
ّ
ذهنية وصحية ونفسية ،ولم تضمن لهن
ع ــودة آمـنــة إلــى املـ ــدارس ،ولــم تساعدهن
على االن ـخــراط فــي املجتمع م ـجــددًا ،ولم
تـفـتــح تحقيقًا لـتـحــاســب امل ـســؤولــن عن
االنتهاكات التي تعرضن لها.

االنتحاريات
"ك ــا ،أخـشــى أنـنــي لــن أقـبــل ب ـهــا" ،يقول
أحد أقارب فتاة هربت من "بوكو حرام".
فـفــي املـجـتـمـعــات النيجيرية املحافظة
يـشــار إلــى الفتيات والـنـســاء الناجيات
باسم "زوجات بوكو حرام" ،أو "دم بوكو

ُ
اختطفت أكثر من ألفي امرأة وفتاة منذ ( 2012أ ف ب)

حرام" ،أو "أنوبا" (الوباء).
فـبـسـبــب املـعــايـيــر األخــاق ـيــة والـثـقــافـيــة،
ينظر املـجـتـمــع إل ــى الـنــاجـيــات بـنــوع من
"الــريـبــة والـشــك" النابع مــن خــوف مــن أنه
قد جرى تجنيدهن ،وتعليمهن التطرف،
مــن قبل "بــوكــو ح ــرام" ،وأنـهــن سيحاولن
إقـنــاع اآلخــريــن بالتطرف لالنضمام إلى
التنظيم.
ويـ ـشـ ـي ــر الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ـ ــى أن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
النيجيريني ينظرون إلى الناجيات على

واالستعباد الجنسي الستمالة املجندات
ال ـق ــاص ــرات ،وت ـق ــوم ال ـج ـمــاعــة بـمـحــو أي
إحـ ـس ــاس ب ــال ـه ــوي ــة .ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
عندما هاجم "بوكو حرام" مليشيكا ،وهي
بـلــدة صغيرة فــي شـمــال شــرق نيجيريا،
ُ
وقيل
وضعت كل الفتيات في الشاحناتِ ،
لهن إنه سيجري تغيير أسمائهن .وأعقب
ذل ــك ق ـيــام الـجـمــاعــة بـتــدمـيــر املختطفات
ن ـف ـس ـيــا وج ـ ـسـ ــديـ ــا ،ق ـب ــل إق ـن ــاع ـه ــن ب ــأن
م ــا سـيـقـمــن ب ــه ه ــو ملـصـلـحـتـهــن .ويــأمــل
ّ
امل ـت ـش ــددون أل يـمــر وق ــت طــويــل قـبــل أن
ُ َ
تطلق املختطفات ليصبحن قنابل بشرية
ّإبان عودتهن إلى بلداتهن.

ٌ
كثر ينظرون إلى
الناجيات على أنهن
يشكلن تهديدًا مباشرًا

الحوامل

ً
أنـهــن "تـهــديــد مـبــاشــر" ،خــاصــة أن "بوكو
حــرام" زاد من استخدام االنتحاريات في
جميع أنـحــاء نيجيريا ،مــا عــزز االعتقاد
على نـطــاق واس ــع بــأن الـنـســاء والفتيات
الـ ـل ــوات ــي ت ـعــام ـلــن م ــع ال ـج ـم ــاع ــة (سـ ــواء
بالقوة أو طوعًا) ُيسهمن في انعدام األمن
العام في املجتمع.
ويـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم "ب ـ ــوك ـ ــو ح ـ ـ ـ ـ ــرام" ال ـت ــره ـي ــب

ّ
ولعل املشكلة األكبر تتمثل في أن ضحايا
العنف الجنسي ،الـلــواتــي يـعــدن حــوامــل،
يــواجـهــن الـعـنـصــريــة والـكــراهـيــة مــن قبل
عــوائ ـل ـهــن ،ألن ـه ــن ،بـحـســب مجتمعاتهن
امل ـح ــاف ـظ ــة" ،ي ـح ـم ـلــن ف ــي أح ـشــائ ـهــن دمــا
فاسدًا" .وبدل أن توفر الحكومة واملجتمع
الــدعــم ال ــذي تـحـتــاجــه الـفـتـيــات والـنـســاء
الـلــواتــي ،وفــق الـخـبــراء ،تعرضن لصدمة
نفسية قوية ،بداية عند االختطاف ،وتاليًا
ع ـنــد االغ ـت ـص ــاب ،ت ـعــانــي ال ـنــاج ـيــات من
صــدمــات نفسية متتالية مــن محيطهن،
ويرفض
إذ يتعرضن للتهميش والنبذ،
ّ
املـجـتـمــع االعـ ـت ــراف بـجـنـيـنـهــن املـصــنــف
"نصف إرهابي".
مصطفى ،البالغ من العمر ثمانية أشهر
فـقــط ،لــم يــرتـكــب أي ج ــرم ،وال يفهم بعد

