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رُبَّ ضارة نافعة

»جاستا« أو العدالة ضد داعمي اإلرهاب، هو القانون الذي أقرّه الكونغرس بغرفتيه 

حِياله. وهو  أوباما  فيتو  مُبْطاًل  املطلوبة،  أرباع  الثالثة  وبأغلبية ساحقة تجاوزت نسبة 

تعويضات..  وطلب  يشاؤون  من  مقاضاة  من  سبتمبر  ايلول/   11 ضحايا  سيمكّن 

بما في ذلك مالحقة »دول تمتلك السيادة« بنظر القانون األميركي، أي من غير تلك 

السعودية  اعتَبرت  وبالطبع،  الصفة.  عنها  تُنزَع  التي  اإلرهاب  لوائح  على  املوضوعة 

نفسها املقصودة. 

بغض النظر عن األسباب التي أدّت إلى هذه النتيجة، كمقدار الرغبة بوداع الرئيس 

من  ونيّف  شهر  قبل  للناخبين  التملّق  أو  مدوية،  ورمزية  معنوية  بهزيمة  األميركي 

االنتخابات الرئاسية )أيّدت هيالري كلينتون القانون كما ترامب(، فاألمر في ما سيليه.

القانون  فوق  أميركا  يضع  الروسية(  الخارجية  بيان  بتلعثم  قال  )كما  أنه  صحيح 

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 2001، والـ3000 

ضحية التي سقطت خاللها. وحده العراق يمكنه التكفّل بالبرهان. وسيمكّن كذلك من 

مالحقة الواليات املتحدة على مساندتها الالمتناهية إلسرائيل وعلى األسلحة األميركية 

اإلسرائيلية.  العدوانية  الفلسطينيين وبسواهم ممن تطاله  باملدنيين  يومياً  تفتك  التي 

الديبلوماسية  البعثات  مالحقة  العالم،  في  جاستا  لقانون  محاكاة  جرت  لو  وسيمكّن، 

األميركية )وسواها من الدول التي تمارس العدوان على الناس( حيثما توجَد، بوصفها 

تمثّل بلدها الذي أدى سلوكه املباشر أو غير املباشر إلى ضرر بالناس. 

وإسرائيل  املتحدة  الواليات  أنّ  يتناسى  أوباما  منه  الذي خشي  املنطق  هذا  ولكن   ..

الذي  املفهوم  تعريف  ها  إرهابية«!  بـ»أعمال  تقوم  ال  »املحترمة«  الدول  من  وغيرهما 

يعود  منها،  وتملّص  ملراجعته،  للحاجة  التصدي  على  طوياًل  الدولي  القانون  تحايل 

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 

ضحايا  من  سواهم  ويبقى  مصادرتها!(،  يمكن  )والتي  عندهم  املودعة  الخليج  دول 

»العمل الذي تقوم به الواليات املتحدة )وسواها( في مختلف أرجاء العالم« معطّلين!

نهلة الشهال

القدس وآفاقه،  الفلسطيني في  االقتصاد  إلى أوضاع  النظر  ال يمكن 

كما إلى االقتصاد الفلسطيني عموماً، بعيداً عن السياسة، وبالتحديد 

في هذه الحالة دون التطرّق إلى الفراغ القيادي املؤسسي والسياسي، 

مجدداً  املقاربة  هذه  ظهرت  للمقدسيين.  املدني  التمثيل  وانعدام 

مجتمعة  ترسم  منفصلة،  تطورات  أربعة  في  األخيرة،  األشهر  خالل 

بها  يتسم  التي  والنفاق  والتهميش  التجاهل  لحالة  مزعجة  صورة 

الواقع الذي يعيشه قرابة 400 ألف فلسطيني مصرّين على البقاء في 

املتواصلة  اإلسرائيلية  واإلجراءات  الخطط  من  الرغم  على  مدينتهم 

لكنها  فلسطين،  في  مدينة  أكبر  فقط  ليست  هي  والتي  لتهويدها، 

خيط  هناك  العتيدة.  للدولة  األبدية«  »العاصمة  تصبح  أن  يفترض 

زيارة  املاضية:  الفترة  خالل  األربعة  املشاهد  تلك  بين  يربط  رفيع 

املساعدات  صفقة  عن  اإلعالن  للبالد،  رفيعة  وفرنسية  أميركية  وفود 

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 15 سنة عندما كانت ال تزال محور النجاح 

وفي  ديفيد(،  كامب  مفاوضات  )في  السياسي  الحلّ  في  الفشل  أو 

املواجهة مع االحتالل )في إطالق شرارة االنتفاضة الثانية(.

وفود رايحة، وفود جاية..

مع الجمود في ملف املفاوضات السياسية الفلسطينية اإلسرائيلية 

للدول  اإلقليمية  املشاغل  ضمن  لها  آفاق  أية  وغياب   ،2014 منذ 

لزمن  ومعادية  يمينية  إسرائيلية  حكومة  أكثر  وتمترس  الكبرى، 

طويل، شهدت القدس منذ بداية هذا الصيف عددا من اللقاءات »غير 

مقدسيّة.  وشخصيات  زائرين  غربيين  دبلوماسيين  بين  الرسمية« 

تغطية  ودون  العشاء«  موائد  »حول  االتصاالت  هذه  بعض  جاءت 

عقدت  موازية  رسمية  اجتماعات  شملت  جوالت  سياق  في  إعالمية، 

السياسية  الخواطر  وتهدئة  األمور  »تسليك«  بهدف  الله  رام  في 

حول  النقاشات  هذه  تمحورت  القدس،  في  الفلسطينية(.  )خاصة 

وتركزت  هناك،  الفلسطينية  واالجتماعية  االقتصادية  األوضــاع 

تساؤالت الزوار )بدءاً من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، ثم 

الفلسطينية   / األميركية  االقتصادية  للجنة  األميركي  الوفد  أعضاء 

لشؤون  األميركي  الخارجية  وزير  مساعد  نائب  ومؤخراً  املشتركة، 

الفلسطينية  املعيشية  األوضاع  صلب  في  الخارجية(،  املساعدات 

للتخفيف  بها  القيام  األطراف  لهذه  يمكن  وما  القدس،  في  املتردّية 

أعمال  رجال  )من  الفلسطينيون  إليهم محاوروهم  وجّه  وطأتها.  من 

وسياحة وخبراء اقتصاد وقانون ونشطاء اجتماعيين وشباب( واباًل 

الفقر  ظواهر  وخطورة  عمق  على  تدلّ  واملقلقة  املثيرة  الحقائق  من 

العبء  وارتفاع  السياحة  قطاع  وارتهان  التصنيع  ونكوص  والبطالة 

الخ...  واإلسكان  والتعليمية  البلدية  الخدمات  وانعدام  الضريبي 

ملا طُرح عليه  لقائه  في  الفرنسي  الوزراء  بينما استمع بلطف رئيس 

فلسطينيي  لحماية  العاجل  الدولي  التحرك  ضرورة  على  إلحاح  من 

على  تجبرهم  التي  اإلسرائيلية  الضغوطات  من  املزيد  من  القدس 

الرحيل أو »األسرلة« أو االنتحار )السريع أو البطيء(. كان همّ املوفد 

تقع  فلسطين  أن قضية  مفادها  نقل رسالة  األولى  بالدرجة  األوروبي 

ربما على املرتبة السابعة أو أقل في سلم اهتمامات حكومته الخارجية 

)بعد قضايا اإلرهاب واملهاجرين وسوريا وإيران والعراق ومصر، وربما 

زالوا  ما  الفلسطينيون بأنهم  أن يقدّر  قبل السعودية..(، وأنّه يجب 

على السلم أصاًل، وباختصار »تحمّلوا واسكتوا«. 

من  الخروج  وشك  على  إدارة  ممثلو  األميركيون،  املسؤولون  أما 

السلطة، فلم يحملوا في جعبتهم ما يشفي غليل املقدسيين، سوى 

أنهم ركّزوا الحديث على ما يمكن فعله »لخلق الفرص« االقتصادية، 

االبتكارات  لتشجيع  »حاضنات«  إنشاء  مثل  بمقترحات  واكتفوا 

لوظيفة،  التقدم  كيفية  على  للشباب  تدريب  وبرامج  املعلوماتية، 

وعلى »املهارات الحياتية«، ومبادرات معنوية مماثلة، دون االستعداد 

القروض. وذلك  أو حتى  املنح  أو تقديم  االستثمار  لاللتزام بتشجيع 

ينجح  لم  إن  األمل  توفير  في  األقل  على  يساعد  أن  يمكن  برأيهم 

هذه  مثل  بأن  املشاركين  أحد  عليهم  طرح  وعندما  العمل!  بتوفير 

املئة(  )30 في  البطالة  اإلطالق ملواجهة  الطيبة غير كافية على  األفكار 

السكاني،  واالكتظاظ  السياحة،  قطاع  وانهيار  املئة(  في   82( والفقر 

عُدِّدت  التي  املشاكل  من  هائل  وكم  املدرسي،  والتسرب  واإلدمان، 

حيث  به،  يجيبون  ما  األميركيين  الزوار  عند  يكن  لم  أمامهم،  كلها 

برامج  تقيم  ال   )USAID( الدولية«  للتنمية  األميركية  »الوكالة  أن 

ملواجهة  األميركي  االستعداد  عدم  مع  انسجاماً  املحتلة،  القدس  في 

إسرائيل في القدس، منذ أوسلو على األقل! وهنا أشار أحد محاوريهم 

الفلسطينيين الى أنه ال يمكن السير في بقية مناطق الضفة الغربية 

لالحتالل(  املباشرة  السيطرة  تحت  الواقعة  »ج«  مناطق  فيها  )بما 

أو ذاك »هدية من الشعب  دون مشاهدة الفتة تعلن أن هذا املشروع 

السلطة  مع  الشراكة  على  وتؤكد  الفلسطيني«،  للشعب  األميركي 

أن  من  الرغم  وعلى  التحتية«(.  بالبنية  )»نستثمر  الفلسطينية 

منظمات  عبر  حماس  حكم  تحت  غزّة  تدخل  األميركية  املساعدات 

غير حكومية أو مؤسسات األمم املتحدة.. إال أنه ال توجد في القدس 

الشرقية العربية مدرسة أو شارع أو مستوصف أو حتى حاوية قمامة 

ليسوا  كأنهم  العرب،  املدينة  لسكان  األميركي  الشعب  من  مهداة 

تحت احتالل، أو ربما ال ينظر إليهم كجزء من الشعب الفلسطيني.

الوفاء والسخاء.. إلسرائيل

مقابل هذا املشهد املحزن، وعلى الرغم من تكهّنات بعض املراقبين 

»ميراثه«  بوضع  يهتمّ  قد  أوباما  باراك  بأن  األميركيين  الليبراليين 

من  األبيض،  البيت  مغادرته  قبل  الفلسطيني  الشأن  في  السياسي 

فإن  الفلسطينية،  الحقوق  ملصلحة  جريء  موقف  أو  تحرّك  خالل 

خطابه الوداعي في األمم املتحدة كان خالياً تماما من أية إشارة بهذه 

في  الخلل  بعض  لتصحيح  أكثر  الفرصة  استخدمت  بل  االتجاه. 

لم  وهذه  اإلسرائيلي.  الوزراء  رئيس  مع  املتوتّرة  الشخصية  العالقة 

صفقة  عن  ذلك  من  أيام  قبل  أعلن  قد  كان  حيث  صعبة،  مهمة  تكن 

إلسرائيل  األميركية  العسكرية  املساعدات  من  دوالر  مليار  الـ38 

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، 

لألراضي  املخصصة  األميركية  للمعونات  السنوية  املوازنة  إن  بل 

قيمة  من  املئة  في   10 تعادل حوالي  للقدس(  )املستثنية  الفلسطينية 

املتحدة  الواليات  قدمت  حيث  إلسرائيل،  السنوية  العسكرية  املعونة 

دوالر  مليون   365 حوالي   2015 عام  غزة«  وقطاع  الغربية  »للضفة 

الفلسطينية  للسلطة  مباشرة  مخصص  منها  جزء  كمساعدات، 

خالل  من  آخر  وجزء  اجتماعية(،  ومساعدات  وأمن،  موازنة،  )دعم 

بواسطة  أخير  وجزء  والتنموية،  اإلنسانية  املتحدة  األمم  منظمات 

أميركيين،  فرعيين  ومتعاقدين  وشركات  حكومية  غير  منظمات 

أو  إدارية  خدمات  تقدّم  التي  الفلسطينية  الشركات  لبعض  إضافة 

احتساب  ودون  األميركية.  املشاريع  لتنفيذ  قانونية  أو  هندسية 

املساعدات  هذه  من  به  بأس  ال  جزءاً  أن  فاملثير  هنا،  املحددة  املبالغ 

الفلسطيني،  الشعب  تجاه  األميركي  الشعب  لسخاء  املسجّلة 

تُصرف على رواتب املوظفين األميركيين املشرفين على هذه البرامج، 

اإلسرائيلية  الشركات  على  آخر  وجزء  أبيب،  تل  في  السفارة  من 

فيها  بما  أبيب،  تل  في  لهؤالء  املكتبية  والخدمات  اآلالت  تورِّد  التي 

املستخرجة  )العربية(  املعدنية  للمياه  اإلسرائيلية  »عيدين«  شركة 

العديد  أنّ  أكثر،  ما هو مضحكٌ/ مبكٍ  املحتل!  الجوالن السوري  من 

الفلسطينيين  بين  والتعاون  والتسامح  التعايش  تشجيع  برامج  من 

تديرها  والتي  املتحدة،  الواليات  بها  تفتخر  التي  واإلسرائيليين 

مؤسسات إسرائيلية ليبرالية مثل »سيكوي« و »جامعة بن غوريون 

في النقب« و »متحف كيبوتز عين دور« ومعهد »أرافا البيئي« وصواًل 

إلى »مركز بيريز للسالم«، كلها مسجلة على أنها مساعدات أميركية 

للشعب الفلسطيني.. وشكراً!

إلسرائيل.  األميركي  التحيز  عن  قلياًل  فمتميّز  أوروبا  موقف  وأما 

احتياجات  تماماً  تتجاهل  ال  األوروبية  املعونة  فإن  ذلك،  مع  وتماشياً 

القدس، حيث تصل القليل من املساعدات ملشاريع فلسطينية فيها: 

كمساعدات  مؤخراً  عنها  أعلن  مليوناً   40 رزمة  من  يورو  مليون   10

املئة من  املبلغ األخير يشكل حوالي 10 في  أوروبية )وهذا  »تنمويةّ« 

مجموع ما تخصصه أوروبا لدعم موازنة السلطة الفلسطينية(. في 

)ثقافية  »مثيرة«  غير  ملسائل  الغالب  في  املخصصة  املساعدات  هذه 

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، 

القديمة،  البلدة  راقٍ وعصري في قلب  إقامة ملعب كره »تنس«  مثل 

غير  الرياضة  هذه  تعلم  على  املقدسيين  األطفال  لتشجيع  ربما 

املألوفة. ومن الصعب القبول بأن هذه األنواع من التدخالت الصغيرة 

والهامشية ستغير شيئاً في الواقع الفلسطيني أو حتى أنها ستوصل 

قاوموا  ربما:  سوى  واملعزول..  املحاصر  للمقدسي  مغزى  ذات  رسالة 

بكرة التنس!

أين تقع القدس في الخارطة السياسية؟

جميع  حسابات  عن  غائبة  القدس  أن  سبق  مما  يتّضح  كان  إذا 

التي  إسرائيل  دولة  )ما عدا  بها  معنية  تكون  أن  يفترض  التي  الدول 

تعمل دون كلل على تحقيق خططها هناك(، فالجميع يقرّون أنه منذ 

استشهاد فيصل عبد القادر الحسيني قبل 15 سنة، في أوائل أشهر 

عن  بحثاً  ألخرى  عربية  عاصمة  من  يركض  )وهو  الثانية  االنتفاضة 

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 

للقدس،  رئاسية  ودائرة  للقدس،  ووزير  محافظ  وجود  من  الرغم 

ولجان قومية، وصناديق لنصرة القدس، ودائرة القدس في م.ت.ف. 

وغيرها من التشكيالت منزوعة الصالحيات وغير القادرة على التحرك 

أي  غياب  على  ينسحب  الكبير  الفراغ  هذا  القدس.  داخل  الفعل  أو 

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.

الجميع،  على  يمر  لم  القدس  تغييب  فإن  التهميش،  هذا  كل  رغم 

االنتخابات  عملية  في  بالطعن  القدس  من  شجاع  محامٍ  نجح  حيث 

تشرين  شهر  خالل  تنظيمها  مقرراً  كان  التي  الفلسطينية  املحلية 

لتمثيل  البلدي  االقتراع  عملية  استثناء  بسبب  االول/أكتوبر، 

فلسطينيي  من  املئة  في   15 )حوالي  هناك  املقيمين  الفلسطينيين 

تغبْ  لم  القدس  أن  يؤكد  فما  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الغربية(.  الضفة 

تماماً عن الحياة السياسية الفلسطينية على الرغم من كل ما يدفع 

اهتماماً  احتلّت  لسكانها  البلدي  التمثيل  مسألة  أن  االتجاه،  بهذا 

متجدداً من إحدى مؤسسات م.ت.ف.، حيث نظّم »مركز التخطيط 

الفلسطيني« ندوتين خالل األسابيع القليلة املاضية لدراسة إمكانية 

الرئيس  تمكينها(  )دون  أنشأها  قد  كان  التي  القدس«  »أمانة  تفعيل 

تشكيلها  وجدّد  استشهاده،  قبل  سياسي  كموقف  عرفات،  ياسر 

الرئيس عباس في 2014 لحفظ ماء الوجه. 

االقتراع  حق  توفير  في  ليس  اإلطار  هذا  تفعيل  فكرة  أهمية  تكمن 

بل  الرئيس،  من  معينة  هيئة  تعتبر  القدس  أمانة  إن  إذ  للمقدسيين، 

املقدسية وتسخير  الفعاليات  للمّ شمل  الطريق  في كونها قد تمهّد 

مواردها املشتركة لدعم صمود املدينة ومعالجة بعض أبرز مشاكلها 

االقتصادية واالجتماعية واملعيشية.

دون  التشكيالت  من  املزيد  وأن  القدس،  تنقذ  لن  الندوات  أن  مع 

إذا كان موضوع  تفيد، وحتى  مما  أكثر  أو موارد قد تضر  صالحيات 

القدس ليس سوى سبب ظاهري لتأجيل االنتخابات املحلية )مقابل 

األسباب األخرى الكامنة واملتعلقة بالتنافس الفصائلي، وخصوصيات 

الحوار  سياق  في  القدس  تمثيل  موضوع  طرح  مجرد  فإنّ  غزة(، 

ميزان  في  ما  ثقل  لها  زال  ما  أنها  على  يدل  الداخلي  الفلسطيني 

النظام  في  الصعب«  »الرقم  بمثابة  وأنها  الفلسطيني،  الوجدان 

السياسي والقانوني الفلسطيني. 

وهذه هي البشرى السارة من فلسطين!

باحث اقتصادي من فلسطين مختص باقتصاد التنمية، يعمل منسّقاً 

للبحوث في »معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني« )»ماس«(

القدس في ميزان مساعدات املانحين

أزمة االقتصاد والتمثيل الفلسطيني

نبيل عناني - فلسطين

رجا الخالدي



حالة قتل خارج القانون (تتراوح بين القتل أثناء حمالت أمنية، والقتل ملجرد االشتباه، والقتل 

في كمائن شرطة) سُجّلت في األشهر الست األولى فقط من ٢٠١٦ في مصر (بحسب إحصاء 

«مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب») مقابل ٣٢٦ حالة عام ٢٠١٥ و٣ حاالت في 

النصف الثاني من عام ٢٠١٤ في كشف حساب بعنوان «أرشيف القهر في ٧٢٨ يوماً».

2 الـخمــيــــــس
متـابعـــات

امليراث اآلخر، األكثر قتامة لشمعون بيريز

وقائع جريمة قتل صناعة التعدين في مصر

املؤسِّس  «الجيل  أبناء  آخــر  بيريز  شمعون  كــان 

رؤيوي.  سالم  رجل  أنّه  على  عاملياً  كُرّم  وقد  إلسرائيل» 

بكثير  تعقيداً  أكثر  جوانب  طياته  في  يحمل  إرثه  لكنّ 

وحتى شائنة.

حفّز رحيل شمعون بيريز عن عمر 93 عاماً، على كتابة 

العالم.  حول  املنمّقة  واملديح  النعي  كلمات  من  الكثير 

للرجل  السياسية  الحياة  أنّ  إلى  األنباء  وكاالت  وأشارت 

تمتد على تاريخ دولة إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948. 

(أولئك  املؤسِّسين  األعضاء  آخر  كان  بيريز  أنّ  الواقع 

ألسباب  فلسطين  استوطنوا  الذين  والنساء  الرجال 

فلسطين  في  البريطاني  االنتداب  حكم  أيام  أيديولوجية 

عُرف  وبينما  إسرائيل)،  دولة  إلنشاء  حياتهم  وكرّسوا 

سياسة  رجل  بكونه  العالم  مستوى  على  حياته  آخر  في 

رؤيوي، وبسعيه لتحقيق السالم، كان إرثه أكثر تعقيداً 

وقتامةً بكثير. 

غوريون،  بن  لديفيد  األوائل  التالمذة  أحد  بيريز  كان 

مديراً  عاماً)   29) جدّاً  صغيرٍ  عمرٍ  في  يُعيّن  جعله  وهذا 

عاماً لوزارة الدفاع اإلسرائيلية، وقد عمل أثناء تولّيه هذا 

املنصب على تفعيل تجارة السالح بين إسرائيل وفرنسا 

تمنع  ديمونة.  مفاعل  إنشاء  في  ساعد  كما  وتطويرها، 

هذا  وجود  تأكيد  من  الصحافيين  اإلسرائيلية  الرقابة 

من  (وتسريبات  أجنبية»  «مصادر  لكنّ  النووي،  املفاعل 

في  النووي ظهر  السالح  إنّ  تقول  باول)  إيميالت كولين 

الشرق األوسط ألوّل مرّة في ديمونة.

دوراً  إسرائيل  أدّت  الدفاع،  وزارة  في  بيريز  كان  بينما 

استغل  وقد   ،1956 عام  سيناء  على  الحملة  في  قيادياً 

في  إسرائيل  لوضع  الفرنسيين  مع  ارتباطاته  الرجل 

التابعة للدول األوروبية الكبرى والدخول  موضع الدولة 

السيطرة  فرض  األساسية  أهدافها  كانت  حرب  في 

السيطرة  وانتزاع  سيناء،  جزيرة  شبه  على  اإلسرائيلية 

للفرنسيين  وإعادتها  املصريين  من  السويس  قناة  على 

في  لالستعمار  املناهضة  القوى  وإضعاف  والبريطانيين، 

املنطقة. في ذلك الوقت أجبرت الواليات املتحدة وروسيا 

(القوّتان العظميان الصاعدتان) إسرائيل على االنسحاب 

للجيران كانت واضحة:  الرسالة  لكنّ  نهائياً من سيناء 

نحن مع اآلخرين، نحن مع األوروبيين.

عمل بيريز وزيراً مساعداً في الحكومات التي أُلّفت بعد 

االستيطان  مشاريع  أطلقت  التي  وهي   ،1967 عام  حرب 

األراضي  سرقة  على  تقوم  والتي  اليوم  إلى  املستمرة 

أنها  البداية  منذ  اإلسرائيلية  الحكومة  تعرف  والقمع. 

تخرق القانون الدولي منذ اليوم األوّل، لكنّ املستوطنات 

في الضفة الغربية وغزّة وسيناء كانت تقدّم في البداية 

على أنّها امتداد لحركة االستيطان التي أسست عشرات 

وخمسينيات   وأربعينيات  ثالثينيات  في  الكيبوتسات 

القرن املاضي.

الحكومي  الدعم  أعطى  من  هو  بيريز  كان   1975 عام 

ألولى عمليات منظمة «شباب التلة» (وهي جماعة يهودية 

متطرفة تعتبر أن وجود غير اليهود على «أرض إسرائيل» 

على  تعتدي  وهي  تصحيحها،  يجب  دينية  مخالَفة 

الفلسطينيين وكان آخر اعتداءاتها حرق عائلة دوابشة 

من  هو  كان  كما  املاضي).  العام  بنابلس  دوما  قرية  في 

دعم بحماسة إنشاء مستوطنة كدوميم وحركة غوش 

هو  الكثيف  االستيطان  أن  ترى  دينية  (حركة  إمونيم 

وصفهما  اللتين  الصهيونية)،  أهداف  لتحقيق  الوسيلة 

دفاع،  وكوزير  املستوطنين.  طــروادة  بحصان  رابين 

حركة  زخم  على  للمحافظة  ذاك  موقعه  من  بيريز  سعى 

الضفة  في  األراضي  إعادة  مبدأ  عارض  كما  االستيطان، 

األردن.  مع  السالم  اتفاق  من  جزءاً  كان  الذي  الغربية، 

في  عنفاً  املستوطنين  أكثر  التلة»  «شباب  صار  اليوم 

الضفة الغربية.

الذي   – بيريز  راح  التي  أيضاً  السنوات  كانت  تلك 

حصل بعد ذلك على جائزة نوبل للسالم – يعمل فيها 

العالم.  حول  الدول  من  للعديد  السالح  بيع  ترويج  على 

وقد أظهر تحقيق استقصائي قامت به صحيفة الغارديان 

رؤوس  بيع  في  أنّه ساعد  إلى  وثائق تشير   (2010 (عام 

ونفى  األبرتهايد،  نظام  إبان حكم  أفريقيا  لجنوب  نووية 

مكتبه ذلك. وبعد عشرات السنوات ظلّ تجّار السالح من 

على  أنفقوا  ولطاملا  بيريز  شمعون  الرئيس  أصحاب  بين 

حفالته الباذخة.

الوطنية»  الوحدة  لـ»حكومة  رئيساً  انتخابه  وبُعيد 

من  موداعي  إسحق  بصحبة  بيريز  قدّم   ،1985 عام 

اململوكة  األصول  لخصخصة  خطة  أكبر  الليكود  حزب 

التي  الخطوات  وترافقت  إسرائيل،  تاريخ  في  للدولة 

بتخليهما  وإنفاقاتها  الدولة  ديون  لتقليص  اتخذاها 

واضعَين  االجتماعية،  الرعاية  دولة  فكرة  عن  جوهرياً 

أسس السياسات االقتصادية النيولبرالية التي أصبحت 

هكذا  الحين.  ذلك  منذ  اإلسرائيلية  السياسة  تُوجّه 

استقى رئيس الحكومة خطته االقتصادية، التي أراد بها 

معالجة األزمة املتفاقمة التي خلقتها حكومة الليكود، من 

املدارس االقتصادية الرأسمالية بدل استقائها من الفكر 

االقتصادي االشتراكي الذي يزعم حزب العمل انتهاجه.

للحكومة،  والقصيرة  األولى  رئاسته  أثناء   ،1984 عام 

حاول أن يغطّي جريمة قتل الخاطفين الفلسطينيين في 

أثناء  املوت  الذين ضُربوا حتى  الباص رقم 300،   قضية 

التحقيق معهم بعد أن صوّروا وهم أحياء أثناء توقيفهم. 

وقد  اإلسرائيلية،  الفضائح  أكبر  إحدى  القضية  كانت 

ساعد بيريز الحقاً في إيجاد أعذار للمحققين اإلسرائيليين 

إعطاء  رفض  لكنّه  الفلسطينيين،  األسرى  قتلوا  الذين 

مثل هذه األعذار ملوردخاي فعنونو الذي أظهر للعالم عبر 

بيريز  ديمونة.  في  يحصل  كان  مما  القليل  تسريباته، 

باختطاف  للموساد  أوامره  أعطى  الذي  هو  الحقيقة  في 

فعنونو في أوروبا وإحضاره إلى إسرائيل التي حكم عليه 

فيها بالسجن 18 عاماً بعد محاكمة سرّية.

لم تظهر أيّ عالمات «مضيئة» في مسيرة شمعون بيريز 

رئيساً  رابين  إسحق  كان   .1992 عام  حتى  السياسية 

للوزراء في ذلك الحين، حيث وصلت العالقة بين الدولة 

اعتمدت  عندما  درجاتها  أفضل  إلى  العرب  واملواطنين 

على  إسرائيل،  تاريخ  في  واألخيرة  األولى  للمرة  حكومته، 

تحالف  لتشكيل  العرب  الكنيست  أعضاء  مع  التعاون 

حاكم. كذلك ساعد بيريز في حشد دعم شعبي لسالم 

قائم على مبدأ الدولتين...

رغم ذلك كانت اتفاقية أوسلو التي يتحمّل مسؤوليتها 

املطلقة، كارثة. تمكّن بيريز من جعل إسرائيل تتخلص 

االجتماعية  الفلسطينيين  شؤون  عن  مسؤوليتها  من 

وهموم حياتهم اليومية عبر إنشاء السلطة الفلسطينية 

للسلطة  أُوكــلــت  هكذا،  االحــتــالل.  إنهاء  دون  من 

الفلسطينية جميع املسؤوليات دون إعطائها قدرة العمل 

بأغلب  تتحكم  ظلّت  التي  إسرائيل  عن  مستقلّ  بشكل 

جوانب الحياة في األراضي املحتلة. حافظت االتفاقية على 

السيطرة املطلقة لإلسرائيليين على األراضي الواقعة غرب 

نهر األردن، ورافق هذه السيطرة تحكم عسكري باملوارد 

الطبيعية (املاء مثًال). وفي الوقت نفسه، أدّت االتفاقية إلى 

ملصالحهم  يسعون  أشخاص  من  مكوّنة  طبقة  نشوء 

الفلسطينية  السلطة  بيروقراطيي  (من  الشخصية 

عطايا  على  كليّاً  اعتمدوا  واملتعهدين،  األعمال  رجال  إلى 

إسرائيل، وهذا مجرد رأس جبل الجليد).

يستفيد  أن  بيريز  باستطاعة  كان  رابين،  اغتيال  بعد 

من حالة الغضب والصدمة في دفع عملية السالم جدّياً، 

االنتخابات بشهرٍ واحد أن يطلق حملة  لكنّه اختار قبل 

عسكريّة مدمّرة في لبنان «عناقيد الغضب» أدّت إلى قتل 

و21  إسرائيليين  ثالثة جنود  ومعهم  لبنانياً،  مدنيّاً   113

القتلى  معظم  السوري.  والجيش  الله  حزب  مقاتلي  من 

اإلسرائيليون  قصف  التي  قانا»  «مجزرة  ضحية  كانوا 

املدنيين  مئات  إليه  التجأ  املتحدة،  لألمم  مركزاً  فيها 

(نعم، تقع مسؤولية مجزرة قانا أيضاً على عاتق شمعون 

بيريز!). لم يتحقق أمن إسرائيل الذي كان بيريز يبحث 

عنه من وراء العملية، ولم يكن إالّ أن أضاع الرجل فرصة 

تحقيق  نحو  قدماً  يمضي  إسرائيلي  قائد  أول  يكون  أن 

أهداف عملية السالم التي بدأها رابين.

بعد أن تولّى بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء عام 1996، 

عاد بيريز إلى الحكومة بين عامي 1999 و2002. في هذا 

الوقت انطلقت انتفاضة فلسطينية ثانية قمعتها بعنفٍ 

ما سمّيت عملية «الدرع الواقية». في نهاية 2002 غادر 

بيريز الحكومة، لكنّه عاد بعد بضع سنوات إلى التحالف 

الحكومي ليدعم أرييل شارون في مساعيه لـ»فك االرتباط 

استفادت  الجانب  أحاديّ  انسحاباً  كان  الذي  غزّة»،  مع 

منه حركة حماس في مخالفة التفاق تفاوضي مع منظمة 

التحرير. كان ذلك خطأً اعترف بيريز بارتكابه الحقاً.  

الرئاسي  بين عامي 2007 و2014، أظهر بيريز في مكتبه 

لإلسرائيليين  االجتماعية  الحاجات  عن  انفصاله  الفخم 

إقامة  على  اإلنفاق  ميزانية  مرتين  تضاعفت  وقد  العاديين، 

عهد  في  ذلك  بعد  (خُفضت  عهده  في  اإلسرائيلي  الرئيس 

كان  الذي  املترف  الرئاسي  املؤتمر  تمويل  وكان  ريفيلن)، 

عليه  من  بينهم  مصانع  أصحاب  من  يأتي  عام  كلّ  يقيمه 

مع  ارتباطات  لبعضهم  سالح  وتجار  ستريت،  وول  دمغة 

أنظمة استبدادية مجرمة، وليست مصادفة أن يكون بيريز 

قد منح جائزة «روح دافوس» التي يقدّمها املنتدى االقتصادي 

العاملي املكرّس لتعزيز النيولبرالية االقتصادية في العالم.

بعد نهاية واليته الرئاسية، أصبح شمعون بيريز يدعم 

األدوية  وشركة  «هبوعليم»  اإلسرائيلية  البنوك  أكبر 

العاملية العمالقة «تيفا». كذلك بقي منخرطاً في نشاطات 

اسمه  وأعطاه  استحدثه  الذي  للسالم»  بيريز  «مركز 

إرث  بجدارة  يلخّص  أن  يمكنه  املركز  هذا  تواضع!  بكلّ 

وقد  (سابقاً).  والرئيس  الوزراء  ورئيس  نوبل  صاحب 

اليوم منتدى ألغنياء مترفين يقع مبناه في إحدى  أصبح 

أفقر مناطق حي العجمي بيافا، وهو يطلّ على البحر واضعاً 

شارع  تجاوز  ويكفي  خلفه،  الفلسطينيين  وسكانها  يافا 

للوصول  الباذخ هذا  السالم  وراء قصر  تقريباً  معبّد  غير 

إلى تجمعات سكنية متداعية.

بشع  مبنى  شكل  على  جهات  ثالث  من  املركز  يظهر 

للبحر مع  املواجهة  الرابعة فقط (تلك  ومحصّن. الجهة 

نظرة معبرة نحو الغرب) تبيّن عن واجهة زجاجية سحرية 

جذابة. لعلّ هذا املبنى حقّاً هو االستعارة املثلى التي يمكن 

استخدامها عند الحديث عن إرث شمعون بيريز.

& عن موقع 972+

&  ترجمة ربيع مصطفى

&  األصل اإلنكليزي للنص على موقع «السفير العربي»

الجمهورية  رئيس  منصب  إلى  «السيسي»  جاء  حين 

منذ ما يزيد على عامين، كان مدعوماً بوعود وأحالم وردية 

تنبئ بنهضة اقتصادية بشّرت املاليين من مؤيديه بأنهار 

من خالل  في شوارع مصر،  التي ستجري  والعسل  اللبن 

املواطنين  تُعوِّض  عمالقة  استثمارية  اقتصادية  استفاقة 

عن سنين طويلة من التراجع االقتصادي، خاصة أن وتيرة 

هذا االنهيار تصاعدت عقب اندالع «ثورة يناير 2011» وما 

وانهيار  السياحة،  قطاع  إيرادات  في  تراجع  من  صاحبها 

السياسي  االستقرار  غياب  بسبب  االستثمار  لقطاع 

مدار  على  الوتيرة،  متذبذبة  األمني  االنفالت  حالة  وشيوع 

السنوات الخمس املاضية.

والبروباغندا  لألحالم  تماماً  مغايرًا  جاء  الواقع  لكن 

الجنيه املصري في  انهار سعر صرف  اإلعالمية تلك. فقد 

مقابل الدوالر األميركي، وتراجعت إيرادات قناة السويس، 

على الرغم من مشروع حفر تفريعة القناة الذي تم الترويج 

له كوسيلة لتحقيق طفرة إيجابية في إيراداتها.. كل هذا 

خاصة  السياحة  لقطاع  املضطرد  باالنهيار  مصحوباً  جاء 

النتيجة  فكانت  الروسية..  الطائرة  سقوط  حادثة  عقب 

لجوء الحكومة املصرية لالقتراض واملزيد منه باستمرار، ما 

صاحبه ارتفاع أسعار معظم السلع واملنتجات والخدمات 

واستقرار أزمة اقتصادية طاحنة.

األزمة  هذه  من  للخروج  املصرية  الدولة  تسعى  فهل 

وتشجع االستثمار لرفع معدالت التنمية؟ بالنظر ملا حدث 

من  مصر  في  التعدين  لصناعة  املاضيين  العامين  خالل 

أن  يبدو  املصرية..  الدولة  وتنفذه  له  خططت  عمد،  قتل 

األول/ ديسمبر 2014،  9 كانون  ففي  النفي.  الجواب هو 

أصدر السيسي قراراً بقانون، في ظل عدم وجود سُلطة 

تشريعية حينئذ، سُمي بـ «قانون الثروة املعدنية»، والذي 

التعدين  بصناعة  الخاصة  األمور  تنظيم  بإعادة  يختص 

رئيس  عنه  قال  مصر..  في  واملحاجر  املناجم  في  والعمل 

أنه  في تصريحات صحفية  املعدنية  للثروة  العامة  الهيئة 

«أفضل قانون للثروة املعدنية، وكان قد تم االنتهاء منه في 

2010، وعندما قامت املؤامرة في 25 يناير فتوقف األمر، إلى 

على  الجماعة  قيادات  اإلخواني وحصلت  االحتالل  جاء  أن 

 30 ثورة  قامت  حتى  معامله،  وشوهوا  القانون  من  نسخة 

يونيو وعدلت األوضاع».. أي هو قانون من إرث السياسات 

االقتصادية لنظام مبارك.

أزهى عصور الجباية

نقابة  من  صريحة  بمعارضة  مصحوباً  القانون  جاء 

العاملين باملناجم واملحاجر، ورفض للكثير من مواده ألنها 

ترفع األعباء على املستثمرين الذين من املُفترض أن يقوموا 

بأعمال التعدين بعد دفع إيجار للدولة، نظير استفادتهم 

من املحاجر واملناجم. ولكنّ القانون فرض رسوماً مضاعفة 

على املستثمرين، واستهدف تحصيل مبالغ خيالية منهم 

ال تتناسب مع الواقع واملتاح على األرض، وذلك عبر: 

في  أو 400  يقارب 300  ملا  املحاجر  إيجارات  قيمة  رفع  ـ 

املئة من قيمة اإليجارات التي كان يتم العمل على أساسها 

 30 السنوي  إيجاره  كان  الذي  املحجر   .2014 العام  قبل 

يصل  الحالي  القانون  ظل  في  إيجاره  صار  جنيه،  ألف 

إضافة  بعد  جنيه  ألف   250 وأحياناً  جنيه،  ألف   130 إلى 

العموالت والرشى التي يجب أن يدفعها املستثمر ليحصل 

إلصدار  أو  املنجم،  أو  املحجر  إيجار  رخصة  تجديد  على 

رخصة لو كان جديداً على املجال.

ـ أصبح للدولة، طبقاً للقانون الجديد، سُلطة اإلشراف 

سير  لعرقلة  أدى  مما  واملناجم  املحاجر  عمل  على  الفني 

الحكومي  الجهاز  في  الفساد  شيوع  ظل  ففي  العمل. 

وتجنّب  العمل  أمور  لتسيير  الرشى  تضاعفت  املصري 

وضع العراقيل. واألمر الواقع يقول إنّ توكيل هذه السُلطة 

الفساد على مصراعيه، في  باب  فتح  يعني  لجهاز حكومي 

ظل غياب أي رقابة فعلية على أداء موظفي الحكومة. 

..هكذا أغلقت 75 في املئة من املناجم واملحاجر أبوابها، 

الواقع  يتطلبه  بما  الوفاء  على  املستثمرين  قدرة  لعدم 

وترتب  أعمالهم،  استكمال  سبيل  في  أموال  من  الجديد 

عن انعدام استقرار العمل امتناع كل العاملين في املحاجر 

ـ إال بعض االستثناءات ـ عن التوقيع على إيصاالت استالم 

لهم  تكفل  رسمية  عمل  عقود  على  التوقيع  أو  رواتبهم، 

للحصول  يسعون  فمعظمهم  واجتماعية،  صحية  رعاية 

عمل  عقد  وجود  أن  من  ويخشون  حكومية،  وظيفة  على 

واجتماعي  صحي  وتأمين  الخاص،  القطاع  مع  رسمي 

لهم، سوف يضيع من أيديهم فرصة «الوظيفة امليري».. 

يمتلكون  ال  واملحاجر  املناجم  مستأجري  أن  والنتيجة 

الرواتب  وال  لديهم،  العاملين  سجالت رسمية تثبت عدد 

تقديم  يستطيع  ال  املستثمر  فأصبح  يتقاضونها،  التي 

تقديرات  فارتفعت  ملصروفاته..  تسجيل  مستندات 

الضرائب الجزافية عليهم بنسب تتراوح من 20 إلى 60 

في املئة من قيمة األرباح.

إلسناد  الدولة  ميل  تؤكد  وقائع  ظل  في  يتم  هذا  وكل 

لضباط  مملوكة  معينة  لشركات  واملناجم  املحاجر  تأجير 

املستثمرين  على  التضييق  سبب  وهو  متقاعدين  جيش 

العاديين.

ضحايا ال ذنب لهم.. 

نطاق  في  الواقعة  «إسنا»  منطقة  في  التجوال  أثناء 

اآلالف من  األقصر في جنوب مصر، تظهر وجوه  محافظة 

الرجال الذين يعيشون بصحبة أسرهم تحت خط الفقر. 

دلتا  أهل  من  إخوانهم  وجوه  عن  كثيراً  تختلف  ال  وجوه 

مصر، الذين يموت أبناؤهم غرقاً في مياه البحر املتوسط 

حاملين بالخالص عبر رحالت الهجرة غير الشرعية. فالفقر 

تزداد  الصعيد  في  فقط  متشابهة،  املالمح  كل  يجعل 

البشرة سُمرة، ويزداد الفقر توحشاً، وتزداد سُبل الحياة 

ضيقاً فوق ضيقها. 

قرابة خمسة آالف عامل من أهل «إسنا» كانوا يعملون 

الثالثين  ذو  الشاب  محمد،  أسوان..  محافظة  محاجر  في 

عاماً، الذي تزوج منذ حوالي تسعة أشهر يجلس في مقهى 

فيه  يعمل  كان  الذي  املحجر  إغالق  عقب  للغاية  متواضع 

بنبرات  املبهم  مستقبله  عن  يتحدث  سنوات.  سبع  منذ 

حزينة يغلب عليها الخوف من املجهول، وعن زوجته التي 

ال يعرف كيف سينفق عليها اآلن، وعن أبناء لم يأتوا بعد.

املطرودين  زمالئه  من  البعض  مثل  محمد  يفعل  ربما 

البناء  أعمال  في  للعمل  ويضطر  املحاجر،  في  عملهم  من 

حمل  في  «الفاعل»،  املصريون  يسميه  كما  أو  والتشييد، 

ونقل الطوب والزلط واألخشاب واألسمنت، وهو خيرٌ من 

سوق  خلق  تستهدف  أنها  تعلن  الحكومة  جوعاً.  املوت 

يقول  األرض  على  الواقع  بينما  حر،  ليبرالي  اقتصادي 

بمعناها  الجباية  عصور  إلى  االستثمار  بسوق  تعود  إنها 

البدائي.

باحث من مصر

أحمد مدحت

سيروان باران - العراق
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شمعون بيريز رجل 

سالم؟ يا للمزاح!

«يسار  عــن  عنيدة  أســطــورة  هناك 

رفضها  سخية»  «عروضاً  قدّم  صهيوني» 

األرقى  والنموذج  األشرار.  الفلسطينيون 

وأحد  أوسلو  اتفاقيات  هو  السخاء  لهذا 

موقعيها: شمعون بيريز.

الفائق  التسليح  أصل  في  هو  بيريز 

نال  الخمسين،  السنوات  منذ  إلسرائيل. 

حكومة  في  «االشتراكيين»  أصدقائه  من 

ديمونا)   (في  نووي  مفاعل  أول  موليه  غي 

وباعوه طائرات ميراج. بعد وقت على ذلك، 

صار بيريز عضواً في الحكومات التي أجازت 

كانت  بينما  املستوطنات،  أول  وموّلت 

(اليهود  املزراحيين  ضد  التمييز  تمارس 

العرب) القادمين من املغرب واملشرق.

اتفاقيات  مهندسا  هما  ورابين  بيريز 

 23 بعد  اإلسرائيلي.  الجانب  من  أوسلو 

كانت  أنها  العالم  فهم  توقيعها،  على  عاماً 

بتوقيع  الفلسطينيون  أمِل  عمالقاً.  وهماً 

إلى  سيقودهم  الذي  الشجعان»  «سلم 

 22 في  محدودة  صغيرة  فلسطينية  دولة 

في املئة من فلسطين التاريخية. واعتقدوا 

السالم»،  أجل  من  «شركاء  لديهم  أنّ 

الرجل  كان  نموذجهم.  بيريز  كان  الذين 

للغربيين: «اشتراكي» يتكلم  يروق كثيراً 

الجرائم  كل  في  متورط  وهو  السالم،  عن 

املرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. حتى أنّه 

نال جائزة نوبل (ولكن قبله، قتلة من أمثال 

كيسنجر وبيغن نالوها).

في  الفلسطينيون  اعترف  الواقع،  في 

من  وُلدت  (التي  إسرائيل  بدولة  أوسلو 

من  الفلسطينيين  من  كبيرة  أغلبية  طرد 

فحسب  إسرائيل  واعترفت  بــالدهــم)، 

بمنظمة التحرير الفلسطينية التي سريعاً 

ما جرى تحويلها إلى السلطة الفلسطينية 

املكلفة ضمان األمن للمحتل. لم يوقع على 

أي شيء ينص على خلق دولة فلسطينية 

أو على وقف االستيطان االحتاللي.

بين  ما  يفصالن  اللذين  العامين  وخالل 

رابين،  واغتيال  أوسلو  اتفاقيات  توقيع 

بفضل  جديد  مستوطن  ألف   60 وجد 

جهود حزب العمل. هل لصنع السالم؟ أية 

مزحة هذه!

اغتيال  عقب  السلطة  إلى  وصوله  وحال 

فترة  خالل  بيريز  شمعون  اغتال  رابين، 

هدنة يحيى عياش (املعتبر 

أعاد  ما  حماس،  لدى  املتفجرات  مهندس 

العمليات االستشهادية)، كما باشر  إطالق 

قانا.  وبلدة  لبنان  ضد  دامياً  هجوماً  بيريز 

بيريز هو قابر اتفاقيات أوسلو األول. وبما 

التقليد،  األصل على  الناخبين يفضّلون  أن 

فقد ذهبوا النتخاب نتنياهو في 1996.

وهي  أكثر،  فمُفجعة  القصة  بقية  وأما 

تطوّر  اتجاه  بيريز  مسيرة  عبر  تلخّص 

بيريز  سيتحالف  اإلسرائيلي.  املجتمع 

وعمّم  ســرّع  الــذي  الرجل  ــارون،  ش مع 

جرائم  رجل  قبله.  املنطلق  االستيطان 

عن  بيريز  وسينشر  املتكرّرة.  الحرب 

وخرافة  وسطي،  إنه  تقول  صورة  شارون 

سخية  عروضاً  تقدّم  التي  إسرائيل  عن 

يرفضها هؤالء الفلسطينيون املتوحّشون.

كان بيريز يروق للغرب الذي يعبد السالم، 

حينما يحتفظ املسيطِر بقوته، وحين يُجبَر 

تهديد  تحت  القبول  على  عليه  املسيطَر 

صيرورة  فشل  مسؤولية  «يتحمّل  بأن 

السالم». غربٌ يعبد «االشتراكيين» حينما 

يحافظون على النظام الكولونيالي.

اإلطالق  وعلى  أبداً  يوجد  لم  أنّه  سوى 

أبرتهايد  ــة  دول هناك  ســالم.  صيرورة 

سياسياً  الغرب  يساعدها  طاحنة  ومحْدلة 

وعسكرياً. 

ولن يكون سالم بال عدل.

املكتب الوطني لالتحاد اليهودي الفرنسي للسالم

30 أيلول / سبتمبر 2016



نص ورسم مرتضى كزار

عائلة ليبية عالقة في بنغازي بليبيا وتواجه خطر الجوع، بحسب منظمة العفو الدولية. 

وأشارت املنظمة أن أطفال «حيّ قنفودة» أصيبوا بـ»الهزال الشديد» بسبب عدم 

تمكنهم من الحصول على الطعام واملاء اللذين يحتاجان إليهما بشدة بعد قطع الطرق 

املؤدية إلى الحي بسبب القتال بين ميليشيات إسالمية والقوات الحكومية الليبية. قـضـيــــة
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روما»  «مطمور  تعتبر  كانت  التي  «الخضراء»  تونس 

لقرطاج.  الغذائية  باالحتياجات  اإليفاء  على  قادرة  تعُد  لم 

العجز الغذائي يتفاقم كل عام، ومع استمرار تهاوي قيمة 

الدينار التونسي، أصبحت فاتورة الواردات أثقل. أسباب 

العوامل  حصر  يمكن  لكن  كثيرة،  املستمر  التردي  هذا 

األساسية بـ: 

ـ املناخية: تأثيرات االحتباس الحراري، التصحر، نقص 

األمطار (وضعف القدرة التخزينية).

ـ الخيارات االقتصادية - السياسية للدولة التونسية: 

الخفيفة  الصناعات  لصالح  الفالحي  القطاع  تهميش 

والتحويلية وقطاع الخدمات. تشجيع الفالحين على ترك 

الزراعات غير املجزية مادياً (الحبوب أساساً والخضروات 

والبقول) لصالح الغرسات ذات املردود املادي العالي (تمور، 

إنتاجها  أغلب  يخصص  والتي  زيوت)  حمضيات،  غالل، 

للتصدير وجلب العملة الصعبة.

الضخمة  اإلمكانيات  ذات  الكبيرة  املستغَالت  في  ـ 

واملردود العالي، يتعمد املستثمرون الكبار االستغالل املفرط 

لألراضي عبر استعمال مكثف لألسمدة الصناعية والبذور 

املعدلة جينياً مما يفقر التربة. 

للخيارات  نتيجة  الثقافية:   - االجتماعية  العوامل  ـ 

الفالحين   من  الكثير  فإن  تلك،  والسياسية  االقتصادية 

ينزحون سنوياً نحو املدن الكبرى ويندمجون في قطاعات 

الصريحة  البطالة  جيش  يضخمون  أو  أخرى،  إنتاج 

واملقنعة املتكدس في «أحزمة الفقر». 

لألراضي  الهائل  الحجم  املجال:  في  التصرف  سوء  ـ 

الفالحية التي يساء استغاللها. بعض تلك األراضي أهملها 

الالزمة  اإلمكانيات  توفير  على  قدرتهم  لعدم  أصحابها 

أراضي  هي  اآلخر  وبعضها  العاملة،  اليد  في  والنقص  لها 

«ميري» مملوكة من الدولة.

األراضي امليري، تاريخ مبني على الباطل 

أهمية  األخير  وللملمح  جوهرية،  أسباب  تلك  وكل 

املشكل وجزء من  من  نفسه جزء  الوقت  في  فهو  كبيرة، 

تراب  كامل  على  ممتدة  الشاسعة  األراضي  فهذه  الحل 

يجوع  حين  في  منها،  كبيراً  جزءاً  الدولة  وتهمل  تونس 

اآلالف من الفالحين الذين ال يملكون أراضي. 

الفالحية  األراضي  مساحة  كانت  تونس  استقالل  عند 

من   أكثر  أي  هكتار،  ألف   800 تفوق  الدولة  من  اململوكة 

10 في املئة من املساحة الصالحة للزراعة. األهم من ذلك، 

أنها من أكثر األراضي خصوبة وإنتاجية. بعد سنوات من 

ألف   500 في حدود   أصبحت مساحتها  التصرف  سوء 

هكتار (ثلثاها تقريباً يتصرف فيه مستثمرون خاصون، أمّا 

الثلث اآلخر فتتصرف فيه الدولة مباشرة). تاريخياً تعود 

ملكية أغلب هذه األراضي للعروش (القبائل) التونسية أو 

وفرنسيين  عثمانيين  من  املتعاقبين  الغزاة  لكن  لألوقاف، 

انتزعوها بالدهاء تارة وعنوة تارة أخرى..

االستعمار

أو امليري)  رسمياً، تشكل هذا «الجسم» (أمالك الدولة 

األمر  الحقيقة،  في  لكن  لتونس.  فرنسا  استعمار  إبّان 

«اإليالة  حكموا  الذين  العثمانيون  فالبايات  بكثير،  أقدم 

التونسية» كانوا هم الروّاد في هذا املجال. فمع استقرار 

رحلة   بدأت  السادس عشر،  القرن  أواخر  في  لهم    األمر 

ألمالك  أو  املال  لبيت  إما  وضمّها  لألراضي  الدولة  انتزاع 

الحاكم مباشرة. تسارعت وتيرة االنتزاع أكثر مع حكم 

البايات الحسينيين الذين التجأوا إلى تعمير األراضي بعد 

تراجع مداخيل القوافل الصحراوية والقرصنة البحرية. 

بعد  ما  في  ليشمل  (املهملة)  «املوات»  باألراضي  األمر  بدأ 

املنتزعة  األراضي  تعد  لم  واملنتجة.  الخصبة  األراضي 

ما  فتشكّل  شخصياً،  البايات  إلى  بل  الدولة  إلى  تُضم 

الباي،  أمالك  (أي  البيليك»  «رزق  التونسيون  يسمّيه 

الفرنسية  «الحماية»  قدوم  مع   .(Beylical من  مشتقة 

وفاعلية.  تنظيماً  أكثر  االستيالء  سيصبح   ،1881 سنة 

الفالحية  األراضــي  وضعية  جيداً  الفرنسيون  استغلّ 

أكبرها  على  أيديهم  وضع  من  ليتمكّنوا  التونسية 

وأخصبها. ففي أواخر القرن التاسع عشر لم تكن امللكية 

ملكية  أن  حين  في  املدن،  بعض  في  إال  منتشرة  الخاصة 

(أراضي  محددة  غير  أو  جماعية  كانت  األراضي  أغلب 

القبائل، األوقاف، أراضٍ مهملة، أراضي البايات). 

على  اليد  وضع  من  االستعمارية  السلطات  هدف  كان 

الفالحة التونسية مزدوجاً: من جهة بسط سيطرتها على 

جهة  ومن  وإفقارهم،  التونسيين  وإخضاع  املجال  كامل 

واالستقرار  تونس  إلى  بالقدوم  الفرنسيين  إغراء  أخرى 

لم  وخصبة.  شاسعة  أراضٍ  من  تمكينهم  عبر  فيها 

تكتفِ فرنسا باالنتزاع بل قننته، وحرصت على حماية ما 

استولت عليه. تمّ استحداث «السجل العقاري» لتثبيت 

النزاعات  في  للبت  العقارية  املحكمة  وأنشئت  امللكيات 

التونسيين حينها لم تكن لديهم وثائق  أنّ اغلب  (علماً 

الطوبوغرافي.  املسح  إدارة  بعث  وتمّ  لعقاراتهم)  ملكية 

من  فرنسا  من  القادمين  «املعمّرين»  السلطات  مكّنت 

«مقاسم استعمارية» وامتيازات عدة حتى تفتح شهيتهم 

للتوسع في كامل أرجاء البالد. استمرت األمور هكذا حتى 

صدور  مع  إال  تتغير  ولم  االستقالل،  اتفاقيات  توقيع  بعد 

وهي  «املعمرين»،  أراضي  (تأميم  الزراعي»  «الجالء  قانون 

التسمية املعطاة للفرنسيين) في 12 أيار/ مايو 1964.

االستقالل ليس نهاية االستغالل..

واسترجاع   1957 العام  اإلسالمي  األوقاف  نظام  إلغاء  مع 

األراضي التي نهبها املستعمر الفرنسي، تَكوّن لدى الدّولة 

كبار  أكبر  جعلها  ضخم  عقاري  رصيد  الفتية  التونسية 

عدّة  وعائالت  قبائل  مطالبة  من  الرغم  وعلى  املالّكين. 

باسترجاع تلك األراضي، بحكم أنها انتزعت منهم بالقوة 

واالحتيال، فإن النظام الجديد آثر أن يسير على نهج الحكّام 

أجل  ومن  واستغاللها.  بملكيتها  يستأثر  وأن  السابقين 

العقاري جرى تأسيس  إدارة واستغالل هذا الرصيد  تأمين 

 ،2011 إلى  ومنذ 1964 وصوًال  الدولية».  األراضي  «ديوان 

الفالحية  «أراضيها»  بخصوص  الدولة  سياسات  تعددت 

حسب التوجه اإليديولوجي السائد خالل كل فترة. 

النظام  اعتمد  الفائت،  القرن  من  الستينيات  خالل 

في  اقتصادي.  كخيار  الدولة»  «اشتراكية  التونسي 

«التعاضديات»  سياسة  الدولة  فرضت  الفالحي،  القطاع 

من  وجعلت  الضيعات)  استغالل  في  الفالحين  (اشتراك 

األراضي اململوكة من الدولة الفالحية نواة لهذا املشروع، 

لم  الفالحين.  بقية  طرف  من  به  االحتذاء  يتوجب  ومثاًال 

للفشل  وآلت  طويًال،  اإلجباري  التعاضد  تجربة  تصمد 

بسبب ضغوط الدول الغربية (فرنسا وأميركا باألساس) 

وتحريض كبار املالكين «املتضررين» وفساد املسؤولين 

املتواطئين معهم (الجناح الليبرالي في الحزب الحاكم). 

النظام  انتهج  املاضي،  القرن  سبعينيات  بداية  مع    

هذا  تجليات  أولى  ليبرالياً.  اقتصادياً  منحى  التونسي 

الخيار تمثلت في شروع الدولة في بيع أراضيها الفالحية 

للمستثمرين الخاصين وتشجيعها الزراعات التي تذهب 

أراضي  عن  التنازل  جرى  كما  أساساً.  للتصدير  ثمارها 

باالستقالة  يقبلون  الذين  التقنيين  لصالح  مجاناً  عدة 

من  العديد  ضيعات  وحولت  العمومية،  الوظيفة  من 

تجارية.  صبغة  ذات  إنتاج  شركات  إلى  «التعاضديات» 

مع  خصوصاً  الثمانينيات،  خالل  أكثر  تعمق  املسار  هذا 

انخراط تونس في «برنامج اإلصالح الهيكلي» الذي فرضه 

الدولة تقلص بشكل كبير  الدولي. بدأت  النقد  صندوق 

األسعار  تحرير  عبر  وذلك  الفالحي،  الشأن  في  تدخلها 

األراضي  استغالل  على  الخاصين  املستثمرين  وتشجيع 

اإلحياء  ما يسمى «شركات  إطار  في  الدولة  من  اململوكة 

(أغلبها  املموِّلة  البنوك  ورسملة   الفالحية»،  والتنمية 

بعد  املشاريع.  لهذه  خليجيين)  ملستثمرين  مملوكة 

النظام عن سياسة  التسعينيات تخلى  أواسط  في  ذلك، 

املرحلة  لتبدأ  للخاصّة  الدولة  من  اململوكة  األراضي  بيع 

على  الحرص  باب  من  يكن  لم  البيع  وقف  فقرار  األسوأ. 

سيادة الدولة أو حماية للملك العمومي، بل تبين أنّه كان 

بوابة لفساد أعظم واستغالل كبير.  

عود على بدء..

 خالل فترة حكم بن علي أصبح األمر مشابهاً ملا كان عليه 

زمن البايات العثمانيين. فالرئيس وعائلته والدائرون في 

كانت   لو  كما  األراضي،  هذه  في  يتصرفون  كانوا  فلكه 

من  وقربهم  رتبهم  حسب  يتقاسمونها  حرب،  غنائم 

الدولة  من  اململوكة  األراضي  بيع  وقف  بأمره.  الحاكم 

الرئيس  تمكين  منه  األساسي  الهدف  كان   1995 عام 

وحاشيته من االستيالء على تلك األراضي بصفة مباشرة 

هكذا  رمزي.  معلوم  مقابل  تسويغ  عقود  بواسطة  أو 

أخصب  من  الهكتارات  آالف  عشرات  على  االستيالء  تم 

للنظام.  للموالين  كمكافآت  توزع  وأصبحت  األراضي، 

الفالحية  املصيبة األكبر أن جزءاً كبيراً من هذه األراضي 

لبناء  بل  الفالحي  اإلنتاج  في  استغاللها  يتم  لم  املنتزَعة 

خاصة،  وجامعات  ومدارس  سياحية  ومنتجعات  مصانع 

باإلضافة للمركبات السكنية والتجارية. وكأنّ االستيالء 

أقرباء  من  للكثيرين  يكن كافياً  لم  األرض وخيراتها  على 

عليها  املستولى  العقارات  يستعملون  فراحوا  علي،  بن 

العمومية.  البنوك  من  قروض  على  للحصول  كضمانات 

لألرض  الجديد  املستغل  كان  ــوال،  األح أحسن  وفي 

دون  املحصول،  لزيادة  سليمة  غير  بطريقة  يستثمرها 

أن  يفكر بعواقب ذلك على التربة، أو أنّه يقوم بتأجيرها 

تقصي  «لجنة  جداً.  مرتفع  بمعلوم  آخرين  فالحين  إلى 

الحقائق حول الرشوة والفساد» التي نشرت تقريرها بعد 

رصدت   2011 يناير  الثاني/  كانون  انتفاضة  من  أشهر 

ربما  األكبر،  الجزء  وأغفلت  فقط،  استيالء  حاالت  بضع 

نظراً ألنه في العديد من الحاالت، يصعب إثبات األمر عندما 

ساد  الذي  الحرية  مناخ  «سليمة».  األوراق  كل  تكون 

تونس بعد الثورة مثّل فرصة للعديد من الفالحين الصغار 

أراضٍ  من  بتمكينهم  يطالبوا  لكي  العمل  عن  والعاطلين 

صغيرة تضمن لهم قوتهم وكرامتهم. 

الجزء من  الواردة في هذا  واملعطيات  األرقام  العديد من   &

بالفرنسية)  (صــدرت  أكاديمية  دراســة  من  مستمدة  املقال 

الفالحية  السياسات  في  املختص  اللومي  محمد  للباحث 

والتنمية الريفية.

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

باحث من تونس

الشرقاط
البارحة، كنت في طريقي إلى البيت الساعة الثانية فجراً. هذا ليس حلماً. سمعتُ أنّ عمّال سكك 

القطار الذين يعودون إلى منازلهم في ساعات متأخرة ال يحلمون أو على األقل ال يحضرون في 

أحالمهم، هنالك من ينوب عنهم مثل من يخلفهم في وردياتهم. ال 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 ملا ترقيت إلى ناطور لم أعدْ أحلم. 

هذا ليس حلماً، ال تدعني أكرر ذلك. 

شاهدتُ وأنا أدخل زقاقنا، أني أضع رأسي في جيبي، فنحن عمال السكك ال نضع أيادينا في 

جيوبنا، فتلك إشارة الكسل والخدر. كنت أقصد أنّ رأسي سائب يترنح من التعب بين كتفيّ. 

صدري  على  يده  ويضع  يوقفني  نحوي،  يتحرك  جندي  باتجاهي،  يمشي  إنسان  شخَص 

ويسألني عن بيته. يبدو أنه نبيه وعاقل بما يكفي ليعرف أنّ السؤال عن بيته ال يتطلب جملة «وين 

أكثر.  وتوصيفات  كلمات  تتطلب  الحالة  أنّ  جيداً  يدري  فقط.  بيتنا» 

أكثر لكنه ال يفعل، وظلّ ال 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 الكالم. التائهون الذين ال يصلون إلى أهاليهم ال 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 فعًال، أم أنّ الغائبين املنتظَرين يتحوّلون بفعل 

طاقة االشتياق إليهم إلى كائنات هائمة تبحث عمّن ينتظرها. تبحث وال تعود. تسأل وال تصل.

بعد أكثر من خمس سنوات على انفصال الجنوب، والصدمة 

االحتياطيات  معظم  انتقال  بسبب  أحدثها  التي  االقتصادية 

تفاهم  إلى  الخرطوم  توصّلت  الجديدة،  الدولة  إلى  النفطية 

االستثمار  ميدان  األخيرة  بدخول  يقضي  بكين  مع  عريض 

 450 وزراعة  الجزيرة»،  «مشروع  إحياء  بإعادة  ابتداءً  الزراعي، 

على  السودان  يساعد  استراتيجي  شريك  وبتوفير  فدان،  ألف 

استغالل موارده الطبيعية.

تجربة نموذجية لبكين

تحقيق  على  السودان  ساعد  الذي  الرئيسي  الشريك  الصين  كانت 

اختراق في ملفّ النفط في عقد التسعينيات من القرن املاضي، واالنضمام 

بذلك إلى نادي الدول املصدِّرة، بعدما عانى من رفض الشركات الغربية 

مع  الخرطوم  عالقات  توتّر  بسبب  السودانية  النفط  صناعة  في  العمل 

لها  فرصة  السوداني  النفط  مشروع  اعتبرت  الصين  الغربية.  الدول 

في  األساسية  املرافق  بناء  على  واإلدارية  الهندسية  قدراتها  لتأكيد 

صناعة النفط، من تجهيز الحقول ومحطّات املعالجة وخطوط األنابيب 

وغيرها.. في بيئة غير مؤاتية سياسياً واقتصادياً، ومع غياب تام للبنية 

األساسية. وحدث ذلك في وقت قياسي، ما جعل تجربتها نموذجاً ساعد 

على فتح أبواب القارة اإلفريقية أمام بكين.

في العام 2012، وعقب انفصال الجنوب، زار وزير الخارجية السوداني 

وقتها الصين في مسعى لوضع العالقات الثنائية في إطار جديد بالتركيز 

املسؤولين  زيارات  تتالي  من  الرغم  وعلى  لكن  الزراعي.  الجانب  على 

السودانيين، وخاصة وزير الزراعة األسبق والرئيس البشير نفسه، لم 

يحدث اختراق رئيسي. ولعل الديون الصينية السابقة على السودان 

عقبة.  شكلت  تسديدها  وكيفية  النفطي)  امللف  على  العمل  فترة  (من 

فرغم غياب املعلومات الرسمية، إال أن التقديرات تشير الى ان الصين 

قدمت ما ال يقلّ عن خمسة مليارات دوالر في شكل قروض يفترض أن 

يتم تسديدها عبر شحنات نفطية بعد فترة سماح متفق عليها. لكن 

ذهاب معظم االحتياطيات النفطية إلى دولة جنوب السودان الجديدة 

جعل من الصعب على الخرطوم الوفاء بتعهداتها تلك.

عوامل متغيّرة

بروز  بسبب  الصيني  املوقف  في  التغيير  بعض  بدأ  الوقت،  بمرور 

لالستثمار  أبوابها  لفتح  الخرطوم  استعداد  أولهما  جديدين:  عاملين 

األجنبي، بما في ذلك منح األراضي القابلة للزراعة آلجال طويلة وإسباغ 

األجانب،  املستثمرين  مع  تبرمها  التي  االتفاقيات  على  السرية  من  رداء 

االتفاقية اإلطارية  الدول، وإعطاءها قدراً من الحصانة. وتعتبر  وخاصة 

تعطي  إذ  الصدد  هذا  في  نموذجاً  السعودية  مع  العام  هذا  أبرمت  التي 

الرياض حق استغالل مليون فدان في منطقة نهر عطبرة وأعالي ستيت 

ملدة 99 عاماً، وهي االتفاقية التي أجازها البرملان دون التدقيق في أبعادها 

والكشف العلني للبنود التي قامت عليها.

مساعداً  الجاز  عوض  الدكتور  تعيين  في  فيتمثل  الثاني  العامل  أما 

لرئيس الجمهورية مسؤوًال عن ملف العالقات مع الصين. ويعتبر الرجل 

وفي  للنفط،  وزيراً  كان  إذ  الصينية،  السودانية  العالقات  مهندسي  من 

عهده (الذي استمر أكثر من 15 عاماً) تمكّن من إلحاق السودان بنادي 

الدول املنتجة واملصدرة للنفط ونجح في نسج عالقات متميزة مع مختلف 

دوائر السلطة في الصين، إضافة إلى كونه فاعًال في مطبخ السلطة الذي 

يضع سياسات الحكم ويتابع تنفيذها. ومن موقعه هذا، فهو سيتمكن 

من التنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية وتخطّي العقبات اإلدارية.

الزراعة،  وزير  بقيادة  السودان  كبير  صيني  وفد  زار  املاضي،  الشهر 

العاملة  الصينية  واملؤسسات  الشركات  ممثلي  من  عدد  صفوفه  وفي 

في ميدان الزراعة مثل «أكاديمية شاندونق للعلوم الزراعية» و «مركز 

أبحاث القطن» و «أكاديمية امليكنة الزراعية وأبحاث القمح».. وسجل 

من  بالكثير  حفلت  والرهد،  الجزيرة  مشروعي  إلى  ميدانية  زيارة  الوفد 

الخطب والحديث العمومي عن خطة خمسية حتى العام 2020 وإقامة 

فدان  ألف   450 مساحة  على  بداية  القطن  زراعة  عبر  للنسيح  حديقة 

تتوسع إلى مليون فدان، بضم مشروع الرهد إلى الجزيرة، التي شكّلت 

في وقت من األوقات عماد االقتصاد السوداني كونها تعتبر أكبر مزرعة 

في العالم تحت إدارة واحدة، إذ بلغت مساحتها في ذروة نشاطها 2.2 

مليون فدان. 

املنطقة  عناء بسبب طبوغرافية  إلى كبير  يحتاج  ال  الجزيرة  مشروع 

التي تسمح بالري االنسيابي، ولو أنه يحتاج إلى تأهيل للقنوات واآلليات 

صناعات  من  ذلك  وغير  والزيوت  للنسيج  مصانع  إقامة  مع  الزراعية 

يتعلق  بما  خاصة  املعلومات  من  الكثير  تغيب  اآلن  حتى  لكن  تكاملية. 

من  وأهمّ  بها،  الوفاء  عليها  التي  وااللتزامات  الصين  مسؤولية  بمدى 

ما سيكونون شركاء  وإذا  املزارعين،  مع  العالقة  نوعية  ذلك بخصوص 

حراً  ملكاً  تعتبر  املشروع  أراضي  من  كبيرة  نسبة  بأن  علماً  أجراء،  أم 

للمزارعين، أو أنهم كانوا يزرعونها لزمن طويل.. وكذلك هناك أسئلة 

الذي  الزراعي  النموذج  اتباع  في  الخيار  لديهم  سيكون  ما  مدى  حول 

ستقرّره الصين أم سيكون لهم زراعة ما يرغبون به. كذلك لم تتضح 

بصورة دقيقة حدود ومسؤولية الجانب الحكومي وشكله، خاصة فيما 

يتعلق باملسائل اإلدارية، فهذا استثمار دولة يحتاج إلى وجود رسمي من 

قبلها في الجانب املقابل كي تتوازن املعادلة.

نقاط سلبية

ال  نقاط سلبية عديدة  إلى  أشاروا  الزراعي  امليدان  في  الباحثين  بعض 

الشركات  أن  ذلك  ومن  باليقظة.  والتحلي  االعتبار  في  وضعها  من  بد 

بالبيئة  واالهتمام  الشفافية  مثل  ميادين  في  بتقاليد  تتمتّع  ال  الصينية 

وتطبيق أفضل السياسات والخيارات، األمر الذي يمكن أن يفتح الباب 

واسعاً ألضرار بيئية واقتصادية وتنامٍ للفساد، ألن التركيز سيكون على 

تحقيق الربح في املقام األول، دون االهتمام الكافي بتدريب عناصر بشرية 

من السودانيين لتتولى إدارة هذه املشروعات. كما أنّ الصين تسعى إلى 

للعمالة  تُترك  أن  يفترض  التي  املجاالت  في  حتى  عمالتها  وجود  تكثيف 

املحلية.. هذا إلى جانب ضعف إحساسها بقضايا املسؤولية االجتماعية 

تجاه املجتمع الذي تعمل فيه.

البعض  إن  بل  الصحف،  صفحات  إلى  طريقه  وجد  النقد  هذا  مثل 

عن  التفصيلية  املعلومات  غياب  في  أنه  وجلية  واضحة  بصورة  كتب 

آفاق وعناصر االتفاقيات املبرمة مع الصين، فإنّ الباب انفتح واسعاً أمام 

اإلشاعات والتأويالت املختلفة، وأنّ الصين ستعمل من خالل مشروعها 

الزراعي هذا في الجزيرة على وضع يدها على  املشروع واسترجاع الديون 

التي لها على السودان. وحذّر البعض من أنّه إذا صدق جزء صغير من 

ستكون  استقراراً  السودان  مناطق  أكثر  إحدى  فإنّ  اإلشاعات،  هذه 

معرّضة إلى فتنة واندالع نزاع على ملكية األرض وكيفية التصرف فيها، 

وسيتزايد اإلحساس بالغبن ألن مشروع الجزيرة لم يستفد من املليارات 

التي حصلت عليها الحكومة إبان فورة النفط وهو يصبح اآلن مطالباً بأن 

يسدّد ديون تلك الفترة.

بهذه  الدفع  في  الخاصة  أجندته  والصين  السودان  من  لكلّ  أن  على 

االقتصادية  الصدمة  آثار  من  يعاني  يزال  ال  الذي  فالسودان  العالقة. 

إلى شريك  الغربية، يحتاج  االقتصادية  املقاطعة  الجنوب ومن  النفصال 

التجربة  باب  ومن  الصين  بينما  الكثير،  يقدّم  أن  يمكن  الصين  مثل 

السابقة من خالل النفط، ترى في السودان مدخًال لبقية القارة األفريقية، 

وأنّه من خالل موارده الطبيعية الهائلة يمكن أن يوفّر للشركات الصينية 

ميداناً خصباً لالستثمار في املواد األولية، خاصة في ميدان توفير الغذاء 

الذي أصبح هماً مقيماً للكثير من الدول.

لكن يغيب عن هذا التوجّه حتى اآلن عنصر املواطن العادي املستفيد أو 

املتضرّر األول من هذا االستثمار. بسبب الغموض الذي يلفّ االتفاقيات 

والواجبات  الحقوق  له  أصيًال  شريكاً  كونه  في  هذا  من  وأهم  املبرمة 

في  االجتماعي  والبعد  اإلنسان  تضع  ال  التي  التنموية  فالتجارب  كافة. 

قلب حركتها ينتهي بها األمر إلى تردٍ اقتصادي يضيف عنصراً جديداً 

إلى عدم االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي، خاصة أن هناك 

حركات نشطة حول العالم ناقدة ومتابعة لكيفية التصرف في األراضي 

من قبل املستثمرين األجانب، ويمكن للسودانيين أن يتأثروا بها.

 

 كاتب صحافي من السودان مختصّ بقضايا النفط

السودان يفتح أراضيه لالستثمارات األجنبية؟

محمد رامي عبد املولى

السر سيد أحمد

دلير شاكر - العراق

تونس: فالحون من دون أرض وأراضٍ بال فالحين (1)



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«، 

الجزائر  املسلمات في  النساء  بيار سريني، »نزع حجاب  جان 

هوس كولونيالي«(.

األصل  كشف  وقصَد  شك،  ال  حسنة  بنيّة  مكتوب  املقال 

النساء  حجاب  بنزع  الحالي  الفرنسي  للهوس  الكولونيالي 

لكن  إلــخ...(.  و«االستيعاب«  »الالئيكية«  )باسم  املسلمات 

املشوّهة  األزمنة  إلى  التقريبية  يعاني  رجوع  فيه  املوضوع 

بالوقائع  جهله  وبسبب  االستقالل.  وحرب  للكولونيالية 

التاريخية التي يوردها، وبسبب أخطاء اإلدراك التي يسوقها، 

فهو يسهم في حجب العناصر الفعلية للصراع الحالي للنساء 

في  سواء  تحررهنّ،  أجل  من  اإلسالمية«  للثقافة  »املنتميات 

الجزائر أو في فرنسا.

بمالحظة  املوضوع  عن  املعذَّبة  األخيرة  الصيغة  هذه  تنتهي 

برأي  املذنبة    )FLN( الجزائرية   الوطني  التحرير  عن جبهة 

»مدونة  برجوع  وبالتحديد  املرأة«،  »تحرير  لعرقلتها  الكاتب 

)ال   1984 في  املقَرّة  الشخصية(  األحــوال  )قانون  األســرة« 

للمقررات  متقدمة  خطوات  عن  النص(  يقول  كما   1986 في 

أهمية  الكاتب  عليها  يضفي  التي   ،1959 لعام  الكولونيالية 

من  الوقت  ذلك  في  الجزائريين  بين  ليس  ألنه  بها...  مبالغاً 

السلطات  تصدره  قانون  أو  مرسوم  إلى  التفات  أدنى  يلتفت 

الكولونيالية.

أرسي  الذي  النظام  لطبيعة  التطرق  عدم  الكاتب  باختيار 

الثمانينيات،  في  التحرير  جبهة  وبتقديمه  االستقالل،  بعد 

شرعية،  لقرارات  كمركز  وفقاعة،  أوحدَ  حزباً  كانت  حين 

الجزائريات  من  املعيش  الواقع  كبيرة  بصورة  الكاتب  يشوّه 

والجزائريين في الفترة التي أعقبت االستقالل. واعتبار النص 

السياسية  الساحة  النساء عن  أن هناك غياباً ملوضوع تحرر 

الجزائرية، يكشف جهاًل بالنضاالت الحالية الجارية من أجل 

دولة القانون وإنهاء الديكتاتورية، وهي نضاالت يقودها رجال 

ونساء من تيارات سياسية متنوعة.

أنّ  يفترض  أنه  يعني  ما  السياسي،  بالنظام  الكاتب  يكترث  ال 

تحرر املرأة الجزائرية يمكنه أن يتحقق من دون إعادة نظر في 

أن  يكفي  املنطق،  هذا  ووفق  للحريات.  والقاتل  املستبد  النظام 

كان  أنّه  يفكر  ليحصل.  املرأة  تحرر  االستبدادي  النظام  يقرر 

وهو  فعل،  ما  يفعلوا  أن  الجزائريين  من  بورقيبة  نظراء  بإمكان 

ما يقدم املجتمعات املغربية مجتمعاتٍ خاضعة، بال تمايزات بينها 

تخص التاريخ والشروط. ولكن ليس كل هذا هو بيت القصيد.

الكولونيالي تظهر من خالل اختصارات  النظام  نوستالجيا 

متعددة. تبدو الفرصة التي فُوِّتت زمن االستعمار هي ما يهم 

الكاتب، فيعيد املصير السيئ للجزائريات إلى فشل سياسات 

يعدّ  فهو  وهكذا،   .1958 عام  االستعراضية  الحجاب  نزع 

التشويه  تحليل  نفسه  على  موفراً  بالياً،  اإلسالمي  القانون 

الذي ألحقته به اإلدارة الكولونيالية. كذلك قُلّصت مساهمة 

النساء في املعركة املعادية للكولونيالية بتعابير غريبة، كالقول 

الجزائري«  للبيان  الديموقراطي  »االتحاد  من  جزائريات  إنّ 

أنّ   1954 ـ   1953 عامي  كتبن  عباس(  فرحات  أسسه  )حزب 

وأنّ  مزدوجة،  إمبريالية  وأنهما  متساويان،  واإلسالم  فرنسا 

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 

أسسه  )الذي  الجزائري  الشعب  حزب  ومن  التحرير  جبهة 

مصالي الحاج(، وأنهما متفقان على إبقاء املرأة معزولة في املنزل 

وخلف حجاب.

جرى  التي  التحرير  حرب  لسيرة  التقديسية  املبالغات  نقد 

تعظيمها، هو بال شك ضروري. لكن اختصار مساهمة النساء 

بالوجود في املنطقة املحررة وببعض املمرضات في الجبال مع 

كاتب  أنّ  املؤكد  ومن  للواقع.  مخالف  )»املاكيزار«(  »الطفّار« 

املقال لم يشاهد »10949 امرأة«، الفيلم الوثائقي املميز)2014( 

املجاهدة نسيمة حبالل.  يتناول سيرة  الذي  لنسيمة قصوم 

فلو فعل، لرأى كيف أنّ عدداً من الجزائريات من حزب الشعب 

قاسية. كذلك  1940، وسط ظروف  عام  منذ  النضال  دخلن 

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 رجااًل ونساءً. وما كان بإمكان 

»مخطط القسنطينة« لعام 1959، وهو محاولة جرت في ربع 

 130 عن  الناجمة  املهولة  االختالالت  تصحيح  األخير،  الساعة 

سنة من االستعمار. عام 1962 عند االستقالل، كانت األغلبية 

معتلة  صحة  ذوي  وفقراء،  أميين  الجزائريين  من  الساحقة 

وسكن بائس. وكان اتساع حجم الفقر كبيراً إلى حد أنّ علماء 

االجتماع في تلك الفترة استخدموا مفهوم »التشرد/ التسول 

التشديد )كما  الوضع  العام« في وصفهم. وال يمكن في هذا 

البالية استمرت وعلى  املوروثات  أن  يفعل نص سيريني( على 

أنه جرى رفض كل تأثير غربي.

بانتزاع  الجزائرية  الوطني  التحرر  حركة  تمسك  وبسبب 

املناطق وضمّها إلى نفوذها، تنبه خبراء »محاربة االنتفاضات« 

)وهو »علم« أسسه أصاًل الضباط الفرنسيون ملجابهة حركة 

املقاومة  قلب  هنّ  النساء  أن  إلى  الجزائرية(  الوطني  التحرر 

لشعبهنّ:  األصلية  القيم  نقل  يوفّرن  كنّ  وأنهنّ  الجزائرية، 

ما  عادل،  غير  لنظام  والخضوع  الكولونيالية  السيطرة  رفض 

كان  املقاومة،  ولكسر  الجزائرية.  »الهوية«  الكاتب  يسميه 

يجب إذاً كسب معركة النساء بواسطة »فعل سيكولوجي«، 

الشخصية.  ونزع  اإلحباط  وإشاعة  الذاكرة،  يقوم على محو 

الغاية،  لهذه  الدعائية  الحرب  وسائل  كل  استخدام  جرى 

الريف  فرق  من  الكولونيالية،  السلطة  مستويات  كل  وعلى 

إلى القيادة العامة واألجهزة املختصّة، في الجيش وفي الحقل 

الحكومات  تاريخ  في  امرأة  أول  أن  صدفة  وليس  السياسي. 

عائلة  إلى  تنتمي  ولكنها  البلد«  أبناء  »من  كانت  الفرنسية 

حكومة  في  دولة  وزيرة  كارا،  سيد  نفيسة  )وهي  »متقدِّمة« 

االجتماعية  املسائل  وُكلفت   ،1962-1959 دوبريه  ميشيل 

القانون  في  الشخصية«  األحوال  »مدونة  وتطوير  للجزائر 

اإلسالمي(.

الجنراالت ساالن  النص سنصادف رجااًل مثل  وفي قلب هذا 

انقالباً  قاد  الذي  الفرنسي«  السرّي  »الجيش  مؤسسي  )من 

فاشاًل على ديغول في 1961( أو ماسو )الوحدة املظلية العاشرة 

وضع  تطوير  في  كنشطاء  خاصّة(  بوحشية  تميزت  التي 

النساء، بينما قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية في تونس 

ليست  تلك  كانت  وإن  قروسطيون،  ذكوريون  متسلطون 

بالتأكيد نية الكاتب. وهذا يشبه »تقاسم الثقافة« التي كان 

يدعو إليها رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيلون.

إن التخطيط للحملة »النفسية/ السياسية« لعام 1958 ال 

يسمح بأي شك في طبيعتها. في إطار عقيدة »الحرب املضادّة 

للثورة« التي نظّر لها وطبقها الضباط الفرنسيون وقتها، لم 

كولونيالياً«  »استيهاماً  املسلمات  النساء  حجاب  نزع  يكن 

استراتيجية  بل  املقال،  عنوان  يقول  كما  الهوس  بمعنى 

في  وُضعت  فقد  ذريعاً،  فشاًل  أنها فشلت  برغم  وهي  مفتكَرة. 

التطبيق بطريقة منهجية.

اعوجاجات  بأن  الفرنسيين  الكتاب  إقناع  يمكن  كيف 

االستقالل ال يمكن مقارنتها وال قياسها بما كانته الكولونيالية؟ 

كما  الجزائر  في  املسلمات،  للنسويات  الصعب  النضال  وأن 

ضدّ  طويل  زمن  منذ  خوضه  يجري  مكان،  وكل  فرنسا  في 

االضطهاد  من  الجديدة  واألشكال  البطريركي  االضطهاد 

فتجد  الجدد،  الحداثة  مبعوثي  مرارة  وأما  الالديموقراطي؟ 

حلها في »املراجعة«، حيث إعادة كتابة التاريخ تخدم بالدرجة 

فكيف  وإال  دونه.  من  أو  بقصد  الحاضر،  من  أغراضاً  األولى 

رهيبة،  كانت  الكولونيالية  »السياسة  قبيل  من  جملة  نفهم 

ولكن ومع األسف، فإن الجزائريات فوّتن فرصة تحررهن عام 

1959، وهن يدفعن الثمن حتى اليوم«.

الجزائريات  ليست  املعمورة،  نساء  كل  فكما  ال!  لكن 

ممنوحة.  ولحريات  النية  حسني  ملحررين  ألوصياء،  بحاجة 

راكدات  مواطنات  وال  خاضعة،  كائنات  لسن  الجزائريات 

القانون  وسيادة  العدالة  أجل  من  اليوم  ونضالهن  سلبيات. 

الكولونيالي،  الليل  خالل  صيغت  التي  املقاومة  روح  من  ينهل 

الديموقراطية والحريات  أجل  العامّة من  الحركة  ويندرج في 

في هذا البلد.

صحافي من الجزائر

 8.4 منها  لتستودر  إسرائيل  مع  األردنية  الحكومة  أبرمته  الذي  العقد  قيمة  دوالر  مليار 

في  بالغاز  تزويدها  تبدأ  أن  على  عاماً،   15 ملدّة  يومياً  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  ماليين 

االتفاقية  أنّ  األردني  اإلعالم  وزير  وقال  »ليفاياثان«.  حقل  مخزون  استغالل  بدء  مع   2019

سنوياً«! دوالر  مليون   600 حوالي  اململكة  على  وتوفّر  إلسرائيل،  مرتهناً  األردن  تجعل  »ال 

.. بــألــف كـلــمـة

نـوافــذ

الـخمــيــــــس 4

حـلـــــم.. 

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

Assafir Arabi ـ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ـ

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

مدونات

محمود شبّر / العراق  التاريخ الكولونيالي لنزع حجاب الجزائريات

عمر بن درة

مترو برلين خريطة البالد

طارق رافع - ترشيحا            )نصّ وتصوير: محمد بدارنة - فلسطين(  حياة الحاج - الخالصة دارين خطاب - الزيب 

اإلجهاض اآلمِن البترول انتصر على الدم مرة أخرى

للحقوق باسم الدين.. دُمّر العراق املصرية  املبادرة  من  كلّ  بها  شاركت  حملة  #اإلجهاض_اآلمن_ينقذ_الحياة 
RESURJ النسوي لدعم الحقوق والصحّة الجنسية واإلنجابية،  الشخصية وتحالف 

في فعاليات اليوم العاملي لإلجهاض اآلمِن 28 أيلول/ 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 262 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبات 

على املرأة في حالة لجوئها إلى اإلجهاض غير القانوني.

حاالت  في  اإلجهاض  على  الحصول  في  النساء  تجعل حق  أن  املصرية  الحكومة  على   -

وجود 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 واغتصاب 

املحارم الوصول إلى إجهاض آمِن وقانوني.

من صفحة املبادرة املصرية للحقوق الشخصية )فايسبوك(

جنيف  في  والثالثين  الثالثة  اإلنسان  حقوق  مجلس  دورة  في  جهدها  بكل  السعودية  سعت 

انتهاكات جميع  في  للتحقيق  بإرسال لجنة دولية مستقلة  بقرار يقضي  الخروج  إفشال  إلى 

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.

املنظّمات  إليه  بكثير مما طمحت  أقلّ  القرار  أخرى، وكان  مرة  الدم  انتصر على  البترول  أن  رغم 

والتعديل  األوروبي،  االتحاد  داخل  النقاش  بأن  قالوا  مراقبين  أن  إال  هولندا،  به  وطالبت  الحقوقية 

غير  األوروبي  االتحاد  موقف  في  بسيطاً  ولو  تطوراً  يعكس  العربي  القرار  على  تمّ  الذي  البسيط 

املتسامح مع االنتهاكات في اليمن. تعرف السعودية أكثر من غيرها معنى إرسال لجنة تحقيق دولية 

اليمن، لذلك سخّرت كل طاقاتها واستخدمت الدول الحليفة لها للحيلولة دون ذلك. لكنها  إلى 

تعرف أيضاً أنها تواجه ضغطاً بسبب انتهاكاتها في اليمن لم يسبق لها أن واجهت مثله من قبل.

من صفحة Radheya Alnutawakel )عن فايسبوك(

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(..

وتريدون  داعش!  بعد  على مستقبله  وخايفين  العراق!!  أن تصيروا حماة  تريدون  ورا 13 سنة  وهسّه 

اتصلحونه!!

ولكم أصاًل 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 Alsumery )عن فايسبوك(
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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...
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