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هيبــة باديـة الظلمـات! متعـب
الهـذال املسـجون لنيـله منـها:
رواية «مـــدن امللــح» ليست من
نسج الخيال.
والقـضـاء في موريتانيـا بمواجهـة
الفســاد ،وشـيوع التعـذيــب فـي
السجون ،والتدخل في عمل القضاة.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

الخميس  16تموز  2015ـ املوافق  29رمضان  1436هـ ـ العدد 13121

«الحرب الوسخة» في الجزائر:
القانون الذي فرض التناسي ومنع
املساءلة في البالد ،فتح املجال
أمام محاكمات في أوروبا :مؤخرا
جــادان أمام محاكم فرنسية.
والصهيونية واملعاني الثالثة لـ
«شعب الله املختار».
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لقب «دكتور» هو ما يتبقى لالطباء
املصريين بمقابل أوضاعهم املزرية.
ولكن ،هل جميعهم يستحقونه؟
وفـي «بألــف كلمــة» أطفـالنـا
يفرحون بالعيد على الرغم من
بؤسهم .وأما العيد فتجديد لألمل
باألفضل.
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بال خارطة :فلسطين تُصوِّر دُويالت الوطن العربي

يوم  23حزيران/يونيو  ،2015هاجمت مجموعة من
الشباب السوريين الدروز سيّارة إسعاف إسرائيليّة تنقل
جريحين من مقاتلي جبهة النصرة إلى أحد املستشفيات
اإلسرائيليّة .أبناء قرى الجوالن املحتلّ اعترضوا سيارة
اإلسعاف واقتحموها ،أعدموا الجريحين ثم فرّوا تاركين
الجنود اإلسرائيليين بخيرٍ وسالمة .قبلها بأيّام قليلة
أُحرقت كنيسة «الطابغة» الكائنة على ضفاف بحيرة
طبريّا .أُضرمت النار في واحدة من أقدم وأهم كنائس
فلسطين على يد مجموعات صهيونيّة .حادثان منفصالن
إال أن بينهما قواسم مشتركة ال يُمكن تجاهل دالالتها
حول عالقة فلسطين الوطيدة والعضويّة بما يحدث في
الوطن العربيّ.
في الحالتين ،طــاف تسييس الطائفة من العمق
إلى السطح ،بمعنى تركّز كلّ النقاش السياسي في
نقاش داخليّ بين أبناء الطائفة الواحدة حول الصحيّ
لطائفتهم أوالً  ،بحيث تكون اعتبارات االنتماءات الوطنيّة
والسياسيّة املختلفة مجرّد عوامل خارجيّة مؤثّرة،
وليست عموداً فقرياً في الجدل .في الكنيسة ،اتفق
الجميع على أنّ إحراق «الطابغة» على يدّ اإلسرائيليين هو
جزء من الجرائم املتسلسلة بحق مسيحيي الشرق في
السنوات األخيرة ،ال جزء من الجرائم الحكوميّة والفرديّة
املتسلسلة بحقّ كل من هو فلسطيني منذ العام 1948
وحتّى اليوم .أما إعدام جرحى «النُصرة» فأتى من اعتبار
أوتوماتيكيّ بأن الحرب التي يخوضها الدروز في سوريا
هي حرب كلّ درزيّ أينما كان .وعلى هذا اإلدعاء األخير قد
يكون االعتراض بأنّ «دروز الجوالن يناضلون ضدّ جبهة
النصرة باعتبارهم يدافعون عن النظام السوريّ أوالً »،
بينما الحقيقة أن هذا الهجوم لم يأتِ إال بعد أن ارتكبت
جبهة النُصرة مجزرتها الدموية في قرية درزية من إدلب
واندلعت على اثرها موجة احتجاجات عارمة في القرى
الدرزيّة داخل إسرائيل ،وذلك مع العلم أنّ نقل الجرحى
السوريين إلى إسرائيل ،ومن بينهم مقاتلو الجيش الحُر
أو جبهة النصرة ،مستمرّ منذ بدء املعارك .كذلك يجب
التذكير بأن عمليّة اإلعدام هذه لم تكن ممكنة من دون
التنسيق مع جنود من دروز الجليل يخدمون في الجيش
اإلسرائيلي ويعرفون تحرّكات آليّاته في منطقة الشمال،
على شاكلة حاالت التنسيق (كُشف منها العشرات) بين
قيادات في الجيش اإلسرائيلي ومجموعات املستوطنين
في الضفة الغربيّة.

تعددت االنتماءات ..والطائفة واحدة!

يعيش في األراضي املحتلّة عام  1948أكثر من  ١٢٠ألف
فلسطيني درزيّ ،إلى جانبهم نحو  20ألف سوريّ درزيّ
تحت االحتالل .الفرق الشاسع ذاته في التعداد ،يوازيه
فرق شاسع من حيث الوالء السياسيّ .فبين العالقة
الوطيدة للدروز الفلسطينيين بإسرائيل (وهي مركَّبة
وشائكة ولها أسبابها الكارثيّة) ،وعداء الدروز السوريين
إلسرائيل ،فجوةٌ هائلة مسكوت عنها.
دروز فلسطين فُرضت عليهم الخدمة العسكريّة في
الجيش اإلسرائيلي عام  ،1956وقد استغلّت إسرائيل
العداء الذي استمر لسنوات طويلة قبل النكبة بين
املسلمين والدروز في قرى متجاورة في الجليل والكرمل
(وهو بحصته الكبرى إجحاف وظلم بحق الــدروز)،
وعقدت إسرائيل صفقات مع قيادات دينية ذات نفوذ
وأرست سلسلة من السياسات التي سلخت الطائفة
الدرزيّة عن مجتمعها الطبيعي :منهاج تعليميّ خاص
بالدروز ،تعامل مع السلطات املحليّة الدرزيّة بشكل
خاص ،وكذلك إطالق يد أغلبيّة الدروز في حمل السالح
بشكلٍ مرخّص والتدريب العسكريّ من خالل الجيش
اإلسرائيلي ..لحماية أنفسهم .ذلك ،طبعاً ،لم يختصر
أي شيء من املمارسات اإلسرائيليّة العنصريّة بحقّهم،
خاصةً بما يتعلّق بمصادرة األراضي (أكثر من  83في

ساهم إلى حدٍّ كبير على صعيد فكريّ ومعنويّ بالوصول
إلى أزمتنا اليوم.
هو توجّه جازم بوجود مخطط غربيّ لتقسيم سوريا
إلى دويالت طائفيّة متصارعة .قالوا ذلك منذ اليوم األوّل
لـ «ما تُسمّى بـ» ،ثمّ نشروا الخرائط على اإلنترنت.
لوّنوا الدويالت وفضحوا املخطط في مشاهد تستحضر
بقوّة إحدى شخصيّات «فيلم أميركي طويل» املهووسة
بكشف املؤامرة كحقيقةٍ سياسيّةٍ مُطلقة ذات وجهٍ
واحد .هذا الوجه الواحد للحقيقة السياسيّة ،الحقّ
املطلق لطرف مقابل مؤامرة كونيّة هو حجر األساس في
حالة سياسيّة ليس التعصّب فيها ظاهرة إنما هو جوهر.
فهم يعرفون بكلّ شيء :خبراء بالعسكر وبالجغرافيا،
خبراء بالتسلّح والعالقات الدبلوماسيّة الخليجيّة ودهاة
استراتيجيا .السياسة بمضمونها الفحولي الذي يحمل
بالضرورة رغبةً بإشهار القسوة والساديّة في الحرب
نُصرةً لطرفٍ مُطلق الحقّ ،كما يليق برجالٍ «يدوسون
مشاعرهم» ويقولون بثقة« :نعم ،براميل ،وكيماوي،
نعم!» لكي يواجهوا قطع الرؤوس الدمويّ الذي يمارسه
داعش..

حروب الرجال :سياسة دون مجتمع

بسيم الريس  -سوريا
املئة من أرضهم صودرت) ،وسياسات اإلفقار ( 60في املئة
منهم خارج نطاق قوّة العمل) والتجهيل .بين اليهود ،ثم
املسلمين واملسيحيين والدروز في فلسطين ،تُعد الطائفة
الدرزيّة األضعف من حيث التحصيل العلمي :فقط 44
في املئة حاصلون على شهادة الثانويّة العامّة .وبينما ال
يتابع التعليم العالي إال قلة قليلة من أبناء الطائفة ،وتنسدّ
آفاق التطوّر االقتصاديّ ،فيُصبح التقدّم في الوظائف
العسكريّة عبر االنسجام كلياً في األجهزة الصهيونيّة هو
اإلمكانيّة الواردة الوحيدة «لتحقيق الذات».
أما دروز الجوالن فكان انتماؤهم الوطنيّ لسوريا حاسماً
في كلّ ما يتعلّق بعالقتهم مع إسرائيل :رفضوا الجنسيّة
اإلسرائيليّة قطعاً ،خاضوا ضدّها في شباط/فبراير 1982
ما عُرف باإلضراب الكبير الذي استمر لخمسة أشهر،
وانخرط الجوالنيّون ،إما عبر النظام السوري أو عبر
التشكيالت املحليّة ،في املقاومة املسلّحة ضد االحتالل
اإلسرائيليّ .اجتماعياً ،حافظ دروز الجوالن على عالقتهم
بدمشق من حيث السماح للشباب بالخروج إلى سوريا
للتعليم األكاديمي .ورغم االنقسام االجتماعيّ الحاد
على أثر املواقف السياسيّة من الثورة السوريّة ،التزمت
الشرائح األوسع بتوجّهات القيادة الدينيّة املؤيّدة لنظام
األسد العتبارات متعلّقة (أوالً  ،ثم تأتي التبريرات) بموقف
القيادات الدرزيّة في سوريا.
املثير في هذا الشرخ الهائل على مستوى العالقة مع
إسرائيل ،أنه سرعان ما يتحوّل إلى مجرّد خالف في
األدوات من أجل هدفٍ واحد :حماية الطائفة .خالف
يحتدم تارةً ويلتئم تارةً ،ويبقى في دائرة واحدة .فمن

شباب الجوالن من نفّذ جريمة اإلعدام بتنسيقٍ مع شبّان
دروز خادمين في الجيش اإلسرائيليّ ،إلى أصوات قيادات
دينيّة درزيّة موالية إلسرائيل تناشد دروز الجوالن «بعدم
جرّنا للحرب» ،ومن على املنصّة ذاتها يطالبون إسرائيل
بالتدخل «لحماية الدروز» ،ثم يقولون إن الشبّان الدروز
الذين خدموا في الجيش اإلسرائيلي مستعدّون للدخول
إلى سوريا للدفاع عن الطائفة املستهدَفة ،ويؤكّد نائب
عربيّ درزيّ عن حزب «الليكود» الصهيونيّ الحاكم في
الكنيست بأن «الطائفة جمعت أكثر من  10مليون شيكل
( ٢٫٧مليون دوالر) لشراء األسلحة واالحتياجات األخرى».
أما في الجوالن ،فيتهمون إسرائيل بتحالف استراتيجيّ
مع جبهة النصرة يروح ضحيّته األخوة الدروز في سوريا.
في هذه الدائرة تعوم الخالفات.
وإن كانت الحالة أقل عنفاً ،يبقى مبدأ التعامل مع قضيّة
إحراق الكنيسة هو ذاته كما في حالة اإلعدام .الخالف
بين املسيحيين املؤيدين إلسرائيل ـ وهم قلّة يقودها
مأجورون يدعون لسلخ املسيحيين عن املجتمع العربي
باعتبارهم ينتمون للقوميّة اآلراميّة! ـ وبين أولئك الذين
يحمّلونها مسؤولية الجريمة كان بمعظمه خالف على
من يتحمّل مسؤوليّة حماية الطائفة وأمالكها .تظاهرات
حاشدة خرجت تحتج على حرق الكنيسة ،تظاهرات لم
تطغ عليها إال األعالم الصفراء والبيضاء :عاش الفاتيكان!

منطق حرب األُمراء والدولة الحديثة

حادثة إعدام جرحى النُصرة وما تبعها من نقاشات
رفعت إلى السطح في فلسطين وضعاً يعمّ الوطن العربيّ

بأسره :غياب جامعٍ وطنيّ (دولة وطنيّة أو حركة تحرر
وطني) يُحوّل الطائفة إلى كيان سياسيّ قائم بحدّ ذاته
يتساوى مع وجود الدولة .همّ أمن الطائفة يُبدّل هم األمن
القوميّ ،الهويّة الدينيّة تُبدّل املواطنة ،الشريعة تُبدّل
التشريع ..وحين تستخدم املقاطعة االجتماعيّة أو تجمع
األموال لشراء السالح علناً ،تحوّل الطائفة أدوات عنفها
إلى أدوات العنف الشرعيّة حتّى بوجود دولة ،بغض النظر
إن كانت وطنيّة أم استعماريّة .ال نقاش أبداً بأن الطائفة
فوق الدولة ،إنما النقاش حول مكْمن مصلحة الطائفة في
التعاطي أو عدم التعاطي مع الدولة .وهذه كلّها خصائص
حالة نشوء كيانات سياسيّة بديلة عن الدولة الوطنيّة،
كيانات سياسيّة طائفيّة ليست بحاجة إلى حدود وال
إقليم لتحكمه حتّى تتصرّف كسيادة ودولة.
ومع هذا ،يتمسّك البعض بتفسير الواقع الجديد
باألدوات القديمة .مثاالً على ذلك نقرأ موقف محمّد نفّاع،
األمين العام للحزب الشيوعي داخل األراضي املحتلّة عام
 ،1948الذي صرّح ملوقع «بُكرا» اإلخباريّ في فلسطين أن
«العناصر السلطوية في الطائفة الدرزية إما نّها ال تعي
ما يدور حولها او انّها غير مستوعبة للمخطط القديم
إلقامة دويلة درزية في سوريا ،املخطط الذي أفشله في
حينه كمال كنج وكمال جنبالط ،وهذا املخطط يحاولون
إحياءه من جديد» .أكيد أن دوافع نفّاع بعيدة كل البعد
عن أي اعتبارات طائفيّة ،ولكنّها من جهةٍ أخرى تمثّل
توجهاً إشكالياً واسعاً في الحركات الوطنيّة ،يعرضه
نفّاع بهدوءٍ خالفاً لطريقة اآلخرين في عرضه عبر املنابر
غير الرسميّة بأعنف الصور املمكنة .ولكنّه توجّه إشكاليّ

هؤالء (وليس املقصود شخص نفّاع أبــداً) ،يعرفون
السياسة بمضامينها العسكريّة ،املخابراتيّة واملؤامراتيّة،
أو على األقل يتظاهرون بذلك .يتحدّثون عن سيادة الدولة
الحديثة بيد أنهم ما زالوا يقرأون الحاضر بمنطق حرب
األمراء واملمالك التي تبقى فيها املجتمعات والناس مجرّد
حشرات ،أرقام ،تُباد تارةً وتُستخدم تارةً ألجل انتصار
السيادة .وتحت هذه السطوة الفارغة تنعدم السياسة
التي تستقي قصّتها ودالالتها من املجتمع بتركيبه الديني
والطبقي والجندري وغيرها من املركّبات التي تتأسس
عليها بُنى القوّة والقمع (تماماً كما تجاهلنا كلياً تركيب
الحالة الدرزيّة داخل إسرائيل) ..سياسة تضرب بعرض
الحائط موقعها في التاريخ لتتجاهل كلياً ما وصلت إليه
املجتمعات من أدوات معرفةٍ واتصالٍ حديثة ،وما وصل إليه
العالم من أعرافٍ كونيّة لم يعد ال من املمكن وال من الصحيّ
تجاهلها .يتركون السياسة املركّبة بماهيّتها ،وينظّرون
حول السياسة املحبوكة بفعل فاعل .وبينما هم يراقبون
تمدد داعش على الخارطة ،ويلوّنون خرائطهم بألوان
الدويالت ليثبتوا صحّة نظريّاتهم ،يتحقق التقسيم
الحقيقيّ لدول الطوائف ككيانات سياسيّة .مشروع
التقسيم الحقيقيّ مفروش أمامنا ،ليس على الخريطة،
إنما في املجتمعات التي يرفضون التحديق فيها .الطوائف
تعمل وتتضامن يومياً بمنطق الكيان السياسي الواصل،
من فلسطين إلى سوريا ومن العراق إلى مصر ومن اليمن
إلى لبنان.
إن االختالف بين مصطلحَي «الكيان الصهيوني»
و«دولة إسرائيل» هو اختالف اصطالحي من حيث داللته
على االعتراف بشرعيّة الوجود ،لكنّه ال يحمل بالحقيقة
أي اختالفٍ من حيث فعله بالواقع .الكيانات السياسيّة
الطائفيّة قائمة ،وفي صفاتها عوامل جوهريّة في تعريف
الدُول .في العام  ،2011هناك من أخفق في فهم اندفاع
الثورات العربيّة من قطرٍ عربيّ آلخر ،بما في ذلك سوريا،
على أنه نموذج بهيّ حقيقيّ للوحدة العربيّة ـ وحدة
شعبيّة وثوريّة مدفوعة من قيم التحرر والكرامة والعدالة،
وتعتمد على وعي ضمنيّ للمصير وللتاريخ املشتركين،
وهو وعي ينتج وحدةً في تحريك الحاضر .ومن فشل
بفهم الوحدة في حينها ،يفشل اليوم في أن يميّز تحقق
التقسيم األليم الذي تحوّل إلى حقيقة تامّة ،حتّى وإن لم
يظهر واضحاً على الخريطة.

مجد كيّال

كاتب فلسطيني من حيفا

رمضان سوريا :إفطارٌ على أكثر من مدفع!
ينكسر يوم صيام طويل بين طلقتين ،من جبهتين
مختلفتين ،من ضدّين ال يتفقان .تجيء ساعة اإلفطار
حذرة ،متخفّيةً بين أكثر من مدفع ،يجتمع املقاتلون
من هنا أو من هناك حول مآدب رمضان ،كلٌّ في مكانه،
فتستحي األسلحة من اقتناص حياة عابرة من أمامها،
يتعلّق برميلٌ متفجر في سقف طائرة فال يسقط فوق
ريف حلب الشمالي أو فوق ريف أدلب ،يسكتُ البارود.
رمضان هذا العام ليس كَمِثل سابقيه ،نراقبه في هالله
املتحوّل من أوّله إلى آخره ،وهو يسوق أمامه رقماً إضافياً
في تغذية مدوّنات املوت والنزوح ،فيما تستمر منتجعات
يعفور متبرّجة تستقبل الصائمين على موائد إفطارها
وسحورها ،ويستمر مخيم اليرموك شاحباً ،صائماً في
حصاره وفي عزلته ،ويستمر «داعش» يتمدّد ،تصل يده
إلى الحسكة ،فيفطر التنظيم على مذبحة من عشرين
شخصاً.
يصوم قرابة ألفي شخص داخل حارات املخيّم املنهكة.
آخرون تركوا جسد املخيم املتصدّع قبل رمضان ،الى
بيت سحم ويلدا وببيال .لم يبق في املخيم إال  15في املئة
من إجمالي عدد قاطنيه .كلفة الحياة الرمضانية باهظة،
فإن تواجدت السلع الغذائية يصرخ األحياء من داخل
املخيّم بأنها غالية ،ويقاومون محنةَ بقائهم بمعلبات
تقذفها إلى بطونهم املساعدات اإلغاثية ،أو بلقمات
تسيل إلى أفواههم من داخل عتبات املطابخ الخيرية.
وبين إفطارٍ يُشبه في شُحّه غذاءهم منذ سنوات،
وبين سحورٍ يرونه ترفاً ،يتوسّدون تعبهم من غياب
من يحبون ،يحصون أسماء الباقين وأسماء الذاهبين،
وهم الذين اختبروا فضائل صيام طويل لم ينقطع منذ
سنوات ،ولم ينته بعد .فحتى بعدَ التثبّت من زوال هالل
رمضان الحالي ،قد يستمرّ صيامهم إلى حين ..إلى زوال
هالل الحرب.
قبل اإلفطار بساعات تنفطر األجساد إلى محاور ،يالحق
أحدها هاجس التسوّق من سوق الهال في الزبلطاني أو
من أحد فروع مؤسسة الخزن والتسويق ،أو من سوق
التنابل في الشعالن ،ويالحق آخر حافلةَ النقل العام داساً
بنفسه بين العروق املتصلبة بفعل الحرّ ألجساد غيره،
ومحورٌ ثالث يحافظ على مظهر الصائمين في عاصمة

الهاون والريف الثائر .تتكدّر الوجوه من أوّل النهار إلى
آخره ،تنتظر صالة التراويح لتتظاهر بالخفّة ،يصلها
أذان املساجد مضبوطاً على إيقاع صوت السالح الخفيف،
ونبضات من رشقات املدفعية ،تنسدل كستائر تحجب
الهواء ،فتتدارى الوجوه الصائمة حيثما هي بمسحات
زائدة من اإليمان تبثّها صالة الجماعة عبر مكبرات
الصوت ،علّها بذلك تتقي املصائر امللتبسة لصوم النهار
التالي ،والذي يليه.
ويحدث أال تكفَّ دوما عن إتقان مهنة الجوع في رمضان
أو في سواه ،بل وترضعه كما لو أنّه حليبها اليوميّ،
والناشطون هناك ال ينكرون تواجد الهيئات اإلغاثية،
لكنهم ينعون علناً عجزها عن اإليفاء باحتياجات الناس
كافة ،وينعون معها غالء أسعار املواد الغذائية .باملقابل
يحدُث أن يتباهى شارع القصّاع غير البعيد عنها باختراع
أكبر سندويشة فالفل في سوريا ،بالد الجوع ،بطول
مئة متر .وبذلك ينقسم رمضان بنسخته السوريّة
إلى مشهدين بصريين ،بهاللين سياسيين ،أحدهما
معارض واآلخر موالي ،يفصلهما خطُّ اشتباك ،وخططٌ
كثيرة للموت املتقن .يحدث أيضاً أن يحدد هواء املنطقة
وميولها درجة الجوع والشبع على مقياس الشهر
الفضيل.
يقصد أغاوات الشام وأثرياؤها الجدد موائد يعفور،
يلتحقون بطاوالت اإلفطار والسحور ،ملبّين دعواتٍ
شخصية ،أو متأثرين باإلعالنات التلفزيونيّة التي تروّج
لرمضانٍ سعيدٍ هناك .يجرّبون «النراجيل» بنكهاتٍ
جديدة ،داخل املنطقة املحميّة بقوة املال السياسي ،حيث
لم تُصب أيٌّ من استثماراتها الهانئة بطلقةٍ واحدة ،ولو
طائشة ،خالل سنوات االقتتال الطويلة.
داخل دمشق تستمرّ حملة «عِيشها غير» بمضمونها
الزائف ،فتدخل البازار الرمضاني من باب التكيّة
السليمانيّة .هذه املرّة تتعاون الحملة مع إدارة غرفة
تجارة دمشق ووزارة األوقاف فتقيم مهرجاناً تسمّيه
«رمضان والعيد» تعلن فيه عن البيع بأسعارٍ تشجيعية،
فال تبيع عملياً إال مع هوامش أربــاحٍ مفهومة .خالل
ساعات النهار تعبر الخطوات مستعجلةً من أمام التكيّة
السليمانيّة ،تتجاهل الفرجة على ألوان املهرجان أو

معاينتها ،وبعد اإلفطار تجتذب األضواء الرخوة أعداداً
أكبر من الفضوليين الكتشاف روح املهرجان وأسعاره.
ثمّ وعلى مقربة من بشائر الشعار وأسعاره التشجيعيّة،
تتوسّد ساروجة الدماء :قذائف وسيارات مفخخة
استهدفت واحدة منها جامع بيدر السلطاني في مدينة
التلّ بريف دمشق .تَدخَّل املوت في نيات الصائمين ،مع
أدعيةٍ كثيرة تعقب صالة الفجر ،قبل استقبال يومِ صيامٍ
جديد واستفحال حرّه وقلقه ،فتتساوى على عتبته
احتماالت الحياة واملوت معاً.
بدأ رمضان في جنوب سوريا مشوّشاً .في أولّه
استيقظت مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية على
نزوحٍ كثيف للبدو ،وهم أقليّة داخل املحافظة ،على
خلفية حوادث قتل غامضة طالت ثالثةً منهم وأشاعت
جوّاً من االحتقان املذهبي .جاء النزوح كمخرج انفعالي
لتفادي املضي في فوبيا التوتر ،إذ تتنامى ظاهرة التسلّح
الذاتي للدروز داخلة في طورٍ هذياني.
في الشمال الشرقي لسوريا ،تدحرج هالل رمضان
في أوّله على وقع األناشيد الجهادية لتنظيم الدولة
اإلسالمية ،داعش ،وهي تدخل أحياء في مدينة الحسكة،
وهي تُعدم بالرصاص عشرين شخصاً في بلدةٍ تقع
جنوب عين العرب ،كوباني .بحسب املرصد السوري
وبحسب أرقام األمم املتحدة أيضاً ،فإن تنظيم «داعش»
تسببَ خالل رمضان الحالي بتهجير قرابة  60ألف
سوريّ من الحسكة التي يقارب إجمالي عدد سكانها
في املدينة نفسها نحو  300ألف .أي أن  20في املئة من
سكان الحسكة أضافتهم يد داعش إلى سجل النزوح
السوري بأرقامه النامية يوماً بعد يوم.
هذا العام يتخفّف رمضان أكثر من رمزيّته الطقسيّة
في أدبيات الصوم .األلفة والحميميّة املعتادة صارتا
اآلن من املفقودات .جاءت الحرب وفرطت طوقهما في
تجريدٍ قاس ،مروّجةً في اآلن نفسه لقلقٍ وجودي ال حدود
الحتماله أو لالحتماء منه ،حتى ولو شفع لذلك صيام
الشهر الفضيل.

أيمن الشوفي
صحافي من سوريا

أخيراً!!
تنفرد إســرائـيــل مــن دون ســواهــا فــي العالم
بإدانة االتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين أعضاء
مـجـلــس األمـ ــن وأمل ــان ـي ــا م ــن ج ـهــة ،وإيـ ـ ــران من
جهة أخ ــرى .وتـصــل رعونتها إلــى ح ـدّ إعــان
نـيـتـهــا االش ـت ـغــال عـلــى ال ـكــون ـغــرس األمـيــركــي
كي يرفض االتفاق ،في تدخّل سافر لو قامت
بــه أيــة دول ــة أخ ــرى لتعرّضت بالتأكيد لــردع
ولعقوبات .وتتواصل هذه العربدة على الرغم
من أن االتفاق يلحظ التدرج في رفع العقوبات،
واستمرار حظر بيع األسلحة إليــران لسنوات،
وعلى الرغم من الحذر العالي الذي يبديه أوباما
في حديثه عن «براهين وليس ثقة» ،مهدداً من
جـهـتــه الـكــونـغــرس بــاسـتـخــدام حـقــه بالنقض
لو صـوّت ضد االتـفــاق ..وعلى أيــة حــال ،فاألمر
بين يدي مجلس األمن ،الذي سيبرم «اإلنجاز
الـتــاريـخــي» ،ولـيــس ره ــن حفنة الجمهوريين
األميركيين الذين ارتكب قادتهم في السنوات
املاضية جرائم موثقة ضد اإلنسانية في العراق
وأفغانستان (وسواهما!).
امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ـت ـج ــاوز ال ــوق ــاح ــة إلــى
الجنون األخــرق .يتكلمون عن السالح النووي
اإلي ــران ــي ال ــذي «افـتـتــح االت ـف ــاق أمــامــه الطريق
واس ـع ـاً» ،ويـشـيــرون إلــى تركيا ومـصــر اللتين
سترغبان بامتالك مثيله ..وهم الجهة الوحيدة
فــي املـنـطـقــة ال ـتــي ت ـنــام عـلــى مــا ي ـق ـدّر بـ ـ 300

شحنة نــوويــة على األق ــل ،قابلة للتحميل على
صواريخ أو في غواصات .فلو تناسينا ما كشفه
العالِم اإلسرائيلي املنشق مردخاي فانونو في
 ،1986وسُجن بسببه ومــا يــزال محروماً من
حرية الحركة والكالم ،فقد أقرّ روبرت غيتس،
وزير الدفاع األميركي في ( ،2006وكــان قبل
ذل ــك رئ ـي ـس ـاً لــوكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات املــركــزيــة
األميركية) ،أمــام اللجنة املعنية في الكونغرس
بأن إسرائيل تمتلك السالح النووي ،من دون أن
يحدّد الكميات .بل شمعون بيريس استخدم
صيغة يفترض هو وحــده أنها بليغة أو فاتنة،
فـقــال إن القنبلة الـنــوويــة اإلســرائـيـلـيــة «ليست
لهيروشيما بل ألوسلو» ..يا للرقة!
الحجة العلنية أن إسرائيل محاطة باألعداء.
أما ضمناً ،فالسبب أنهم بالطبع عقالء وجديرون
بالثقة ،والقنبلة النووية بين أيديهم مقبولة ،بل
مطلوبة أللــف سـبــب ،وأص ــاً هــي مُـنـحَــت لهم.
املــوقــف اسـتـعــائــي اسـتـعـمــاري بــامـتـيــاز ،يعتبر
إسرائيل جزءاً من البيت الغربي ،يحق لها ما
ال يُقبل مــن ســواهــا ،وتُغمَض العيون عــن كل
جرائمها ،وال تحاسَب أب ــداً ،بل تــزوَّر الوقائع
ملصلحتها.
سيكون الئقاً أن يفتتح االتفاق املعلن في 14
تموز/يوليو الطريق لبحث نقطة محرّمة ،وهي
جعل املنطقة خالية من األسلحة النووية ..حقاً!

نهلة الشهال
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 100ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ) 110ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر( ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻸﺳﻄﻮل اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﺻﻄﻴﺎد  225أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك ﺳﻨﻮﻳّﺎً ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺼﻴﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات .وﺟﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ  16ﺷﻬﺮاً ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺸﺎﻗﺔ
ﻣﺤﺘﻔﻈﺎً ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ).(2012

ﻗﻀﻴـــــﺔ

ﻣﺘﻌﺐ اﻟﻬﺬال ﺳﺠﻴﻨﺎً ﻟﻨﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ ﺑﺎدﻳﺔ اﻟﻈﻠﻤﺎت

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺧﺘﻔﺎء »ﻣﺘﻌﺐ اﻟﻬﺬال« ﻣﻨﺬ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻓﻲ »ﻣﺪن اﳌﻠﺢ«،
ﻣﻠﺤﻤﺔ اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﻴﻒ ،ﻣﺤﺾ ﺻﺪﻓﺔ .ﻛﺎن
ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻔﺎء ﻧﺒﻮءة ﻏﻴﺎب اﻹﻧﺴﺎن أو ﺗﻐﻴﻴﺒﻪ ﻗﺴﺮاً ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺮﺑﻊ اﻟﻘﻬﺮ
اﳌﺸﺆوم :ﻗﻬﺮ اﻟﻌﺼﺒﻴﺎت )اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ،اﻷﺳﺮﻳﺔ ،اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ،
اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ( ،وﻗﻬﺮ اﻷﺻﻮﻟﻴﺎت )اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ( ،واﻟﻘﻬﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
)أﻧﻈﻤﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ،ﺣﻜﻢ اﳌﺨﺎﺑﺮات واﻟﺒﻮﻟﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ( ،وﻗﻬﺮ اﻟﺬﻫﺐ
اﻷﺳﻮد )اﻟﻨﻔﻂ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ دورة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻞ(.
وﻷن اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺸﺮّب ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ وأﻛﺜﺮ ،ﻓﺈن أﺿﻼع ﻫﺬا اﳌﺮﺑﻊ
ﻟﻢ ﺗَﻌُﺪ ﻓﺤﺴﺐ ﺗﺘﻨﺎﺳﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺤﻜﻮم ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ،ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﻪ
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﳌﻔﺘﻮح.
ﻟﺬا ،ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻐﺮب ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻬﺬال،
وﻟﻦ ﻳﺜﻴﺮ دﻫﺸﺘﻪ وﻓﻀﻮﻟﻪ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻊ وﻋﺎﻟﻢ اﻟﺨﻴﺎل
ﻻﻋﺘﻴﺎده ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﳌﺎﻧﺸﻴﺖ ﻓﻲ ﺻﺤﻔﻪ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ أو ﻋﺒﺮ ﺗﻐﺮﻳﺪة
ﻓﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ أو ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك أو اﻧﺴﺘﻐﺮام! ﺑﻞ ﺳﻴﺘﺠﺎوزه ﺳﺮﻳﻌﺎً
ﺑﺮﻓﻌﺔ إﺻﺒﻊ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻪ .ﻓﺎﻷﺣﺪاث اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺴﺨﺮﻳﺎت ﺻﺮاع ﺟﺪﻳﺪ ﻹﺷﻜﺎل ﻋﻤﻴﻖ
ﻋﺘﻴﻖ ﻳﺘﺠﺪد ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻫﻮ وأدواﺗﻪ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺨﻴﻠﻪ ﻋﻘﻞ أي رواﺋﻲ
ﻋﻈﻴﻢ.
&&&
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﺪت ﻋﺎﻣﻼً ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوز
أﺛﺮه ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أي ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺛﻘﺎﻓﻲ أو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم .ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺷﺮاء
آﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺗﺼﺎل
وﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻬﻤﺎ ﺑِﺸَﺮَهٍ ﻣﺘﺰاﻳﺪ .ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻷﻫﻢ :ﻫﻞ ﻳﻘﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء اﻟﺠﻬﺎز واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻘﻂ؟ أم اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎوزه
إﻟﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي أو اﻟﺠﻤﻌﻲ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ،وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ إرادة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺘﺤﺮك ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎً ،واﺟﺘﺮاع
ﻣﺒﺎدرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺗُﺤﺪث ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
واﻹﺻﻼح؟
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎس ذﻟﻚ ﺑﺪﻗﺔ .ﺑﻴﺪ أن اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ
اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﻛﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،واﻟﻔﺮداﻧﻴﺔ ،واﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح
اﻟﺮأي وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻔﺘﻮح ،وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺮدود أﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻵراء ،وﻋﻠﻨﻴﺔ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺬوات واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ واﳌﻮاﻗﻒ،
واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﻠﻨﻲ ،وﺗﺠﺎوز اﻷﻃﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳌﻮاﻧﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺪول ،وﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ أو اﻟﺮأي أو
اﳌﻮﻗﻒ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺼﺎت ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﻟﻌﺮض أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر
وﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺘﺤﻜَّﻢ
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ أو رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ...ﻛﻞ ذﻟﻚ
أﺳﻬﻢ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎ ،رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮه ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻴﻒ
واﻟﻌﻤﻖ ،ﻟﻜﻦ أﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻢ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻄﺌﻪ
ﻋﻴﻦ اﻟﺮاﺻﺪ.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،أﺳﻬﻤﺖ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ إﺧﺮاج اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻦ .ﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ذاﺗﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
وإﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ،ﻳﻮﻣﻴﺔ ،وﻓﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة ﻋﺒﺜﻴﺔ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ،وزﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﺨﻮﻳﻒ اﻟﻨﺎس
ﻣﻨﻬﺎ ،وﺳَﻨّﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺠﺮّم اﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم« اﻟﺬي ﻫﻮ ،ﻓﻲ أﺑﺴﻂ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ـ ﺣﺴﺐ
ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ  -أﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ وﺳﻜﻴﻨﺘﻪ واﺳﺘﻘﺮاره.
ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﻓﻲ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮآة ﻋﺎﻛﺴﺔ
وﻣﻮﺛِﻘّﺔ ﻟﻮاﻗﻊ ﺣﺎل وﻋﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﳌﺮاﺟﻌﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ .واﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل وﻳﻌﺮﻳﻪ أﻣﺎم ذاﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻳﻘﻴﺲ ﻋﻤﻖ
إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺘﻌﺪد واﺣﺘﺮام ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة
اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﻗﺪ ﻳﺠﺎدل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ أو اﳌﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺸﺆوﻧﻪ ﺑﺄن ﺛﻤﺔ
ﺗﻄﻮراً ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺐ أﺣﺪاث اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ،إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ،
ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻟﻢ ﻳﺒﺎرح اﻟﺸﺎﺷﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ .وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳُﻬﻤﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ،
ﺑﻞ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أداة ﺗﻀﻠﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ أداة ﺗﻨﻮﻳﺮ ،ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻳﻬﺎم اﻷﻓﺮاد
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺑﺪور ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض .ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺪ أﺳﻤﺎء وﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ وﻓﻴﺴﺒﻮك واﻧﺴﺘﻐﺮام ﻟﻬﺎ ﻋﺸﺮات آﻻف
ﺑﻞ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﻴﻦ واﻷﻋﻀﺎء ،اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ واﻟﻮﻫﻤﻴﻴﻦ ،إﻻ أﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﺎ
ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء أو اﻋﺘﻘﺎل أو ﺳﺠﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ
رأﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻘﺪه ﻷداء إدارﺗﻬﺎ ،ﺗﺼﻤﺖ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷرﻗﺎم
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ واﳌﺤﺎورﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ
ﻛﺘﻠﺔ ﺟﺎﻣﺪة ورﻗﻢ أﺻﻢ ،ﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺨﻠﺼﻴﻦ ﻷﻓﻜﺎره ،أو
اﻷﺻﺪﻗﺎء اﳌﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻨﻪ ،أو أﻫﻠﻪ اﳌﻮﺟﻮﻋﻴﻦ ﺑﺴﺠﻨﻪ ،أو رﻫﻂ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ
اﳌﺪاوﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﺻﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻛﻬﺬه.
اﻟﻀﻌﻒ أﻋﻤﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻓﻤﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ وإﻋﺎدة
ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﺤﺖ ﻋﻴﻦ وﺑﺼﺮ اﻷﺟﻬﺰة
اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌُﺤﺎﺻِﺮة واﳌُﺤْﺼِﻴﺔ ﻷﻧﻔﺎس اﻟﺒﺸﺮ وﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ .وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻔﺮد ،وﻣﻌﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮاء ،أن ﻳُﺪرك ﺳﺮﻳﻌﺎً وﺑﻮﺿﻮح أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح
ﻟﻪ وﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ،
راﺳﺨﺔ اﻟﺒﻨﻴﺎن ،ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة أو ﻋﻘﻴﺪة أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ،ﻛﺎﻷﺣﺰاب
واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﻛﻤﺎ

ﻓﻜـــﺮة

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ:
ﺣﺎدﺛﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﻧﺒﻴﻞ ﻋﻨﺎﻧﻲ  -ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﳌﺤﻮرﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ
وﺟﻮدﻫﺎ أﺻﻼً  ،وﻫﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻜﺸﻒ واﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ
وﻓﻖ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺤﻘﻮق وﻣﺪوﻧﺎت اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود
ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﺬة .وإن وﺟﺪت ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻬﻲ
ﺷﻜﻠﻴﺔ وﻣﻘﻴﺪة وﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻷﺛﺮ ،ﺑﻞ وﻣﺨﺘﺮﻗَﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
واﳌﻮاﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎ .ﻫﺬه اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻴﺪاﻧﻲ ،اﻧﻌﻜﺴﺖ واﻣﺘﺪت
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ أﻳﻀﺎً ،ﻓﻐﺪا اﻟﻔﺮد ﻣﻜﺸﻮف اﻟﻈﻬﺮ ،وﺣﻴﺪاً إﻻ ﻣﻦ
ﻓﻜﺮﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺻﺮّح ﺑﻬﺎ ،وﺣُﻠُﻤﻪ اﻟﺬي ﺷﺎرﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﻔﺘﻮح ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ
ﻟﻘﻤﺔ ﺳﺎﺋﻐﺔ ﻟﺴﺤﻖ ﺛﻼﺛﻲ :ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﻳﺴﺘﻌﺪﻳﻪ وﻳﺤﺎﺻﺮه ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ،
وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻠﻮﻣﻪ وﻳﻮﺑﺨﻪ وﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،وﻗﺎﻧﻮن ﻳُﺪﻳﻨﻪ وﻳﺠﺮّﻣﻪ
وﻳُﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫﺐ اﻟﺴﺠﻦ واﻟﻨﺴﻴﺎن.
ﻣﻦ وﺟﻪ آﺧﺮ ،ﻓﻮاﻗﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ .ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮﻧﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن ﻹﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر.
وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺑﻞ اﺗﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜﺎم ﻣﻦ اﳌﻠﻮك واﻷﻣﺮاء،
ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﺜﺎل اﳌﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ،واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ .ﻫﻞ ﻫﺬه
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﳌﻨﺼﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻳﺪﻳﺮوﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ أم أﻧﻬﻢ أوﻛﻠﻮا
اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻮﻛﺎﻻت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ؟ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻬﻢ .اﻷﻫﻢ ﻫﻮ
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﻋﻘﻮل وﻗﻠﻮب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺑﻬﻢ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .ﺑﻞ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﻋﻤﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻫﻨﺎ،
أﻧﻬﻢ ،أي أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺄﻓﺮاد أو ﻣﺆﺳﺴﺎت،
ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ذﻫﺒﻮا ﻟﻠﻨﺎس ﻫﺬه اﳌﺮة ،وﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮض اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ
أﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ آراءﻫﻢ ،ﻻ اﻟﻌﻜﺲ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث وﻣﺎ زال
ﻳﺤﺪث ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ ﺑﺪورﻫﺎ ﻟﺤﺠﺰ ﻣﻨﺼﺎت
اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻌﺮض ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ،ﻛﺎﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ.
ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺤﻜﺎم ذﻟﻚ إﻣﺎ ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻬﻢ ،أو ﺗﻘﺮّﺑﺎً
ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺪاﺋﻢ
واﻟﻨﺎﺟﻊ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻪ وﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻪ ،وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ،ﻫﻮ ﺗﻄﻮر ﻻﻓﺖ ﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻣﻜﻮِّن اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻪ وﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ ،أﻋﺘﺮف ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﺎم أم ﻟﻢ
ﻳﻔﻌﻠﻮا.
&&&
اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ أﺻﺒﺢ ﻣﺮﺳِﻼً ﻻ ﻣﺴﺘﻘﺒِﻼً ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ،واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺨﺸﻰ ﺳﻬﺎم اﻟﺤﻤﻼت
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﻀﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮ
أو إﻫﻤﺎل أو ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ أداء وﺗﻨﻔﻴﺬ واﺟﺐ ،أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻬﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ وﺻﻨﺎع ﻗﺮار ﻣﻦ ﻧﻮاب ووزراء ﺑﻞ وﺣﻜﺎم .ﺻﺤﻴﺢ أن اﳌﺤﺎﻛﻢ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺻﺤﻴﺢ أن ﻧﺎﺷﻄﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ واﳌﻘﻴﻤﻴﻦ
وﻧﻮاب اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺎ اﻧﻔﻜﻮا ﻳﺘﻮاﻓﺪون ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻮن ﻫﺬه اﻟﺪول،
وﺑﺄﺣﻜﺎم ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌُﺪد ،إﻻ أن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺪل إﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻮﻋﻲ ،وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ

ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وإﻳﻼﻣﻬﺎ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪت ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ
اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺘﻬﺎ
وﻧﻔﺎذﻳﺔ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﻲ .ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف أو ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻔﻜﺮة اﻹﺻﻼح إﻟﻰ اﻷﻣﺎم.
ﺳﺎﻋﺪت أﺧﻄﺎء اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ واﳌﺪوّﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ وﻋﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺘﺮاﻛﻢ أﻫﻤﻴﺘﻪ وﻳﺘﻌﺎﻇﻢ
أﺛﺮه ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻌﻨﺖ ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ
ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺮوﻳﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺨﻄﻒ واﻟﺴﺠﻦ .وﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم
ﻗﺪرة ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺒﻬﺎت دﻓﺎع ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت
اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ،وﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻘﻨﻊ وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺎب اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻟﺴﺎﺋﺪ واﳌﻨﺎدي ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻷﺳﺲ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ:
ﻛﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﳌﺴﺎواة ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة ،واﻟﺘﺪاول
اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻵﻣﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻓﻖ إرادة اﻟﺸﻌﺐ ،وﺣﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق ،واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت ،وﺻﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﳌﺤﻜﻮم ،وﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺘﺘﻌﺎون ﺑﻨﺪﻳﺔ ،وﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ،ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻨﻔﺮد ﻓﺌﺔ أو ﻓﺮد ﺑﻬﺎ ،واﺣﺘﺮام اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻔﻜﺮي
واﻹﺛﻨﻲ واﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ،واﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻲ اﻟﻔﺮص ،وﺗﻌﺰﻳﺰ راﺑﻄﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ،
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻓﻖ آﻟﻴﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ...وﻓﻲ
اﳌﺠﻤﻞ ،ﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺗﻄﻠﻌﺎت أي إﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ أي
أرض ،وﺗﺤﺖ إدارة أي دوﻟﺔ.
 ...ﻓﺸﻞ ﻛﻬﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻮع ،وإن ﺑﺪا ﻣﺘﺴﻴﺪاً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﻢ ،ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ إﻻ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺗﺴﺎع اﻟﻬﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ
اﳌﻐﻠﻖ اﻟﺨﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻮده واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌُﻄﺎﻟِﺒﺔ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ﻳﻌﺰز ﻛﻞ ذﻟﻚ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﳌﻈﻠﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎس ﺗﺠﺎه ﻣﻦ
ﻳﺤﻜﻤﻬﻢ .ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺿﺎق اﻷﻓﻖ ﺑﺎﻟﻘﻤﻊ واﻟﺴﺠﻦ واﻹﻗﺼﺎء واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ
واﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻘﻮة ــ وﻣﻬﻤﺎ وُﻇِﻔﺖ اﻷﻣﻮال ﻟﺸﺮاء اﻟﺼﻤﺖ،
وﻣﻬﻤﺎ ﺟُﻴِﺸﺖ اﻟﺤﺸﻮد اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ــ اﺗﺴﻌﺖ ﻓﻀﺎءات اﻟﺤﺮﻳﺔ وﺗﻜﺮّس اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻬﺎ
ﻛﻘﻴﻤﺔ .ﻓﺠﺬر اﻹﺷﻜﺎل أﺧﻼﻗﻲ ﻗﻴﻤﻲ ،ﻻ إﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻔﻌﻲ ،ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ وﻗﻔﺔ
ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﻻﻧﺤﻴﺎز ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر
اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ .ﻷن اﻟﺒﺪﻳﻞ ،ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ،ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﻌﻀﻊ واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ
اﳌﺆدﻳَﻴْﻦ ﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ أﺧﺪود اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ
واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ .وﻋﻨﺪﺋﺬ ،اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ أﺣﺪاً ،ﻻ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ
اﳌﺴﺘﺄﺳﺪة ﺑﺎﳌﺎل واﻟﻘﻮة ،وﻻ اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺘﻮارﻳﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺼﻤﺖ واﻟﺘﺮﻗﺐ.
ﻣﺘﻌﺐ اﻟﻬﺬال ﻟﻦ ﻳﻌﻮد ﻟﻮاﺣﺘﻪ اﻟﻮادﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﺒﻌﻴﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺠﺪ
اﻹﻧﺴﺎن ذاﺗﻪ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻪ.

ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ

ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ دﺧﻞ ﺷﺎب إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
اﻟــﻰ ﻗﻄﺎع ﻏ ـﺰّة ﻗــﺎدﻣـﺎً ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺴﻘﻼن اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻜﻦ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﳌﺘﺪاﻋﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻴﻬﻮد ،وﺗﺤﺪﻳﺪا
ﻣﻨﻬﻢ اﻟـﻔــﻼﺷــﺎ أو اﻟـﺴــﻮد اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﻴﻦ .ﺗـﺠــﺎوز أﺑــﺮاﻫــﺎم ﻣﻨﻐﻴﺴﺘﻮ
اﻷﺳﻼك اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﳌﺠﻬﺰة ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺮور اﻟﺸﺎب .ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻘﺼّﺔ
ﻣﺤﺠﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﻋﻼم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﺮز ﻣﺆﺧﺮاً
ﺧﺒﺮ اﺧﺘﻔﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴَّﻴْﻦ ﻓﻲ ﻏﺰة أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪوﻳﺔ
ﺑﻘﻲ اﺳﻤﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻً ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻵﺧﺮ إﺛﻴﻮﺑﻲ .ﺳﺎرع ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻮر اﻧﺘﺸﺎر
ﻗﺼﺔ أﺑﺮاﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ إﻟﻰ اﺗّﻬﺎم ﺣﻤﺎس ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء ﺣﺎدﺛﺔ
»اﻻﺧـﺘـﻄــﺎف« ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ رؤوﻓـﻴــﻦ رﻳﻔﻠﻴﻦ اﻷﻣ ــﺮ ﺣﺎﻟﺔً
إﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ وﺗﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺠﺰون اﻟﺸﺎب أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮه ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻻﺋﻘﺔ وأن ﻳﻌﻴﺪوه ﺳﺎﳌﺎً ،ﻷﻧﻪ »ﻻ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻟﻪ
ﺑﻨﻈﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ« :أﺳﻮد وﻓﻘﻴﺮ ،وﻟﻴﺲ ﺟﻨﺪﻳﺎً ،وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ! ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ ﻫﺬه ﺗﺒﺪو ﻟﻴﻨﺔ،
ﻧﺒﺮﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﺒﻪ أﺑــﺪاً ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳّﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻛـﻞّ ﻣــﻦ ﺟﻠﻌﺎد ﺷﺎﻟﻴﻂ وﺷ ــﺎؤول أرون ﻣـﺜــﻼً  .ﺑــﻞ ﻗــﺎل اﳌﺴﺆوﻟﻮن
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﺗﺒﺮﻳﺮا ﻟﺴﻜﻮﺗﻬﻢ اﳌــﺪﻳــﺪ ،أو ﻋــﺪم اﻛﺘﺮاﺛﻬﻢ ،إن
ﻣﻨﻐﻴﺴﺘﻮ واﻵﺧﺮ اﻟﺒﺪوي ،دﺧﻼ ﻏﺰّة ﺑﺈرادﺗﻬﻤﺎ..
إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﺠﺮد »ﻓﻜﺮة« ،ﻛﺎن واﺣﺪاً ﻣﻦ
ﺷــﺮوط ﺗﺤﻘّﻘﻬﺎ إﻗﻨﺎع ﻳﻬﻮد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑــﺄنّ أرض اﳌﻴﻌﺎد ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﻢ
ﻟﻴﻌﻮدوا إﻟﻴﻬﺎ وﻳﺒﻨﻮا ﺟﻨﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرض ..ﻟﻜﻞّ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ اﻧﺠﺬﺑﺖ اﻟﻰ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﺎﺗﺠﻬﺖ اﻟﻰ »أرض اﳌﻴﻌﺎد« ،أو اﺿﻄﺮت
إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،أﺣﻼﻣﻪ وأﺳﺒﺎﺑﻪ .اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺒﺮي ﻟﻬﺬه
اﻟﻬﺠﺮات ﻫﻮ »ﻋﻠﻴﺎ« أي اﻟﺼّﻌﻮد ،وﻗﺪ ﺑﺪأت »ﻋﻠﻴﺎ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﻴﻦ«
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة .ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻗﺮرّت »وزارة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب« اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻋﺎم  1973أن ﻻ داﻋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻠﻔﻼﺷﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﺘﻮن
ﺑﺄي ﺻﻠﺔ ﻟﺸﻜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻗﻒ اﻟﺤﺎﺧﺎم أوﻓﺎدﻳﺎ ﻳﻮﺳﻒ
ﻓﻲ وﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﻗﺎد ﺣﻤﻠﺔ أدت ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺸﻤﻞ ﻳﻬﻮد إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻷيّ ﺷﺨﺺ
ﻳﻜﻮن أﺣﺪ أﺑﻮﻳﻪ أو أﺣﺪ أﺟﺪاده ﻳﻬﻮدﻳﺎ أن »ﻳﻌﻮد« إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن اﻟﻔﻼﺷﺎ ﻳﺄﺗﻮن إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﻃﺮق اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
اﻟ ـﺘــﻲ ﺗـﻤــﺮ ﺑﻤﺨﻴﻤﺎت ﻓــﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮدان ،ﻟ ـﻜ ـﻦّ ﻓــﻲ ﻋ ــﺎم  1984ﻗــﺮر
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن إﻃــﻼق ﺣﻤﻠﺔ »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮﺳﻰ« اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ اﳌﻮﺳﺎد
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺳﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻴﻬﻮد
ﻣﻦ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎً
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1980و ،1989وﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬا
اﻟﻌﺪد ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ أرﺑﻌﻴﻦ أﻟﻔﺎً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺪاﻓﻊ وراء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
دﻳﻨﻴﺎ ،ﺑﻞ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻊ ﻗﺮار إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب ﻛﺘﻞ
ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ »اﻟﻨﻘﺎء اﻟﻴﻬﻮدي« ،ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ إن
اﻟﺮوس أﻏﻠﺒﻬﻢ أرﺛﻮذوﻛﺲ واﻧﻬﻢ »ﻳﻬﻮد وﻇﻴﻔﻴﻮن«...
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺑــﺪاً ﺟﻨﺔ ﻟﻺﺛﻴﻮﺑﻴﻴﻦ ،ﻓﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺿﺪﻫﻢ ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﺘّﻰ اﻵن .ﻫﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ
أﻓﻘﺮ اﻷﺣﻴﺎء وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﻤﺴﻴﻦ
ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ  16ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﻧﺴﺐ
اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻫــﺬه اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻳﺼﻮّرﻫﺎ
ﻓﻴﻠﻢ »ﻋﺶْ وﻛُـﻦْ« ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻲ اﻷرﻣﻨﻲ رادو ﻣﻴﻬﺎﻳﻠﻨﻴﻮ ،ﻋﺒﺮ ﻗﺼّﺔ
ﻃﻔﻞٍ إﺛﻴﻮﺑﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺠﺎﻋﺔ أﻣّــﻪ إﻟــﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻨﻀﻢّ إﻟﻰ
اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻣــﺮأة ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻴﺮ اﺳﻤﻪ ﺷﻠﻮﻣﻮ وﺗﺘﺒﻨﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﻫﺬه
اﳌـ ــﺮأة ﻋــﺎﺋـﻠــﺔ ﻣــﻦ أﺻ ــﻮل ﻓــﺮﻧـﺴـﻴــﺔ ﻟـﻴـﺒــﺪأ ﺻ ــﺮاع اﻟ ـﻬــﻮﻳــﺎت اﻟــﺬي
ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣــﻮل ﻟــﻮن ﺑﺸﺮﺗﻪ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ دﻳـﻨــﻪ .اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻫــﻮﻟـﻴــﻮودي
ذو ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة ،ﻟﻜﻦّ ﻓﻜﺮﺗﻴﻦ ﺗﺮدان ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺘﺤﻘﺎن اﻟﺘﻔﻜﺮ ﻓﻲ
ﺿﻮء ﻗﺼﺔ أﺑﺮاﻫﺎم ﻣﻐﻨﻴﺴﺘﻮ .اﻷوﻟﻰ ،ﻫﻲ أنّ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺷﺎ اﺳﺘﺜﻨﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ
ﻓﺎﺿﻄﺮ أﺑﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻫﺠﺮﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ﻟﻴﻤﻮت ﻧﺼﻔﻬﻢ ) 4000ﺷﺨﺺ( ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﻣﺎ ﻛﺎن اﺳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ؟ ﻣﻐﻨﻴﺴﺘﻮ .اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮد ﻓﻲ ﺣﻮار
ﺑﻴﻦ ﺷﻠﻮﻣﻮ ورﺟﻞ دﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﻮل إﺛﻴﻮﺑﻴﺔ اﺳﻤﻪ ﻗﺲ أﻣﻬﺮا ﻳﻘﻮد
ﺣــﺮاﻛـﺎً ﻣﻨﺎﻫﻀﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺿﺪ اﻟﻔﻼﺷﺎ .ﻳﺸﻜﻮ ﺷﻠﻮﻣﻮ
ﺣﻴﺮﺗﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻹﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ واﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﻴﺠﻴﺒﻪ اﻟﻘﺲ
ﻣﺴﺘﻌﻴﺪاً ﻗﺼّﺔ اﻟﺘﻴﻪ اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ ﺑﺄنّ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺘﻈﺎر أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺣﺘﻰ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﻮاب.
دﺧﻮل أﺑﺮاﻫﺎم ﻣﻐﻨﻴﺴﺘﻮ إﻟﻰ ﻏﺰّة ﺣﺪث ﻋﺎم  ،2014أي ﺑﻌﺪ
أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮﺳﻰ« ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ واﺷﻨﻄﻦ
ﺑﻮﺳﺖ ﺣﻮل اﳌﺴﺄﻟﺔ أنّ ﺣﻘﻴﺒﺔ وﺟﺪت ﻓﻲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي دﺧﻞ ﻣﻨﻪ
اﻟﺸﺎب إﻟــﻰ ﻏ ـﺰّة ،وأﻧّﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﻮي أيّ ﺷــﻲء ﺳــﻮى ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻮراة...

ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻋُﻤﺎن

رﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ :اﺷﺘﺒﺎك اﻟﻘﻀﺎة واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
»اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد« وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎرات
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﻧﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﺷﺤﻮن ﻣﻦ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﳌﻮاﻻة ،ﻣﺎ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻴﺎن
ﺑﻤﺠﺮد ﻧﺠﺎح اﳌﺮﺷﺢ .وﻳﻨﺨﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام اﻟﺸﻌﺎر ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ
اﻟﻀﻌﻔﺎء.
وﻗﺪ ﻇﻠﺖ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻠﺪ اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل،
ﺣﺘﻰ وﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻧﺼَّﺐ،
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﺒﺮوﺗﻪ ،ﻗﻀﺎة ﻣﺸﻬﻮدا ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل
واﻟﻮرع .وﻣﻊ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد ﻋﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎم ،1960
اﺣﺘﺮم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ اﻻﺳﺒﻖ اﳌﺨﺘﺎر وﻟﺪ داداه
وﻫﻮ ﻛﺎن ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﺮﻋﻴﻞ اﻻول ،اﻟﻘﻀﺎء وﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ أﻳﺎً
ﻛﺎن ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻔﻮذه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء .ﻟﻜﻦ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎﺷﺖ ﺑﻌﺪ ذاك ﻓﻮﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ اﺻﺒﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺠﺮد ﻋﻤﺎل ﺑﺴﻴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ إﻣﺮة اﻟﻀﺒﺎط.
وﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،ﻋﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻫﻮ
ﻟﻮاء ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻧﻘﻼب
ﻋﺴﻜﺮي ،ﻋﺰل رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻴﺪ وﻟﺪ
اﻟﻐﻴﻼﻧﻲ ،ﻣﻊ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان ﻣﻦ ﺣﻖ رﺋﻴﺲ
اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﳌﻬﺎﻣﻪ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،وﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﻔﺎؤه ﻣﻨﻬﺎ دون ﻣﺎﻧﻊ ﻛﺎﳌﻮت.

اﻻ ان اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮض اﻗﺎﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة ،واﺳﺘﻌﺎن ﺑﺄﻣﻦ ﻗﺼﺮ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻴﺤﻮل دون دﺧﻮل رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ.
وﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،داس اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻘﻀﺎء
واﻟﻘﻀﺎة ،ووﻇﻔﻮا اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﺎ دﻓﻊ
ﻣﺼﺮﻓﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﺜﻼ اﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام اﻟﻘﻀﺎء ،اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺑﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات »ﻣﻦ ﻏﻴﺮ وﺟﻪ ﺣﻖ« ﺣﺴﺐ
زﻋﻤﻪ .واﻷﻣﺜﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﺗﺤﺼﻰ.
ﻓﺠﺮ ﻟﻘﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل
وﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬي ﻳﺘﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﺴﻴﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء.
ﺛﻢ ﻗﺪم ﻗﻀﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺎدي اﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ
ﻇﻬﻮر أﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺜﻪ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
واﺳﺘﻀﺎف وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل .واﻛﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻦ
وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻨﺎدي اﻟﻘﻀﺎة ،ان
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ دون اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﺎن ﻣﺠﺮد
دﻳﻜﻮر ،وﻣﻨﺤﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ووزارﺗﻪ.
وأﺷﺎر اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﻮن إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻀﺎة آﺧﺮﻳﻦ
ﻳﻔﻜﺮون ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدي ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺨﻀﻌﻮن
ﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻳﺆﻛﺪون ان اﻟﺘﺪﺧﻞ
»اﻟﺴﺎﻓﺮ« ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻻﺣﻜﺎم

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺪم اﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ،ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻣﻮر
أﺧﺮى ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﺸﺮخ ﺑﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﳌﺤﺎﻣﻴﻦ
واﻟﻘﻀﺎة وﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺑﺪورﻫﻢ
ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ وﺳﻂ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻤﺎ
ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ«.
وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻗﺎل ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ان اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻦ ﺗﺄﻟﻮ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
وأن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﺣﺘﺮام
اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس.
ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺬي ﻗﺎل اﻧﻪ »ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪا ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺮﻧﺔ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﺴﻦ
أداﺋﻪ وﺗﺤﻴﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
ﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﻪ وإرﺳــﺎء ﻗﻮاﻋﺪ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻘﻀﺎء وﺧﻀﻮع
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن« ،ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺄﺣﺪ اﳌﺤﺎﻣﻴﻦ وﻫﻮ ﻳﻨﺰع
ﻣﻌﻄﻒ اﳌﺤﺎﻣﺎة وﻳﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮدي اﻟﻌﺪاﻟﺔ .وأرﻓﻖ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺑﻤﻌﻄﻔﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻣﻮﻗﻌﺎً
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻼد وﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .وﻗﺎل إن

ﺗﺼﺮﻓﻪ »ﺟﺎء اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻀﺎﻣﻨﺎً
ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ« .وأوﺿﺢ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﻳﻮم
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮاً أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻧﺰع
ﺳﺘﺮﺗﻪ«.
وﻓﻴﻤﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﺮار ﺑﻮﺟﻮد أي ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ،ﻋﺒﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ ﻋﺪم ارﺗﻴﺎح
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷوﺿﺎع اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وﻟﻜﻨﻪ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ أﺣﺴﻦ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ،
ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻄﻄﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎع
اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺳﺠﻮن ﺟﺪﻳﺪة.
ووﺳﻂ ﻫﺬا اﻟﺠﺪل دﻋﺎ ﻧﻘﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻮﺿﻊ
آﻟﻴﺎت ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺪاد »ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص
ﻳﺠﺮم أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،وﻧﺸﺮه وإدﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ« .وﻳﺘﺤﺪث ﻣﺤﺎﻣﻮن ﻋﻦ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﻨﻈﻢ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ،وﻳﺆﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻨﻘﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن
اﻟﺘﻌﺴﻒ أﺻﺒﺢ »ﻣﻤﺎرﺳﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎً« ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .وﻳﺸﻴﺮ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻰ وﺟﻮد »اﻋﺘﻘﺎﻻت ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﻄﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﺮث ﺑﺎﺣﺘﺮام
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻀﺎء ﺿﻌﻴﻒ وﺧﺎﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺠﻞ«،
وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .وأﻣﺎم ﻫﺬ اﻟﻮﺿﻊ أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻮاﻛﺸﻮط اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أن اﳌﺸﺮِّع اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ

ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻣﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻤﺤﺎﺑﺎة ﻛﺒﻴﺮة:
ﻓﻬﻮ وان رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺠﺮﻳﻤﻬﺎ ﺑﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺿﺪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻘﺎدم ،إﻻ اﻧﻪ أﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﻘﺎب اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﻮات .وﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻹﻳﺠﺎد ﺿﻤﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ،واﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ،
واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ،وﻗﻀﺎء اﳌﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ
آﻟﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ ،وﻓﺮض
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﺣﻞ ﻛﺎﻓﺔ ،وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ
ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺤﺎﻣﻲ وﺣﻀﻮره ﺑﺪون ﻗﻴﺪ ﻋﻨﺪ
اﻻﺣﺘﺠﺎز وﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮاﺳﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻫﻲ أن ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﻀﺎء اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ
أﺗﺎح ﺗﺪﺧﻞ ﺣﺘﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ ،ﻓﻬﺬه ﺳﻔﺎرة واﺷﻨﻄﻦ دﻋﺖ
إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺣﻜﺎم ﺳﺒﻖ أن أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ،
وذﻫﺒﺖ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل إﻧﻬﺎ »ﺗﺤﺚ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ،وإﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ
وﺷﻔﺎﻓﺔ«!

اﳌﺨﺘﺎر وﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
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 80ميكروغراماً من امللوثات في كل متر مكعب في هواء اإلمارات العربية املتحدة،
ما يجعلها تتصدر قائمة التقرير السنوي لألمم املتحدة حول املؤشرات
البيئية العاملية (املعروف بـ«كتيّب البيانات األخضر») ،كالبلد األكثر تلوّثاً
في العالم من حيث الهواء .تتبعها الصين بـ 73ميكروغراماً.

قضيـــــة

«الحرب الوسخة» في الجزائر أمام محكمة فرنسية
ي ـحــاكــم ال ـق ـضــاء ال ـفــرن ـســي األخ ــوي ــن الـجــزائــريـيــن
حسين وعبد القادر محمد ،املقيمين في فرنسا ،بتهمة
ممارسة جرائم التعذيب واإلخفاء القسري («ممارسة
ال ـت ـعــذيــب وال ـج ــرائ ــم ال ـه ـم ـج ـيــة») ف ــي ال ـج ــزائ ــر خــال
تسعينيات القرن املاضي.
في العام  ،2003تقدم كل من «الفدرالية الدولية
ملنظمات حقوق اإلنسان» و «رابطة حقوق اإلنسان»
بشكوى ضد األخوين محمد ،بينما اتخذ سبعة من
الضحايا الجزائريين صفة االدعاء الشخصي .وبعد
 10سنوات من اإلجــراءات القضائية ،وتحديداً في
 26كانون االول /ديسمبر  ،2014أصدرت قاضية
التحقيق في املحكمة العليا في مدينة نيم الفرنسية
الئحة االتهام أمام محكمة الجنايات بحق األخوين
محمد .من جهتهما ،تقدم املتهمان بطعن أمام محكمة
االستئناف في نيم من دون أن تصدر األخيرة حكمها
حتى الساعة.
تكتسي هذه القضية طابعاً سياسياً بارزاً بمقدار ما
تثير حساسية السلطات الجزائرية ،ألن الواضح في
حال الدفع بها أن النظام الجزائري ،املمسك بزمام
السلطة منذ االنقالب في كانون الثاني /يناير العام
 ،1992سيجد نفسه على مقاعد االتهام .وبالنسبة
لفرنسا ،املُحْرَجة من القضية ،فلن تسمح بأقل من رؤية
امليليشياويين السابقين يمثالن أمام املحكمة.
امليليشيات في «الحرب الوسخة» الجزائرية
كان األخَــوان حسين وعبد القادر محمد ،الصادر
بحقهما القرار االتهامي في كانون األول /ديسمبر
 ،2014مسؤولَي ميليشيات في منطقة غليزان ،غربي
الجزائر .بعد االنقالب ،عندما حُلّت املجالس املحلية
املنتخبة التي فاز بها مرشحو «الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ» ،وجرى استبدالها بـ «اللجان التنفيذية
الشعبية» املعينة من اإلدارة ،تم استقطاب قادة
امليليشيات من بين رؤساء هذه اللجان ،بينما تولت
اإلدارة دفع رواتب العناصر .ويُشتبه بأن حسين
محمد ،املساعد األول لرئيس اللجنة التنفيذية
الشعبية في غليزان ،وأخاه عبد القادر ،رئيس اللجنة
التنفيذية الشعبية في الحمادنة ،قد ارتكبا عدداً من
جرائم التعذيب واالغتياالت واإلخفاء القسري.
أحد املدَّعين ،وهو املالزم األول السابق في الشرطة
عدة درقاوي ،كان قد اختُطف في  17شباط /فبراير
العام  1995من قبل حسين محمد ورجاله .وجرى
نقله إلى مقر دائــرة االستعالم واألمــن في غليزان
(االستخبارات) حيث تعرض للتعذيب على يد محمد
نفسه ،بحجة عدم التعاون ،وبالتالي التعاطف مع
العدو .ولم ينج من موت محتم إال بعدما تدخل زمالء له
عرفوا بأمر اختطافه من معتقلين محررين .أما أصحاب
االدعاء اآلخرون فهم من ذوي املخطوفين الذين كانوا
شهوداً على عمليات الخطف من قبل األخوين.
في الجزائر ،أثار املدعون استياء السلطات الجزائرية
التي مارست الضغط عليهم .وتعرّض درقاوي ،املقيم
في فرنسا ،للتهديد بعدم الحصول على جواز سفره
إن تمسك بالشكوى ،وكذلك حال فتحي عزي ،نجل
أحد املختطفين ،الذي هُدّد بالقتل وأجبر على السكوت
بعد استدعائه إلى والية غليزان ،حيث جرى إغراؤه
باملال واألراضــي كي يسحب شكواه .وحصل األمر
نفسه مع محمد صعيدان ،شقيق أحد املختطفين،
الذي عُرض عليه الحصول على سكن مجاني ،فعمد إلى

فبركة أسطورة عن بلد وقع بين سنوات 1992
و 1998فريسة «اإلرهــاب اإلسالمي» الذي تضخّم
حتى كاد يبتلع الدولة .وبحسب األسطورة نفسها،
وحده الرئيس بوتفليقة ومشاريعه ،بدءاً من «الوئام
املدني» ( )1999ثم «املصالحة الوطنية» ( )2005ـ
التي قدمت بدورها كنماذج من أجل العدالة االنتقالية ـ
سمحوا بتجاوز «الكارثة الوطنية» .لكن أعمال العنف
تواصلت بعد ذلك .في العام  ،2004ارتُكبت مجازر عدة
بحق املدنيين ،وشهد العام  2007عدداً من التفجيرات
الدموية الضخمة التي استهدفت مقر رئيس الوزراء
الجزائري وسط العاصمة ،واملفوضية العليا لشؤون
الالجئين التابعة لألمم املتحدة ،واملحكمة الدستورية
العليا .كما جرى استهداف الرئيس بوتفليقة نفسه
الذي كان يزور مدينة عنابة ،والذي نجا بينما قُتل
أكثر من  20شخصاً ،إضافة إلى التفجيرات التي
استهدفت الثكنات العسكرية وسقط خاللها العشرات
من القتلى.
وتهدف الرواية الرسمية بشكل أساسي إلى طمس
الدور الرئيسي الذي لعبته أجهزة األمن خالل تلك
السنوات ،من خالل «آلة املوت» املؤلفة أساسا من
«دائرة االستعالم واألمن» (االستخبارات) والوحدات
الخاصة في الجيش التي تدير أجهزة األمن (الجيش،
الشرطة والدرك) ،والتي تولت اإلشراف على تشكيل
امليليشيات .الجدير ذكره أن «املأساة الوطنية» -التي
يجب أن تبقى حاضرة في الذهن ـ خلفت  200ألف
قتيل ،وما بين  10آالف و 20ألف مخطوف ،وعشرات
اآلالف ممن اختبروا التعذيب ،والعديد من الجرحى،
وأكثر من مليون نازح داخلي .وخالل هذه «العشرية
الدموية» ،يمكن القول إن املاليين من الجزائريين كانوا
ضحايا ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،لعنف الدولة
واملجموعات املسلحة على السواء.
ومعروف أن في «استراتيجيات مكافحة التمرد»،
كتلك التي طورتها الجزائر بعد عامي ،1994 – 1993
يكون أساسياً احتواء جزء من السكان املدنيين وإقصاء
جزء آخر .وهكذا ساعدت معرفة امليليشيات الجزائرية،
التي عُرفت باسم «الحرس البلدي» أو «مجموعات
الدفاع الذاتي» ،باألرض والسكان املحليين على أن
تلعب دوراً حاسماً في مساعدة الجيش .وفي كانون
الثاني/يناير  ،1998كان هناك حوالي  5000ميليشيا
ناشطة ،تضم ما يقارب الـ  200ألف عنصر.

سحب شكواه بعد تهديده بعدم السماح له بالعودة
إلى الجزائر في حال توجه إلى فرنسا لإلدالء بشهادته.
من جهته ،ردّ القضاء الجزائري طلب التحقيق املوجه
من قاضي التحقيق الفرنسي بالرفض بحجة احترام
«السيادة الوطنية».

خرق جدار الصمت الفرنسي؟

كثيرة كانت شكاوى التعذيب التي قُدّمت في فرنسا
ضدّ مسؤولين جزائريين من دون أن تجري متابعتها.
ويبدو واضحاً أننا ال نتحدث عن ميليشياويين عاديين،
وإنما عن كبار املسؤولين في الجزائر .في نيسان/
ابريل  ،2001حاول العديد من ضحايا التعذيب مالحقة
الجنرال خالد نــزار ،أحد مهندسي انقالب كانون
الثاني /يناير  ،1992والوزير السابق للدفاع ،والعضو
السابق في املجلس األعلى للدولة .وبغية تجنيبه
املالحقة القضائية ،عمدت السلطات الفرنسية إلى
تهريبه من فرنسا .وفي أواخر شهر حزيران/يونيو
 ،2002تقدم من جديد عدد من الضحايا بشكوى
ضدّه ،أقفلت بعد أيام قليلة.
في كانون األول/ديسمبر  ،2003باءت محاولة إدانة
الجنرال العربي بالخير (املتوفى بعد ذلك) بالفشل.
فبالخير كان وزير الداخلية السابق في حكومة غزالي
ومستشار الرئيس الحقاً ،وبمعنى آخر يمكن اعتباره
الرجل القوي في النظام الجزائري إبان فترة الجرائم.
الحقاً ،وفي  20تشرين األول /أكتوبر  ،2011جرى في
سويسرا استجواب الجنرال نزار« ،صانع الرؤساء»،
الذي كان يتمتع بعالقات مميزة مع املنظومة الحاكمة
الفرنسية .ومنذ ذلك الحين ،فإن إجــراءات مالحقة
جرائم الحرب تجري على قدم وساق .وهكذا ،مع بدء
منظمة «تريال» ( )TRIALاملعنية بـ«مكافحة اإلفالت
من العقاب» بإجراءات مالحقة املتورطين ،انضم عدد
من ضحايا التعذيب إلى الحملة.
ولكن لمَ التوجه إلى القضاء الفرنسي والسويسري
وليس إلى القضاء الجزائري؟
في الواقع ،منذ انقالب كانون الثاني /يناير ،1992
ملنع وصول «الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ» إلى السلطة
بعد فوزها في االنتخابات العامة ،وعلى الرغم من
الجرائم التي اتضح أنها ارتُكبت من قبل أعوان
السلطة وبلطجيتها ،لم تتوصل أي شكوى تعذيب أو
تنفيذ أحكام عرفية أو إخفاء قسري قُدمت من ضحايا
وأصحاب حق ،إلى محاكمة املسؤولين واملنفذين .مع
ذلك ،فإن اآلالف من األشخاص لجأوا إلى القضاء في
قضايا مماثلة.

قانون العفو الذاتي ومحو الذاكرة
من أجل إقفال امللف بشكل نهائي ،أصدر املُشرّع
الجزائري في شباط /فبراير العام  2006نصاً قانونياً
يمنح الحصانة ألعوان النظام وعناصر املجموعات
املسلحة الذين يبدون استعدادهم لتسليم السالح
والتعاون مع السلطات .في املقابل ،ينظم القانون
أحكام التعويضات ملختلف املتضررين والضحايا
شرط أن يتنازل هؤالء عن حقهم في كشف الحقيقة
والعدالة .يشترط النص بأن «كل بالغ أو شكوى
يجب أن تُعلن غير مقبولة من السلطات القضائية
املختصة» .وفي مادة أخرى ،يذهب النص نفسه بعيداً،
فيُلوّح بالسجن من  3إلى  5سنوات لكل من يُشكّك
بالرواية الرسمية للوقائع بغية «تلطيخ صورة الجزائر

بطرس املعرّي  -سوريا
في املحافل الدولية» .هنا يُتيح النص استهداف كل
من يتساءل بشأن املسؤوليات املشتركة ،وتحديداً
تلك املتعلقة باملجازر املرتكبة التي أرهبت البالد خالل
«العشرية السوداء» .وفي الجزائر ،بقي هذا املوضوع
محظوراً (تابو).
وقد كُرّست املادة األولى من هذا القانون بشكل
منهجي عندما لجأ على سبيل املثال أهالي املفقودين إلى
القضاء ملعرفة مصير ذويهم .وبينما توصل التحقيق
القضائي في ما مضى إلى استنتاجات مغلوطة ،إن

لم نقل أنه تمّ إقفالها ببساطة ،فمنذ العام 2006
لم يُعمد إلى فتح أي تحقيق .في املقابل ،تستدعي
السلطات أصحاب الحق وتلزمهم بإبراز شهادات
وفاة ملفقوديهم لتعمد الحقاً إلى تصنيفهم كإرهابيين
أو ضحايا إرهــاب .وكان الشرط لحصول عائالت
الضحايا على تعويضات هو القبول بإجراءات مماثلة.

الرواية التاريخية الرسمية لسنوات الدم

لتبرير االنقالب ،عمدت السلطات الجزائرية إلى

والجزائر الرسمية عالقة في مــأزق وجــودي متعدد
األبعاد ،يجري فيه إنتاج ردود الفعل نفسها التي تولِّف
بين القمع والفساد .فقد بُنيت «املصالحة الوطنية» -
املهزلة االستثنائية  -على الكذب واإلنكار ،وهي بالكاد
تُخفي التوتر الذي يعم املجتمع وانعدام الثقة العميق
بالسلطة ال ــذي يـهــدد تـمــاســك ال ـبــاد .ضـحــايــا حــرب
الـتـخــريــب فــي ال ـجــزائــر م ـحــرومــون مــن ال ـعــدالــة على
أشكالها ،والقتلة واملـعـذِّبــون ال يحسبون لهم حساباً
ويـتـحــركــون بحرية تــامــة .فهل تظهر هــذه الحقيقة
املرفوضة من خالل ملف األخوين محمد ..بانتظار أن
تعترف الجزائر الرسمية بها.

سليمة مالح
رئيسة تحرير موقع Algeria Watch

الصهيونية واملعاني الثالثة لشعب الله املختار
زعمت أممٌ كثيرة على مرّ التاريخ أنَّ سلطةً عليا من
السلطات قد «اختارتها» كي تكون مميّزةً من سواها من
األمم ومتفوقة عليها .على سبيل املثال ،غالباً ما يشير
األميركيون إلى دولتهم أنها استثنائية ،وأنهم بلد
أوكلت إليه مهمة جعل العالم على صورتهم .وباملثل ،فقد
برر الفرنسيون والبريطانيون إمبراطوريتيهما باإلشارة
إلى «الرسالة الحضارية» .بل إنَّ أمماً أصغر ،وأقلّ طموحاً،
تشير إلى نفسها أنها مختارة ،وذلك في العادة كي تضع
نفسها بمعزل عن اآلخرين ،وفوقهم.
إزاء سياسات إسرائيل العنصرية تجاه الفلسطينيين،
عادةً ما يلجأ الناس إلى حجج تتعلّق بتصورها لذاتها
كشعب مختار .وهذا ليس مستغرباً ،ما دام اإلسرائيليون
أنفسهم يلجأون إلى مثل هذه التبريرات .وعندما يستولي
املستوطنون اليهود على املنازل في القدس ،ويحرقون
الكنائس في طبريا ،ويهاجمون القرويين في الضفة
الغربية ،فإنهم يفعلون ذلك باسم شعب الله املختار .وما
أريده هنا ،هو أن أنظر في هذه املسألة عن كثب .ما الذي
يعنيه أن تكون شعباً مختاراً؟ كيف ارتبطت الصهيونية
بهذه الفكرة عندما ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر؟
هل هناك صلة بين رواية التفوق اإلسرائيلية وفهم أَلْفيٌّ

لليهود بوصفهم شعباً اختاره الله؟
وألن فكرة «االختيار» أو «االصطفاء» دينية أساساً ،فإنَّ من
غير املمكن فهمها من دون العودة إلى مصدرها الالهوتي.
وبالنسبة إلى االتجاهات غير الصهيونية من اليهودية ،ال
يخدم االختيار البتّة أي نوع من السياسات التبشيرية.
وهم يعتقدون ،بخالف ذلــك ،أنَّ الله اختار الشعب
اليهودي ليكونوا رسله على األرض ،وعنى ذلك أساساً أنَّ
مصيرهم لم يكن في أيديهم .كتب اليهودي البريطاني
املتشدد إسحاق دومب في العام « :1958نحن في الشتات
بسبب خطايانا ،لقد اختارتنا العناية اإللهية وعلينا أن
نتقبل عقابنا بمحبة» .هذا ما كان عليه الفهم العام لـ
«االختيار» ضمن الشتات اليهودي قبل الصهيونية (وهو
التفكير الحالي لليهود املتدينين املناهضين للصهيونية).
أن تكون مختاراً يعني أن الله اختار مصيرك عبرةً لآلخرين.
وأيّ محاولة لتغيير هذا املصير  -عن طريق إنشاء دولة،
مثالً  -إنما يبلغ حدّ الخطيئة والعصيان ألمر الله.
هذا املعنى لالختيار هو تحديداً ما أرادت حركة التنوير
اليهودية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر –
الهاسكااله  -أن تفككه .وقد سعت الهاسكااله إلى نشر
مبادئ التنوير األوروبي بين الجاليات اليهودية في أوروبا،

واقتضى ذلك سياسياً تبنّي مفاهيم املواطنة الكونية
التي تكرّست بعد الثورة الفرنسية .وتبقى شهيرة قولةُ
عضو مجلس الشيوخ الفرنسي كليرمون تونير في العام
« :1789يجب أن نرفض كلّ شيء لليهود كأمّة ،ونعطي
كلّ شيء لليهود كأفراد» .وما كان التنوير اليهودي إال
ليلحق بركاب هذه الدعوة ،داعياً بدوره اليهود إلى ترك
الغيتوات ،والتخلي عن فهمهم لذاتهم كشعب مختار،
وأن يصبحوا مواطني الدول األوروبية الحديثة .كان
االندماج شعارهم ،وشجعوا اليهود على رؤية أنفسهم
كمواطنين في بلدانهم ،ال كأبناء شعب مختار.
والصهيونية هي وريث الهاسكااله .لكنها بدالً من الدعوة
إلى االندماج في دول أخرى ،دعت إلى دولة قومية يهودية
مستقلة .ورأى ثيودور هرتزل («أبو الصهيونية») أن
العداء األوروبي للسامية سوف يجعل من املستحيل على
اليهود أن يصبحوا مواطنين أوروبيين كاملين ،ولذلك ال
بدّ من إقامة وطن خاص بهم.
وفي حين خرجت الصهيونية على فكرة اندماج اليهود،
رفضت هي أيضاً فكرة «اختيار» اليهود .ورأى هرتزل أنَّ
على الشعب اليهودي أن يغدو أمة بين األمم ،ال شعباً
مختاراً .وهذا ما أغضب الجماعة اليهودية املتدينة التي

رأت أنّ الصهيونية ،بتبرُئها من فكرة االختيار ،ترفض
التاريخ اليهودي برمّته وتبادل به البناء األوروبي للدولة
القومية بوصفه الشكل الشرعي الوحيد للمجتمع
اإلنساني ،كما أنها تبادل بالشريعة القانون الدولي.
وعنى أن يصير اليهود أمة بين األمم ،ال شعباً مختاراً،
أن تغدو الديبلوماسية الدولية والقانون الدولي هما
ما يصوغ مصير اليهود ،وليس أنبياء التوراة .وكان
هذا النقد صحيحاً ،ألن الجانب القانوني من املشروع
الصهيوني كان جانباً حاسماً بالنسبة إلى هرتزل.
وجرى االتفاق ،منذ املؤتمر الصهيوني األول ،على أن
االستيطان اليهودي في فلسطين مشروط بأساس
قانوني معترَف به دولياً .وعنى ذلك ،على املستوى
الجزئي ،شراء األراضي لالستيطان ،في حين عنى ،على
املستوى الكلي ،بذل مزيد من الجهد الديبلوماسي
واملفاوضات مع القوى اإلمبريالية واالستعمارية لضمان
دولة لليهود .وكان من ثمار هذا الجهد وعد بلفور في
العام  .1917ونظراً إلى انتهاكات إسرائيل اليومية
للقانون الدولي ،فإننا ننسى كم سعت الصهيونية
إلى إقامة دولة من خالل الوسائل القانونية .ولعلّنا
ننسى ذلك ألننا ننظر إلى القانون الدولي كمعيار عادل،

ونتجاهل أنه كان أيضاً أداةً تستخدمها القوى الكبرى
لتسوية النزاعات في ما بينها ،وإضفاء الشرعية على
سيطرتها على املستعمرات ،كما هو الحال مع نظام
االنتداب الذي خرجت به عصبة األمم.
وعندما خُلقَت دولة إسرائيل باالستيالء على أمالك
الشعب األصلي في فلسطين ،راح هذا االرتباط بالقانون
الدولي يبلى على نحو متزايد .وعندما يقول «معتدلون»،
مثل تسيبي ليفني ،وزيرة العدل السابقة واملحامية،
ملفاوضيها الفلسطينيين في العام  2007إنها «ضد
القانون ،القانون الدولي على وجه الخصوص والقانون
بشكل عام» ،أو عندما يفرض املستوطنون «املتطرفون»
قانونهم الخاص وهم يضرمون النار في بساتين الزيتون
الفلسطينية ،فإنهم جميعاً يعودون إلى تبنّي فكرة االختيار.
ولكن مع معنى جديد هذه املرة :ليس اليهود شعباً يقف
خارج نطاق القانون اإلنساني (كعبرة يضربها الله
للبشرية) ،وليسوا أمة بين األمم ،بل أمة تقف «فوق» األمم
األخرى وفوق القانون!

نديم خوري

أستاذ وباحث من فلسطين

الفوائد الثالث لالنفجار
أعــزائــي املــواطـنـيــن .نـنـوّه عناية سيادتكم إلــى وقــوع
انـفـجــار إرهــابــي ضـخــم ال ـيــوم فــي مــديـنــة الـقــاهــرة ألول
م ــرة ،مـمــا أس ـفــر عــن ح ـفــرة كـبـيــرة فــي قـلــب ال ـشــارع،
ونطمئنكم يا أعزائي املواطنين أن مصرنا الغالية قادرة
على أن تنهض كالعنقاء من قلب الرمال ،كما نحيّي
فيكم روحكم املقاتلة الشجاعة ونذكركم بفوائد عدة
لــانـفـجــار .أول ـهــا أن االن ـف ـجــار قـســم ال ـش ــارع النصفين
بالحفرة الكبيرة التي خلفها عنه ،مما ترتب عليه أن
أصـبــح ال ـشــارع الــواحــد شــارعـيــن ،ش ــارع قبل االنفجار
وشارع بعد االنفجار ،والعدو بغبائه الشديد لم يحسب

حساب هذا ،فمن اآلن وصاعداً ،بدالً من أن نواجه العدو
بشارع واحد سنواجهه بشارعين ،وبدالً من أن نواجهه
بمصر واحدة سنواجهه بمصرين.
كما ابتلع االنـفـجــار فــي طريقه أنــاس ـاً كثيرين ،مما
يجعلنا نفكر بقلوب مؤمنة في حكمته عز وجل من وراء
االنفجار ،فمصر التي جعل الله مشكلتها األساسية هي
زيادة عدد سكانها ،قدِّر لها اليوم ،وفي ساعة واحدة،
أن تتحرر من عشرات السكان ،ولعل العدد يزيد بعد
ذلك فيقل عدد املصريين ،وبالتالي تتمكن الحكومة من
توفير جميع نفقات املواطنين ويعم الخير والرخاء على

الجميع.
كما أن االنفجار في الوقت نفسه جاء دليالً قاطعاً على
حاجة املصريين للرئيس السيسي ،وحاجتهم ألن يركز
جـمـيــع الـسـلـطــات فــي ي ــده ،وحــاجـتـهــم لـقــانــون إره ــاب
يعاقب على الكلمة .وبفضل من الله عز وجل ،فقد تمكن
االنـفـجــار مــن رفــع مـعــدالت الـخــوف عند املصريين مما
يرفع بالتالي معدالت يقينهم بضرورة رئيسنا املحبوب
وحتميته لنا في هذه اللحظة التاريخية.
عاش املصريون شعباً عظيماً خائفاً ال يشعر باألمان إال
في حضرة رئيسنا املفدى .الله أكبر ،وتحيا مصر.
نص نائل الطوخي ورسم مخلوف
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 43في املئة من ضحايا القصف املدفعي في العالم هم من الفلسطينيين،
بينما بلغت نسبتهم  35في املئة من بين ضحايا القصف الجوي.
أمّا نسبة األطفال الفلسطينيين الذين قضوا في تفجيرات فهي  40في املئة من الضحايا،
وفق تقرير لـ«منظمة العمل ضد العنف املسلّح».

متابعات

«د» :مكسب األطباء وسط أجواء الخسارة!
تتمتع مهنة الطب بمكانة خاصة في املجتمع
املصري ،إذ ترادف صورة الطبيب في األذهان معاني
العبقرية واالجتهاد ،وباألدق االجتهاد املكلل بالتفوق
والنجاح .ومن يوفق لاللتحاق بكلية الطب يكتب
له ولذويه أن يرفعوا الرأس عالياً «ان من بينهم
طبيب»!
بين منطق يرفض استعالء مهنة على أخرى ،إذ
كل املهن بالنهاية تخدم املجتمع ،وآخر يمعن
في قياس فرق الجهد املبذول بين أصحاب املهن
املختلفة ،يمتد جدل واسع بال انتهاء .والحق أن
نصيب الطبيب من حالة البؤس العامة في مصر
ال يستهان به ،مما يجعل تلك املكانة غالباً هي
العائد الوحيد للطبيب .لذلك فإن ذعرا ألم باألطباء
سجلته صفحاتهم على فيس بوك على إثر خبر لم
يلقَ انتشاراً واسعاً يتضمن« :أن يحظر استخدام
لقب دكتور فقط على الحاصلين على دكتواره،
وأنه غير مستحق للحاصلين على بكالوريوس
الطب فقط» ،فرد أحدهم «ما هو ده اللي ناقص..
يسحبوا اللقب اللي حيلتنا» ،فيما علقت أخرى «ده
الحاجة الوحيدة اللي مصبرانا .هو اللقب كمان
عايزين يسحبوه»! عكست ردود األفعال أن األطباء
ربما يتمسكون بالالشيء لغياب كل شيء ،لذلك رد
أحدهم ساخراً «موافق بس يزودنا  45جنيها في
الشهر بدل لقب»!

تخبط اإلعداد

تبدأ إرهاصات تميز الطبيب من نجاحه في
تجاوز مزانق املناهج املصرية التي تعرقل رفاقه
قبل مرحلة الجامعة .ولكن معاناته الخاصة تبدأ
في كلية الطب حيث تتضاءل قدراته أمام تحديات
جديدة أصعب .وربما تنقذه مهارة الحفظ التي
دأب عليه ليتجاوز االختبارات في الجامعة والتي
يصلح الحفظ أيضاً كمخرج منها ،ولكن اكتساب
الخبرات العملية يبدو التحدي األكبر الذي ال
يُحصِّله أغلب األطباء وال يسعفه الحفظ سبيالً .
ومن خالل محاورة بعض األطباء الشباب بدا ان
هناك إجماعاً على أن الخبرة العملية التي يتلقاها
الطبيب من الكلية تداني الصفر ،كذلك يندر إحراز
درجة مقبولة من االستفادة خالل سنة االمتياز التي
تدفع باألطباء في املستشفيات ليعايشوا أجواء
العمل بصورة واقعية .لكن عدم وجود برنامج
تعليمي محدد يُدار ويقيَّم بصدق ،يَحول دون
إكساب املتدربين خبرات عملية منظمة ،حيث
غالباً ما يكون الطبيب املكلف بتدريب أطباء االمتياز
غارقاً في متابعة الحاالت ومضغوطاً بدراساته
ومسؤولياته الخاصة ،ما يدفعه في النهاية للتوقيع
الصوري على انتهاء تدريب مجموعة األطباء

املسؤول عنهم ،وهو ربما لم ير بعضهم أن لم يكن
أغلبهم!
بجمع التوقيعات الالزمة من األطباء املدربِين
الجتياز سنة االمتياز لألطباء املتدربين ،يبدأ
الطبيب في استالم التكليف كطبيب معتمد في
وزارة الصحة ،ويتم إلحاقه غالباً بإحدى الوحدات
الصحية ليبدأ في عمله كممارس عام مدة تقارب
العامين ،وهي «السنوات الضائعة» بحسب وصف
األطباء ،إذ يفوق نصيب الطبيب فيها من األعمال
اإلدارية ما يمارسه من املهام الطبية ،حيث يجد
نفسه محاصراُ بين كومة أوراق ،بعضها صادر
من الوحدة واآلخر وارد إليها ،وإذا به مسؤول
عن املطالعة وتوقيع الختم املطلوب ،والذي يعد
مسؤوليته األولى إلى جوار بعض الخدمات الطبية
الفقيرة .وبنهاية فترة التكليف ،يبدأ كل طبيب في
اختيار التخصص الذي يناسبه ليصبح نائباً في
أحد املستشفيات الحكومية ،وحاملا يتسلم الطبيب
عمله في فترة النيابة ،فإنه يوقن تماماً أنه يمر بأول
مرحلة تعليم حقيقية ،بينما يُنظر إليه كطبيب
مختص ،لذا قد يُوكل إليه تدريب أطباء امتياز!
وهكذا يهملهم فتعاد الدورة من جديد.

أجور األطباء

يتوق الطبيب الشاب فور تخرجه ألن يرفع عن
عاتق أهله أعباءه ومصروفاته ،عقب رحلة طويلة
من الجد واالجتهاد ،ويود لو يلقى حصاداً ،إال
أنه سرعان ما يفطن ألن رحلته لم تبدأ بعد ،وأن
الطريق ما زال كامال لم يبرح منه إال القليل .فعليه
وحده تأهيل نفسه علمياً ومهنياً ومادياً ،وقد أبدى
بعض األطباء إجماعاً  -خالل الحوار الذي جمعنا
بهم  -على عدم الرضا عن األجور رغم ما أُلحق
بها من زيادات .وتباينت طرق التعبير عن ذلك،
فبينما رد أحدهم بضحكة عالية متعكزاً بالسخرية
لتخفيف مرارة الواقع ،رد آخر «ان الطبيب في
مصر يعتبر معدوم الدخل»! إذ ما يتقاضاه من أجر
ال يسعفه لتحقيق أي إنجاز على أي مستوى من
املستويات الحياتية املتباينة .بدا واضحاً أن األمر
كله (مادياً وعلمياً) يتلخص في املهارات الخاصة
بكل طبيب ،وهي وحدها ما يمكن أن تجعل منه
طبيباً ملء السمع والبصر ،أو قد تودي به جانياً
خلف القضبان! يتوقف ذلك على قدرة الطبيب على
تشغيل نفسه في األماكن الخاصة ،بجانب عمله
األساسي .وبالطبع لن يقبل العمل الخاص طبيب
مرتعش اليدين بحاجة للتمرين والتعليم ،فالتظاهر
باملعرفة والتعالم هو أول ما يكتسبه الطبيب
كضرورة الستمراره في العمل ،والثمن ال يدفعه
املرضى فحسب من صحتهم ومالهم ،بل كذلك

حـلـــــم..

محمد مسيّر  /العراق

يدفعه الطبيب من خلقه ومن ضميره.

«سبوبة» شركات األدوية

يتجاوز الطبيب مشاكله رويداً رويداً ،وبقدر ما
القى من مصاعب لينجح ويعلو ،بقدر ما قد يكتسب
من غلظة وقسوة تعدمه القدرة على الشعور بآالم
املرضى ومعاناتهم ،مثلما يحدث لكثير من كبار
األطباء .بل وقد يندفع نحو املتاجرة باملريض
واالستثمار فيه ،وذلك عالوة على انتشار أجواء
املنافسة الشرسة وأحياناً غير الشريفة بين األطباء
أنفسهم .فكل طبيب يحقر ما يفعله غيره ،وقد بدا
ذلك علناً مع ما انتشر مؤخراً من أنباء عن احتدام
النزاع داخل اتحاد املهن الطبية ،الذي يضم
النقابات األربع :الطب البشري واألسنان والبيطري
والصيدلة .وقد تصدر النزاع نقيب الصيادلة
بمطالب جريئة ،منها حل صندوق املعاشات وزيادة
مستحقات الصيادلة ،مبدياً اعتراضه على نمط
إدارة االتحاد ،كما لوح بوجود فساد مالي في اإلدارة.
وعلت على إثر تلك األزمــة مطالبات للصيادلة
تضمنت دعوة األطباء لكتابة االسم العلمي (املادة
الفعالة) للدواء في الروشتات للمرضى بدأل من
كتابة االسم التجاري .وأبدى األطباء اعتراضاً
حاداً على تلك املطالب .وبينما برر كل فريق موقفه
بحجج تدعي مراعاة حقوق املرضى وأخالقيات
وبروتوكالت املهنة ،ظلت أصوات خافتة تردد أنه
صراع على «السبوبة»! حيث تغدق شركات األدوية
في العطاء لألطباء مقابل وصف منتجهم للمرضى.
ومن تلك العطايا على سبيل املثال :دعوة األطباء
لحضور مؤتمرات في أماكن فخمة ،والحجز بفنادق
غالية بخالف تقديم الهدايا القيمة لهم ،بينما يظل
الصيدلي أسير اختيارات الطبيب ،ما يُوقِع عليه
عبء توفير أعداد كبيرة من الدواء نفسه باسماء
مختلفة تبعاً الختالف الشركات ،حتى إذا ما أتاه
املريض وجد االختيار الذي رشحه له الطبيب .ومع
ذلك ،فإن تبدل الحال يعني توجه شركات األدوية
بعطاياها نحو الصيدلي ال أكثر!
وال عجب .فلم تستطع أي مهنة في مصر أن
تعصى على استشراء الفساد فيها ،وأن تمنعه من
التمكن من مخابئها .وصار عادياً أن الناس في مصر
تقتات على بعضها البعض .ولكن ألن الطبيب يلتقي
اإلنسان في أشد لحظات ضعفه وأكثر مواطن
وجعه ،ونظراً ملا لألطباء من رصيد شعبي في نفوس
الناس ،فإن الصدمة فيهم تكون دوماً أشد وأعتى.

بسمة فؤاد
باحثة من مصر

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ اإلشتراك بالجريمة في األراضي الفلسطينية املحتلة ـ «منظمة أطباء بال حدود»
ـ سينما مدينة حلب :بروفات تصوير املشهد األخير ـ موسى بيطار
ـ زواج «الكونترا» باملغرب ..قاصرات لإليجار أم للرهن؟ ـ املفكرة القانونية ( 7تموز/يوليو )2015
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 ..بــألــف كـلــمـة

األصل هو اإلنسان

املغرب

			
فلسطين

مصر

(تصوير :محمد بدارنة ـ فلسطين)

لم تعد املعايدة بـ «كل عام وأنتم بخير»
تصح تماماً .فلسنا بخير هذا العام لنكون
كذلك في «كل عــام» .وال يكفي أننا على
قيد الحياة ،ملن بقي منا سليماً ،ليكون ذلك
خيراً عميماً .بل التمني هو بتوقف القتل
والـقـصــف والـتـهـجـيــر ،ال ــذي ال ي ـبــرره أي
هدف مهما كان ومهما ادعى من سمو .وأن
يتوقف كذلك النهب والفساد واستباحة
الناس واغتصاب آمالهم وأحالمهم بحياة
كريمة.
ه ــذه ص ــور أط ـف ــال م ــن أزقـ ــة ف ـق ـيــرة في
فلسطين واملغرب ومصر .فرحون ألن قوة
الحياة تغلب كــل بــؤس األرض ...نتمنّى
لهم مراجيح وبالونات وحلوى في العيد،
ومدارس وبيوتاً آمنة نظيفة كل يوم.

مدونات

عن اقتالع العنف في املغرب

رسالة إسراء الطويل من السجن

وهم االنتصارات :اليمن كمثال جديد

األصوات املعارضة لخروج تظاهرات من أجل فتاتَي انزكان (املعروفة بقضية التنورة)،
ولالحتجاج على ضرب شاب مثليّ في فاس ،ترتكز في معارضتها على االستفهام عن سبب
عدم خروج أحد من اجل الفتاة املعوّقة التي اغتُصبت ،ومن أجل املرأة التي أنجبت خارج
املستشفى ،ومن أجل حاالت مشابهة وتعتبر أن هذه هي القضية األولى ،وأن قضية التنورة
وقضية املثليّ ليستا إالّ «خضره فوق الطعام» ..هذا الصوت الغاضب ،ومع أنه خاطئ لكن
يجب االستماع إليه ،ويجب تحويل تداول القضية من «الدفاع عن الحريات الفردية» إلى
«مناهضة كل أشكال العنف» من دون أي جندرة .املثليّ مورس عليه العنف ألنه «مختلف»،
وفتاتا أنزكان مورس عليهما العنف من الناس ومن رجال األمن ،والفتاة املعوّقة مورس عليها
العنف وقبله «عنف الفقر» ،ومورس على والدتها «عنف الخدمة في البيوت وترك ابنتها
العاجزة وحيدة» ،والعامالت املطرودات من عملهنّ واللواتي أتين للتظاهر باملحكمة احتجاجاً
على إهمال قضيتهنّ هنّ أيضا مورس عليهنّ العنف.
وهذا يُشبه تماماً حين توصف الفتاة بالعانس والرجل بالعقيم .والفتاة حين يُفرض عليها
التوقّف عن الدراسة ألن قطار الزواج سيفوتها هو عنف..
إن أردنا حقا مجتمعاً تُقدَّس فيه الحريات الفردية ،وتحظى فيه املرأة والرجل بحريّة االختيار،
لن يتحقق األمر بتظاهرات موسميّة بل بتطعيم متواصل في تعليمنا وإعالمنا وقانوننا...
وأُسرنا.

أنا البسة بنطلون وبلوزة وكارديجان وطرحة قصيرة ..التهم املوجهة ليّا :االنضمام لجماعة
اإلخوان ،إمداد الجماعة ،فبركة األخبار خارج وداخل مصر ..إيه ده؟ هوا أنا مين أصال؟!! طب
الحاجات دي كلها محصلتش ومفيش أي حاجة عليا ..دخلت السجن ..أول مرة أشوف ناس
كتير وستات كتير ..ودوني عنبر «اإليراد الجديد» ..معيش هدوم غير الجالبية بتاعت السجن
اللي وكيل النيابة بعد كدا قاللي اسمها «الشُلّ» ..مبطلتش عياط ومش ببطل ..أنا ضعيفة جداً
في الحقيقة وطول الوقت بعيط ..عادي ..الدموع جميلة ..أنا جالي جرب  17يوم ماستحمتش..
أهلي عرفوا إني في سجن القناطر وجولي تاني يوم املوافق واحد رمضان ..الحمدلله..
الحمدلله ..الحمدلله ..كأنني ربنا أحياني من القبر ..فضلت أعيط بعدها وأقول آمنت بالله..
إحساس غريب ..كأني خرجت من القبر فعالً  ..السجن مرعب ..عالم تاني ..اللي جايين مخدرات
ودعارة وآداب ونشل وأموال عامة ..أشكال عجيبة وقصص عجيبة كأنهم وحوش ..كل الناس
بتفتن على كل الناس ..وكلهم عايزين مشاكل لبعض وبيكرهوا بعض ..وكل الستّات بتدخن..
السجن وحش أوي أوي أوي ..أنا بكره السجن ..ملا أتعب بنام وأصحى مفزوعة أنا فين؟! بحسّ
طول الوقت إنه كابوس ..إزاي أنا جيت هنا وإزاي كل ده حصل وبيحصل؟ أنا عايزة أروح ملاما
وبابا ..قعدت  9أيام في اإليراد .بعد كدا ودوني زنزانة اإلخوان ..معروف إن أنا مش إخوان وال أي
حد من عيلتي...

وهم االنتصارات ثقافة عربية أصيلة..
فنحن نقلب كل هزائمنا إلى انتصارات ،ال أدري ما هو مفهوم النصر عند امليليشيات.
التحالف دمّر كل الطائرات واملطارات وكل مخازن الصواريخ وبعثر كل املعسكرات ،ودمّر
كل مراكز التحكّم والسيطرة .وجيش بأكمله مدعوماً بميليشيا عجز من أول لحظة عن
إطالق صاروخ في اتجاه من يصفهم باألعداء ،عجز عن تحريك طائرة ،بل عجز وعلى مدى
 100يوم من القصف ،عن إسقاط طائرة معادية ،قتاله باالآلف مقابل عدد أصابع اليد من
الطرف اآلخر ،حصار مُطبق عليه من كل ناحية ،فوضى عارمة تسود البالد من أقصاها إلى
أقصاها ،رائحة املوت في كل زقاق وشارع ،مجاعة تعصف بالبالد من أقصاها إلى أقصاها..
أكثر من مليوني مشرد والجئ ،انهيار اقتصادي مريع ،توقّفٌ للحياة ولكل أنواع الخدمات
من صحة وتعليم ومياه وكهرباء ومشتقات نفطية ،وفوق كل هذا يأتونا للتحدث عن
انتصار...
صحيح انتصرتم بتحويل كل شيء إلى سوق سوداء تجبون املليارات من ورائها.
من صفحة محمد الشعيبي على فايسبوك

من صفحة

chama darchoul

على فايسبوك

من رسالة اسراء الطويل األولى من سجنها .النص الكامل على املوقع

