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العالم

تم تعويض من يخدم العلم برواتب
الئـقــة ،إذ إن األمــر بنظره «لـيــس إال
ً
ً
إخـ ــاال بــواج ـبــات األغ ـن ـيــاء وإذالال
ل ـل ـف ـق ــراء ،وال ي ـع ــدو ك ــون ــه تـحــويــل
اإلنـســان إلــى سلعة مــاديــة ،وإفراغه
مضمونه الروحي».
من
ُ
ومــن زاوي ــة أخ ــرى ،يمكن للكفاء ات
ت ـل ـقــف م ـش ــروع «الـ ـب ــدل ال ــداخ ـل ــي»،
عـلــى الــرغــم مــن الـحــاجــة إل ــى املــزيــد
م ـ ــن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ح ـي ــال ــه،
ل ـس ـ ّـد ج ـم ـيــع ال ـث ـغــر ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
يـعـتـبــرهــا املـعـتــرضــون عـلــى الـفـكــرة
سلبيات تدينها .ويــرى الصحافي
وسام الجردي ـ الذي يواجه مشكلة
الخدمة اإللزامية ـ أن البدل الداخلي
يكفل الحفاظ على الكفاء ات الشابة
ويـمـنــع هـجــرة ال ـع ـقــول ،بـعــد تحول
الـشـعــب ال ـســوري مــن فـتـ ّـي إلــى كهل
خـ ــال سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب .ويـ ـق ــول إن
«نـظــم قــانــون للبدل الــداخـلــي يمكن
أن ي ـ ّ
ـدر مـبــالــغ طــائـلــة عـلــى الــدول ــة،
ت ـســاعــد جـ ـدًا ف ــي ظ ــل ال ـع ـجــز املــالــي
الــواضــح الــذي تعاني منه الخزينة
العامة».
غ ـيــر أنـ ــه ل ـفــت إلـ ــى ضـ ـ ــرورة تـكــامــل
امل ـش ــروع مــع ف ـكــرة تـحـفـيــز الـتـطــوع
بـ ـ ــدل اإلل ـ ــزامـ ـ ـي ـ ــة ،بـ ـم ــا ي ـك ـف ــل راتـ ـب ــا
جيدًا ،وهــو ما سيدفع الشباب إلى
االلـ ـتـ ـح ــاق ،ب ــوص ــف ال ـق ـت ــال واج ـبــا
ّ
يـتـطـلــب م ـق ــوم ــات ال ـص ـم ــود ،ول ـعــل
املال من أول هذه املقومات.
وي ـط ــرح الـ ـج ــردي م ـســألــة «أوضـ ــاع
الشبان فــي مناطق ال ـصــراع ،الذين
يـ ـعـ ـتـ ـب ــرون ب ـم ـع ـظ ـم ـهــم فـ ــاريـ ــن مــن
الخدمة اإللزامية ،وهــذا عــبء ،فيما
لــو ُوج ــد قــانــون يضبطه ،سيخفف
الكثير من حدة الصراع الدائر».

البدل الداخلي ما زال خارج
البرلمان
ولـ ـ ـي ـ ــس خـ ــاف ـ ـيـ ــا أن فـ ـ ـك ـ ــرة «الـ ـ ـب ـ ــدل
الــداخ ـلــي» غ ــزت أحــاديــث الـســوريــن
م ـنــذ م ــا ق ـبــل الـ ـح ــرب ،ع ـلــى اع ـت ـبــار
الخدمة اإللزامية كانت وال تزال عائقًا
في وجه مستقبل الشبان السوريني.
وم ــا شـ ـ ّـرع ال ـحــديــث عـنـهــا ،تحديث
قانون «البدل الخارجي» الذي يكفل
لـلـمـغـتــربــن دفـ ــع مـبـلــغ غ ـيــر زه ـيــد،
باعتبارهم أيـضــا جـنــودًا فــي بلدان
االغـ ـ ـت ـ ــراب ،ي ـع ـي ـلــون أس ــره ــم داخ ــل
البالد ،وهو ما يمنحهم اإلعفاء من
الخدمة اإللزامية واالحتياطية بعد
تحقيقهم شرط إتمام  5سنوات في
العمل خارج البالد.
غ ـيــر أن امل ـث ـبــت أن م ـش ــروع «ال ـب ــدل
ال ــداخـ ـل ــي» املـ ـث ــار أخـ ـيـ ـرًا ،ل ــم يـطــرح
ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب أبـ ـ ـ ـدًا ،وفـ ــق مــا
ذكــر الـنــائــب ال ـســوري سمير حجار،
فــي حــديـثــه إل ــى «األخ ـب ــار» .ويـشــرح
بالقول« :ال شك في أن تطبيق مشروع
كهذا سيجعل الجيش مقتصرًا على
الطبقة الفقيرة والوسطى ،وسيفقد
الفئة الحاصلة على شهادات عالية.
ك ــذل ــك فـ ــإن تـ ـع ــداد ع ـنــاصــر الـجـيــش
سيتناقص» .ويـضـيــف« :خ ــال هذا
األزمـ ــة ،دف ــع األغـنـيــاء مـبــالــغ كبيرة،
وبالعملة الصعبة ،لتهريب أوالدهم
املطلوبني إلى الخدمة خارج البالد.
وكــذلــك ه ــرب ع ــدد كبير مــن الشبان
امل ـط ـلــوبــن إلـ ــى االح ـت ـي ــاط .إذًا فقد
افتقدنا املــال والشباب مـعــا» .ووفــق
حجار ،فــإن األغنياء ق ــادرون في كل
األح ـ ـ ــوال ع ـلــى دفـ ــع املـ ـ ــال ،لتجنيب
أبنائهم الخدمة اإللزامية ،عبر السفر
أو بــاسـتـخــدام ط ــرق غـيــر مـشــروعــة،
ّ
معلقًا بالقول« :فليدفعوا وفق طرق
مشروعة .ولتكن الخزينة العامة هي
املستفيد».
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـ ـشـ ــرح ال ــواف ــي
للمشروع املثار ،غير أن حجار ينفي
ط ــرح ــه ت ـح ــت ق ـب ــة م ـج ـلــس الـشـعــب
ن ـهــائ ـيــا م ــن ق ـبــل أي م ــن األعـ ـض ــاء،
م ـض ـي ـفــا ق ــول ــه« :ل ـ ــن ن ـع ـبــر ال ـج ـســر
ق ـبــل أن ن ـصــل إلـ ـي ــه» .كـ ــام يــوضــح
وجـ ـه ــة ن ـظ ــر بـ ـ ــدأت تـ ـس ــود امل ـن ـطــق
االج ـت ـم ــاع ــي ،بـ ـض ــرورة وضـ ــع ح ـ ّـد
ملعاناة شبان سجنتهم الحرب على
الجبهات ،من بينهم دورتا ُالخدمة
رق ـ ــم  102و ،103ودورات أخ ـ ــرى
ج ــاء ت بـعــدهـمــا ،ال نـهــايــة مـعــروفــة
ألوجاع عناصرها.

15

رصد

الطالق الشفهي
صدام جديد بين السيسي واألزهر
القاهرة ــ جالل خيرت
ضمن بوادر أزمة جديدة بني الرئاسة املصرية
ومؤسسة «األزه ــر الشريف» برئاسة اإلمــام
األكـ ـب ــر أحـ ـم ــد ال ـط ـي ــب ،أع ـل ـن ــت «ه ـي ـئ ــة ك ـبــار
العلماء» ،فــي بيان أصــدرتــه أمــسّ ،أن الطالق
ش ـف ـه ـيــا ً «م ـس ـت ـقــر ع ـل ـيــه م ـن ــذ ع ـه ــد ال ـن ـب ــي»،
معارضة بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي
ال ــذي دعــا فــي  24كــانــون الـثــانــي املــاضــي إلى
إص ــدار قــانــون يحظر الـطــاق بهذا األسـلــوب،
مبررًا الحاجة إلى ذلك بارتفاع نسبة الطالق
التي وصلت إلى  %40داخل املجتمع املصري.
املشرع املصري قد ّ
ّ
أقر قبل عقود طويلة
وكان
عقوبة جنائية ،تصل إلى الحبس ،على الزوج
ّ
الــذي يطلق زوجته شفهيًا من دون أن يوثق
الطالق .لكن مشكلة عجز الزوجة عن إثبات
تطليقها من زوجها تعود إلى اشتراط القانون
وجود شهود على الطالق الذي يضطر الزوج
بموجبه إلــى ســداد نفقة على الزوجة املطلقة
وأبنائها.
موقف الطيب املعارضة لدعوة السيسي ،والذي
صدر من خالل بيان «هيئة كبار العلماء» ،هو
األول من نوعه لألزهر في معارضة السلطة
مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة .ورغ ــم ّأن الـشـيــخ أحمد
الـطـيــب ك ــان م ــن ش ــرك ــاء « 30يــون ـيــو» الــذيــن
س ــان ــدوا الـسـيـســي ف ــي ع ــزل الــرئ ـيــس محمد
مــرســي فــي صيف  ،2013فـ ّ
ـإن الـعــاقــات بني
االثـنــن شـهــدت تــوتـرًا على مــراحــل ،لكنها لم
تصل إلى الصدام املباشر ،كما بدا أمس.
ومن دالالت تصاعد حدة التوترّ ،أن السيسي
كان قد انتقد في قضية الطالق شيخ األزهر
مباشرة .وتوجه اليه ،خالل االحتفال بذكرى
ً
عيد الشرطة الشهر املاضي ،قائال بالعامية:
«وال إيه يا فضيلة اإلمام؟ ...تعبتني يا فضيلة
اإلمام».

ّ
مرحلة جديدة من التوتر
في العالقات بين السيسي
واألزهر وصلت إلى «الصدام» أخيرًا.
ويأتي ذلك على خلفية «قضية
الطالق الشفهي» بعد رفض
المؤسسة الدينية دعوة الرئيس
المصري إلى إصدار قانون يحظر
الطالق بهذا الشكل

«هيئة كبار العلماء»:
الطالق شفهيًا مستقر عليه
منذ عهد النبي

لكن وفــق املتابعة ،يبدو ّأن هناك تراكمًا في
ال ـخ ــاف ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن .ف ــرغ ــم ّأن الــرئ ـيــس
امل ـص ــري يــذكــر ف ــي خ ـطــابــاتــه وك ـل ـمــاتــه دور
الشيخ أحـمــد الطيب حــن يــدعــو إلــى «تجديد
ال ـخ ـط ــاب ال ــديـ ـن ــي» ،فـ ــإن ال ـس ـي ـســي كـ ــان قــد
عـ ّـن بعد وصــولــه إلــى الــرئــاســة الشيخ أسامة
األزهــري مستشارًا للشؤون الدينية ،وصار
األخير هو املعني األول بملف «تجديد الخطاب
الديني» منذ عــدة أشـهــر ،وســط تجاهل لــدور
األزه ــر الــذي ال يملك الرئيس الـحــق فــي إقالة
إمامه األكبر ،ألن هذا املنصب هو الوحيد الذي
ال يخلو إال بوفاة صاحبه أو تقديم استقالته.
ُويشار إلى أن األزهر ناقش قبل عدة أشهر آلية
اختيار اإلمام األكبر مع تحديد ّ
سن لتقاعده
عندما يبلغ ثمانني عــامــا ،وهــو الـقــانــون الــذي
يعني فــي حــال إق ــراره اسـتـمــرار الطيب على
رأس املؤسسة الدينية لنحو عقدين مقبلني.
وأكــدت الهيئة ،في بيانها أمس ،أنها «ترى أن
ظاهرة شيوع الطالق ال يقضي عليها اشتراط
اإلشهاد أو التوثيق ،ألن الزوج املستخف بأمر
الطالق ال يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي
لـتــوثـيــق ط ــاق ــه ،عـلـمــا ب ــأن ك ــاف ــة إح ـص ــاءات
ال ـط ــاق امل ـع ـلــن عـنـهــا مـثـبـتــة ومــوث ـقــة سـلـفــا،
إم ــا ل ــدى امل ــأذون أو أم ــام ال ـقــاضــي» .وتابعت
أن «الـعــاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في
رعاية الشباب وحمايتهم من املـخــدرات بكل
أنواعها وتثقيفهم ...والـفــن الـهــادف والتعليم
الجاد والدعوة الدينية الجادة» .ورغم إصرارها
على شرعية الطالق شفهيًا ،فإن الهيئة أكدت
أن «من حق ّ
ولي األمر (أي رئيس الدولة هنا)
شــرعــا أن يتخذ مــا يـلــزم مــن إجـ ــراءات لسنّ
تـشــريــع يكفل تــوقـيــع عـقــوبــة تـعــزيــريــة رادعــة
على من امتنع عن التوثيق (للطالق الشفوي)
أو مــاط ــل ف ـي ــه ،ألن ف ــي ذل ــك إضـ ـ ــرارًا بــامل ــرأة
وبحقوقها الشرعية».

تقرير

شركات إسرائيلية تعمل في السعودية واإلمارات
ن ـش ــر م ــوق ــع م ـج ـلــة «ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ ب ـيــزن ـيــس وي ــك»
األمـيــركـيــة تحقيقًا صـحــافـيــا ،فــي نـهــايــة األسـبــوع
املاضي ،يكشف في تفاصيله كيفية عمل شركات
التقنية اإلسرائيلية داخل كل من اململكة السعودية
ودولة اإلمارات العربية املتحدة .وبدءًا من مقولة إن
«الصفقات الجيدة وسياسة اإلنكار ّ
يكونان حلفاء
جيدين» ،سرد ّ
معدا التقرير ،الصحافيان جوناثان
فـيــرزيـجــر ،وبيتر وال ــدم ــان ،كيف أن شمويل بــار،
الرجل الذي عمل في املخابرات اإلسرائيلية ملدة تزيد

على ثالثني عامًا وخرج من الخدمة الحكومية عام
 ،2003وجد فكرة مشروع ّ
حولها إلى شركة أطلق
عليها اسم «إنتوفيو  ،»IntuViewعملها األساسي
هو التنقيب في «اإلنترنت الخفي» أو املظلم ،ليجد
نفسه بعد عامني يبيع السعوديني خدماته.
و« »IntuViewهــي النسخة اإلسرائيلية للشركة
األم ـيــرك ـيــة «بــاالن ـت ـيــر ( »Palantirمـتـعـهــد األم ــن
الـسـيـبــرانــي ل ـ ـ ــ«وادي ال ـس ـي ـل ـي ـكــون») .وب ـعــدمــا بــاع
ب ـ ــار خ ــدم ــات ــه إل ـ ــى الـ ـش ــرط ــة والـ ـجـ ـي ــش ووكـ ـ ــاالت
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االستخبارات في نواحي أوروبا والواليات املتحدة،
ً
وصلته رسالة مفاجئة فحواها أن مـســؤوال رفيع
املستوى فــي السعودية دعــاه إلــى مساعدتهم في
«محاربة اإلرهابيني».
ه ــذا امل ـثــال ك ــان واحـ ـدًا مــن ن ـمــاذج أخ ــرى عرضها
التحقيق عن ازدهار التجارة والتعاون التكنولوجي
واألم ـن ــي بــن إســرائ ـيــل وع ــدد مــن الـ ــدول الـعــربـيــة،
خاصة الخليجية .يقول بار« :إذا كانت الدولة ال تكن
عـ ً
ـداء إلســرائـيــل ،ونستطيع مساعدتها؛ فسنفعل
ذل ــك ،باستثناء ســوريــا ولـبـنــان وإي ــران وال ـعــراق».
ويتابع أنــه فــي عــام  ،2012اخترقت مجموعة من
القراصنة نظام شركة «أرامكو» السعودية ،وآنذاك
ُ
استدعي خبراء إسرائيليون لحل العطل.
بجانب الخدمات األمنيةُ ،يظهر التحقيق تطورات
أخ ــرى على صعيد مبيعات األسـلـحــة ،وذل ــك عبر
زيـ ـ ـ ــارات ع ــرب ـي ــة إلـ ــى ش ــرك ــة «ال ـب ـي ــت  »Elbitفــي
نيوهامشر في الواليات املتحدة ،وهي أكبر شركة
إســرائـيـلـيــة خــاصــة إلن ـتــاج أنـظـمــة ال ــدف ــاع ،لـكــن مع
تـعــديــل طـفـيــف ،ه ــو أن ــه عـنــدمــا يــأتــي «ع ـم ــاء من
ال ـك ــوي ــت أو ق ـطــر أو ال ـس ـع ــودي ــة ،ي ـطـ ّـهــر امل ــدي ــرون
املبنى من عالمات الشركة والخرائط اإلسرائيلية
والكتابات العبرية».
(األخبار)

