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لكم تاريخكم ولنا تــاريــخ ..ما ال
ي ــروى عــن عهد املـلــك السعودي
عـبــدالـلــه .و «س ــادي ــة» الـقــانــون،
ك ــأداة للقمع واالسـتـعــاء تنتهك
س ـيــادتــه .وخ ـتــان الـنـســاء مــدان
ومستنكر ..ولكنه ال يتراجع.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

الخميس  12شباط  2015ـ املوافق  23ربيع الثاني  1436هـ ـ العدد 12995

«ما قبل» انتفاضة دوار اللؤلؤة في البحرين

كيف تــدفــع السجون املعتقلين
الى التحول ملتشددين :التجربة
املصرية املتكررة .ودالالت التغيير
فــي أنــاش ـيــد حــركــة ح ـمــاس عبر
الحقبات .وفي الزاوية الحمراء:
تعليمات بالجنون.
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الحاكمة وقراراتها ،أو تحقيق إصالحات جدية على النظام السياسي في
البالد .لم تخفف األجهزة األمنية قبضتها رغم وجود كتلة الوفاق البرملانية
املكونة من  18نائباً في مجلس  2006ـ ـ  .2010ولــم تتوقف عن منع
التجمعات واملسيرات ،ومالحقة نشطاء املعارضة ،بمن فيهم أنصار الوفاق
أنفسهم ،ولم تتوقف اإلجراءات الحكومية لتغيير التركيبة السكانية في
البحرين عن طريق التجنيس الجماعي ،خاصة لألفراد املجندين من اليمن
وباكستان وسوريا للخدمة في املؤسستَيْن األمنية والعسكرية.

في أوج التفاؤل الــذي اجتاح املنطقة العربية بعد هــروب بن علي
واسـتـقــالــة م ـبــارك ،ب ــرزت فــي البحرين دع ــوة لتنظيم «ي ــوم غضب
وطني» في  14شباط /فبراير  .2011الختياراليوم عالقة باالحتفاالت
الرسمية بتحول البحرين مــن إم ــارة إلــى مملكة ،وإع ــان دستورها
امللكي في ذلك اليوم نفسه قبل تسع سنوات ،أي في العام  .2002لم
تكن الجهة الداعية« ،حركة شباب  14فبراير» ،أو قياداتها معروفة
سابقاً .إال أن الدعوة أثارت نقاشاً واسعاً وحاداً ،برز بعضه في مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي طيلة أكـثــر مــن أرب ـعــة أســابـيــع سبقت الـيــوم
املحدد .فعلى تلك املواقع املفتوحة ناقش مشاركون بأسماء مستعارة،
مثلما فعل أقرانهم في مصر قبل أسابيع ،مستلزمات نجاح الحراك
وشعاراته وأماكنه .في تلك النقاشات جاء ذكر دوار اللؤلؤة من ضمن
أماكن أخرى محتملة النطالق املسيرات أو ختامها.

تحالفٌ ظرفي لم يكن في الحسبان

لم يكن مستغرباً أن تحتضن التنظيمات السياسية والحقوقية غير
املعترف بها الدعوة إلى «يوم غضب وطني» .فهذه الجمعيات تكفلت
وبدأبٍ منذ  2005بتأطير األنشطة االحتجاجية وتوفير الغطاء الحقوقي
والسياسي لها ،على الرغم من أنها لم تنجح في عرقلة العملية السياسية
القائمة املستندة إلى دستور  .2002لهذا رأينا عبدالوهاب حسين ،الذي
دعا قبال إلى مقاطعة انتخابات  ،2010يعلن في  2011/2/11أن «تيار
الوفاء اإلسالمي وحلفاءه قد عقدوا العزم على أن يكونوا جزءا من حركة
هذا الشعب .فهم ال يرون طريقا لالصالح والتغيير اال عبر التحرك الشعبي
السلمي الضاغط» .أعطى ذلك البيان وأمثاله ،في البحرين ومن املنفيين
خارجها ،زخماً إضافياً ومشروعية للدعوة إلى «يوم غضب وطني» .هذه
الدعوة لم تعد صادرة عن شباب مجهولي الهوية والهدف ،وال هي دعوة
إلــى القيام بمغامرة غير محسوبة النتائج قد تطيح إنـجــازات حققتها
املعارضة في االنتخابات األخيرة.
عشية يــوم الغضب ،نشأ تحالفٌ ظرفي بين املجموعات الشبابية
امل ـنــدرجــة فــي «حــركــة ش ـبــاب  14ف ـبــرايــر» وب ـيــن تنظيمات سياسية
يقودها مناضلون مخضرمون ،تمارس دورها خارج الحيز الرسمي املتاح
لجمعيات املعارضة .لم يكن ذلك التحالف ممكناً في ظــروفٍ اعتيادية.
ولكن البحرَيْن كغيرها في سائر أرجاء الوطن العربي لم تعد كما كانت
قبل مجيء الربيع إلى تونس ومصر .ولهذا كان ممكنا لذلك التحالف
الظرفي أن يفرض نفسه وشعاراته طيلة الفترة التي دامت فيها انتفاضة
دوار اللؤلؤة .وفوق ذلك استطاع أن يجتذب إلى املشاركة فيها جمهور
وقيادات الجمعيات السياسية املعترف بها إلى درجة أن يستقيل نواب
الوفاق الثمانية عشر من البرملان ،إقراراً بفشل العملية السياسية وفق ما
كانت العائلة الحاكمة تريدها أن تكون .ال توفر املقابالت التي أجريتها وال
الشهادات املنشورة مادة كافية لتحديد تأثير التآزر بين طاقات «حركة
شباب  14فبراير» وقدراتهم النضالية وبين خبرة املناضلين املخضرمين
في الجمعيات السياسية والحقوقية غير املعترف بها .إال أنه من الثابت
أن الطرفين وصال عبر تحالفهما الظرفي إلى ما هو أوسع من جمهورهما
املحتمل ،وحققا تأثيراً في مجاالت تتعدى مجاالتهما االعتيادية.

لم تثر املناقشات والتحضيرات لتنظيم «يوم غضب وطني» في ذلك
اليوم قلقاً لدى الجهات الحكومية أو بين تنظيمات املعارضة املعترف
بها (أي املسجلة حسب القانون لدى وزارة الشؤون االجتماعية) .كان
لكلٍ من الطرفَيْن ،الحكومي واملعارض املعترف به ،أسبابه لتوقع فشل
تلك الــدعــوة ،أو وفــي أحسن األح ــوال ،أن تنحصر نتائجها في فعاليات
احتجاجية صغيرة ومتفرقة تنتهي بانتهاء يومها .فما أكثر الفعاليات غير
املرخص لها التي يقوم بها هذا الطرف أو ذاك لتحريك الشارع طيلة
السنوات التسع املاضية ،وما أسهل قمعها أو احتوائها .اتضح في ما بعد
خطأ تلك الحسابات ألنها لم تأخذ بعين االعتبار مدى تأثير األمثلة التي
ضربها الشباب التونسي واملصري في إلهام نظرائهم في البحرين..
عــاوة على استخفاف الطرفَيْن بقدرات املعارضة غير املعترف بها على
إدامة حراك احتجاجي.

«البحرين ليست تونس أو مصر»

لخصت هــذه العبارة املوقف الرسمي من االستعدادات ليوم الغضب
الوطني .إال إنها لم تكن هروباً بالغياً من مواجهة الواقع ،بل كانت تعبر
عن قناعة راسخة لدى العائلة الحاكمة في البحرين بأنها تمتلك أدوات
لم يكن يمتلكها أي من علي او مبارك للسيطرة على الوضع وحماية
اس ـت ـقــراره .فــا يتوقع أحــدٌ أن تنقسم العائلة الحاكمة على نفسها
رغم ما تنشره بين الفينة واألخــرى مقاالت «متابعين» عن تنافس بين
أجنحتها .كما ال يمكن التشكيك في ثبات والء املؤسستيْن العسكرية
واألمنية التي تتشكل قياداتها ومراتبها العليا من أبناء العائلة الحاكمة
نفسها ومن أبناء عدد محدود من «القبائل العربية األصيلة» .بينما يتم
التجنيد للمراتب الدنيا من أبناء العوائل السنية الفقيرة بشكل أساسي
أو من مجندين من باكستان واليمن وسوريا واألردن ،الذين ال يربطهم
بالبحرين إال الوالء لصاحب عملهم .ولقد أثبتت املؤسستان عبر العقود
األربعة التالية الستقالل البحرين قدرتهما على استخدام العنف إلى أبعد
الحدود لقمع تحركات املعارضة.
كانت عبارة «البحرين ليست تونس أو مصر» تشير أيضاً إلى عامل
آخــر .فالبالد خرجت قبل أقــل من أربعة أشهر (تشرين األول/أكتوبر
 )2010مــن وطـيــس انـتـخــابــات برملانية وبـلــديــة شــاركــت فيها جميع
تنظيمات املعارضة املعترف بها .وأسفرت تلك االنتخابات عن فوز  18من
مرشحي جمعية الوفاق مما كرّس قوتها السياسية كمحاور للسلطة
باعتبارها أكبر كتلة نيابية ،عالوة على كونها أقوى تنظيمات املعارضة
في الشارع .وعبرت عن ذلك البرقيات املتبادلة بين رئيس جمعية الوفاق
ورئيس الوزراء للتهنئة بنجاح تلك االنتخابات وبـ «املشاركة الشعبية
الواسعة التي جسدت روح الديموقراطية والشفافية .وأكــدت اللحمة
الوطنية في ظل املشروع االصالحي الذي ارسى قواعده جاللة امللك املفدى
بحكمة واقتدار» ،بحسب ما أوردت الصحف آنذاك.
أسهمت أجواء االبتهاج والتفاؤل التي سادت أوساط قيادات املعارضة
(املعترف بها) بإإلنجاز االنتخابي في إقناع صانعي القرار بأنها لن تقبل
االنجرار وراء الدعوة لتنظيم يوم غضب في يومٍ تحتفل البالد رسميا
بذكرى إعالنها «مملكة دستورية» .لهذا أيضاً كانت منصّات النظام
اإلعالمية طيلة تلك الفترة تكرر تأكيد قدراته السياسية واألمنية ملواجهة
محاوالت زعزعة االستقرار والتفاهمات السياسية القائمة ،وإحباطها .ومع
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فــــي امل ـ ــغ ـ ــرب« ،الـ ــغـ ــربـ ــاء»
ي ــق ــل ــب ـــ ــون ن ــم ــط اإلنـ ــتـ ــاج
الــــفــــاحــــي .وفــــــي «بـ ــألـ ــف
ك ــل ــم ــة» ،مــتــضــامــنــون مــع
فلسطين من العالم :سيرة
أناس عاديين.

المركزية القيادة

محمد املهدي  -البحرين
ذلك ،اتخذ امللك عدداً من اإلجراءات االستباقية .فمن جهة أعلن الديوان
امللكي عن عدد من «املكرمات» بما فيها منحة مالية قدرها ألف دينار لكل
عائلة بحرينية (بكلفة إجمالية تصل إلى ما يعادل  385مليون دوالر).
وتضمنت املكرمات اإلعــان عن وضــع خطط لبناء مدينتين جديدتَيْن
ملواجهة األزمة السكنية وخاصة بين الشباب .ومن جهة أخرى ،تم اإلعالن
عن عدد من الفعاليات االحتفالية بمناسبة  14فبراير ،يوم إعالن الدستور
وإعــان تحول البحرين من إمــارة إلى مملكة» .ومن بين تلك الفعاليات
مهرجانات رياضية ومسيرات وحفالت غنائية.

معارضة أخرى تحت الرماد

في عام  ،2005برز إلى العلن انقسام املعارضة حول املوقف من الدستور
الذي صدر في  2002بمرسوم ملكي ،وحول املوقف من سلسلة املراسيم
والقوانين التالية املقيدة للحريات ،بما فيها «قــانــون الجمعيات لعام
 »2005الذي وضع النشاط السياسي بمختلف أشكاله تحت إشراف
كل من وزارتَ ـيْ العدل والشؤون االجتماعية .ونشأ جراء تباين املواقف

من الدستور والقوانين التالية له ما يندرج ضمن «جمعيات معترف بها»
و «جمعيات غير معترف بها» ،وهذه األخيرة هي التي رفضت تسجيلها
رسميا حسب اشتراطات القانون الجديد .من أبــرز التنظيمات غير
املعترف بها «تيار الوفاء اإلسالمي» بقيادة عبد الوهاب حسين و «حركة
الحريات والديمقراطية ـ ـ حق» بقيادة حسن مشيمع .ودون الدخول في
التفاصيل ،فللرجلَيْن تاريخ نضالي ،تعرضا فيه للسجن لفترات طويلة
ومتكررة ،كما ان لهما مكانة دينية وشعبية معتبرة بين مختلف الفئات،
بمن فيها مناصرو «جمعية الوفاق» وغيرها من الجمعيات املعارِضة املعترف
بها.
اتضح في ما بعد أن الشبكات الشبابية التي بــادرت بالدعوة لتنظيم
«يوم الغضب الوطني» كانت تخاطب شارعاً على استعداد ملحاولة فعل
ما فعله أمثالهم في تونس ومصر .فرغم ما رافــق الحمالت االنتخابية
(تشرين األول /أكتوبر )2010من مساجالت ،وما طرحه الفائزون فيها من
وعود وتعهدات ،فلقد خيّمت مشاعر اإلحباط والخشية من أن يكرر برملان
 2010عجز برملانَيْ  2002و 2006عن تحقيق أي تغيير في برامج العائلة

لهذا الشعار باإلضافة إلى شعارات أخرى ،من قبيل «املبادرات امليدانية»
و «تجاوز حاجز الخوف» أهميتها لفهم قيام التحالف الظرفي بين شباب
«حركة شباب  14فبراير» وبين مخضرمي التنظيمات السياسية غير
املعترف بها .رُفع شعار «ال مركزية القيادة» من قَبْل ،ولكنه جوبه دائماً
بمداخالت عن الوحدة الوطنية وعدم تشتيت الجهود ،ناهيك عن شبهة
غياب الغطاء الشرعي التي تخيف النشطاء املتدينين .اهتم الطرفان في
ذلك التحالف الظرفي بترويج شعارَيْ «المركزية القيادة» و «املبادرات
امليدانية» بحجج كثيرة منها ضمان استمرار الحراك حتى بعد حملة
اعتقاالت كاسحة متوقعة .ومع ذلك لم يغب عن أحد أن رواج الشعارَيْن
سهَّل على الطرفيْن االلتفاف على التفاهمات السياسية التي أدت إلى قبول
الجمعيات املعارِضة املعترف بها باملشاركة في العملية السياسية عبر
البرملان رغم مآخذها على دستور  2002وما تولّد عنه .ولعل في استمرار
رواج الشعارَيْن ما يفسّر بقاء انتفاضة دوار اللؤلؤة ذات وهج يومي حتى
بعد أربع سنوات على دخول القوات السعودية واإلماراتية لقمعها بعد
ذلك بشهر ونيف ،أي في آذار /مارس.2011

عبد الهادي خلف
أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة لوند ـ السويد ،من البحرين

طنجة وحلب
عندما كنت أدرّس طلبتي بحلب رواية «وداعا
روزالي» للكاتب التونسي حسونة املصباحي ،لم
أكن أدرك أنّ بعض املقاطع التي اخترتها سوف
تقودني للمصير ذاته ،بكل خيبات شخصياتها،
وبـكــل ق ـطــرات ال ـعــرق الـتــي كــانــت تتصبب تعبا
وضـجــرا وانـكـســارا مــن أجـســاد املـهــاجــريــن ،وهم
ع ـل ــى م ـت ــن ال ـس ـف ـي ـن ــة ،يـ ـس ــرح ــون ت ـح ــت شـمــس
م ـض ـيــق ج ـبــل طـ ـ ــارق ،وي ـت ــوق ــون ل ـق ـضــاء إجـ ــازة
صيفية سـعـيــدة فــي طـنـجــة ،بـعـيــدا بـعــض الــوقــت
ع ــن أوروبـ ـ ــا وهـ ـم ــوم ال ـغــربــة وقـ ـس ــاوة «ال ـب ــرد،
العتمة الدائمة ،السكن في أحياء القصدير ،وفي
األقبية املظلمة وغــرف السطوح الضيقة ،والعمل
في أقسى الظروف واإلهانات اليومية».
طـنـجــة وم ــا أدراك مــا طـنـجــة ،روزال ـ ــي الـحـبـيـبــة ،بكل
مساجدها البهية وأســوارهــا املدّعمة بــاألبــراج الدفاعية
وأبوابها التي لها ألف مفتاح ومفتاح .أما مدينتي حلب،
فكانت تتشابه مع طنجة في هــذه الطقوس الروحانية
املـسـكــونــة بـصـلــوات ال ـجــوامــع ومــآذن ـهــا وع ـبــق األب ــواب
القديمة ومفاتيحها.
لم يكن اختياري لنص حسونة املصباحي ألنه
ترك تونس أيام حكم زين العابدين بن علي ،وأقام
بمدينة ميونيخ وأصــدر روايــات عديدة هاربا من
بطش الديكتاتور وسكاكينه التي تقطع األرزاق
قبل األعناق ،وال لشدة إعجابي بالسيجار الفاخر
الذي كان يدخنه ،منتشيا بإزاحة بورقيبة ،وال ألنّ
مدينتي كانت عالقتها ممتازة مع الغرب ،على األقل
منذ تاريخ تأسيس أول قنصلية في خــان الوزير
باملدينة القديمة سنة  ،1548قبل تأسيس أول
قنصلية بطنجة سنة  .1788بــل لسبب واحــد
فقط هــو أنــنــي تعاطفت مــع شخصيات الــروايــة،
وخــاصــة مــشــهــد الــرحــلــة الــصــيــفــيــة ال ــى طنجة،
وهــذه السفينة التي تحمل املهاجرين املكتظين
ب ــأع ــداد كــبــيــرة ،م ــن أط ــف ــال وم ــراه ــق ــات ونــســاء
بدينات وشيوخ متعبين ،ورجال يدخنون بشرود،
حاملين بقضاء إجازة سعيدة في ربوع الوطن الذي
«طــردهــم ش ـرّ ط ــردة» ،طــردهــم بــاألمــس ويطردنا
اليوم ،نحن البسطاء والفقراء ،والــذي يوما بعد

يوم يمارس هواياته الشاذة في ترحيلنا على مبدأ
بالد الله واسعة ،ويبرر فساده وفشل خططه في
التنمية املــوعــودة ..نحن األبــريــاء الــذيــن ال نحب
ركوب السفن ونصاب عادة بدوار البحر وندوخ،
كما ال نرغب ركــوب الطائرات وربــط األحزمة وال
مشاهدة بيوتنا من السماء ،بل كنا نرغب بالبقاء
بــهــا ،نــســرح ونــمــرح مــع أوالدنـ ــا فــي صــحــن الــدار
ونسامر جيراننا .ولكن تبقى تلك السفينة التي
نجّرها حسونة املصباحي بفنية روائــيــة رائــعــة،
ومشهدية بصرية ملونة بألوان الفراق واللوعة..
سفينة واسعة صارت تكبر يوما بعد يوم ،وصارت
أمرا واقعا ،لعلها تساعدنا رغم أجسادنا الثقيلة
في العبور صوب الغرب املنشود ،فيصبح الوطن
بــكــل تــضــاريــســه الــكــبــيــرة مــجــرد فــســحــة ضيقة
لــقــضــاء إجـ ــازة صــيــفــيــة وتــن ـسّــم نــســمــات هــوائــه
وتذوق أشهى مأكوالته.
ل ــق ــد ف ــس ــح نـ ــص ح ــس ــون ــة امل ــص ــب ــاح ــي لــطــلــبــتــي
بمدرستي بحلب آنذاك ،مجاالت واسعة ملناقشات،
فكتبوا مستنكرين الهجرة الخارجية ومندفعين
بــجــرعــات وطــنــيــة وفيتامينات إصــاحــيــة ،علما أنــه
كــان عليّ أن أستدرك اقتصاري على هــذه الهجرة
الخارجية وأن أضيف لهم نصوصا تتناول الهجرة
الداخلية من الريف إلى املدينة وتداعياتها ،والهجرة
الــقــســريــة وك ــوارث ــه ــا ،وال ــه ــج ــرة غــيــر الــشــرعــيــة
ومــصــائــبــهــا ،وأن اســتــشــرف كــل تــعــابــيــر املــرحــلــة
الراهنة كالنزوح واللجوء وتأثير النزاعات املسلحة
على إنسانيتنا .وكــان عليّ أيضا أن أرشــدهــم الى
كيف يطرقون أبواب األمم املتحدة ويحصلون عل
صــك لــجــوء ،وكيف يقفون بالطوابير أمــام سفارة
غربية ،يــروون ألــف قصة وقصة مروّعة ليحصلوا
على تأشيرة سفر.
كنت سعيدا وأنا أسمع آراء طلبتي وهم يناقشون
نص حسونة املصباحي وكأنهم يرقصون التانغو
عــلــى ســفــيــنــتــه ،يــرتــدون الــقــمــصــان الــخــفــيــفــة ،كما
شخصيات الــروايــة ،وال سيما الــشــبــاب والصبايا
الـــذيـــن يـ ــرتـ ــدون سـ ــراويـ ــل الــجــيــنــز ويــمــضــغــون
«الشوينغوم» ،ويضعون الــووكــمــان على آذانــهــم،
ويحملون «حــقــائــب وأمــتــعــة مكدسة فــي كــل مكان
وبأعداد هائلة».

وألنــنــي كــنــت أخ ــاف مــن املــديــر املــنــتــدب وأخــشــى
تــقــاريــره ،اســتــبــعــدت مــن الــروايــة شخصية نــاديــة
املاركسية ،وزهرة حبيبة الراوي وشخصيات أخرى،
واخترت مقطعين فقط منها ،وهما وصف املهاجرين
على متن السفينة ،وهــواجــس ال ــراوي ميلود وهو
يبوح ناشدا خالصه وخالصي وخالصنا جميعا «أنا
كائن ال شرقي وال غربي ،فررت من الشرق فرفضني
الغرب فمكثت معلّقا في الفراغ وخسرت االثنين معا،
الشرق والغرب» .كانت زهرة تصرخ بوجه الراوي
«اعلم أنّ خالصك ليس مرهونا باألمكنة وإنما بك
أنــت ،أنــت فــقــط» .وبــصــراحــة ،تغابيت عــن الفهم،
رغــم أن خالصي مرهون باألمكنة ،فخذلت طلبتي.
واليوم ال مدرسة وال طلبة .ال أعــرف ملــاذا لم أبصر
هــذه الهموم واملشكالت في حلب ،وملــاذا تحاشيت
إلــقــاء األض ــواء عليها .رغــم أنّ املدينة حصدت من
التدمير بما أقصى ذاكرتها املتقدة وضيّع مفاتيح
أبوابها القديمة ،وش ـرّد زهــرة أوالدهــا وشبابها في
مغامرات متعبة.
كنت أكذب حالي ،بأنها حلب أم املعالي والرتب،
وأص ــرخ بعنترية «ول ــو ...أنــتــم بــحــلــب» ،وزاد من
الكذب عندي أنّ ليس في حلب بحر وال سفينة وال
مضيق جبل طارق ،وال أكياس نايلون لحمل أمتعتنا
وال ــه ــروب .كــل ي ــوم ،يخبرني إخــوتــي وأصــدقــائــي
وزمالئي في اتصاالتهم ورسائلهم أنّ حلب صامدة
وال تقلق على املسافرين الهاربين على متن قــارب
خشبي صغير من مرفأ تركي ،أو على متن سيارة
صغيرة أو ب ــاص ،س ــواء عــن طــريــق خناصر البري
صوب الحدود اللبنانية ،أو عن طريق معبر السالمة
البري أيضا صوب الحدود التركية.

والـيــوم عندما أسـتــرجــع «وداع ــا روزال ــي» أحن
لـطـنـجــة وح ـل ــب م ـع ــا ،أش ـع ــر بـ ـم ــرارة م ــا ي ـحــدث،
وأخ ـش ــى أن يـغــرقـنــي مــركــب روزال ـ ــي ف ــي عمق
ال ـب ـحــر .وق ـب ــل ك ــل ش ــيء ال أعـ ــرف أي ــن نـسـيــت
أيامي وأقالمي وحقيبتي الصغيرة  ،في أي صف
وفي أي مدرسة.

موسى بيطار
كاتب من سوريا

مصر مريضة
عند مقتل الشابة سندس رضا ( 17عاماً)
بــرصــاص فــي ال ــرأس والـصــدر أثـنــاء هجوم
الـشــرطــة عـلــى تـظــاهــرة ل ــإخ ــوان املسلمين
في اإلسكندرية يوم  23كانون الثاني ،قلنا
إن ال ـحــادث ربـمــا وقــع صــدفــة .وحـيــن قتلت
شيماء الصباغ بالطريقة نفسها بعد ذلك
بيوم واح ــد ،فــي قلب الـقــاهــرة ،وفــي مسيرة
بالغة السلمية دعت لها جهة يسارية ،ذهب
افتراض الصدفة وحل محله التقصد .السلطة
تريد أن تقول :نقتل بال وازع ،وبــا وجود
استفزاز مقابل .نقتل لنقول ممنوع النَّفَس.
هذه ال تشبه مصر حتى في أحلك أيام القمع
التي قد تكون مرت عليها في املاضي.
 ...وح ـيــن وق ـعــت م ـج ــزرة إس ـت ــاد الــدفــاع
الجوي منذ أيــام ،مودية بحياة  22إنسانا،
سقطوا بالرصاص واالختناق بقنابل الغاز،
والــدهــس بسبب الـتــدافــع ،كــان ي ـقُ ـدِّم إلينا
م ـســرح جــريـمــة مـجـهــز س ـل ـف ـاً :حَ ـشْــر ألــوف
الـ ـن ــاس ف ــي م ـمــر ض ـيــق ب ــا مـ ـب ــرر ،وإغـ ــاق
منافذه دخوال وخروجاً حتى بعد بدء القتل،
واهانتهم والتنكيل بهم ...ملاذا؟
هــل تفقد الـشــرطــة ربــاطــة جــأشـهــا إذا ما
أش ـعــل مـشـجــع لـلــزمــالــك «ش ـمــروخــا» (عصا
مشتعلة)؟ هذا بذاته مؤشر على استنفارها
ضد «عدو» وتحفزها للقتل .ثم جيء بقوات
األمـ ــن امل ــرك ــزي سـيـئــة ال ـص ـيــت ،ت ـلــك الـتــي
ُأن ـش ــأت فــي زم ــن ال ـس ــادات عـقــب انتفاضة

الجوع  ١٩٧٧ووسعها مبارك لتكون جهازاً
قـمـعـيـاً أعـمــى مــؤلـفـاً مـمــا ت ـجــاوز رب ــع مليون
عنصر مخصصين للعاصمة ،وهي أصبحت
عنوانا لهجوم الشباب في ثورة  25يناير/
كــانــون الـثــانــي .أه ــو إذاً انـتـقــام «الــداخـلـيــة»
مــن غضب املتظاهرين؟ أم تــأديــب حتى ال
يغضب أحدٌ بعد اآلن..
 ..هل «يخاف» القضاء من كتابات مدونين
فيدكهم بالسجون ويغلِّظ عليهم األحكام.
ويخاف من نشطاء صــادف أنهم «ارتكبوا»
تجمعاً احتجاجياً ،فيحكم على أحمد دومة
بــالـسـجــن امل ــؤب ــد .وي ـص ــدر أح ـكــامــا جماعية
ب ــاإلع ــدام عـلــى اإلخـ ـ ــوان ،تـشـمــل كــل رزمــة
املـئــات ...حتى أدانتها بلهجة قاسية بشكل
غير مسبوق هيئة «خبراء حقوق اإلنسان»
في األمم املتحدة .و «تخاف» الدولة كلها من
أحـمــد عــز ،وهــو عـنــوان آخــر لغضب الناس
فــي « 25يـنــايــر» ،كممثل لنظرية التوريث
وكمجسِّد للفساد .خرج الرجل بــراءة وهو
يترشح اليوم لالنتخابات النيابية املقبلة!
وف ــي األثـ ـن ــاء ،يـسـتـقـبــل الـسـيـســي رئـيــس
روسـ ـي ــا ،ف ــي م ـح ــاك ــاة لـلـحـظــة م ــن املــاضــي
محفورة في الوجدان ألنها مرتبطة بالسعي
للتحرر واالن ـجــاز الوطنيين .الـتــاريــخ يعيد
نفسه؟ ولكن فلنتذكر بقية الجملة« :في املرة
األولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة».
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 80ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺻﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ ،ﻫﻲ ﻋُﺮﺿﺔ
ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺮﺗﺸﺎﻧﺖ ﺑﺎﻧﻜﺲ وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺼﻮﻣﺎﻟﻴﻴﻦ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ »اﻹرﻫﺎب« .وﻳﺤﻮّل اﳌﻐﺘﺮﺑﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎً  1.3ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺼﻮﻣﺎل.

ﻣﻠــــــﻒ

ﻟﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺨﻜﻢ وﻟﻨﺎ ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣـﻮاﻗﻊ  /إﺻﺪارات

ﻣﺎ ﻻ ﻳُﺮوى ﻋﻦ ﻋﻬﺪ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ

ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﺠﺪﻳﺪ أن ﺗُﺰور ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎً ﺑﻌﻘﻮل اﻟﺒﺸﺮ ﻫﻮ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺰوﻳﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻟﻢ ﻧﺰل ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻴﻮم .ﺗﺠﻠﺖ
اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ ﺑﻌﻴﺪ رﺣﻞ اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﺣﻴﻦ ﻫﺠﻢ ﻣﺜﻘﻔﻮ
اﻟﺒﻼط ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وأﻋﻤﺪة اﻟﺼﺤﻒ ﻳﻤﻠﺆوﻧﻬﺎ
ﺑــﺎﳌــﺮاﺛــﻲ .وﻟـﻬــﻢ اﻟـﺤــﻖ ﻓــﻲ ان ﻳـﺤـﺒــﻮا وﻳـﻤـﺘــﺪﺣــﻮا ﻣﻦ
ﻳﺮﻳﺪون ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ أﺑﺪاً ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻇﻼﻣﻲ ﻳﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﺪﻣﺎء ،ﻟﻮﻻ اﻧﻪ ﻛﺎن
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﺘﻨﻴﺮة.

ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ ﺻﺤﻒ ﺳﻌﻮدﻳﺔ وﻋﺮﺑﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ ﻓــﻲ ﺳﺮد
إﻧﺠﺎزات ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﺮاﺣﻞ .وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدة،
ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ذُﻛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
أو ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻠﻤﻮس ،ﺑﻞ ﺗﺨﻄﺖ ذﻟﻚ إﻟﻰ إﻧﺠﺎزات ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ »اﻟﻨﻔﺴﻲ« وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى »اﻟــﻮﻋــﻲ واﻟــﻮﺟــﺪان
وﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻹﻧ ـﺴــﺎن« ..وﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻣﻤﺎ
ﺧَﻠﺪ ﻓﻲ اﻟﺬاﻛﺮة ،وﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﻪ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﳌﻠﻚ،
وﻧﺴﻴﻪ ﻣﺜﻘﻔﻮ اﻟﺒﻼط.
ﺗﻤﻴﺰ ﻋﺼﺮ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻬﺪ اﻧــﺪﻻع ﺛﻮره
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓــﻲ  2011ﻣــﺎ زاﻟــﺖ أﻣــﻮاﺟـﻬــﺎ ﺑﻴﻦ ﻣــﺪ وﺟــﺰر
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ إﺳﻜﺎت اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺪاﺧﻞ ﻋﺒﺮ ﺻــﺮف راﺗﺒﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ وزﻳــﺎدة ﻓﻲ
ﻋﺪد اﳌﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﻪ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺄي إﻧﺠﺎز ﻳﺬﻛﺮ .واﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻬﺎرب ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻀﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ

زال ﻣﺎﻛﺜﺎً ﻋﻠﻰ ﺻــﺪورﻧــﺎ إﻟــﻰ اﻵن ﻓــﻲ ﺟــﺪة .أﻣــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ دﺧﻠﺖ ﻗﻮاﺗﻨﺎ اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﻘﻤﻊ اﻟـﺜــﻮار ﻓﻲ ﺷــﻮارع اﳌﻨﺎﻣﺔ .وﺷــﺎرﻛــﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻣﺨﺮج ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﳌﺨﻠﻮع
دون أي ﺣﺴﺎب ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرزاق
اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ وﺑﻼدﻫﻢ .وﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ذﻫﺒﺖ ﻣﻠﻴﺎراﺗﻨﺎ ﻟﺪﻋﻢ
ﻗﺎﺋﺪ اﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺛﻮره ﻳﻨﺎﻳﺮ وزج ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن .وﻏﺎﺑﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻠﻴﺎرات ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ وﻫﻢ ﻳﻤﻮﺗﻮن ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺒﺮد ﻓﻲ ﺷﺘﺎﺋﻬﻢ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﻗ ــﺪم اﳌ ـﻠــﻚ اﻟ ــﺮاﺣ ــﻞ ﻣ ـﺒ ــﺎدرة ﺳ ــﻼم ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺮوت ﻳﻌﻄﻲ
ﻓﻴﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﻴﺎﻧﻬﺎ وﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼم
وﺗﻄﺒﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻷراﺿــﻲ اﳌﺤﺘﻠﺔ
ﻋﺎم  .1967ﻗُﺪﻣﺖ اﳌﺒﺎدرة ﺑﺘﺠﺎﻫﻞ ﺗﺎم ﻟﺮأي اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﻟ ـ ــﺬي ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮاﺿ ــﺢ ﺟـ ــﺪا اﻧـ ــﻪ ﻻ ﻳ ــﺆﻣ ــﻦ ﺑ ـﺤــﻖ اﻟ ـﻜ ـﻴــﺎن
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد أﺻﻼ .وﺷﻬﺪ ﻋﻬﺪ اﳌﻠﻚ أول ﻟﻘﺎء
ﻋﻠﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﻣـﺴــﺆول ﺳـﻌــﻮدي ﻫــﻮ رﺋﻴﺲ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﻔﻴﺼﻞ وﻧﻈﻴﺮه اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .وﻣﺆﺧﺮا
ﻓﻌﻠﻬﺎ وزﻳﺮ ﺳﻌﻮدي ﺳﺎﺑﻖ وذﻫﺐ ﻟﻠﻘﺪس ودﻋﺎ اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﻟﺰﻳﺎرة اﻷﻗﺼﻰ ﺑﻌﺸﺮات اﻵﻻف .وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﺮ
دون أي ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ.
وﻣﺎ ﻣﺮ ﻣﻦ دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت اﻳﻀﺎ ﻫﻮ اﻟﺰج ﺑﻤﺎ ﻗﺪره 30
أﻟﻔﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﻞ رأي وﺣﻘﻮﻗﻲ
وﻧــﺎﺷــﻂ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﻲ .اﻟـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓـﻘــﻂ ﺣــﺎﻟـﻔــﻪ اﻟﺤﻆ
ووﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺗﻬﻢ ﻣﺜﻞ »زﻋﺰﻋﺔ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« ،وﻛﺎﻧﺖ

ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺗﻠﻚ أﺣﻜﺎﻣﺎً ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻌﺸﺮ
ﺳﻨﻮات وأﻛﺜﺮ.
وﻓﻲ اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺎم  ،2006وﺻﻔﺖ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺑـ«اﳌﻐﺎﻣﺮة« وﺻﺮح ﻣﻔﺘﻴﻬﺎ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪم
ﺟﻮاز ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﻴﻦ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺪوان ﻏﺰة اﻷﺧﻴﺮ،
ﻓﻈﻬﺮت ﺟــﻮﻗــﺔ ﻣــﻦ اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ،ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻳـﻌـﻤــﻞ ﻓــﻲ ﺻـﺤــﻒ رﺳ ـﻤ ـﻴــﺔ ،اﻧـ ـﺤ ــﺎزوا ﻋـﻠـﻨــﺎ ﻹﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ
وﻫﺎﺟﻤﻮا اﳌﻘﺎوﻣﺔ .ﺑﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻻ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎ
ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
أدﺧ ــﻞ اﳌـﻠــﻚ اﳌ ــﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸــﻮرى،
وﻫــﺬه ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎر أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ
زاﻟ ــﺖ ﻣـﺤــﺮوﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﺎﺋــﺮ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ،ﻓـﺒــﺪا ﻫــﺬا اﻹﺻــﻼح
دﻳﻜﻮراً .أﻧﺸﺄ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ وﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ وﺿﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
)واﳌﺪارس( اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺎدﻫﺎ »اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﻮن« ،أي اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻣﺎ زال ﻣﺰرﻳﺎً.

دﻳﻜﻮر ﺟﺪﻳﺪ؟

ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻇﻬﺮ
ﻇـﻬــﻮرا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق وﻃــﺎل أرواح اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﺑــﺎت ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻜﺎرﺛﺔ »ﺳﻴﻮل ﺟــﺪة« ﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺮﻓﺖ اﻷﻣﻄﺎر ﺑﻴﻮت اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ وأرواﺣﻬﻢ
ﻣﻌﻬﺎ ،ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺘﻘﺸﻊ ﻟﻨﺎ اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻦ ﺣﺠﻢ
اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺘﺮاﻛﻢ ﻟﺴﻨﻮات ،واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وﺳــﻮء اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻛﺎن ﻋﻘﺎب اﳌﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﺎرﺛﺔ

ﻫﻮ ﺣﺒﺲ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً.
أﻣﺎ أﻣﻴﻦ أﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪة وﺑﻄﻞ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ،ﻓﺘﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﳌﺮﺗﺒﺔ
وزﻳﺮ!
وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  ،2006اﻧﻬﺎر ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي
ﺑﻌﺪ ارﺗ ـﻔــﺎع ﺧﻴﺎﻟﻲ ﳌــﺆﺷــﺮه ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﺛــﻼث ﺳﻨﻮات
ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﺧﺴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺗﺮﻳﻠﻮن
دوﻻر ﺟﺮاء اﻻﻧﻬﻴﺎر .ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أن اﻻدارة اﻟﺴﻴﺌﺔ
ﻟـﻠــﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻓﺘﺤﺖ اﳌﺠﺎل
ﻟﺤﻔﻨﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣــﻮال ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺴﻮق
ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺼﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ .أدى ذﻟــﻚ اﻟﺘﻼﻋﺐ
إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺛﺮوات ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر إﻟﻰ
اﻟﻴﻮم .ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﺳﺒﻌﻪ أﻋﻮام ،وﻟﻢ ﻳﺤﺎﺳﺐ
اﺣﺪ.

ﻻ ﺷــﻚ ﺑــﺄن ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت اﳌـﻠــﻚ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ ﺣـﻴــﻦ ﺗﻮﻟﻰ
ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﺘﺮﺣﻴﺐ ﻛﺒﻴﺮ ،وﺧﺎﺻﺔ وﻋﻮده
ﺑــﺈﺻــﻼح اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ وإدﺧـ ــﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓــﻲ ﺑﻨﻴﺔ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎد اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ .ﻟﻜﻦ اﻟــﺮﺟــﻞ رﺣــﻞ دون أن ﻳﻐﻴﺮ
ﺷﻴﺌﺎ .ﺑﻞ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﻛﺈرث ﻣﻦ ﻳﺪ رﺟﻞ إﻟﻰ آﺧﺮ .وﻛﺎﻧﺖ
أﻗﺼﻰ ﺣﺪود ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻧﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﺒﺢ
ﻳﻮم ﺟﻤﻌﺔ :ﻣﺎت اﳌﻠﻚ ،ﻋﺎش اﳌﻠﻚ.

ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ

ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﻮاﺑﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ
ﻫﻮ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ »اﺷﺘﺮاﻛﻴﻮن ﺛﻮرﻳﻮن« .ﻓﻲ ﺗﺒﻮﻳﺐ »أﺧﺒﺎر
وﻣﻘﺎﻻت« ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﳌﺼﻨّﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،ﻳﺴﻬّﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﺋﺮ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﳌﺠﺎل اﻟﺬي ﻳﻬﻤّﻪ :ﻓﻲ ﻗﺴﻢ »ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ« ﺗﺤﻠﻴﻼت ﻧﻘﺪﻳّﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ،وﻳﻀﻢ ﻣﺜﻼ ﻣﻘﺎﻻً ﺑﻌﻨﻮان »رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺜّﺎﺋﺮ«
ﻳﺆﻛّﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ أﻧّﻪ »ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺪاف
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻟﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ إﺿﻌﺎف
ﺟﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﺘﻞ وﻳﺒﻄﺶ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ،وﻻ ﻫﺰت ﺷﻌﺮة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
ﻣﺒﺎرك .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺰﻟﺰال اﻟﺬي ﺿﺮب
ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك وﻛﺴﺮ ذراﻋــﻪ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت« .ﻗﺴﻢ »ﻋﻤّﺎل وﻓﻼّﺣﻮن«
ﻳﺘﻨﺎول إﺿﺮاب ﻋﻤّﺎل اﻟﺘّﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻤﺎﻃﻴّﺔ ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺒﻦ اﻟّﺬي ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺑﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ »ﺷﻤﻨﺖ« اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻓﻲ
»ﻋﺮﺑﻲ ودوﻟﻲ« ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻠﻴﻠﻴّﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻦ ﻣﺠﻼّت ﻛﻤﺠﻠّﺔ »اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴّﺔ .وﻓــﻲ »ﻓــﻦ وأدب« ﻧّﻘﺪ ﻓﻨّﻲ وﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﺤﻰ أو اﻟﻌﺎﻣّﻴّﺔ ﻟﺸﻌﺮاء ﻣﺼﺮﻳّﻴﻦ ،ﻛﺤﺎزم ﺧﺎﻟﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟّﺬي
ﻛﺘﺐ ﻣﻌﻠّﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼّﺎدر ﻣﺆﺧّﺮاً ﺑﺤﻖّ اﻟﻨّﺎﺷﻂ أﺣﻤﺪ دوﻣﺔ» :ﻳﺎ ﺑﻠﺪ
ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮﻛﻮﺑﺔ /واﻟﻄﺎﻏﻲ ﻓﻴﻜﻲ ﺣﺮّ ﻳﺎ وﻟﻴﺪة /اﻵﻳﺔ داﻳﻤﺎً ﻣﺎﺷﻴﺔ
ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ /رﻣﻴﺘﻲ اﻟﻮﻻ ﻓﻲ اﻟﺴّﺠﻦ ﺗﺄﺑﻴﺪة« .وﻫﻨﺎك ﻗﺴﻢٌ ﳌﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻹﻃّﻼع
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرب ﺛﻮرﻳّﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻮ »ﺧﺒﺮات ﺛﻮرﻳّﺔ« ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻣﺜﻼً ﺛﻮرات ﻋﺎم
 1989ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺸّﺮﻗﻴّﺔ .وﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺣﺼّﺘﻪ ﻓﻨﺠﺪ ﻓﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻪ »اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺒﺎرك ..ﻳﺄﺗﻴﻜﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴّﻴﺴﻲ« ،اﻟّﺬي ﻳﺨﻠﺺ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ دروﻳﺶ إﻟﻰ
أنّ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲّ ﻣﺎ زال ﻣﻨﺤﺎزاً إﻟﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة
 25ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ ﻳﺘﻮﻓﺮ »ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« ،وﻫﻮ ﻳﻀﻢّ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﺼﻮّرة
ﻣﻦ اﻟﻨّﺪوات وﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ )ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮب ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﺘﺎﺑﻊ( .ﺗﺒﻮﻳﺐ »ﺑﻴﺎﻧﺎت« ﻳﺆرﺷﻒ وﻳﻨﻘﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي
ﺻﺪر ﻣﺆﺧّﺮاً ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﻘﺴﺎم ﻣﺶ إرﻫﺎب ..اﻓﺘﺤﻮا ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ وأﻧﻬﻮا ﺣﺼﺎر
ﻏﺰّة« ،وﻫﻮ ﻳﺄﺗﻲ ردّاً ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎس ﻣﻨﻈّﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴّﺔ.
اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ اﻷﺧ ـﻴــﺮ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮﻗــﻊ )»اﳌ ـﻜ ـﺘ ـﺒــﺔ«( ،ﺗﺜﻘﻴﻔﻲ اﺷـﺘــﺮاﻛــﻲ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز،
ﻓﻬﻮ ﻳﺤﻮي أﻋــﺪاداً ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪة »اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« وﻣﺠﻠّﺔ »أوراق اﺷﺘﺮاﻛﻴّﺔ«
وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ إﺻﺪار »ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪّراﺳﺎت اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴّﺔ« اﻟﺘّﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
وﻓﻴﻪ وﺣﺪة ﻟﻠﺘّﺮﺟﻤﺔ .ﻧﺠﺪ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ »ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ـ ـ اﻟﻨّﻈﺮﻳّﺔ
واﳌﻤﺎرﺳﺔ« و »اﻟﺜّﻮرة اﳌﺼﺮﻳّﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻄّﺮﻳﻖ« .وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﺮ اﳌﻮﻗﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة ﻣﺒﺎﺷﺮةً ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼً »اﻷدب واﻟﺜّﻮرة«
ﻟﺘﺮوﺗﺴﻜﻲ ،و »اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻲ واﻧﺤﻼﻟﻪ« ﻟﺮوزا ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ.
ﻳﻨﻘﻞ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻧﺪوات ﻋﺪﻳﺪة
ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان »اﳌــﺮأة واﻟﺜﻮرة ..اﳌــﺮأة ﺛــﻮرة« ،ﺗﺤﺪّﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨّﺎﺷﻄﺔ
ﻟﻴﻠﻰ ﺳﻮﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﺪّور اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﺼﺮﻳّﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺛﻮرﺗﻪ ،وأﺧﺮى
ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺤﺮّﻳّﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ..اﻟﺤﺮّﻳّﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« ،ﺗﺤﺪّث ﻓﻴﻬﺎ أﻗﺮﺑﺎء أﻃﻔﺎل
ﺗﺤﺘﺠﺰﻫﻢ اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ .ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء اﳌﻮﻗﻊ
وﻣﺮﻛﺰ اﻟــﺪراﺳــﺎت ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘّﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲّ
أﻫﻤّﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة .وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﻮل إنّ ﻫﻨﺎك ﻧﺴﺨﺔ ﻋﺎﳌﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﻳﺘﻢّ ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞٍ داﺋﻢ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼّﻔﺤﺔ اﻟﺮّﺋﻴﺴﻴّﺔ ،وﺗﺘﻮﻓّﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺟﻤﺎت ﻟﻌﺪّة ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﻟﻠّﻐﺎت اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳّﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴّﺔ واﻷﳌﺎﻧﻴّﺔ.
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ﻓﻜ ــﺮة

 130ﻣﻠﻴﻮن اﻣﺮأة!..

ﺷﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻢ  -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ..ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎدة واﻟﺴﺎدﻳﺔ
ﻳ ـﺤ ـﻜــﻲ ﻣ ــﺎﻧ ــﺪﻳ ــﻼ ﻓ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺮﺗــﻪ اﻟ ــﺬاﺗـ ـﻴ ــﺔ» ،ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺮﻳﺔ« ،ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﳌـﺤــﺎرﺑـﺘــﻪ أﺛ ـﻨــﺎء ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟـﻨـﻀــﺎﻟـﻴــﺔ ﻧﺤﻮ
ﺗ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺴ ــﻮد ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻨ ــﻮب أﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ـﻴ ــﺎ ،ﻗـ ــﺎﺋـ ــﻼً »..
أﺻــﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣــﻦ اﻟﻌﺎم اﻟــﺬي ﻳﺨﻮل
اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻋﻼن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ
واﺣﺘﺠﺎز اﻷﻓﺮاد دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ،وﻗﺎﻧﻮﻧﺎً آﺧﺮ ﻳﺠﻴﺰ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘَﺤﺪﻳﻦ ..وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ
اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻛــﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺗﻬﺎم أي ﻓــﺮد ﻳﻌﺎرض
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ دون أن ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ
اﻟﺤﺰب!«.

ﻫ ـﻜــﺬا ،ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ،ﺗﺴﻌﻰ اﻟـﻨـﻈــﻢ ﻧﺤﻮ
»ﺳﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ أداة ﻟﻠﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﻌﻼء
ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻮﻣﻴﻦ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ،ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ،ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻜﺮة »ﺳﻴﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة »أن ﻳﻜﻮن ﺳﻴﺪاً ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ«،
ﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﺎم واﳌﺤﻜﻮﻣﻴﻦ .وﻓــﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻟﻪ
ﺗﺸﻴﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ »أﻧﻪ ﻣﺒﺪأ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻳﻜﻮن
ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أﻣﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﺎدرة ﻋﻠﻨﺎً،
وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي وﻳﺤﺘﻜﻢ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ
إﻟﻰ ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ،وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﳌﺴﺎواة واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
أﻣــﺎﻣــﻪ واﻟ ـﻌــﺪل ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت،
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،واﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﺠﻨﺐ
اﻟﺘﻌﺴﻒ ،واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.

ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﻻ ﻳُﻠﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗُﻌﺎﻳَﻦ وﺗُﻌﺎﻳَﺶ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ .ﻓﻤﻊ أول
ﺧﻄﻮة ﻓــﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟـﻌــﺎم ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﳌﺮور اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﺮق ﺟﺤﻴﻤﺎً ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻌﺎرك ﺣﺎدة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ واﻟﺮﻛﺎب ﺑُﻐﻴﺔ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ )اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ

ﻣﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻋﺮﺑﺔ!( ،وﺑﻤﺠﺮد أن ﺗﻄﺄ ﻗﺪﻣﺎك
إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎء ﻣﺼﻠﺤﺔ ،ﻓﺈن ﻋﺪم
اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﻹﻓﻄﺎر ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻞ ﻣﺼﻠﺤﺘﻚ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ وﻗﺖ اﻹﻓﻄﺎر ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻵﺧﺮ )ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن( .ﻓــﺈن اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﻪ اﻷول ﻗــﺪ ﻳﻌﻄﻠﻚ اﺑـﺘــﺪاء
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﻞ إن ﻏﻴﺎب اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺴﺆول ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻚ ﻟﻠﺘﺮدد
ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎن ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻠﻮ اﻵﺧــﺮ ﺣﺘﻰ ﻋــﻮدة اﻟﻐﺎﺋﺐ ،ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺸﺘﺮط وﺟــﻮد ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ
اﻹﺟﺎزة ،وإﻻ ﻳُﻤﺘﻨﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ! ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺧﺮق ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣـﻀــﻮراً واﻧـﺼــﺮاﻓـﺎً أﻣــﺮاً ﻋــﺎدﻳـﺎً .وإن
أردت اﻹﻧﺠﺎز ﻓﺎﻟﺮﺷﻮة واﻟﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺎب ﻳﻄﺮﻗﻪ ﻋﻤﻮم
اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ وﻳﺸﻬﺪون ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻪ .ﻛﻞ ﻫﺬا وأﻛﺜﺮ ﻻ ﻳﺼﻞ
إﻟﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺤﺠﻤﻪ ،اﺳﺘﺠﺪاءً ﻟﺤﻞ ..ﻗﺪ ﻳﺼﺎب
اﳌﺘﻔﺤﺺ ﺑــﺎﻟــﺪوار :ﻣــﺎ اﻟــﺬي أﺻــﺎب اﻟﻔﻄﺮة اﳌﺼﺮﻳﺔ
وﺷﻮّﻫﻬﺎ إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺤــﺪ؟ ﻛﻴﻒ ﻟـﻬــﺆﻻء أن ﻳُﺤﻜﻤﻮا؟
ﻫﻞ ﻳﻌﻴَّﻦ ﺷﺮﻃﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﻛﻞ ﻓــﺮد؟ وﻣﺎ اﻟﺠﺪوى..
ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة ﺳﻴﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ!

ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﺘﺠﻬﻴﻞ

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳـﺒــﺎب اﳌﻌﻘﺪة واﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺗﻘﻒ وراء
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ اﳌﻌﺘﺎدة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗُﻌﺘﻢ اﳌﺸﻬﺪ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﺴﺒﻞ
اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻻﺳ ـﺘــﺮداد اﻟـﺤــﻖ ،ﻣــﻊ ﺗــﺮﻫــﻞ دور اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓﻲ
ﺣﺴﻢ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺮﺗﺎﺑﺔ
اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻢ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،
ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣــﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن واﻻﺣﺘﻜﺎم
إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ،ﺣﻴﺚ »اﻟﺴﻨﺔ« ﻫﻲ وﺣﺪة ﺣﺴﺎب اﻟﺰﻣﻦ
اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﺒﺖ ﻓــﻲ أي ﻗﻀﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ »ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮد« ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﻤﻌﺪل اﻷﻳﺎم أو اﻟﺸﻬﻮر! ذﻟﻚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻣﻦ أﺗﻌﺎب
اﳌﺤﺎﻣﺎة واﻟﺮﺳﻮم اﻹدارﻳﺔ ..إﻟﺦ(.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﻬﻴﻞ اﻷﻓ ــﺮاد ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ
أﻛﺜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدراﻳــﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
اﻷﻋﻤﺎل .ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،

ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﻃﻲ اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻌﻤﺎل ﻓــﻲ اﻷدراج ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺨﺺ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓــﺈن اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺮﺗﻌﺎً ﺧﺼﺒﺎً
ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻄﻦ وﻳﻌﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ! وﻫﻜﺬا ،ﻳﻌﺪ اﻧﻌﺪام
اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺒﺮر اﻷوﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﺄ
ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺼﺮي ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻊ اﻧﺤﺪار
اﻟﺪﺧﻮل وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ،واﻟﺬرﻳﻌﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ﻹﺧــﺮاس اﻟ ــﻮازع اﻷﺧــﻼﻗــﻲ اﳌﻤﺎﻧﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﻫــﻲ» :ﻋﻠﻰ ﻗﺪ
ﻓﻠﻮﺳﻬﻢ«!
ﻳـﻀــﺎف ﳌــﺎ ﺳﺒﻖ اﻧﺤﻴﺎز اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن واﻧ ـﻌــﺪام اﳌـﺴــﺎواة
أﻣﺎﻣﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺮّس اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ وﻳُﺴﻬﻞ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻪ
واﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻴﻪ ،واﳌـﺴــﺎواة اﳌﻘﺼﻮدة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺷﻘﻴﻦ،
اﻷول :ﻳﺨﺺ اﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ واﳌﺤﻜﻮﻣﻴﻦ
أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻬﺪر ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺒﻪ داﺋﻤﺔ،
ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻘــﻮق اﳌــﺎﻟـﻴــﺔ :ﻓﺤﻘﻮق اﻟــﺪوﻟــﺔ آﻧـﻴــﺔ أﻣﺎ
ﺣﻘﻮق اﻷﻓــﺮاد ﻓﻼ ﺣﺴﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ .واﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﺨﺺ اﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻷﻓــﺮاد ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪره اﺳﺘﻔﺤﺎل
اﻟ ـﺘــﺮاﺷــﻲ واﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ واﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘــﺰع ﻓﻜﺮة
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺬورﻫﺎ ،وﻣﺸﻬﺪ ذاك اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺄرﻳﺤﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺘﻜﺮر ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻳﺘﺪاوﻟﻪ اﻟﻌﻮام
واﻟﺒﺴﻄﺎء» :أﻧــﻪ ﻣـﺴـﻨــﻮد«! وﻛــﻞ »ﻣـﺴـﻨــﻮد« ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ
ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ ،أﻣﺎ »اﻟﻐﻼﺑﺔ« ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﻢ إﻻ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺗﺒﺪأ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻟﺤﻈﻲ ﺛﻢ ﺗﺼﻴﺮ ﻋﺎدة
ﺑﺎﻟﺘﻜﺮار ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﻋﺪة
ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪ .واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﻳﺠﺎز
»أﻧﻪ إذا وﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣﺎم اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
أوﺿــﺎﻋـﻬــﻢ أو ﻛــﺎن ﻋﻘﺒﺔ ﻓــﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﺮاﻣﺔ
واﻷﻣﻦ ،ﻳﺘﻢ ﻧﺒﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،أﻣﺎ إذا ﺗﻢ
ﻗﺒﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺒﻴﻼً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻣﻊ ﺿﻤﺎن
ﻋــﺪاﻟــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣـﻴــﺎدﻫــﺎ ،ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺳﻴﻜﻮن
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣــﻮﻗــﺮاً وﻣﺤﺘﺮﻣﺎً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺳــﺎس اﻟﻌﺪاﻟﺔ«،
ﺣﺴﺒﻤﺎ ورد ﻓــﻲ »دﻟـﻴــﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮاء«
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ) (2013ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺴﺎد!

وﻓـﻘـﺎً ﻟﻠﻤﺼﺪر ذاﺗ ــﻪ ،ﻓــﺈن اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻤﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﺒﻊ ﻧﻬﺞ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻨﻮط ﺑﻪ ،واﻟﺬي ﻳﺤﺼﺮ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺤﺘﻜﻢ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻋﻬﺎ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ
ﻳُﻬﻤَّﺶ اﻟﻨﻮاب ﻓﻴﻤﺎ ﺗُﺸﺮَع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ
رﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟ ـﻐ ـﻴــﺎب اﻟ ـﺘــﺎم ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ،
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ وﺟ ــﻮد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗـﺒــﺮرﻫــﺎ ﺿـ ــﺮورة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟـﻜـﺜــﺮة اﳌـﻔــﺮﻃــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﻄﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗــﺆدي إﻟﻰ
ﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﺴِّﺮ اﻹﳌﺎم ﺑﻬﺎ وﻳﻮﻟﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺜﻐﺮات ،ذﻟﻚ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻌﺪد اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ
ﺑﻌﻀﻬﺎ دﻳﻨﻲ )وﻣﺘﻌﺪد اﳌﺬاﻫﺐ( واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ وﺿﻌﻲ
)ﻣـﺘـﻌــﺪد اﳌـ ـﺼ ــﺎدر!( .ﻋ ــﻼوة ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳـﺒــﻖ ،ﻓ ــﺈن ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ .وﳌﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺒﻴﻼً ﻟﺪرء اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺈن ﻗﺼﺪ
اﻟﻔﺴﺎد وإرادﺗﻪ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﻴﺎدﺗﻪ.
وﺣﺴﺐ اﳌﺼﺪر ذاﺗﻪ »أن ﻫﻨﺎك إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ﻻ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،ﻳﻈﻬﺮ ذﻟــﻚ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻤﻨﻬﺞ
ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﺗﻜﺸﻒ ﺑﺴﻘﻮط ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﻏﺪاق اﻟﺬي ﺑﺎدرت ﺑﻪ ﺑﻌﺾ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺼﺮف ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻋﻦ
ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻓﻲ ﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد
ﻣﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ«.

رﻏ ــﻢ اﺧ ـﺘ ـﻄــﺎف اﻟ ـﺤ ـﻠــﻢ ،إﻻ أن أﺻـ ــﺪاء اﻟـﻬـﺘــﺎﻓــﺎت
اﻟ ـﺜــﻮرﻳــﺔ اﳌـﻄــﺎﻟـﺒــﺔ »ﺑــﺎﻟـﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ« ﻣــﺎ زاﻟــﺖ
ﺗـ ـﺘ ــﺮدد ﻓ ــﻲ اﻵذان داﻓـ ـﻌ ــﺔ ﻧ ـﺤ ــﻮ اﺳ ـﺘ ـﺒ ـﻴ ــﺎن ﺳـﺒــﻞ
اﻟﻮﺻﻮل .ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻰ أوﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺤﻠﻢ وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.

ﺑﺴﻤﺔ ﻓﺆاد
ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

»ﻛﻨّﺎ ﺗﻼت ﺑﻨﺎت ﻓﻲ ﺳﻦّ ﺑﻌﺾ ،أﻧﺎ وﺑﻨﺖ ﻋﻤﻲ وﺑﻨﺖ ﻋﻤّﺘﻲ ،ﻣﺪﺑﺤﺔ
ﻳﻌﻨﻲ وراﺟــﻞ ﺟ ـﺰّار ﻣﺎﺳﻚ اﳌﺸﺮط .ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻲ وﺑﻨﺖ ﻋﻤﺘﻲ ﺳﺒﻘﻮﻧﻲ،
ورا ﺑﻌﺾ ﻗﻄﻊ ﻟﻬﻢ ﺣﺘّﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﻤﻬﻢ .وﳌﺎ ﺟﻪ دوري ،ﻓﺘﺤﻮا ﻟﻲ رﺟﻠﻴّﺎ
وﻫﻮ رﺷّﻠﻲ ﺑﻨﺞ ﻣﻮﺿﻌﻲ ،ﻣﺎ ﺣﺴﻴﺘﺶ آه ﺑﺎﻷﻟﻢ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻲ ﺣﺴّﻴﺖ
ﺑﺎﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺑﺘﺠﺰ ﺣﺘّﺔ ﻣﻨﻲ ،ﻟﻢ أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻟﻢ أﻳــﻮه وﻟﻜﻨﻲ ﺣﺴﻴﺖ ﺑﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻘﻄﻊ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺻﻮت ﺑﺎﺳﻤﻌﻪ«.
ﻫــﺬا ﺟــﺰءٌ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة ﻫﺎﻟﺔ ،اﻣــﺮأة ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﺠﺎوزت اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً،
ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ »اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2012ﺧﻼل
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ »ﳌﺎذا اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﳌﺮأة؟«.
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻔﺎﺋﺖ ،وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺨﺘﺎن ) 5ﺷﺒﺎط( ﺻﺪر
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ذﻛﺮ أنّ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  130ﻣﻠﻴﻮن اﻣﺮأة ﻓﻲ 29
دوﻟﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺗﻌﺮّﺿﻦَ ﻟﻠﺨﺘﺎن .وﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ،ﻓﺎﻟﺨﺘﺎن ﻫﻮ
»أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ إزاﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ أو ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﻷﻧﺜﻮﻳﺔ ﻣﻦ
دون وﺟﻮد ﺳﺒﺐ ﻃﺒﻲ«.
ﺟﺎءت اﻟﺼﻮﻣﺎل وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ واﻟﺴﻮدان واﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟـﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗﺸﻬﺪ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓــﻲ أﻋ ــﺪاد اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺧﻀﻌﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ) 19-15ﺳﻨﺔ( ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺎﺿﻴﺔ ) 49-45ﺳﻨﺔ( ﻓﻲ
اﻟﻌﺮاق وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﻣﺼﺮ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻈّﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ﺧﺘﺎن اﻹﻧﺎث ،أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﻧﻴﺴﻴﻒ
إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻼد ﻧﺴﺒﺔ  98ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻦ.
وﺗـﻠـﺘـﻬــﺎ ﺟـﻴـﺒــﻮﺗــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  93ﻓــﻲ اﳌ ـﺌــﺔ ،ﺛ ـﻢّ ﻣـﺼــﺮ  ،91اﻟ ـﺴ ــﻮدان ،88
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ  ،69اﻟﻴﻤﻦ  19ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .وﺟﺎءت اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 8ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وﺧﺘﺎن اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﺤﺼﻮر ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ،وﻓﻖ
ﻣﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺎت.
ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳـﺠــﺮي .اﻟـﻘــﺪرة اﻟﻔﻌﻠﻴّﺔ ،اﻟــﺮادﻋــﺔ أو اﳌُ ـﺤ ـﺪَّة ،ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ
اﻷﺛ ــﺮ ..ﻓــﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺣﻘّﻘﺖ اﻟﺤﻤﻼت اﳌﺴﺘﻤﺮّة وﻗـﻴــﺎم دار اﻹﻓـﺘــﺎء ﺑﺎﻟﺤﺚّ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ،اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺑﺴﻴﻄﺎً ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم .ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﺼﺪرة ﻟﻨﺴﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﺘﺎن اﻟﺒﻨﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮّﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2008وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ
وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺧﺘﺎن.
ﻣﻌﺮوف أن ﺟــﺬور اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أي ﻫﻲ ﻣــﻮروث ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻳﻌﻮد
اﻟﻰ أﻳﺎم اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﻣﺜﻼ ،ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ ﺑﺒﻌﺪ دﻳﻨﻲ ﻳﺒﺪو ﺿﻌﻴﻒ
اﻷﺳــﺎس .وﻫــﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺨﺘﺎن ﺻﻌﺒﺔ .ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻗــﻊ ﻧﻘﺎش
ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2008ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻃﻨﻄﺎوي ،وﻣﻔﺘﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻌﺔ ،ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺨﺘﺎن
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧــﻪ »ﻋــﺎدة ﻏﻴﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﺒﺎدة وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟـﻘــﺮآن أو
اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ« ..ﺗﻮﻟّﺖ ﺟﺒﻬﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫﺮ
ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺼﺪّي ﻟــﻪ ،ﻣﺴﺘﻨﻜﺮةً وﻣﻨﺘﻘﺪةً ..وﻣـﺸـﺪّدةً ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ إﺟــﺮاء
اﻟﺨﺘﺎن.
وﻳــﺮﺻــﺪ ﻛـﺜـﻴــﺮون اﻟـﻔـﺘــﻮى اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة اﻟ ـﺼ ــﺎدرة ﻋــﻦ داﻋ ــﺶ ﻓــﻲ ﺗﻤﻮز
اﻟﻔﺎﺋﺖ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺨﺘﺎن ﻛﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﺴﺎء اﳌﻮﺻﻞ
وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻹﺑﻌﺎدﻫﻦّ »ﻋﻦ اﻟﻔﺴﻖ واﻟﺮذﻳﻠﺔ«! داﻋﺶ ﻻ ﻳﺨﺘﺮع ﻃﺎﳌﺎ
ﺟﺒﻬﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻻزﻫﺮ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﻪ ..ﻓﻤﻦ ﻧﺼﺪق؟ وﻃﺎﳌﺎ أن ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﺗﺒﺮﻳﺮاً
ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺑﻠﻲ ﻋﻨﻖ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ ..وﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
وﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟﻈﺮﻓﻲ واﻟﺰﻣﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺴﺆال اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻮ :ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟؟
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 11.9ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ اﳌﻬﺮّﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ
وﻓﻖ ﻻﺋﺤﺔ ﺳﺮّﺑﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﻴﻦ
وﺑﺪأت ﺻﺤﻒ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ .اﻟﻔﻘﺮ ﻳﺴﺤﻖ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،
وﻟﺘﻮﻃّﻨﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺤﻴﺘﺎن اﻟﻔﺴﺎد ﻫﺆﻻء.

ﻗﻀﻴـــــﺔ

ﻫﻞ أﺗﺎك ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟

ﻻ ﻳُﻌﺪّ ﻣﺎ ﻳُﻤﺎرَس اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺎﳌﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﺟﺪﻳﺪاً ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ.
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮي ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺖ
وﻃ ــﺄة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟـﺸــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺠــﻮن اﳌـﺼــﺮﻳــﺔ ،ﺣﻴﻦ
ﻧـﻜّــﻞ ﺑ ــﺎﻹﺧ ــﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ وﺑـﻜــﻞ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑـﻘــﺮﺑــﻪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ .وﻛــﺎن أﺣــﺪ أﺷﻬﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ آﻧــﺬاك »اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺤﺮﺑﻲ« ﻓﻲ ﺷــﺮق اﻟﻘﺎﻫﺮة
)ﻫــﺪم ﻻﺣـﻘـﺎً( ،وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻪ ﻣﻴﺪان راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ
ﺣﻴﺚ وﻗـﻌــﺖ اﳌ ـﺠــﺰرة .دﻓـﻌــﺖ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺴﺠﻮن اﳌﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد
ﺑﺄن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﻫﺎﻧﺎت ﻷﻓﻜﺎرﻫﻢ »اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﻻ ﺗﺼﺪر
إﻻ ﻣــﻦ ﻛــﺎﻓــﺮ ﺑــﺎﻹﺳــﻼم .ﻓـﻤــﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ﻫــﺬا ﻓــﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ
واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ؟

ﻣﻦ »اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ واﻟﻬﺠﺮة« إﻟﻰ »اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺠﻬﺎد«

ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺤﻮﻻن ﻣﺤﻮرﻳﺎن .اﻟﺘﺤﻮل اﻷول
ﻛﺎن ﻋﻤﻴﻘﺎً وﻣﻤﺘﺪ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،اﻟﺬي ﻛﺎن
أدﻳﺒﺎً وﻣﺆﻳﺪاً ﻟﺜﻮرة ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،1952ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ أن
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﳌﺴﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﺪده،
إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻟﺘﻜﻔﻴﺮ اﳌﺠﺘﻤﻊ ووﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﺰﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ ﻋﻨﻪ .أﻋــﺎد ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺸﻬﻴﺮ »ﻓﻲ
ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن« ،ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻘﺐ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ اﻷول
ﻋﺎم  ،1954وﺧﺘﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻜﺘﺎب »ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ« اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻻ ﻳﺰال ﻣﺆﺛﺮاً ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ أﻓﻜﺎر اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻣﻦ إﻋﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ .1966
أﻣــﺎ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻜﺎن ﻣــﺪاه أﻗﺼﺮ زﻣـﻨـﺎً وأﻗــﻞ ﻋﻤﻘﺎً،
ﻟﻜﻨﻪ أﺷــﺪ ﺗﻄﺮﻓﺎً ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﳌﻤﺎرﺳﺔ ،وﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻓﻔﻲ ﺳﺠﻮن اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،ﻇﻬﺮ اﳌﺪﻋﻮ ﺷﻜﺮي
ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣـﻴــﺮ »ﺟـﻤــﺎﻋــﺔ اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ« اﻟـﺘــﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ واﻟﻬﺠﺮة« ،ﺧﻠﻔﺎً ﳌﺆﺳﺴﻬﺎ
ﻋﻠﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎً .ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﻠﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗــﺪ أﺳــﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑــﺈﻃــﺎر ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘــﺪﻻل
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎرﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺻﺪﻣﺔ إﻋﺪام أﺧﻴﻪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻣــﻊ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ وأرﺑ ـﻌــﺔ آﺧــﺮﻳــﻦ .ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋﻠﻲ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ اﻧﺪﻓﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺷﻜﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻛﺎن ﺷﺎﺑﺎً ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﻦ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺤﻆ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ،
وﻗــﺪ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻇــﺮوف اﻟﺴﺠﻦ ﻗــﺎﺋــﺪاً ﳌﺎ ﺻــﺎر ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ
ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً ﺳــﺮﻳـﺎً ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻄﺮف واﻟـﻌـﻨــﻒ .ﺛــﻢ ﺗــﻮرط
ﻓﻲ اﻏﺘﻴﺎل ﺷﺨﺼﻴﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺬﻫﺒﻲ وزﻳﺮ اﻷوﻗــﺎف اﳌﺼﺮي .اﻧﺘﻬﻰ أﻣﺮه ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺳﻨﺔ
 ،1978ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮك ﺑﺼﻤﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺟﻐﺮاﻓﻲ
ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ .ﻓﺒﻘﻴﺖ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ
واﳌﻴﻞ ﻟﻼﻧﻌﺰال اﳌﻜﺎﻧﻲ ،ﻣﻦ دون ﺗﻨﻈﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻛﺎﻟﺬي
ﻗﺪﻣﻪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،واﻧﺰوت أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺔ ﺗﻜﻔﻴﺮ
أﺋﻤﺔ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ وأﻏﻠﺐ ﻋﻠﻤﺎء ﻗﺮون ﺻﺪر اﻹﺳﻼم.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إدراك اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎً ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻇﻬﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﻄﺒﻲ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ اﻷﺑــﺮز ﺑﺴﺒﺐ
اﻷﺧﻄﺎء اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳُﺴﺘﻔﺪ ﻣﻨﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ ،وﻟــﻢ ﻳُﺴﺘَﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ
ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﻄﻮط ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ
داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن .ﺻﺤﻴﺢٌ أن إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
ﺳﺠﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻄﻮرت ﻻﺣﻘﺎً ﺑﻤﺎ أﻧﺘﺞ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺠﺎح ﻓﻲ
ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ »اﻟﺠﻬﺎد« و »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ،إﻻ أن
اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﺠﺮﻳﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ دون اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ

ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﺗﻜﺮار ﺣﺎﻟﺔ
ﺷﻜﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،اﻟﺬي
أﺳﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺠﻬﺎد« ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء ،اﻟﺬي ﻛﺎن
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮاة اﻷوﻟﻰ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ »أﻧﺼﺎر ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس« )ﺑﺎﻳﻌﺖ
»داﻋـ ــﺶ« ﻓــﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2014وﺗﺤﻮل
اﺳﻤﻬﺎ إﻟﻰ »وﻻﻳﺔ ﺳﻴﻨﺎء« ﺣﺎﻟﻴﺎً(.
اﻣﺘﺎزت ﺳﻴﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﻔﺎﺋﺖ ﺑﺎﺧﺘﻔﺎء اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ ،ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت وادي اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮاﺟﻬﺎت ﺑﻴﻦ
ﻗ ــﻮات اﻷﻣ ــﻦ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ واﻹرﻫــﺎﺑـﻴـﻴــﻦ ﻣــﻦ أﻋ ـﻀــﺎء ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ
»اﻟـﺠـﻬــﺎد« و »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ« ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧ ــﺮى .ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻟﻜﻠﻤﺔ »اﻟﺠﻬﺎد« ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء ﻣﻦ ﻣﺪﻟﻮل ﺳﻮى اﻟﺤﺮب
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺿــﺪ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ،وﺗ ـﻌــﺎون اﻟـﻔــﺪاﺋـﻴــﻮن ﻣــﻦ رﺟــﺎل
ﺳﻴﻨﺎء واﻟـﻔــﺪاﺋـﻴــﺎت ﻣــﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﺎ ﻣــﻊ اﳌـﺨــﺎﺑــﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ اﻟﻘﻮات
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﻼل .اﻗﺘﺼﺮ وﺻﻒ اﳌﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ
أﻋﻤﺎل ﺟﻬﺎدﻳﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ »ﻣﺠﺎﻫﺪي ﺳﻴﻨﺎء« ،اﻟﺬﻳﻦ
أُﺷﻬﺮت ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻫﻠﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﺣﻘﺎً( ،وﻛﺎن أﻏﻠﺐ ﻫﺆﻻء
اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﻴﻦ أﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻼوﻳﺔ اﻟﺪرﻗﻮﻳﺔ
اﻟﺸﺎذﻟﻴﺔ .ﺑﺨﻼف ﻫــﺆﻻء اﳌﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ )اﳌﺠﺎﻫﺪﻳﻦ
اﻟﺼﻮﻓﻴﻴﻦ( ،ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء
ﺳﻮى ﻓﺮع ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎً ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ،
وأﻓ ـﻜــﺎر اﻟــﺪﻋــﻮة اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑــﺎﻹﺳـﻜـﻨــﺪرﻳــﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ
ﺳﻴﻨﺎء واﻓﺪون ﻣﻦ وادي اﻟﻨﻴﻞ أو ﻋﺎﺋﺪون ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺳﻴﻨﺎء.
ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ )اﻷﻣــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺣــﺎﻟ ـﻴ ـﺎً( ﻣــﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻤــﺎل ﺳﻴﻨﺎء ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﻓﺎﺳﺘﻨﺴﺨﺎ ﻣﻌﻬﻤﺎ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻌﻪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺼﻌﻴﺪ .وﻓّﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻄﺎءً اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً
ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸﺮﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺿﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻈﻮا
ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام أو اﻻﺣﺘﻀﺎن اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ .2004
ﺗﻮﺳﻊ ﺿﺎﺑﻄﺎ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪان ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎل اﳌﺸﺘﺒﻪ
ﺑﻬﻢ ،وﺗﻌﻤّﺪا ﺗﻜﺪﻳﺮﻫﻢ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺮﻫﻢ ﺑﺘﻮزﻳﻌﻬﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﺳﺘﻤﺮار ﻧﻘﻠﻬﻢ
ﻣــﻦ أﺣــﺪﻫــﺎ إﻟــﻰ اﻵﺧ ــﺮ .وﻛ ــﺎن ﻧـﺘــﺎج ذﻟــﻚ ﺗـﻌــﺮف اﻟﺸﺒﺎب
اﳌﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻃﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﻬﺎدي
واﻟﺘﻜﻔﻴﺮي ﻣﻦ ﻗــﺎدة اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن .وﻛــﺎن ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻃﺒﻴﺐ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺸﺎب
ذو اﻷﺻــﻞ اﻟﺒﺪوي ،اﻟــﺬي ﻋﺮف ﺑﻬﺪوﺋﻪ وﻣﺴﺎﳌﺘﻪ وﻋﻤﻠﻪ
اﻟــﺪؤوب ﻓﻲ إﺣــﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻌﺮﻳﺶ.
ﺧــﺮج ﺧــﺎﻟــﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣــﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺤﻤﻼً ﺑــﺄﺷــﺪ اﻷﻓـﻜــﺎر
اﻹرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﺗـﻄــﺮﻓ ـﺎً ،وأﺳ ــﺲ ﻣــﻊ اﺛﻨﻴﻦ ﻣــﻦ رﻓــﺎﻗــﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
»اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺠﻬﺎد« ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2000و،2003
ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﻬﻴﺮ »اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ إﻋــﺪاد اﻟﻌﺪة«
ﳌﻨﻈﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺪ إﻣــﺎم اﻟﺸﺮﻳﻒ .ﻗﺎم
ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺠﻬﺎد« ﺑﺄوﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺳﻴﻨﺎء ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎً اﳌﻨﺘﺠﻌﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺘﺎت ذات
دﻻﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ :ﻓﻲ  7ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول /أﻛﺘﻮﺑﺮ 2004
)ذﻛــﺮى اﻧﺘﺼﺎر  6أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،(1973وﻓﻲ  23ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ
) 2005ذﻛـ ــﺮى ﺛ ــﻮرة ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ  ،(1952وﻓ ــﻲ  24ﻧﻴﺴﺎن/
أﺑــﺮﻳــﻞ ) 2006ﻗﺒﻞ ﻳــﻮم واﺣــﺪ ﻣــﻦ ذﻛــﺮى ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻴﻨﺎء
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﺎم  .(1982اﺳﺘﻬﺪف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻨﺘﺠﻌﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء ،ﻓﻲ

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺘّﺎح  -اﻟﻌﺮاق
ﻃﺎﺑﺎ وﻧﻮﻳﺒﻊ ،وﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ ،ودﻫﺐ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ .أﺳﻔﺮت
اﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  130ﻣﺼﺮﻳﺎ وأﺟﻨﺒﻴﺎ وإﺻﺎﺑﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﺷﺨﺺ ،واﻋﺘﻤﺪ اﳌﻬﺎﺟﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات
اﳌﻔﺨﺨﺔ واﻟﻌﺒﻮات اﻟﻨﺎﺳﻔﺔ.
ﻗﺘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ واﺛﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء ﻓﻲ آب /أﻏﺴﻄﺲ ،2005
وﻧﺠﺤﺖ اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻮﻗﺘﺎً
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺬي ﺗﻔﻜﻚ وﺗﺸﻈّﻰ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ
أﻓﺮاده ،ﻓﺘﻮزﻋﻮا ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﺤــﺪودﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺷـﻤــﺎل ﺳﻴﻨﺎء أو اﻟ ـﻬــﺮوب إﻟــﻰ ﻏــﺰة ﻋﺒﺮ
اﻷﻧﻔﺎق .ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻬﺎرﺑﻮن ﺑﻌﻴﺪاً ﻧﺤﻮ وﺳﻂ اﻟﻘﻄﺎع أو
ﺷﻤﺎﻟﻪ ،ﺑﻞ ﺑﻘﻮا ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺑﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ،أي ﻓﻲ رﻓﺢ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻞ اﻟﺠﻬﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﻴﻦ.
ﻓﻲ  ،2009ﺗﺼﺎﻋﺪت اﻷزﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎس اﳌﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ رﻓﺢ ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ
ﻣــﻮﺳــﻰ ،واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻤﻘﺘﻞ اﻷﺧـﻴــﺮ وﻋــﺪد ﻣــﻦ أﺗﺒﺎﻋﻪ داﺧــﻞ
ﻣﺴﺠﺪ اﺑــﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣــﻦ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟ ـﺤــﺪودي ﻣﻊ

أﻧﺎﺷﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس

ﺗﻄﻮرت ﺣﻤﺎس ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،اﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎوِﻣﺔ ذات ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ ﻛﻞٍ
ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة .ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺗﻠﻚ ﻫﻮ أداؤﻫﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﻘﺎوم وﻫﺬا ﺗﻮﺛﻘﻪ وﺗﻮاﻛﺒﻪ اﻻﻧﺎﺷﻴﺪ ...ﻟﻄﺎﳌﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أداة ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻻﺳﺘﻠﻬﺎم
ﻣـﺒــﺎدئ اﻟﺘﺤﺮر واﻟـﻨـﻀــﺎل .وﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣـﻤــﺎس ،ﻫــﻲ وﺳﻴﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﻹدﺧــﺎل
»ﻣﻔﺮدات اﺳﻼﻣﻴﺔ« إﻟﻰ اﻷﻫﺎزﻳﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﺎد وﺗُﺮدد.

أﻧﺎﺷﻴﺪ ﺣﻤﺎس ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ :اﳌﺪ اﻟﺜﻮري

اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ »اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« اﺑﺘﺪأت ﻣﻊ اﻧﺨﺮاط ﺣﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﻣﻊ أول أﻧﺸﻮدة أداﻫﺎ اﻟﺴﻮري اﺑﻮ راﺗﺐ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
اﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﻟ ــﺪف ،ﻓﻲ أﻏﻨﻴﺔ »ﺛــﻮري ﺛــﻮري ﺛــﻮري«  ،واﻛﺒﺖ اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ .وﻳﻘﺎل أن ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌﻮد اﻟﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺣﻤﺎﺳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻘﺬف
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﻠﻴﻦ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﺗﺮدد » :ﺛﻮري  ،ﺛﻮري ،
ﺛﻮري  ،ﻫﻲ ﻫﻴﻬﻲ ،ﻓﻲ ﻏﺰة وﺑﻼﻃﺔ ،ﺑﺎﻟﻘﺪس ورام اﻟﻠﻪ ،ﺛﺮﻧﺎ ﺑﺎﻧﻄﻼﻗﺔ ،ﻛﺒﺮﻧﺎ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﻪ ،ﻧﺘﺤﺪى ﺑﻘﺮآﻧﺎ ،ﺛﺎﻳﺮﻳﻦ أﺣﺮارﻧﺎ ،ﺛﺎﻳﺮﻳﻦ ﺻﻐﺎرﻧﺎ ،ﻣﺎ ﺑﺘﻌﻮد دﻳﺎرﻧﺎ،
ﻣﺎ ﺑﻴﻐﺴﻞ ﻋﺎرﻧﺎ إﻻ اﻟﺪم واﻟﺤﺠﺎر« .وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻏﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ
وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻃﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪف ﻓﻘﻂ .ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺗﻢ

إدﺧــﺎل ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺒﺠﻞ ﻗــﺎدة وﻣﻠﻬﻤﻲ ﺣﻤﺎس ،ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ،
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺴﺎم وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋــﺰام .ﻓــﻲ أﻧﺸﻮدة أﺧــﺮى ﺑﺎﺳﻢ »
اﻷرض ﻟﻨﺎ واﻟﻘﺪس ﻟﻨﺎ� اﻟﻠﻪ ﺑﻘﻮﺗﻪ ﻣﻌﻨﺎ« ،ﻳﺮدد اﳌﻨﺸﺪ ﺣﺴﺎم اﻷﺣﻤﺪ )ﻣﻦ
اﻷردن( ﻛﻠﻤﺎت ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺻﻮت اﻟﺪﻓﻮف ،ﻣﻊ ﻓﺮﻗﺔ إﻧﺸﺎد ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ
ﻓﺘﻴﺎت وﺷﺒﺎب .وﻫﺬه اﻷﻧﺸﻮدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻃﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﺟﺪا ﻋﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻠﺘﺰم ﻟﻠﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺪف .وﻟﻌﻞ
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻳﻌﻮد ﻻﺿﻄﺮار ﺣﻤﺎس اﻟﻰ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ
اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻼﻏﺎﻧﻲ واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ،ورﺑﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﻟﻜﻲ ﻻ
ﺗﺒﺪو اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺘﺰﻣﺘﺔ ،وﻻﺳﺘﻘﻄﺎب أﺗﺒﺎع ﺟﺪد.

اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ :اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ

ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻃﻠﻘﺖ ﺣﻤﺎس ﻓﻲ ﻋــﺎم » 2001اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ
ﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺴﺎم« ،وﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ إﻧﺘﺎج اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺮاﺣﻞ واﻧﺠﺎزات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻬﺎدي .ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،أﻧﺸﻮدة
ﻋﻠﻮا اﻟﺮاﻳﺎت )اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺎت( اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻖ ﻗﺼﺺ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺎت اﻷواﺋﻞ
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻘﺴﺎم ،وﺳﺮاﻳﺎ اﻟﻘﺪس )اﻟﺠﻬﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ( ،وﻛﺘﺎﺋﺐ ﺷﻬﺪاء
اﻷﻗﺼﻰ .ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻮدة أﻳﻀﺎ ﻧﺠﺪ اﺑﺘﻌﺎدا آﺧﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ »اﻟﺪﻓﻮف«
واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ » اﻟﻄﺮﺑﻴﺔ« ،وﻫﻲ ﻣﻐﻨﺎة ﺑﺎﳌﺤﻜﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻣــﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫــﺬه اﻷﻧ ـﺸــﻮدة ﻫــﻮ ﺗﻐﻨﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء اﳌ ـﻘــﺎوﻣــﺎت اﻟـﻠــﻮاﺗــﻲ ﻛﻦ
ﻣﺤﺴﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

ﻣﺼﺮ .وﻫﻨﺎ ،ﺑﺪأ اﻟﻬﺮوب اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻟﻠﺘﻜﻔﻴﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﺰة إﻟﻰ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء .وﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﻇﻨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻧﻬﺎ ﻗﻀﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺮ
اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎء ،ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ »أﻧﺼﺎر ﺑﻴﺖ
اﳌﻘﺪس« ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ »اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺠﻬﺎد« )ﻏَﻴَّﺮ اﺳﻤﻪ
ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ إﻟﻰ »اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻟﺠﻬﺎد«( ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ
ﺧﺒﺮات ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻓﺮاد اﻟﻬﺎرﺑﻮن
إﻟﻰ ﻏﺰة ﻣﻤﻦ ﺣﻀﺮوا اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ).(2009 – 2008
ﻓــﻲ ﺻﻴﻒ  ،2010ﺗــﻢ اﺳـﺘـﻬــﺪاف ﺧــﻂ اﻟ ـﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﳌ ـﺼ ـﺪّر إﻟــﻰ اﻷردن وإﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ﻓــﻲ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎً ﺣﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ  ،2012ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻧﺪﻻع
اﻟﺜﻮرة ،ﺛﻢ ﺗﻄﻮرت اﻷﻣﻮر ﺣﺘﻰ آﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن.

ﻧﺠﺎح ﻣﺮاﺟﻌﺎت »اﻟﺠﻬﺎد« و»اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ ﺳﺎﻟﻔﺘﻲْ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻓﺈن أﺳﻠﻮب
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗــﺎدة »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ« وﺟﻤﺎﻋﺔ

إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ اﻣﺘﺪادا ﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﺣﻤﺎس )ﻧﻤﺎذج ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺜﺎل
اﻟﺤﺠﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ واﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( .ﻛﻤﺎ
اﻧﻬﺎ ﺗﺤﻜﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي اﳌﻘﺎوم ﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺎت،
ﺑﻘﺼﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ دﻓﻌﺖ ﻛﻞ واﺣــﺪة ﻣﻨﻬﻦ إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻗﺼﻰ .ﻓﺂﻳﺎت
اﻷﺧـ ــﺮس ﻣـﺜــﻼ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ وﺻﻴﺘﻬﺎ اﳌ ـﺼــﻮرة ﺗــﺮﺗــﺪي اﻟـﻜــﻮﻓـﻴــﺔ اﻟ ـﺴــﻮداء
واﻟﺒﻴﻀﺎء وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ وﺷــﻚ اﻟــﺰﻓــﺎف ،ﻓﺒﻌﻤﻠﻴﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﺔ أﺻﺒﺢ
»دﻣﻬﺎ ﻫﻮ ﺣﻨﺔ اﻟﻌﺮس«.

اﻷداء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻌﺪ ﺣﺮب  ٢٠٠٨ـ ـ ٢٠٠٩

ﺑﻌﺪ ﺣﺮب  2008ـ ـ  2009ﻧﺸﺮت ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻘﺴﺎم أﻧﺸﻮدة ﻫﻨﺎ أﻋﺪدﻧﺎ ﻟﻜﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻧﺎﺷﻴﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺠﺎراة اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ واﻹﻧﺸﺎدي اﻟﺮاﺋﺞ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻷول ﻣﺮة أﺳﻠﻮب »اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ« .أﻃﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﺘﺎﺋﺐ
اﻟﻘﺴﺎم ﻓﻲ  .2013وﻟﻢ ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻷﻧﺸﻮدة وﺗﺼﺒﺢ ﻣﺸﻬﻮرة ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻻ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻷﺧﻴﺮة )ﺻﻴﻒ  .(2014ﻧﻠﺤﻆ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺛﺮا ﻛﺒﻴﺮا
ﺑﺄﻧﺎﺷﻴﺪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺒﺎﻗﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺮاض اﻧﺠﺎزاﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ وﺑﺄسِ وﻗﻮةِ وﺻﻼﺑﺔِ ﻣﻘﺎﺗﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وأﻧﺎﺷﻴﺪ
ﺣﻤﺎﺳﻴﺔ/ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .ﻧﺮى أن ﺛﻘﺔ ﺣﻤﺎس ﺑﺎﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ وﺑﺼﻤﻮد اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪه ﺑﻌﺪم اﻻﻗﺘﺮاب
ﻣﻦ اﻷﻧﻔﺎق ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻟﺪى اﳌﻘﺎوﻣﺔ» :ﻫﻨﺎ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﻐﻀﺐ..

»اﻟـﺠـﻬــﺎد« ﻓــﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﺗﻜُﻠّﻞ ﺑﻨﺠﺎح ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺘﺎن ﻗﺪ ﺗﺤﺎﻟﻔﺘﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،أي ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﺷﻜﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ ،وﻋﻤﻼ ﻣﻌﺎً ﺿﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻣــﻦ دون ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .ﺑﻠﻐﺖ ذروة اﻟـﺘـﻌــﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
درﺟــﺔ ﻧﺠﺎﺣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﺮاق ﺻﻔﻮف اﻟﺠﻴﺶ واﳌﺨﺎﺑﺮات
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻏـﺘـﻴــﺎل رﺋـﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻷﺳ ـﺒــﻖ ،أﻧــﻮر
اﻟـﺴــﺎدات ﻓﻲ اﻟ ـﻌــﺎم 1981ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن ﺑﻴﻦ ﻛﺒﺎر رﺟﺎﻟﻪ ﻓﻲ
ﻋﺮض ﻋﺴﻜﺮي أﻗﻴﻢ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻻﻧﺘﺼﺎر
أﻛﺘﻮﺑﺮ.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺘﺎن ﻓﻲ ﻫﺸﺎﺷﺔ »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ«
)ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟــﺘــﻜــﻔــﻴــﺮ واﻟ ــﻬ ــﺠ ــﺮة( وﺿــﻌــﻔــﻬــﺎ ،ﻓــﺎﺳــﺘــﻤــﺮت
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻤﺎ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت وﻣﻄﻠﻊ
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت .ﻗﺘﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺌﺎت واﻋﺘﻘﻞ ﻣﺌﺎت آﺧــﺮون،
ﻟﻜﻨﻬﻢ اﻧﻬﺰﻣﻮا ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟــﺬي ﺳﺎﻧﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓــﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻧﺠﺤﺖ
اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺣﺪﻫﺎ ـــ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار رﻓﺾ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻷﻣﻨﻲ اﳌﺤﻠﻲ ـــ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ،
وﺗﻐﺎﻓﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ،اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻧﻮﻋﺎً واﳌﺤﺪودة
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً ،اﻟﺘﻲ رآﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ أو ﻣﺒﺮرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ذﻟﻚ اﻟﻬﺪف.
ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ،وُﺿــﻊ ﻗﺎدة
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻧﻔﺴﻲ وﻓــﻜــﺮي ﻛﺒﻴﺮ دﻓﻌﻬﻢ
ﻟﻘﺒﻮل ﻓــﻜــﺮة اﳌــﺮاﺟــﻌــﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﻗــﺪ ﺳــﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻓــﻲ أﺣ ــﻮال اﻟﺴﺠﻮن ﻣﻘﺎرﻧﺔً
ﺑﻤﻘﺎر اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﻳﺒﺎً أن ﺗﺤﺪث
اﻧﺸﻘﺎﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺗﺨﻮﻳﻦ واﺗﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻء ﺻﺎدرة
ﻣﻦ اﻟﺮاﻓﻀﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺎت ﺿﺪ ﻣﻦ اﻧﺨﺮﻃﻮا ﻓﻴﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ
اﳌﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﺮاﺟﻌﺎت،
وإن ﻛــﺎن ﻟــﻢ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺪوﻟــﺔ .ﻟــﻢ ﺗﺄﻣﻦ
اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺧﺮوج اﳌﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« و »اﻟﺠﻬﺎد« ،ﻓﺎﺳﺘﻤﺮ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮات ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺧﺮﺟﻮا ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋﻘﺐ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2011ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ اﻹﻓ ــﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات
اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ.
أﺛــﺒــﺘــﺖ اﻟــﺘــﺠــﺮﺑــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻ ــﺪق اﳌــﺮاﺟــﻌــﺎت ،ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﺰﻣﺖ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« وﺣﺰﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻨﻬﺎ،
»اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ،وﻟــﻢ ﻳﻨﺨﺮﻃﺎ ﻓﻲ
أﻋــﻤــﺎل ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﻤﺎ ﻣــﻊ اﻹﺧــﻮان
اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﻋﺰل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ.
ﻳﺄﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺣﺰب اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣــﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ
اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺧــﻄــﺮاً ،ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﺌﺼﺎل ﺣﺮﻛﺎت اﻹﺳــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﻗﺪ
ﺑﻠﻎ اﻷﻣــﺮ ﺑﺒﻌﺾ رﻣــﻮز ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﳌﺼﺮﻳﺔ درﺟﺔ
ﺗﺤﻮﻟﻬﻢ إﻟــﻰ ﻛﺘّﺎب رأي وﺿﻴﻮف ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم
اﳌــﺆﻳــﺪة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑــﺪور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ
اﳌﻨﺎﻇﺮات وﻓﻲ ﻣﺠﺎدﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ.
ﻣﻨﺬ ﺻﻴﻒ  ،2013ﺗﺘﻮاﺗﺮ ﺷﻬﺎدات اﳌﻔﺮَج ﻋﻨﻬﻢ وأﻫﺎﻟﻲ
اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟــﺰﻳــﺎرات اﻟــﺪورﻳــﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮي واﻻﻧﺒﻬﺎر ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف
اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺴﺠﻮﻧﻴﻦ اﻵن ،ﻣﺎ ﻳﺮﺟّﺢ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻹﻋــﺎدة إﻧﺘﺎج اﳌﺌﺎت ﻣﻦ ﺷﻜﺮي ﻣﺼﻄﻔﻰ وﺧﺎﻟﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ...

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻻﺳﻜﻨﺪراﻧﻲ
ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴّﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

ﻫﻨﺎ اﻟﺴﻴﻮف ﻣﺸﺮﻋﺎت واﻟﻠﻬﺐ .ﺗﻘﺪم ،ﻳﻠﺤﻘﻚ اﻟﻌﺎر« ..ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺄن اﳌﻨﺸﺪ
ﻫﻮ رﻣﺰي اﻟﻌﻚ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻢ ﻋﺎﻳﺪة ﻗﺮب ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ وﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﺳﺮى اﳌﺤﺮرﻳﻦ
ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺎﻟﻴﻂ ،واﻟﺬي رُﺣِّﻞ إﻟﻰ ﻏﺰة.
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب  ،2014وﺗﻴﻤﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ،ﻓﺄﻃﻠﻘﺖ ﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎس أﻧﺸﻮدة »ﻋﻠّﻮا راﻳــﺎت اﻟﻨﺼﺮ« أﻧﺸﻮدة/أﻏﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻃﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻐﻨﺎة ﻣﻊ زﻏﺎرﻳﺪ ﺑﺎﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺗﺒﺸﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ وﻣﻐﻨﺎة ﺑﺎﳌﺤﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻐﺰاوﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻮﻋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﻧﻌﻜﺲ إذاً ﺗﻄﻮر اﻷداء اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺤﻤﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﳌﺨﺎﻃﺒﺔ
واﻷﻧــﺎﺷـﻴــﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﺗﺒﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮاﺗﻬﺎ .واﻧﺘﺸﺎر ﺗﻠﻚ
اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﺤﺮب اﻷﺧﻴﺮة ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻨﺎس ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن
ﻟﺴﻤﺎع ﺗﻠﻚ اﻷﻏﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف وﻓﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .واﻟﻼﻓﺖ
أن ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ واﻷﺣﺰاب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ
اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ أن ﺣﻤﺎس ﻋﻤﻤﺖ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ
واﻷﻏﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺘﺢ واﻟﺠﺒﻬﺘﺎن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻻ ﺗﻜﻔﻲ اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ،وﻻ ﺣﺘﻰ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺤﺼﺪ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ.ﻫﻨﺎك اﺷﺘﻐﺎل ﺿ ــﺮوري ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه إﺑﺮاز اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﺎﺿﻠﺔ ،وﺿﺪ اﳌﻴﻮﻋﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻌﺎً..

ﻳﺎﺳﻤﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن
أدﺧ ـﻠــﻮﻫــﻢ ﻓ ــﻲ ﻗ ـﻔــﺺ ﺣ ــﺪﻳ ــﺪي وأﻃ ـﻠ ـﻘــﻮا ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ ﻏ ــﺎزاً
وﺿﺮﺑﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺎراً .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺎﺗﻮا اﺗﻬﻤﻮا اﳌﻮﺗﻰ .ﻗﺎﻟﻮا إن
اﳌﻮﺗﻰ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮا ﺗﺬاﻛﺮ ﻟﻠﻤﺒﺎراة ،ﻓﺮﻓﻊ ﻋﺎﺋﻼت اﳌﻮﺗﻰ ﺻﻮر
ﺗﺬاﻛﺮﻫﻢ ،وﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﻢ اﺷﺘﺮوا اﻟﺘﺬاﻛﺮ .وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻟﻢ
ﺗﺤﻢ أﺣﺪاً ﻣﻦ اﳌﻮت .اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎﻟﺪم وﻣﻠﻘﺎة ﺑﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺠﺜﺚ.
ﻛــﺎن ﺻﻌﺒﺎً ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻧـﻜــﺎر اﻟ ــﺪم اﻟ ــﺬي ﺳــﺎل ﻋﻠﻰ أﻳــﺪي
داﺧﻠﻴﺘﻬﻢ ،ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك زﻫــﺪي اﻟﺸﺎﻣﻲ ﻟﻴﺘﻬﻤﻮه ﺑﺄﻧﻪ

ﻗﺘﻞ اﳌﺸﺠﻌﻴﻦ ﻣﺜﻠﻤﺎ اﺗﻬﻤﻮه ﺑﻘﺘﻞ زﻣﻴﻠﺘﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺤــﺰب،
ﺷﻴﻤﺎء .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك إﻻ ﻣﺸﺠﻌﻮن ﻣﺤﺒﻮﺳﻮن ﻓﻲ ﻗﻔﺺ
وﺷــﺮﻃ ـﻴــﻮن وﻃ ـﻠ ـﻘــﺎت ﺧــﺮﻃــﻮش وﻏ ــﺎز ﻣـﺴـﻴــﻞ ﻟـﻠــﺪﻣــﻮع.
ﻓﺎﺗﻬﻤﻮا اﳌﻮﺗﻰ.
اﳌــﻮﺗــﻰ ﻳـﻘـﺘـﻠــﻮن ﺑـﻌـﻀـﻬــﻢ .ﻻ ﻳـﺠــﻮز اﻟ ـﻘــﻮل إن اﻟــﺪاﺧـﻠـﻴــﺔ
ﻣﺬﻧﺒﺔ .ﻫﺬا ﺧﻄﺄ ﻟﻐﻮي .ﻫﺬا ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ .ﺿﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار.
ﺿﺪ اﻹﺳــﻼم .ﺿﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ .اﳌﻮﺗﻰ ﻳﻘﺘﻠﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ.
ﻫﺬا ﻛﻼم ﺻﺤﻴﺢ وﺳﻠﻴﻢ ووﻃﻨﻲ .اﺳﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﺗﻬﻢ

اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ اﻟﻘﺘﻠﺔ .اﻓﻘﺪ ﻋﻘﻠﻚ.
ﻻ ﺗﻘﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻌﻘﻮﻻً  .اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻧﺤﻦ
ﻧﻤﺮ ﺑﻈﺮوف ﻋﺼﻴﺒﺔ .واﺟﺒﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ أن
ﺗﻔﻘﺪ ﻋﻘﻠﻚ .ﻣﺎ رأﻳــﻚ ﻓﻲ اﺗﻬﺎم ﻓﻴﺮوس اﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ﺑﻘﺘﻞ
اﳌﺸﺠﻌﻴﻦ؟ اﻟﻨﺎس ﺳﻴﺘﻬﻤﻮﻧﻚ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن؟ ﻻ ﻳﻬﻢ .ﺗﻀﺤﻴﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺮ .ﺗﻤﺎﻫﻰ ﻣﻌﻨﺎ .ﻫﻨﺎك راﺑــﻂ ﻣﻘﺪس
ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﻌﺐ .واﻟﺪوﻟﺔ اﻵن ﻫﻲ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻧﻴﻦ.
ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺄن ﺗﺠﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ ..أم أﻧﻚ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ؟
ﻧﺺ ﻧﺎﺋﻞ اﻟﻄﻮﺧﻲ ورﺳﻢ ﻣﺨﻠﻮف
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 51من أصل  74الجئا سوريا وفلسطينيا ـ ـ سوريا محتجزون
في قسم شرطة «كرموز» في اإلسكندرية ،بدأوا إضرابا عن الطعام،
يشاركهم فيه الجئ صومالي محتجز
في قسم الشرطة نفسه منذ شهر آب/أغسطس املاضي.

متابعات

غرباء القرية املغربية يقلبُون نمط اإلنتاج

حـل ـ ــم..

الطماطم أكثر تأثيراً من الحكومة والبرملان
تجلس العجوز أمــام بــاب بيتها الــذي يوجد في مفترق
طرق متربة وسط القرية .تراقب املــارة .تستمتع بأشعة
الشمس وقد تراجع البرد وكثرت الخضرة .تغير املشهد
بفضل مطر كثيف أحيا اآلب ــار .تشتكي العجوز مــن أن
الغرباء هجموا على قريتها .تتمتم حين تراهم يمرون
حولها .ال يحظى الغرباء بالترحيب .تــردد أن الغرباء ال
يشبهون»نا» .وهــم يعرفون نـظــرات ال ـعــداء .ويــدركــون
معاني الكلمات التي تقال في حقهم عن طريق مراقبة شفاه
املتحدثين من بعيد .يضحك من يسمع كــام العجوز.
وهي تقول بوضوح ما يقوله اآلخرون بشكل ملتو .ال يصل
كالمها لوسائل اإلعالم .وعلى كل حال يسهل تجاهل عدم
التسامح حين يصدر عن أميين.
يصل «الغرباء» بوجوه كالحة وثياب رثــة ،قادمين من
مناطق املغرب العميق الجافة .وبعد أشهر تصفو وجوههم
وتتغير ثيابهم .لكن موقف العجوز ال يتغير ،فهي تعتبر أن
سكان القرية «األص ــاء» أشــرف وأغنى من غيرهم .وهم
أصــاء بفضل مكان ميالدهم وتجانسهم القبَلي حتى أن
للكثيرين االسم العائلي نفسه ..بينما للغرباء ألقاب غريبة
مثلهم .ألقاب تثير السخرية.
العجوز وغيرها يتكلمون وسكان القرية يتزايدون بشكل
سريع .وهم ينقسمون بالنسبة للعجوز إلى أقارب وغرباء.
والغرباء نوعان ،فقراء وأغنياء.
يأتي الفقراء للعمل في املزارع العصرية التي تتشكل حول
القرية .يعملون في مهن ال تتطلب مهارات كبيرة .يفضلون
هجر مناطقهم القاحلة والجبلية نحو السهول الخصبة
التي توفر العمل .حسب وزارة الفالحة ،توفر زراعة الخضر
عـشــريــن مـلـيــون ي ــوم عـمــل فــي ال ـس ـنــة .ع ـمــال فالحيون
موسميون ينحطون عميقا في البؤس مع تقدمهم في العمر
وترهل عضالتهم التي يجنون بها البطاطس والطماطم.
األغ ـن ـيــاء قـلــة دائ ـمــا ،وه ــم ي ـمــرون فــي س ـيــارات كبيرة
مـســرعــة .ويلقبون هنا «الـتـمــاريـيــن» نسبة إلــى منطقة
«تمارة» التي كانت حقال وصارت مدينة ،وهي تقع جنوب
مدينة الرباط .لسنين طويلة ،كانت املنطقة بين الرباط
وال ــدار البيضاء مــزارع للخضار .كــان املشهد من نافذة
القطار عبارة عن لوحة خضراء متصلة .لكن خالل العشر
سنوات األخيرة تغير مضمون اللوحة .صارت املنطقة غابة
عمارات .فقد باع الفالحون هناك أرضهم بعشرات املاليين
لكنهم لم يتخلوا عن الفالحة ،بل صاروا يشترون أراضي
شرق الرباط في منطقة «تيفلت» التي تبعد عن العاصمة
ستين كيلومترا.
هكذا جــرى ترحيل امل ــزارع الــى قــرى جــديــدة فتضاعف

فيها ثمن األرض عشر مرات .يريد املستثمرون استرجاع
رأسمالهم أوال .وبما أن التمويل املرتفع عامل جد مؤثر،
فإن الرأسمال الوافد يغير نمط اإلنتاج الفالحي ،ينقله من
املُعاش إلى التسويق .ولذلك فالغرباء في عرف املستثمرين
يد عاملة جيدة ،أفضل من يد «األصالء» .ينظر املستثمرون
إلى أيدي الفقراء ال الى وجوههم.
هكذا فإن غرباء القرية يقلبون نمط اإلنتاج .ففي حقلين
مـتـجــاوريــن ،نجد أن حقل الـغــربــاء منظم وع ـصــري .ألن
املستثمر ال ــواف ــد يـمـلــك عقلية ت ـجــاريــة وخ ـبــرة كبيرة
وشبكة عــاقــات ووســائــل نقل للوصول لـلـســوق ..بينما
يواجه حقل «ابن البلدة» صعوبات بسبب ضعف التمويل
والعقلية املعاشية .ويجد فالحو املنطقة صعوبة في تغيير
طريقة تفكيرهم ملجاراة جيرانهم الجدد .غالبا ما يخطط
ال ــواف ــدون ل ـشــراء حـقــول جــديــدة متعثرة .وب ـهــذا تؤكد
األساليب اإلنتاجية في الفالحة أن البقاء لنمط اإلنتاج األكفأ.
يتغير نمط اإلنـتــاج تبعا للتعامل مع البئر .والبئر هي
كلمة الـســر فــي زراع ــة الخضار فــي امل ـغــرب .سابقا كان
املاء يُستخرج بنواعير تديرها الحمير .يجري حفر البئر
بالفأس والرفش دون بناء جوانبه لــذا يُقتَل حافريه في
حاالت كثيرة .الخطير في األمر أن الضحايا ليس لديهم أي
تأمين .وليست هذه الحوادث معزولة .فالكثير من العمال
والفالحين املغاربة يعملون في ظروف خطرة دون أي تأمين
أو تغطية صحية ،يواجهون مخاطر األسمدة املسمومة
معزولين .قد يموتون دون أن تعرفهم النقابات .يجري هذا
رغم تضخم الخطاب الشفوي حول العالم القروي لدى
السياسيين املغاربة .فال يمر يوم دون أن تتحدث التلفزة
الرسمية عن العالم القروي .لكن وحده ثمن الطماطم يؤثر
في حياة الفالحين .وال تستطيع الحكومة وال البرملان التأثير
في ثمن الطماطم.
بعد الناعورة ،بدأ في ثمانينيات القرن املاضي استخدام
مضخات تعمل بالبنزين .وهي مكلفة وتتعرض لألعطاب.
وحاليا تعمل املضخات بالكهرباء ويجري السقي بالتقطير،
وغالبا ما يتم زرع ثالثة محاصيل.
أثَّ ـرَ هذا التحول في مناطق مغربية كثيرة ،فقد انتشر
السقي ،خاصة سقي الخضار في املناطق املحيطة باملدن
ذات الكثافة السكانية املرتفعة والتي تشكل سوقا مهما..
وبــذلــك ع ــوض ال ـفــاحــون خـســائــر الـجـفــاف واالن ـه ـيــارات
املتتالية في إنتاج الحبوب.
املغرب مستقر سياسيا ،وينافس اقتصاديا بفضل جهود
الفالحين ال بفضل خطابات البرملانيين .في  ،2013ارتفع
إنـتــاج الخضر والــزيـتــون برقمين ألن ال ـظــروف املناخية
جــد مالئمة وتقلل الكلفة وهــذا يجلب التمويل .مؤخرا

 ..بــألــف كـل ـمـة

حصلَ املغرب على منحة قطرية بقيمة  136مليون دوالر
ستُخصّص لتمويل مشروعين فِالَحيَّيْن كبيرَين ،يبدو أن
املُتبرع هو الذي قرر أين ستصرف منحته .وقد اشترت
شركات فِالحية سعودية مئات الهكتارات إلنتاج الحليب
فــي املـغــرب .يبدو أن املـغــرب سيصير سلة قمح وخضار
العرب بدال من السودان الذي صار سودانَيْن حتى اآلن.
هكذا يؤثر رأس املــال الــوافــد فــي الـقــرى وعلى العجوز
القلقة .مع األسف ،ال يهتم الرأسمال بمشاعر الناس في
طريقه للربح.
بفضل تلك التحوالت ترتفع الصادرات الفِالَحية املغربية
سنويا .فبينما يتراجع قطاع البناء وتتراجع السياحة بعد
نقص توافد السياح الفرنسيين على املغرب إثر مذبحة
شارلي إيبدو ،تستمر الفالحة بالتقدم وتعويض الخسائر
االق ـت ـصــاديــة للبلد .اع ـتــرض ال ـفــاحــون اإلس ـبــان طريق
الطماطم املغربية نحو أوروبــا فجرى نقلها عبر السفن
بدل الشاحنات .وقد انخفضت نسبة الطماطم االسبانية
في السوق الفرنسية إلى  13في املئة بينما ارتفعت نسبة
الطماطم املغربية إلى  70في املئة .صحيح أن الطماطم
تستهلك مــاء كثيرا حتى ليبدو كــأن املغرب يصدر املاء
لالتحاد األوروب ــي ،لكن الطماطم مربحة .ألخــذ فكرة عن
الفوائد باألرقام ،فحاليا في املغرب يبلغ ثمن ليتر البنزين
دوالرا بينما ثمن كيلو الطماطم أكثر من دوالر .فكيف
تنعكس العملة الصعبة على القرى التي تصدِّر الطماطم؟
يقع هنا مــا وقــع لقرية «مــاكــونــدو» التي كانت تصدر
املوز في رواية «مئة عام من العزلة» ..مع غياب السحر ،إذ
تتجه القرية لتصير مدينة .دخلها املاء والكهرباء والثالجة
والهاتف النقال وتحرر الناس من االرتباطات التقليدية.
لقد تمنى ماركس حذف الفوارق بين املدينة والريف .ها
هي تتراجع تدريجيا .هذه النتائج على األرض تقلق العجوز
التي تــرى عاملها الــذي ألفته ينهار .فالتطور االقتصادي
يجلب الغرباء مما يزعزع التجانس القبلي .تزعم العجوز
أن بنات الغرباء ال يخجلن .تتحدث مستخدمة «نا» الدالة
على الجماعة عند االشــارة الى «أصــاء» القرية .والغرباء
ليسوا جزءا من»نا» .ما هي املبررات االجتماعية والنفسية
واالقتصادية لرفض الغرباء في القرية؟ اجتماعيا ليسوا من
مستوى»نا» نفسه .نفسيا هم غير مألوفين .واألساسي:
اقتصاديا ينافسوننا في رزق»نا».
من حسن الحظ أنه رغم املناطقية البغيضة فهم ليسوا
غرباء في الوطن.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

arabi.assafir.com
املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ ـ دردشة عن النفط ،السعودية وأميركا ـ ـ رامي خريس
ـ ـ العامل الديني يتصدّر حياةَ األقليات أيضاً في سوريا ـ أيمن الشوفي
ـ ـ الجامعة املصرية  :2015من هنا يبدأ واقع سياسي جديد ـ ـ منى سليم
ـ ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

متضامنون مع فلسطين ـ ـ سيرة أناس عاديين

م ـن ــذ أشـ ـه ــر وأنـ ـ ــا أس ــاف ــر م ــع ك ـل ـب ــي .أن ـ ــا أعـ ـ ــرف أن ي ــوم ــا م ــا س ـت ـن ـت ـصــر الـ ـع ــدال ــة ،ي ــوم ــا م ــا س ــآت ــي ل ــزي ــارت ـك ــم ف ــي ف ـل ـس ـط ـيــن وس ــأغـ ـنّ ــي لـحــريـتـكــم
(ماركو مايوليكا ـ ـ نابولي)

مدونات
النقد من منطلق وطني في اليمن
منذ شهور والحوثيون يَظهرون ضعيفي الحساسية حيال التعقيدات في املجال الوطني ،وبخاصة جروح وذاكرة اليمنيين اآلخرين.
وحدهم الضحايا ،وحدهم الثوار ،وحدهم األنقياء واملتفوقون أخالقيا.
هذه الروحية الطهرانية لها مفاعيلها العنفية في الخطاب والسلوك ،من ذلك تلك الحساسية املفرطة حيال أي نقد أو ممانعة لهم،
والتي تدفعهم إلى وضع كل ما هو آخر في خانة املتآمرين (.) ...
نقد الحوثيين اآلن ضرورة ألن سلوكه في اللحظة الراهنة هو ما سيقرر ،بشكل رئيسي ،مصير اليمن .فتشظي اليمن أو شطره
نصفين أو أثالث أو أسداس هو املتصوَّر في ظل استمرار الخط العام للجماعة صعودا في العاصمة وانحدارا خارجها.
حساسية الحوثيين املزدوجة ،حيال اآلخر املشيطَن وحيال أي نقد يالمس سلوكهم العنفي وخطابهم اإلقصائي ،كارثية في آثارها
على اليمن .ويجب على الدوام رفع نبرة النقد املرتكز على الوطنية واملدنية ،ورفض الزعيق باسم النقد انطالقا من أية عصبوية
مقابلة.
قد يغضبهم ما نكتب ،زمالئي وأنا ،وقد يتعمد بعض منظريهم التشويش على آرائنا وإدراجها في سياق املؤامرة ،لكن ذلك لن يثني
الناقدين عن متابعة أداء رسالتهم.
عن صفحة سامي غالب  Sami Ghalebعلى فايسبوك

فريد بلكاهية  /املغرب

لقد هربت من الحرب في بلدي سيراليون .وصلت هولندا بعد عذابات ،واقتسمت همومي وخبزي مع قاسم من غزة ،دائما أفكر بغزة وبما حل بصديقي
 ..هل هو حي؟ (ابراهيم ـ ـ سيراليون)

رائحة غاز

املاتش :ملا املذبحة؟

أزمات النقص في املواد التي عايشناها على فترات متباعدة ،سواء كانت أخطاء أو
محاولة استغالل تجاري من شركات أو موردين ،يفترض أننا وضعنا احتمال تكرارها
خلفنا ،لكن يبدو أن هذا من «األحالم» .أزمة الغاز وصلت إلى الرياض ،والصحف تنشر
منذ أيام عنها ،ويبدو أنها في تزايد..
ال يمكن قبول التجارب اإلداريــة في شركات معنية بمواد استراتيجية يحتاجها
الناس يومياً ،كما ال يجوز الصمت عن ذلك .يفترض بوزارة التجارة استقبال بالغات
ليست عمّن يرفع السعر فقط ،بل عمّن ال يتوافر لديه مخزون من البراميل .ما الذي
يجعلنا نصدق أنه ليس وراء األمر تجفيف للسوق واستغالل سوء إدارة شركة أو
صــراع داخلها؟ قبل سنوات كانت هناك تجربة في حديد التسليح ،تمّ تجفيف
السوق واكتشفت مخزونات ضخمة في مستودعات لتجار «من الطيبين» .كل
االحتماالت واردة ،إال أنه من املهم ،خصوصاً في الشركات التي لخدماتها مساس
مباشر بحاجات املواطن ،وكقاعدة عامة ،أال يتم التعيين أو الترشيح في مجالس
اإلدارات للمعارف واألحباب أو ترضية ملسؤول تقاعد .نعم هي شركات مساهمة ولها
جمعيات عمومية ،لكن ما تقدمه يعني القاعدة العريضة من املواطنين ،ويؤثر عليهم
في معيشتهم.

من بداية اليوم والعاصمة كانت بتحتفل بماتش الزمالك ،وأتوبيسات جماهير
الزمالك من كل املحافظات .األجــواء كانت سعيدة وحماسية جــداً ..وكــان فيه
أطفال كتير ،وكــذا ست حامل ،وكــان فيه كذا شاب متواجد بكرسي بعجل..
الفرحة كانت كبيرة ومكنش فيه أعلى من صوت األغاني.
العدد كان حوالي  10آالف ،ما بين جوا املمر وبراه ،واملمر عرضه  6متر وطوله 50
متراً ،وكان زحمة جداً ،ومكنش فيه أي سبب يخلي الناس تقلق من الزحمة ،عشان
مكنش فيه حد ناوي على حاجة من الجماهير ،ومكنش فيه أي توقع ألي غدر من
الداخلية ـ ـ االستاد ده املفروض منشأة عسكرية واللي بيأمنه جيش طول الوقت،
وخالل الـ 4ساعات محدش شاف عسكري جيش زي العادة ـ ـ الناس فضلت تغني
عشان تدخل ،بعدين الداخلية قررت تدخل الجماهير من خالل قفص حديدي في
سابقة جديدة على مدرجات مصر .بدون سابق إنذار ،الداخلية ضربت قنبلتين،
الناس وقفت تستفهم ده فض واال تهويش زي آخر كام مرة ..في الوقت ده الغاز
زاد جداً وبدأ الخرطوش ،الضرب كان ع الناس اللي في القفص واملمر ،فالناس
بدأت ترجع ،محاوالت الجري كانت مستحيلة ،والناس بتحاول تتفادى تدوس
على بعض ،واللي كان بيقدر يشيل حد كان بيشيله ،بس اللي حصل كان حصل
في ثواني.

من مدونة «عبد العزيز بن أحمد السويد» السعودية (األحد  8شباط/فبراير )2015
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عن صفحة أحمد البحر  Ahmed El Baharعلى فايسبوك

