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«احتــالل صـنـــعاء» ،الجـــزء
الـثاني مــن قـصـة الصفـقـة
بين علي عبد الله صالح وعبد
ربــه منصــور هـــادي ..ومــا
تلى من أحــداث .وبداية العام
الدراسي في مصر :نوادر غير
مضحكة.
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سمات إسرائيل املختنقة

ال نسأل إن كانت هذه انتفاضة ،وال إن كانت وتيرة
العمليّات واالشتباكات والتظاهرات ستظلّ على ما هي
عليه .هذه األسئلة غير ناجعة ،إذا كان الهدف تشكيل
صورة اجتماعيّة وسياسيّة متكاملة ملا يحدث على األرض
في فلسطين ،وال هي ناجعة لتشييد إطارٍ نظريّ سياسيّ
للحالة الثوريّة القائمة .ال يُجدي السؤال عن املقاومة ،ألنّها
ردّ فعلٍ بتعريفها .فهي تُعرّف بموجب الفعل الذي تناقضه.
لذا ،فالسؤال هو إسرائيل :ما هي اللحظة التاريخيّة التي
يعيشها هذا الكيان؟ ما هو شكل مجتمعه اليوم؟ كيف
يُمكن توصيف ورطته؟ وما هي االحتماالت واألدوات التي
يمتلكها؟ اإلجابة على هذه األسئلة من شأنها أن تشكّل
صورة متكاملة للفعل اإلسرائيلي على األرض ،الذي يبني
الجدران والسدود القمعيّة التي تحاصر الفلسطينيين..
وعبر الثغرات في سدّ القمع تتدفّق املقاومة :ثغرات
عضويّة ،وجودها من وجود الجدار ،هندسته تُنتجها
وتتوسّع باملقاومة.

ما وراء األسئلة السياسيّة

إن ترتيب األسئلة التي يجب أن تُسأل يهدف باألساس
للتحذير من الوقوع بنقاشٍ إشكاليّ مطروح بقوّة في هذه
األيّام حول شكل العمل الثوري الذي ينتهجه الشبّان
الفلسطينيّون :عمليّات الطعن .فالنقاش الذي يبدأ
بالجدوى وصورة املقاومة أمام العالم ،ينتهي دائماً بجدلٍ
أوسع حول العنف والالعنف ،واستهداف املدنيين مقابل
استهداف العساكر .ما املشكلة في هذا النقاش؟ أنّه
يُنعش ،بغض النظر عن النوايا ،الخطاب السلطوي الذي
يسعى لفصل العنف عن جوهر نظام االستعمار ومجتمعه.
إنه يصف العنف كظاهرة ناتجة وليس كجوهر مُنتِج.
إسرائيل ،كما كل نظامٍ دمويّ ،تحاول أن تصف الواقع
الوحشيّ الــذي يُعاش تحتها كظاهرة منفصلة عن
وجودها ،وتنشر فكرةً كاذبة بأن النظام الصهيوني
ومجتمع املستعمرين يمكنهم أن يتواجدوا دون وجود
العنف حولهم ،منهم وضدّهم .االستعمار يصوّر لنا عنف
املقاومة كخيار عقالنيّ وليس كردّ فعلٍ تلقائي .إسرائيل
تقول« :الفلسطينيّون قرروا استهداف املدنيين» ،ونحن
نناقش هذا «القرار» متجاهلين أن اتخاذ القرارات يحتاج
«إرادة حرّة» حُرم منها الفلسطينيّون .ما يجب أن نتذكّره
أن العُنف ليس عاملً في الحالة السياسيّة إنما هو نفسه
الحالة السياسيّة بكليّتها .وعليه فنحن ال نختاره ،إنما هو
الذي يُسيطر على املجتمع ويعتريه.

هل يختار الفلسطيني مالمح املقاومة؟

ترتبط جذور هذا الخطاب اإلسرائيلي (الذي يقع في
فخّه الكثيرون عن قصد أو من دون قصد) بأسسٍ فلسفيّة
مثاليّة توافقت دائماً مع النزعات اليمينيّة ،الفاشيّة
واالستعماريّة ،وفكرتها األساسيّة (ببالغ التبسيط) أن
الوعي سابق للتجربة املاديّة .وليس من باب املصادفة
أن يكون أحد أخطر «نجوم» العنصريّة في إسرائيل
اليوم ،الذي أسس حركة «إم ترتسو» الواسعة االنتشار
والتأثير ،قد اعترف في مقابلةٍ صحافيّة بتأثّره الشديد
بالفيلسوف األملانيّ يوهان فيخته الذي غلّب الوعي على
الذات .كتابات فيخته ،ملن ال يعرف ،هي واحدة من أبرز
األسس النظريّة للحركة النازيّة.
الفلسفة ليست موضوعنا هنا ،إنما تطبيقاتها على
األرض التي تبدو بعيدة كل البعد عنها .على األرض،
تدّعي الفاشية االستعماريّة بأن وعي املستعمَرين يسبق
تجسّد الذات الفاعلة لديهم ،وذلك بهدف تشبيههم

«الريع االمني» ،مثال البحرين:
كيـــف تُختـلـــق التـهديـدات
وتُسوّق سعياً وراء املساعدات
ونتائج األزمة املالية في الخليج
عليها .وجائزة نوبل للسالم
للرباعي التونسي وعطب مشروع
«املصالحة االقتصادية».
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القدس :موسم الحصاد

مفصل التسليح

يُقاس ثقل الحالة الثوريّة انطالقاً من النقطة التي

ضياء عزاوي  -العراق
استطاعت فيها هذه الحالة أن تُغيّر بُنية القمع وشكله.
حين تستطيع املقاومة (ردّة الفعل) أن تصدم القمع (الفعل)
بحيث تغيّر مساره (بغض النظر عن االتجاه) ،يتحوّل
حضورها محورياً ومؤثراً في حركة املشهد السياسي.
التغيير الحاد الذي أحدثته الحالة الثوريّة في مجتمع
االستعمار ثَبُت في أوّل تصريح لقائد منطقة اشدود
في الشرطة اإلسرائيليّة حين دعا املواطنين (املدنيين)
اإلسرائيليين لحمل السالح أينما حلّوا تحسباً لعمليّات
الطعن .وانطلقت فوراً النداءات ذاتها من قِبل قيادات
الشرطة ،وزراء الحكومة ،أعضاء البرملان ورؤساء البلديّات
إسرائيلية« :كل من لديه رخصة لحمل السالح فليحمل
سالحه» .ما معنى ذلك؟ في العام  2013سُجِّل رسمياً في
إسرائيل  293ألف قطعة سالح بيد «مواطنين» ،أي باملعدّل
قطعة سالح خاص واحدة لكل  15يهودي/ة بالغ/ة.
يجدر التنبيه أننا نتحدّث عن األسلحة الخاصّة ،أي من
دون حساب سالح مئات اآلالف من اإلسرائيليين الذي
يعملون في أجهزة الشرطة ،مصلحة السجون ،خدمات
الطوارئ ،الجيش واألمن الحكوميّ .هذه األعداد املهولة
من املسلّحين املنتشرين بالشوارع ،إلى جانب الضوء
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بها وتقاسم مسؤوليّة الدمويّة بين الحاكِم والضحيّة.
الوعي السياسي يسبق األنا املُقاوِمة ،يقولون ،وبالتالي
فإن إمكانيّات اختيار شكل املقاومة هي بيد املظلوم:
الفلسطيني يستطيع أن يختار إن كانت مقاومته سلميّة
أو عنيفة ،شعبيّة أو عسكريّة ،أن يستهدف املدنيين أو ال
يستهدفهم ،أن يستخدم الطعن أم يكتفي بالحجارة..
وهذا وهمٌ يجب أن يتبدد .الوعي السياسي ال يمتلك األنا
السياسيّة ،إنما هو يتشكّل من إمكانيّات حركتها املاديّة.
شكل السدّ الذي يُحكِمه االستعمار هو الذي يحدد شكل
الثغرات التي تتدفّق منها املقاومة .مجتمعنا الفلسطيني،
مُجتمع املستعمَرين ،هو املجتمع الطبيعي .بمعنى أن
وجوده في أرضه غير مسبوق بقرارٍ سياسيّ ،بينما مجتمع
املستعمِرين ،اإلسرائيليّين ،هو مجتمع أنشئ بقرارٍ
سياسيّ .فكرته سبقت وجوده .هُندس السدّ ورُسم على
الورق قبل أن يُبنى ،أما النهر فال .املقاومة ال تقرر مالمحها،
إنما ترثها من القمع األب.
هــذا ،بالطبع ،ال ينفي أن يفكّر الناس بمقاومتهم
وبتجاربهم وأن ينقدوها ويطوّروها ،وأن يتم إنتاج
منظومات اتخاذ قرار عقالنيّ داخل التنظيم السياسي
املقاوِم (هذا في حال ترك االحتالل للتنظيم السياسي
وجوده) .ومن ضمن هذا التطوير يكون االلتزام بأعراف
الحرب وقوانينها اإلنسانيّة الدوليّة ،وهذا هام جداً.
ولكن ال يمكن للفكر السياسي والوعي السياسي والقرار
السياسي ،مهما «تنوّر» أو تقدّم ،أن يسبق الواقع
االجتماعي واملادّي على األرض .املجتمع ،دائماً ،سيستخدم
كل إمكانيّات القتال التي بقيت أمامه لكي يناضل ضد
االحتالل.
لنأخذ القدس مثلً  :سدّت إسرائيل كلّ منافذ التسليح،
ثم قمعت كل إمكانيّة لعمل الفصائل الفلسطينيّة التي
نظّمت القتال بهرميّة اتخاذ قرارات عقالنيّة ،ومنعت
أي مظهر من مظاهر االحتجاج الشعبي الطويل األمد
عن طريق زجّ اقتصاد القدس بهامش هامش الهامش
االقتصادي اإلسرائيلي ،ثم دمّرت كل إمكانيّة تجمّع
مدني سياسيّ للناس على أساس انتمائهم الوطني،
وأقفلت كل أبواب تغيير الواقع السياسي لدى املقدسيين
(تُذْكر هنا وفاة فيصل الحسيني كمرحلة زمنيّة مفصليّة
مع أوّل االنتفاضة الثانية) ،وحتّى االحتجاج الجماهيري
املتفرِّق ،تظاهرة هنا أو اعتصام هناك ،قُمعوا بقوّة شديدة
جداً ،والجمعيّات الثقافيّة واملؤسسات االجتماعيّة تم
استهدافها ،اقتحامها وإغالقها واعتقال القائمين عليها.
في هذا الظرف ،ال يُمكن بأي شكلٍ من األشكال اعتبار شكل
املقاومة خياراً ،فقد دمّرت إسرائيل أي احتمالٍ لتعقيل
العمل عبر تدميرها للحياة السياسيّة ،وهي اآلن تحصد.
فإن مُهندس القمع هو نفسه مُهندس إمكانيّات املقاومة.
الظرف املادّي لإلنسان ،الذي يمارِس فيه تجربته الفعليّة،
هو املحرك السابق لوعيه للنضال ،ملعرفة الصحيح من
غير الصحيح ،وليس العكس .ووحده من ال يعيش الظرف
املادّي في فلسطين ،أو ال يبذل مجهوداً لفهمه وتخيّله على
حقيقة تفاصيله الكارثيّة ،يُمكنه أن يجادل الفلسطينيين
بوسائل مقاومتهم لالحتالل .ليس ألن الفلسطيني منزهاً،
وال ألنه ال يُخطئ وال يُجرم ،لكنّ منطقياً :ال يُمكن لفاقد
اإلرادة الحرّة أن يختار.

ملــاذا لم تشارك غزة في الهبة
الشعبية الفلسطينية األخيرة؟
عرض الواقع املؤلم .وفي واحدة
من املدونات مقترحات لتسيير
االنتخابات النيابية في مصر.
وكاريكاتير من العراق ينطبق
على سائر املنطقة.

األخضر الذي أُعطي لهم باإلعدام امليداني ألي فلسطيني
يُشتبه بأنه نفّذ عمليّة طعن ،إضافةً إلى انصياع الشرطة
اإلسرائيليّة التام ألي مواطنٍ يهوديّ يشير بأصبعه نحو
عربيّ ويقول إنه «مخرّب» فيُطلق الرصاص نحوه ،مثلما
قُتل الشهيد فادي علّون ومثلما أصيبت إسراء عابد .هذه
صورة الوضع في إسرائيل اليوم.

دالالت واقع إسرائيلي يبدو جديداً

الداللة األولى لهذه الحالة الهستيرية القائمة اليوم
في إسرائيل تتعلّق بسؤال املدنيّة اإلسرائيليّة .مجدداً:
االستعمار يسعى لفصل العنف صورياً عن جوهر نظامه
ومجتمعه ،ألن ما يترتب على ذلك هو تحوّل مجتمع
املستعمِرين إلى مجتمع مدني دون مظاهر عسكريّة ،وأن
يبقى العنف بيد «سلطات األمن» والجيش ،فيُصوّر العنف
ذراعاً للدولة .بيد أن العنف بالحقيقة هو الدولة بذاتِها.
اليوم ،أجبرت املقاومة املجتمع اإلسرائيلي على أن يظهر في
الشوارع على حقيقته ،حاصرت مساحة األمان التي يعيش
فيها بينما هو يقهر ويقتل ويعتدي ،فخلع عن نفسه
أزياءه امللوّنة وانتصب بالبزّة العسكريّة التي لم يخلعها

عن نفسه يوماً .أظهر حقيقة الصحافة التي لم تكن حرّة
في أي يومٍ من األيّام ،وكشف عن التماسك األمنيّ الشديد
بين شركات القطاع الخاص والدولة ،وبدد الفروقات
كلياً بين ممارسات اإلسرائيلي في الخليل واإلسرائيلي
في الجليل .وحين تتبدد الفوارق بين الجيش والشرطة،
وبين الشرطة واملجتمع ،يتبدد الخط الفاصل بين
مساحة عمل الجيش ومساحة عمل الشرطة ومساحة
عمل املجتمع .فلم تعد حدود العام  1967أكثر من معطى
تافه ،وهذا ،للتذكير ،ناجم عن هندسة القمع اإلسرائيلي
للقدس عبر القانون الذي «ضمّها» بعد احتاللها بحيث
فصلها عن الضفّة ،ولكن ترك أهلها بال مواطَنة فعزلهم
عن سياق فلسطينيي الداخل .وهو واقع أحدث الثغرة التي
تسمح للمقدسيين (املعرَّفين كمقيمين دائمين بحسب
القانون اإلسرائيلي) الوصول إلى أي نقطة جغرافيّة في
داخل أراضي .1948
الداللة الثانية للحالة الهستيريّة تكمن في اإللغاء العمليّ
ملا يُسمى بالقانون اإلسرائيلي «تعليمات إطالق النار»،
وتبدد قانون اإلجراء الجنائي بما يتعلّق بالفلسطينيين
عبر اإلعــدام امليداني للفدائيين (ومن يُشتبه بأنهم
فدائيون) ،وبأوامر واضحة وعلنيّة من جميع مستويات
القرار السياسي اإلسرائيلي .هذه الحالة العامّة ،التي
تحوّلت إلى عُرف إسرائيلي في هذه األيّام ،تضرب في
صميم التناقض الداخلي للنظام الصهيونيّ .لم تعد
«الدولة اليهوديّة والديموقراطيّة» قــادرة ،في وجه
الوضعيّة الثوريّة الجديدة ،على أن تدافع عن نظامها
إال من خــال تعطيل العامل الجوهري في األنظمة
الديموقراطيّة :سلطة القانون .سُحبت قوّة العقوبة من
يد القانون (رغم أنه جائر بدوره) الذي يضمن التحقيق
بالشبهة ،تقديم الئحة االتهام ،املحاكمة ،والحق في
الدفاع ومن ثَمّ العقوبة .وحوّلت ،أمام العالم بأسره،
قوّة العقوبة إلى سلطة «من يحمل رخصة سالح» ،أي
اليهود في اسرائيل .لقد استسلمت إسرائيل للتناقض
بين طابعها وجوهرها .تنازلت عن األوّل لتحمي الثاني
فانفجرت حقيقة همجيّته .اندثرت صور املواطَنة
وكشف الفرد الصهيوني سيادته على القانون .ما الذي
نتعلّمه عن حالتنا الثوريّة عبر هذه الداللة اإلسرائيليّة؟
أن املستهدَف املُرتعِش تحت وطأة هذه الحالة الثوريّة
هو النظام السياسي واالجتماعي اإلسرائيلي وليست
منظومة إسرائيل العسكريّة.

إسرائيل :اختناق املواطنة

إن خاصيّات القدس السياسيّة واالجتماعيّة التي
أنتجتها إسرائيل ،ورّطــت االحتالل بحالة ثوريّة
الـمركزيّة تستحيل مواجهتها دون توطيد بنيويّ
للعالقة بين النظام السياسي واألفــراد في املجتمع
اإلسرائيليّ .بما أن االقتراب يُقلّص املسافة بالضرورة،
فإن االقتراب بين النظام السياسي واملجتمع يقلّص
مساحة حريّة املجتمع من دولته .تختنق املساحة
املدنيّة في إسرائيل ،وحين تنعدم املساحة املدنيّة تنعدم
الحاجة لسلطة قانون تضبط املجتمع في ممارسة
قوّته ،تنعدم املنظومة الحقوقيّة ،تعمّ العسكرة ،ينتشي
املجتمع بقوّته .يسود اليهودي اإلسرائيلي حامل
السالح فوق القانون ،فتنعدم قيمة املواطَنة وتبدِّل
«رخصة السالح» بطاقة الهويّة.

مجد كيال

كاتب فلسطيني من حيفا

الغاز الطبيعي فى مصر ..فرحٌ تالحقه انتكاسات
«إنتاج وفير قادم في الطريق ليغير وجه الحياة في مصر»..
هي الجملة األثيرة لدى كل حكومة مصرية عند زف بشرى
(حقيقية أو مصطنعة) ملشروع ما ،يحاول الحاكم ورجاله من
خالله أن يحجزوا ألنفسهم مكاناً في كتب التاريخ أو مكانة
معنوية تقيهم الغضب الشعبي املكتوم ،الذي يختمر دوماً ثم
ينفجر من دون إنذار وبلحظة غير متوقعة .البشرى األخيرة تلت
إعالن شركة إيني االيطالية عن حقل ضخم للغاز الطبيعي باملياه
اإلقليمية املصرية في البحر املتوسط (شرق بورسعيد) ،كأحد أهم
االستكشافات فى مجال الغاز في السنوات األخيرة ،باعتباره قادراً
على إحداث تغيير شامل في ملف الطاقة املصرية والتخلص من
الشبح الدائم لعجز اإلنتاج فى مواجهة االستهالك ،واالطمئنان على
مستقبل االحتياطات.
إال ان تاريخ ملف الطاقة في مصر يأبى أن يمر هذا الفرح من دون
ان يالحقه شبح عشرات االنتكاسات السابقة التي كانت محركاً
رئيسياً ضد نظام مبارك في «يناير  .»2011وها هو أحد أهم كبار
رجال قطاع البترول طوال السنوات العشر املاضية ،واملهندس
املسؤول عن تحرير تعاقدات تصدير الغاز الطبيعي املصري إلى
الكيان الصهيوني ،شريف اسماعيل ،رئيساً لوزراء مصر بناء على
اختيار من رئيس الجمهورية الذي كان رئيس املخابرات الحربية
األخير بعهد مبارك املخلوع.
فهل نحن بصدد اكتشاف جديد حقاً ،أم هو قديم يتم اإلعالن
عنه اآلن بعد تأخر استثماره طوال سنوات عجاف؟ هل هناك
ارتباط مباشر بين تعجيل توقيع اتفاقية التنقيب بين الحكومة
املصرية و «إيني» االيطالية ،بشروط ملصلحة األخيرة ،واإلعالن عن
االكتشاف بعد أقل من شهر على ذلك؟ إلى أي مدى تتسم بنود
اتفاقية تقسيم اإلنتاج بالعدالة بين الطرفين؟
هذه هي األسئلة التي يسكنها التوجس ،وقد جاءت على ألسنة
خبراء في هذا املجال ـ قبل غيرهم ـ في محاولة للحصول على فرح
نقي من دون شوائب.

البحث عن ..ليل وشروق

البداية من اسم ومكان الحقل املعلن عنه («شروق») ،شمال
بور فؤاد .فوفق ما أعلنت عنه السلطات املصرية ،هذا الحقل هو
اكتشاف جديد لشركة إيني عقب توقيعها خمسة عقود جديدة
مع الحكومة املصرية اول حزيران /يونيو املاضي ،باستثمارات
بلغت  2مليار دوالر.
على نقيض تلك الصورة جاءت املعلومات التي وثقها الخبير
البترولي نائل الشافعي في فيديو تم بثه قبل أيام عبر موقع
يوتيوب ،فأثبت بالتواريخ الرسمية كيف بدأ الحفر بتلك املنطقة
عام  2000بناء على اتفاقية تنمية واستكشاف تم توقيعها مع
شركة «شل الدولية» ..التي سرعان ما أعلنت عن اكتشاف حقل
مبشِّر جداً باسم «ليل» عام  2001و «شروق» عام  ،2003ثم عادت

لتنفي وتقول إن االستكشاف لم يأتِ ثماره .يسرد الشافعي كيف
خرجت جريدة األهرام بتاريخ  18شباط /فبراير  2004تحتفي
باالكتشاف الجديد وبشركة شل ،وتعلن أن مصر ستكون من
أكبر منتجي الغاز خالل ثالث سنوات ،وتداولت الخبر الدوريات
املتخصصة مؤكدة على مستقبل الغاز الطبيعي في منطقة البحر
املتوسط ..ثم لم يحدث أي تقدم على األرض!
وهكذا ـ وفق الشافعي ـ مرت عشر سنوات ضاعت فيها فرصة
استفادة مصر من خيراتها ،ليتم اليوم اإلعالن عن األمر كأنه
كشف جديد .وهو ال يجد تفسيراً لهذه الخسارة إالّ باتهام
الشركات العاملية بالتالعب باملعلومات التي لديها وبيعها في
السوق السوداء للطاقة .وعاد الرجل في كلمته إلى مذكرات وزير
البترول القبرصي األسبق نيكوس تريدوالس التي حكى فيها كيف
تواصلت معه شركة «شل» منذ  ،2001ودعته لالستعداد لخير
كبير قادم من البحر املتوسط ،وأوصته بالسعي إلعادة ترسيم
الحدود املائية ،وهو ما حدث بالفعل عام  .2004وقد وصف الوزير
القبرصي نتائج هذه االتفاقية بأنها فاقت توقعاته ،حيث نجح في
الحصول على النقاط البحرية الثماني التي طمح للسيطرة عليها،
ولم يتوقع موافقة الجانب املصري عليها كاملة.
الشافعي ـ صاحب الحملة العاملية إلعادة ترسيم الحدود املائية
بين مصر وقبرص وإسرائيل ـ تحدث في كلمته املصورة عن تلقيه
اتصاالً من رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية املصرية عام
 2004يحدثه عن صدور أوامر عليا لوزارته بالذهاب الى مفاوضات
«رسم الحدود» وتقديم التسهيالت املطلوبة .وهو ما سمح ـ وفق
الحملة املناهضة ـ بالتنازل عن حقول مصرية لتذهب مباشرة إلى
إسرائيل ،سواء بامللكية كما فى حقل «ليفاثان» ،او باإلدارة ملصلحة
قبرص كما هو الحال بحقل «أفروديت».

والبحث عن «حصة» شعب

ال تزال الغصة تسيطر على الكثيرين مع اإلعالن عن أي اتفاقية
جديدة للتنقيب ،خاصة مع غياب مجلس النواب ،وكذلك مع عودة
االحتفاء بشركة بريتش بتريليوم ،سواء خالل فترة حكم محمد
مرسي أو خالل الحكم الحالي لعبد الفتاح السيسي ،حيث تم
اإلعالن عن مزيد من االستثمارات مع الشركة نفسها خالل مؤتمر
شرم الشيخ االقتصادي .فاملتابع للتاريخ القريب يدرك كيف
أجازت الحكومات املصرية املتتالية تعديل اتفاقات االستكشاف
والتنقيب مع شركات البترول ،مما سمح بتضخيم حصتها من
الغاز الطبيعي .ففي حين كان نموذج االتفاق املعتمد من الدولة في
الثمانينيات يحدد نسبة ال تزيد عن  40في املئة من إنتاج حقول
الغاز حتى استرداد مصاريف االستكشاف ،وصل األمر في 2010
وخالل اتفاقية تم توقيعها بين حكومة احمد نظيف وشركة
بريتيش بتريليوم ( ،)BPإلى حصول الطرف األخير على كامل
إنتاج الغاز من دون مدى زمني ،من حقول تتم تنميتها في غرب

الدلتا املصرية ،لتكون بذلك االتفاقية ذات السمعة األكثر سوءاً في
ملف الطاقة املصرية.
في تقرير لها ،قالت مجلة  Natural Gazاملتخصصة ،ان االتفاق
الجديد بين إيني والحكومة املصرية ،سيسهم بشكل كبير فى
ضخ روح جديدة وقوية في االقتصاد االيطالي ،باعتبار أن الحكومة
االيطالية صاحبة السهم الذهبي في الشركة (بواقع  30في
املئة) .وأضافت املجلة أن هذا االكتشاف الجديد سيسمح ملصر
باالطمئنان على توفر حاجاتها االستهالكية في العقود القادمة من
دون قلق.
وحول بنود االتفاقية ،قال التقرير :الصفقة تنص على أن يحصل
املستثمر األجنبي على مكافآت توقيع غير قابلة لالسترداد بقيمة
 10ماليين دوالر ،باإلضافة إلى مكافآت مصاريف االسترداد بقيمة
 50مليون دوالر ملدة  5سنوات .وأن الطرفين اتفقا على استخدام
كل املكافآت للحد من مستحقات إيني في الهيئة العامة للبترول،
حيث أن لهذه الشركة كغيرها من شركات البترول العاملية
العاملة في مصر ،مديونيات مستحقة لدى الجانب املصري بسبب
استحواذه («شــراؤه») على جزء كبير من نصيب الشركات
األجنبية لسد العجز باالستهالك املحلي من دون سداد املقابل املالي
دورياً.
من جانبه ،اكتفى الطرف املصري باإلعالن عبر تصريحات
شفهية على لسان املتحدث الرسمي باسم وزارة البترول ،أن
حصة مصر من إنتاج الحقل الجديد هى  65في املئة ،حتى االنتهاء
من استرداد مصاريف االستكشاف ،يتم بعدها التقسيم بواقع
 70في املئة للجانب املصري و 30في املئة للشريك األجنبي .هذا
ومن املعروف أن تعديالت رئيسية أدخلت على اتفاقات استخراج
الغاز الطبيعي في عامي  1994و 2000سمحت للدولة بالحصول
على حصة الشريك األجنبي من الغاز الطبيعي املستخرج ،وذلك
لالستهالك املحلي ،مقابل  2.6دوالر ـ بحد أقصى ـ لكل مليون
وحدة حرارية ،بينما تشير التكهنات او التوقعات املتداولة حول
االتفاقية غير املعلنة مع شركة إيني إلى أنها حددت السعر بـ 5.8
دوالرات!
وفق تقديرات محلية ودولية ،فإن الكشف الجديد سيسمح
بزيادة اإلنتاج اليومي من الغاز الطبيعي إلى  11مليون متر مكعب
يومياً ،وينتقل برصيد االحتياطات املصرية إلى  650تريليون متر
مكعب ،وهو ما يعني ـ وفق مؤسسة بلومبرغ االقتصادية ـ تأمين
احتياجات السوق املصري من االستهالك لعقد كامل من دون
املساس باالحتياطيات.
وهكذا يبقى الشعب املصري في االنتظار ..وتبقى تلك املخاوف
جميعاً رهن االختبار.

منى سليم

صحافية من مصر

خضر عدنان ..سالماً
قال في املرة املاضية إنّه أضرب عن الطعام ملدة  66يوماً ألنه يُحب
الحرية ،وأن فعله ال يبتغي املوت .الشاب الذي اختار ـ ـ على الرغم من
امتالكه شهادة في الرياضيات االقتصادية من جامعة بيرزيت ـ ـ أن
يكون خـبَّــازاً في قريته عرّابة قــرب جنين ،ألن «االستقالل املــادي هو
أيضاً استقالل سياسي» ،يُضرب عن الطعام مجددا منذ  47يوماً.
ال يفهم اإلسرائيليون ،ال يمكنهم! يفعل الرجل ويالمس املــوت وقد
يرحل في أي دقيقة ،في الوقت الذي يحتفي بالحياة ،بل وينجب منذ
عامين ثالثة أطفال توائم دفعة واحدة (لعل ذلك ألنه يعرف أن الوقت
املـتــاح لــه ضـيــق!) فيصبح أب ـاً لستة .كيف ال يلين؟ الـشــاب املــولــود في
 1978اعتُقِل للمرة األولى في  ،1997وهو اليوم يُعتقل للمرة الحادية
عشرة ،ويضرب عن الطعام للمرة الخامسة« .األمعاء الخاوية» مجدداً،
وسيلته لكسر نية االحـتــال بالسيطرة .يقول «جسدي لــي» ،وهــذا ال
يمكنكم حياله شيئاً .االحتالل سَلَب األرض ويتحكم بكل السياقات،
ي ـهــدم ال ـب ـيــوت كـعـقــاب جـمــاعــي ال يــوجــد مـثـيــل لــه فــي ال ـعــالــم ،يقتل
ويعدم ميدانياً ،ويعتقل إداري ـاً وبــا محاكمات ،ويسعى عبر التنكيل
واالضطهاد إلهانة من يستعمِر .بال طائل .يقول خضر :أهزمكم ،فلن
أخضع .ال أشــرب ســوى املــاء الصافي ،بال مغذيات ،وال أقبل «التغذية
القسرية» وسيلتكم لكسر القرار الحر للمعتقلين (انظر نص مجد كيال
عن املوضوع املنشور في السفير العربي  13آب/أغسطس  .)2015في
املرة السابقة ،أضرب خضر عن الكالم كذلك .رفض الرد على سجّانيه
وعلى املحققين .وخضع اإلسرائيليون ،وأطلقوه في التاريخ الذي حدده
هو .وعــادوا فاعتقلوه بعد يوم ألنه ذهب إلى القدس ،ثم أطلقوه ،ثم
اعتقلوه ..إداري ــا طبعاً ،أي اعتباطياً ،وهــي واح ــدة مــن بــدع االحتالل
اإلسرائيلي التي ال نهاية لها.
تكلم خضر في جامعة بيرزيت حين إطالق سراحه في مرة ماضية.
استذكر كيف قاتل الطالب من كل الفصائل االحتالل في االنتفاضة
الثانية .خـضــر ،الـقـيــادي فــي «الـجـهــاد االســامــي» ،هــو رفيقنا وأخــونــا
وابننا..
وسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوت وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّا.

نهلة الشهال
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ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﻬﺒﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ .وﺗﺄﻣﻞ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ »إﻳﺠﻴﺪ« أن »ﻳﻌﻮد ﺷﻌﻮر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎن«
ﺑﻌﺪ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺠﻨﻮد ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت.

ﺗﺪﺣ ُﺮج »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة« إﻟﻰ اﳉﺤﻴﻢ
ْ
ﻗﺼﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﺻﺎﻟﺢ وﻫﺎدي اﻟﺴﺮﻳﺔ )(2/2

ﻓﻜـــﺮة

اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎء

ﻗﺘﻠﺔ ﻣﺘﻨﻜّﺮون

ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ وﻗّﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ وﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺘﺮض أن
اﻷﺧﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻼم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ،وﻛﻴﻒ اﻧﻘﻠﺐ ﻫﺎدي ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق.
ﻛﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ دﺧﻮل
اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﺻﻨﻌﺎء ،وﻗﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ أﺟﻨﺪة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻢ أﻇﺎﻓﺮ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﻣﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ .ﻛﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻟﻴﻞ
 21أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎد
اﻟﻘﻮات اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ .وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي ﺣﺎﳌﺎ ﺣﻴﻦ اﻋﺘﻘﺪ أن
دﻋﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﻼﻣﺤﺪود ﻟﻪ ﻛﺎف ﻹﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺑﺎﻋﺘﻘﺎده أن ﺳﻤﺎﺣﻪ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان ،وﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ )ﻣﻘﺮ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺪرع( وإﺳﻘﺎﻃﻬﻢ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ،
ﺳﻴﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ اﻟﺜﻘﻴﻠﻴﻦ )اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن( ﻣﻦ دون
أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ أو ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺟﻨﺪﺗﻬﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻹﻃﺎﺣﺘﻪ.
ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ذﻟﻚ ،ﺣﺼﻠﺖ دول إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ـ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ـ
ﻋﻠﻰ وﻋﻮد ﻣﻦ أﻃﺮاف ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﺄن اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺳﻴﺼﻠﻮن إﻟﻰ ﺻﻨﻌﺎء
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻓﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺪرع وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﺒﺪ
اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ واﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺳﻴﺨﺮﺟﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .أي ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺨﻄﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺿﺪاً ﻣﻦ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ .وﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ 21
أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2014ﺑﺪأت اﻟﻘﻮات اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر
أﻣﺎم اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي ﻣﺤﺎﻳﺪاً ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﺮب
وﻣﻦ إﺳﻘﺎط ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ ،ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻘﻮط اﻟﻬﺎدئ ﻟﺼﻨﻌﺎء
ﻓﻲ أﻳﺪي اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ..
وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺪرع ،ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي
ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ إﺟﻼء آﻣﻦ ﻟﻠﺠﻨﺮال ﻋﻠﻲ
ﻣﺤﺴﻦ اﻷﺣﻤﺮ .ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ.
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،وﺿﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ،اﺑﻨﻪ،
أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ )ﺑﻄﻠﺐ رﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻫﺎدي( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ،ﺿﻤﻦ
اﳌﻌﺮﻗﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ .وردا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،اﺗﺨﺬ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮاراً
ﺑﻔﺼﻞ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺄﻣﻴﻦ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ
اﻟﻌﺎم .وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،2015وﺿﻊ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن وﺻﺎﻟﺢ
ﺧﻄﺘﻬﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻧﻘﻼب  21أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .واﻧﺪﻟﻌﺖ اﳌﻌﺎرك
ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ،
ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن زﻣﺎم اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
ﻣﻊ اﺷﺘﺪاد اﳌﻌﺎرك واﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،اﺳﺘﻘﺎل ﻫﺎدي ﻋﺸﻴﺔ  21ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ  11ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ
ﺣﺎوﻟﻮا إﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ.

اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء

ﻗﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .وﻫﻮ
ﻋﻠﻢ ﻋﺒﺮ ﺟﻬﺎز اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺻﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻪ .ﻓﺒﺪأ ﻻﺣﻘﺎ اﺑﻨﻪ اﻷﻛﺒﺮ ﻧﺎﺻﺮ )ﻇﻬﺮ
ﻣﺆﺧﺮاً ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻦ اﻟﻘﻠﻴﻠﻴﻦ ﻟﻮاﻟﺪه ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﻋﺪن ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻘﻪ إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻺﻋﺪاد ﻟﻌﻮدﺗﻪ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ( ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء :ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨﻬﺎر ،وﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﻟﻘﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .ﻛﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﻫﻮ ﻣﺴﺆول اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻟﻮاﻟﺪه ،واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ واﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ .وﻋﺒﺮ ﺳﻤﺎﺳﺮة ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ
وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻮﻋﺔ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ،ﻫَﺮَّب ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ واﻟﺪه ،إﻟﻰ ﻋﺪن ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻨﺒﻪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻟﺬﻟﻚ.
ﻟﻴﺲ واﺿﺤﺎً ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ دور ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺮوب ﻫﺎدي .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ
اﳌﺮﺟﺢ أﻧﻪ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﺮوب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﻠﻚ ،ﺗﺘﺪاول
ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ رواﻳﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻋﺪ ﻫﺎدي ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﺮوب ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻐﺎدر اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ
ﻣﺴﺘﺠﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ .وﻟﻜﻦ ﻫﺎدي ﻧﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ
ﻋﺪن ودﺧﻮل اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ .ﺗﺮﺟﺢ ﻛﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ
ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﻔﺮار ﻫﺎدي
إﻟﻰ ﻋﺪن.
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻃﻮّرت ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ﺧﻄﺔ »ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم« وﻓﻌﻠﺖ
ﺑﺘﻜﺘﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺣﺘﻰ ﻫﺎدي ﻧﻔﺴﻪ .ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أن أﺟﻬﺰة اﻟﺴﺘﻼﻳﺖ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ رﺻﺪت ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻄﻼق ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺤﺰم ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ
ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻟﺠﻨﻮد ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺪود اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،إﻻ
اﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﳌﺼﺎدر ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻢ ﺗُﻌﻠﻢ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ
ﺑﻤﻮﻋﺪ أول ﺿﺮﺑﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎء إﻻ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ.
ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺮوب ﻫﺎدي ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﺑﺈرﺑﺎك ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺤﻮﺛﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﻛﺎن
ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺎدي أﺧﻴﺮاً ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ .وﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺻﺎﻟﺢ ـ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺪّت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﻴﻦ إﻳﺮان وﻫﺎﻣﺶ ﺗﻮاﺻﻞ روﺳﻲ .وأﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻛﺎن ﺻﺎﻟﺢ وإﻳﺮان ﻗﺪ ﺑﺪآ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ وﺻﻼ اﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ وﺗﻜﻮن ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺒﻼد .ﻳﻔﺴﺮ
ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻏﻀﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺪاوﺗﻬﺎ

ﺻﺪام اﻟﺠﻤﻴﻠﻲ  -اﻟﻌﺮاق
ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ .ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻨﺼﺮم ،ﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﻘﻮات اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض إن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﺨﻠﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ أﻳﻀﺎً ،ﻗﺒﻞ ﻓﺮار ﻫﺎدي ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء )وﻷﺳﺒﺎب وﺣﺴﺎﺑﺎت
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ( ،ﻗﺪ أوﻋﺰت ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﻨﻘﺾ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ
ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺸﻴﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻫﺎدي .اذ ﻛﺎن اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻫﺎدي وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ رﺋﻴﺴﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺻﺎﻟﺢ .وﺑﻌﺪ إﻳﻌﺎز روﺳﻴﺎ ذاك ،ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ« اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻻﺣﻘﺎً ،ﺣﺎول ﺻﺎﻟﺢ واﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻗﺘﻞ ﻫﺎدي ﻓﻲ ﻋﺪن ﺑﻘﺼﻒ ﻃﺎﺋﺮات ﺣﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﳌﻘﺮه ﻫﻨﺎك .ﻓﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺨﺸﻴﺎن ﺟﺪﻳﺎ أن ﻳﻌﻠﻦ ﻫﺎدي ـ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث
ﻓﻌﻼ ـ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.

اﻟﻬﺮب ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ »دروﻧﺰ«

ﻋﻨﺪ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻌﺪن ،ﻓﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي إﻟﻰ ﻋُﻤﺎن ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻮة .وﻣﻊ
ﺑﺪء رﺣﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻛﺎن ﺣﺘﻰ ﺣﻠﻔﺎؤه اﻷﻗﺮب ،اﻻﻣﻴﺮﻛﺎن ،ﻗﺪ ﺑﺪأوا ﺑﻐﺴﻞ
أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﻼد ،ﻓﻠﺠﺄ
ﺣﻴﻨﻬﺎ إﻟﻰ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ اﻷﻗﺪم ،اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻃﺎﻟﺒﺎً ﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮة
ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺎدر اﻻراﺿﻲ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﺠﺎده ،أرﺳﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن )ﺑﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ( ﻃﺎﺋﺮة ﺑﻼ ﻃﻴﺎر ﻟﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻮﻛﺐ ﻫﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎل واﻟﺼﺤﺎري.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﺗﺤﺎول ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻫﺠﻤﺔ ﺑﺮﻳﺔ أو ﺟﻮﻳﺔ ﺣﻮﺛﻴﺔ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻟﻌﻞ اﳌﻔﺎرﻗﺔ اﻷﻋﺤﺐ أﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﺑﻼ ﻃﻴﺎر اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺳﻤﺎء اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ .ﻓﻔﻲ أﻣﺎﻛﻦ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ )ﻛﺒﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺷﺒﻮة وأﺑﻴﻦ( ،ﺗﺴﺘﺨﺪم واﺷﻨﻄﻦ

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﺘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺷﻬﻴﺮة ﺗﻌﺮف ﺑـ »اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺸﺒﻮه« ،ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺿﺮﺑﺎت ﺟﻮﻳﺔ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ »دروﻧﺰ« أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻘﺼﻒ ﻟﺘﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻦ دون
ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ
وﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﺗﺠﻤﻌﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ،وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﺤﺎً ،وان
ﻳﻜﻮن أﻓﺮاده ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟـ 15واﻟـ .65وﻗﺪ ﻗﺘﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻬﺬه ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻛﺜﺮاً ،ﻛﺤﻴﻦ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻮﻛﺐ ﻋﺮس ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻻول /دﻳﺴﻤﺒﺮ  2013ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻻﻧﻄﺒﺎق »اﻟﺸﺮوط« ﻋﻠﻴﻪ .وﻣﻮﻛﺐ ﻫﺎدي ﻛﺎﻧﺖ أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﺬه »اﻟﺸﺮوط«! وﻫﻮ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﻟﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ رﺣّﺐ ﺑﻬﺎ
ودﻋﻤﻬﺎ ﺳﺮاً وﻋﻠﻨﺎً .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺗﻠﺨﻴﺼﺎً ﻣﻜﺜﻔﺎً ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻫﺎدي ﻟﻜﻞ
ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻒ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺗﺪ ﻋﻠﻴﻪ...
ﻫﻜﺬا ،دﺧﻠﺖ ﺑﻼد »اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪة« ﻓﺼﻼً ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺠﺤﻴﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
واﻟﺴﻮري ..وﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬا ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ
اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ،ﻣﻨﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي ﻃﺎﺋﺮة ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ ﻣﻦ
اﻟﻬﺒﻮط ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ أدوﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮوق ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ وﺻﺎﻟﺢ ..ﻟﻴﺪﻓﻊ اﻟﻴﻤﻨﻴﻮن اﻷﺑﺮﻳﺎء ـ ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺎدة ـ
ﺛﻤﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﺤﺮوب اﻟﻌﺒﺜﻴﺔ .ورﻏﻢ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع اﻟﺸﺮس ﺑﻴﻦ
رﺟﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﺣﺪه ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﻣﻦ ﻗﺎد اﻟﻴﻤﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﺤﻴﻢ .ﻟﻘﺪ ﺗﻮازى ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع
اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ،ﻳﻐﺮق واﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﻤﻞ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﻌﻮب ﻃﻴﺒﺔ
ﻓﻲ ﺟﺤﻴﻢ ﺧﻠﻘﻪ وﻋﺰز أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻗﺎدﺗﻪ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻓﺎرع اﳌﺴﻠﻤﻲ
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ

ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﻫﺬه اﻷﻳّﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﺜﻴﺮة
ﺗُﻈﻬﺮ اﺳﺘﺸﺮاس ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺷﻌﺐ
ﻗ ـﺮّر أن اﻟﻜﻴﻞ ﻗــﺪ ﻃﻔﺢ .ﻓــﻲ أﺣــﺪ ﻫــﺬه اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت
ﻳﻈﻬﺮ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻗــﺮب ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺑﻴﺖ
إﻳﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق رام اﻟﻠﻪ ،ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺮ ﻋﺪد
ﻣﻤﻦ ﻳﻔﺘﺮض أﻧّﻬﻢ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻣﺴﺪّﺳﺎﺗﻬﻢ وﻳﺒﺪأون
ﺑﺘﺼﻮﻳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺿﺮﺑﻬﻢ ،وأﺧﻴﺮاً ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺟـﻨــﻮد اﻻﺣ ـﺘــﻼل ﻓــﻲ اﻋـﺘـﻘــﺎل ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻫ ــﺆﻻء ﻟــﻢ ﻳ ـﻘ ـﺮّروا ﻓــﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣــﺎ ﺧﻴﺎﻧﺔ »إﺧــﻮاﻧـﻬــﻢ«.
ﻫــﺆﻻء وراءﻫــﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻹﻋــﺪاد
اﻟﺴّﺮيّ .ﻫﻢ »اﳌﺴﺘﻌﺮﺑﻮن« اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻘﻤﻊ اﻵن ﻛﻤﺎ ﺗﺰاﻳﺪت أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻟﻜﻦّ اﻟﻘﺼّﺔ أﻗﺪم ﻣﻦ ﻫﺬا.
اﳌـﺴـﺘـﻌــﺮﺑــﻮن ﻫــﻢ إﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﻮن ﻳـﺘـﻠـﻘــﻮن ﺗــﺪرﻳـﺒــﺎت
ﺗﻤﻜّﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻜّﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺮب )ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أو
ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ( ،ﺛﻢ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻬﻤﺎت ﻣﺤﺪّدة ،ﻟﻴﺲ ﻓﺾ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات إﻻّ
إﺣﺪاﻫﺎ .وﻫﻨﺎك اﻟﻴﻮم وﺣــﺪات ﻋﺪة ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺪة
»دوﻓ ــﺪوﻓ ــﺎن« وﻫــﻲ إﺣــﺪى ﻓــﺮق اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت
اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك وﺣﺪة »ﻳﻤﺎس«
اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﺤــﺮس اﻟ ـﺤ ــﺪود ،ووﺣ ــﺪة »ﻣــﺎﺗ ـﺴــﺎدا« اﻟﺘﻲ
ﻳـﻨـﺸــﻂ أﻋ ـﻀــﺎؤﻫــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﺠــﻮن وﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣﻬﻤّﺘﻬﻢ
اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻻﻧﺘﺰاع اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت ،وأﺧﻴﺮاً
وﺣ ــﺪة »ﺟــﺪﻋــﻮﻧـﻴــﻢ« اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺎﺑــﺎك واﻟ ـﺘــﻲ ﻳﺘﻜﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴّﺎً ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴّﺎت اﻟﻘﺘﻞ.
ﻓ ــﻲ دراﺳـ ـ ــﺔ ﺑ ـﻌ ـﻨ ــﻮان »اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻮن :ﻓـ ــﺮق اﳌ ــﻮت
اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ« ﻳـﺘـﺤـﺪّث اﻟـﺒــﺎﺣــﺚ ﻏ ـﺴــﺎن دوﻋ ــﺮ ﻋﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ وأدوارﻫــﻢ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻜﺒﺔ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﻤﺎخ .ﻫﺬه
اﻷدوار ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ،وﻗﺪ اﻣﺘﺪت ﻟﺘﺼﻞ
إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻞ وإﻟﻰ أوروﺑﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴّﺔ.
وﻳﺒﺮز دوﻋــﺮ ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ دورﻫــﻢ ﻓﻲ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻳﻬﻮد
اﻟﻌﺮاق ﺣﻴﺚ أوﻓﺪ دﻳﻔﻴﺪ ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن ﺟﻤﺎﻋﺎتٍ ﻣﻨﻬﻢ
إﻟﻰ ﻫﻨﺎك ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﻌﺪ
أن رﻓـﻀــﻮا اﻻﻧـﺘـﻘــﺎل إﻟــﻰ إﺳــﺮاﺋـﻴــﻞ ﺑــﺪاﻳ ـﺔً ،وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
ﺣـ ـﻠّ ــﺖ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ــﻮﺣـ ــﺪات أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣـ ـ ـﺮّة ﺛ ــﻢ أﻋـﻴــﺪ
ُ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺣـﺘــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮت ﻋـﻠــﻰ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟـﺤــﺎﻟـﻴّــﺔ،
وإذا ﻛــﺎن ﺟﻨﻮد اﻟــﻮﺣــﺪات »اﻟﻨﻈﺎﻣﻴّﺔ« ﻓــﻲ اﻟﺠﻴﺶ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن اﻟﻴﻮم ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻔﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﺤﺎﺻﺮة ﻓﺘﺎة ﻋﺰﻻء )إﺳﺮاء ﻋﺒﻴﺪ( وﻗﺘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺔٍ ﺟﺪّاً ،وﻣﺤﺎﺻﺮة ﺷﺎبٍّ ﻣُﺼﺎب )أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺎﺻﺮة(
وإﺳﻤﺎﻋﻪ أﻗﺬع اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ أﺛﻨﺎء ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻮت ،ﻓﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻚ ﺑﻮﺣﺪات ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴّﺔ ﺗﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﺴّﺮﻳّﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ
ﻣــﻦ ﻧــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺪد وأﻣ ــﺎﻛ ــﻦ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ .أﺣ ــﺪ أﻋـﻀــﺎء
واﺣﺪة ﻣﻦ ﻓﺮق اﳌﻮت ﻫﺬه ﻳﻌﺘﺮف ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻟﻠﻘﻨﺎة
اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ أن  90ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻄﻠﻮب ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮل آﺧﺮ
إﻧــﻪ ﺗﻌﻠّﻢ أﻧــﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ أﺣــﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ
ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧﺎﻓﺘﻪ ﺑﻞ اﻟﻬﺪف داﺋﻤﺎً ﻫﻮ اﻟﻘﺘﻞ.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﻈﺮ
اﺳـﺘـﺨــﺪام ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﳌـﻘــﺎﺗـﻠـﻴــﻦ ،ﻓــﺎﻟــﺰيّ اﳌــﻮﺣــﺪ
ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﳌﺪﻧﻴﻴﻦ واﳌﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ،وﻫﻮ
اﳌﺒﺪأ اﻷﺳــﺎس ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب .ﻫــﺬه ﻟﻴﺴﺖ
وﺣﺪات »ﺗﻨﺘﻬﻚ« ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮب ،إﻧﻤﺎ وﺟﻮدﻫﺎ ﻧﻔﺴﻪ،
اﳌُﻤﺄﺳﺲ ،اﻟﻌﻠﻨﻲ واﻟــﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﻌﺘﺮف ﺑﻪ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻫﻮ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب.

رﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ

وﻗﺎﺋﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم دراﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
 ..ﻟﻢ ﺗﻤﺾِ ﺳــﻮى ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ وزﻳﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺣﺘﻰ واﺟﻬﺘﻪ أول
أزﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إﺟﺎدﺗﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وأﺧﻄﺎﺋﻪ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ،ورﻛﺎﻛﺔ اﻷﺳﻠﻮب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ .وﻗﺪ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك وﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة .وأﻣﺎم
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺒﺖ )وﺻﻔﺖ اﻟﺼﻔﺤﺔ »ﺑﺼﻔﺮ اﻟﻮزﻳﺮ«
ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ »ﺑﺼﻔﺮ ﻣﺮﻳﻢ« ،ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺪ
أﺳﺒﺎب إﻃﺎﺣﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ( ،اﺿﻄﺮت وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ إﺻﺪار ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ ﺗﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ وﺟﻮد
ﺻﻔﺤﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك ..ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻢ إﻏﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻟﻴﻞ أول أﻳﺎم ﻋﻤﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ،وﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻔﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ
ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ ،أم أﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮﺻﻨﺔ ..ﻣﺜﻼً !

اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ

وﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻟﺒﺪء اﻟﺪراﺳﺔ )ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻴﺪ
اﻷﺿﺤﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة( ﻟـ 19ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻰ
اﻟﺜﺎﻧﻮي ،ﺗﺘﻼﺣﻖ اﻷزﻣﺎت .ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻣﻤﺎ أﺛﺎر أوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر واﻋﺘﺮاﺿﻬﻢ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﻣﺸﺎدات ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮي
اﳌﺪارس ،وﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﻔﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻏﺎﺿﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﻣﺪارس اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ،وﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺪﻟﺘﺎ ،اﻗﺘﺤﻢ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر اﻟﻔﺼﻮل ﻟﻴﺤﺠﺰوا ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧﺎ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﻋﺪ ،ﺣﺘﻰ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺗﺪاول ﺻﻮر اﻷﻫﻞ
وﻫﻢ ﻳﺘﺴﻠﻘﻮن أﺳﻮار اﳌﺪرﺳﺔ ،وﻗﺪ أﺣﻀﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﺳﻼﺳﻞ
وأﻗﻔﺎﻻ ﻟﺤﺠﺰ اﳌﻘﻌﺪ! ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء
اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪارﺳﻬﻢ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﻟﻰ ﻣﺪارس ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎت أي ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺼﺮوﻓﺎت  ،واﻟﺬي ﻻ
ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻓﺄﻣﺎﻣﻪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺎﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل أﻃﻔﺎﻟﻪ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ وأدى ﺑﺄوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر إﻟﻰ اﻟﻬﺘﺎف
ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ »ﻋﺎﻳﺰﻧﻬﺎ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻐﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ« ،وﻫﻮ
ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻜﺮر ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺪث اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪد
ﻣﻦ ﻣﺪارس اﻟﺠﻴﺰة واﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺐ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﺪارﺳﻬﻢ إﻟﻰ »ﻟﻐﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ« ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﺜﺮة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ
وﻻ ﺗﻘﺎرن ﺑﻜﻠﻔﺔ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻐﺎت )اﻟﻘﺴﻂ ﻓﻲ ﻣﺪارس
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  200دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ(.
وﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺑﻨﺎء اﳌﺪارس ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻮ ﻟﻮاء ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ »أن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  2.6ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(
ﻳﺨﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  110ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﳌﺪارس.
وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺤﺼﺮ اﻟﺬى ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺗﻀﺢ اﺣﺘﻴﺎج
 26أﻟﻒ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  50أﻟﻒ
ﻣﺪرﺳﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺪارس اﻟﻰ ﻣﺪارس ﺗﺤﺘﺎج ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻋﺎدﻳﺔ وأﺧﺮى داﻫﻤﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻋﺪدﻫﺎ 433
ﻣﺪرﺳﺔ .وﻗﺎم ﺟﻬﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ

ووزارة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺑﻤﺠﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
وﺑﻌﺾ اﳌﺪارس ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ
واﻷﺧﺮى ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ وﻓﻖ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺎت« .وأﺿﺎف» :أﻧﻪ
ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺪارس اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻗﻮاﺋﻢ
اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺗﺠﺎوزت  300ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺮﻓﻊ
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻮل اﻟﺠﻴﺰة ﻟﺘﺘﺠﺎوز  50ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ.

اﻟﻌﻨﻒ

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻫﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺖ
أﺧﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺤﻮادث واﻟﺼﻔﺤﺎت اﻷوﻟﻰ
ﺑﺎﻟﺼﺤﻒ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺷﻬﺪت اﻟﺒﺪاﻳﺎت
ﺣﺎﻻت ﻟﻠﺘﺴﻤﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﻴﺮة ،وﻟﻜﻦ اﻷﺧﻄﺮ ،وﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﺣﻮادث اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺿﺪ اﳌﺪرﺳﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ
اﻗﺘﺤﻢ أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر ﺑﺎﻟﺠﻴﺰة ﻓﺼﻮل ﻣﺪرﺳﺔ وأﻫﺎﻧﻮا اﳌﻌﻠﻤﺔ،
ﺑﻞ ﺗﻢ ﺳﺤﻠﻬﺎ وﺗﺠﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ ،وﺿﺮب ﻋﺪد ﻣﻦ
زﻣﻼﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺒﻮا ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ،وﻛﺎن ذﻧﺒﻬﺎ وﺗﻬﻤﺘﻬﺎ أﻧﻬﺎ
ﻣﻨﻌﺘﻬﻢ ﻣﻦ دﺧﻮل أﺣﺪ ﻓﺼﻮل اﳌﺪرﺳﺔ .وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،اﻛﺘﻔﺖ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻧﻘﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺐ أوﻟﻴﺎء
أﻣﻮرﻫﻢ اﻟﻔﻌﻞ ،واﻛﺘﻔﺖ وﻛﻴﻠﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻴﺰة )اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ
»ﺳﻴﺪة ﺣﺮق اﻟﻜﺘﺐ«( ﺑﺰﻳﺎرة اﳌﻌﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ..
وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑﺸﻜﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺻﺪرت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻗﺮارا

ﺑﺤﺒﺲ اﳌﻌﺘﺪﻳﻦ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ أﻳﻀﺎ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﺤﻴﻦ اﻗﺘﺤﻤﻮا
ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻴﻮط ﻓﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ.
وﻓﻰ اﻷﺳﺒﻮع ﻧﻔﺴﻪ ،ﺷﻬﺪت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺷﺠﺎراً
ﻋﻨﻴﻔﺎً ﺑﻴﻦ ﻃﻼب أﺣﺪى اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻼم اﻟﻜﺘﺐ
اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء وأدى
إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻜﺮار ﺣﻮادث اﻟﺘﺤﺮش
واﻻﻏﺘﺼﺎب ﺑﺎﳌﺪارس.

ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة؟

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،أﺻﺪرت وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة أﻃﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم واﻻﻧﻀﺒﺎط« ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
داﺧﻞ اﳌﺪارس ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﻐﻴﺎب ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺬي ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺠﻬﺔ درﺟﺎت
اﻟﺤﻀﻮر واﻟﺴﻠﻮك ،ﺣﻴﺚ ﻧﻈﻢ ﻃﻼب اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻔﺔ
اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﺸﺮ
درﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺮرﻫﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ،وﻫﻮ
اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪ درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ.
وﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﺸﺮ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺴﻠﻮك.
وﺟﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﻟﺬي دﺷﻨﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ردا ﻋﻠﻰ
ﻇﺎﻫﺮة »ﻣﺪارس ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ أﺣﺪ« ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،وﻗﺪ رﻓﺾ
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار ،وﻫﻮ ﻳﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻷﺳﺎﺗﺬة
أﻳﻀﺎً ﺣﺘﻰ أﻧﻪ أﺣﺎل  75ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ

ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ اﻷول ﺑﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎزاﺗﻪ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.
ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم دراﺳﻲ
ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ،أدى إﻟﻰ ﻗﻠﻖ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﻣﻤﺎ آل إﻟﻴﻪ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﺠﺎﻧﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻛﻞ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺗﺤﺪث
ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ رﺻﺪ
ﺷﻜﺎوى وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص ،إﻻ اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ
ارﺗﻔﺎع اﳌﺼﺮوﻓﺎت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌﺪارس ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬرت ﻣﻨﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ »ﻛﻴﻒ
ﺳﻴﺤﺘﺮم اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻠﻤﺘﻬﻢ وﻫﻢ ﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪوا ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺤﻠﻬﺎ
وﻧﺰع ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ ،وﻛﻴﻒ ﺳﻮف ﻧﻘﻨﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺠﺪوى اﳌﺪرﺳﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺣﺘﺮام ﻫﻴﺒﺔ اﳌﻌﻠﻢ  ...ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ
ﺿﺪ ﻣﻦ أﻫﺎن اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﻌﻠﻢ ﻷن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺪارس
اﻟﻔﻘﺮاء ﺗﺤﺪﻳﺪا أﺧﻄﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ؛ ﻓﺂﺛﺎر
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ
ﺧﻄﺮ اﻹﻫﻤﺎل واﻟﺘﺴﻴﺐ واﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﳌﺪارس ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ أﺟﻴﺎل
ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻮت ﻣﻌﻠﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺪق ﻧﺎﻗﻮس
اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر ﺗﺎم ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﺑﺪأ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ
ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﺑﻴﺪه ،وﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر
وﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻳﺄس ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ«.

إﻳﻤﺎن رﺳﻼن

ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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ألف طن مكعّب من السمك حصلت عليها سفن أجنبية من  21دولة تمارس الصيد
بطرق غير قانونية في الصومال في عامي  2013و ،2014فيما حصل الصيادون املحليون
على  80ألف طن مكعب ،ما يعني أنّ أرباح تلك السفن فاقت أرباح الصوماليين في هذين العامين
بـ 500مليون دوالر ،وهذا ما قد يكون سببا في عودة القرصنة حسب منظمة .Secure Fishieries

قضيـــــة

«الريع األمني» :مثال البحرين
تتأثر البحرين أكثر من غيرها من بلدان الخليج العربي
من انخفاض سعر النفط الخام .فبسبب قلة إنتاجها
النفطي وضعف صناديقها السيادية والسوء املزمن في إدارة
اقتصادها وهدر مواردها املحدودة ،تكرَّس اعتماد اقتصادها
على املعونات واالستثمارات الخليجية .هذه التبعية املركّبة
تجعل البحرين أول من يعاني من انكماش واردات بلدان
املنطقة األخرى واضطرارها لتخفيض ما تقدمه لها من
معونات أو استثمارات.
تواجه العائلة الحاكمة في البحرين وضعاً لم تعْهده في
السابق .فقد انكمشت القدرات املالية للسعودية والدول
الخليجية األخرى بسبب تقلبات أسواق النفط وتصاعد
اإلنفاق العسكري على استيراد األسلحة ،عالوة على ما
تستنزفه حرب اليمن وتمويل نزاعات أخرى في املنطقة.
لهذا تتجه البحرين إلى األسواق املالية للحصول على
قروض جديدة .فقبل أشهر حصلت الحكومة على مصادقة
البرملان على رفع سقف الديْن العام من  13مليار دوالر إلى
أكثر من  18مليارا ونصف مليار دوالر ،ما يعني أن نسبة
الديْن العام سترتفع من  46في املئة من قيمة الناتج اإلجمالي
املحلي في نهاية  ،2014إلى  70في املئة في العام املقبل.
وعالوة على القروض الداخلية والخارجية ،فقد ال تجد
العائلة الحاكمة مفراً من السعي إلدامة ما يمكن تسميته
بـ «الريع األمني» ،أي الدعم املالي واللوجستي الذي
تقدمه بقية العوائل الحاكمة لها ،والذي سهّل في السابق
امتصاص أعباء األزمات االقتصادية .وللحصول على الريع
األمني اهتم املسؤولون البحرينيون طيلة العقود املاضية
بإبراز بالدهم كـ «خط أمامي» في مواجهة عدو مشترك
«يحوك املؤامرات ويجند اإلرهابيين ويحرّك املعارضة
الداخلية فيها» (أُعطيت إيران منذ سقوط الشاه هذا الدور
بدالً من الحركات القومية والتنظيمات الشيوعية) .وفي هذا
الصدد ،قد تجد العائلة الحاكمة في البحرين أنها في حاجة
إلى أكثر من الكشف عن مخبأ آخر ألسلحة ومتفجرات كما
ظلت تفعل منذ .1971

أزمة بال مخرج

في يومين متتاليين ،أصدرت السلطات البحرينية أربعة
قرارات متفرقة ،ولكنها معاً تضيء جوانب عدة من الوضع
السياسي الراهن وتشير إلى احتماالت التغيير فيه .ففي 30
أيلول/سبتمبر ،نشرت وسائل اإلعالم البحرينية قرارين
رسمييْن ،أولهما يعلن عن تعديل وزاري طفيف احتفظ
فيه رئيس الوزراء (عم امللك) بمنصبه على رأس الجهاز
التنفيذي (وهو منصب يتواله منذ  ،)1968كما حافظ نواب
رئيس الورزاء الخمسة ووزراء الوزارات السيادية على
مناصبهم .وتضمن القرار الثاني اإلعالن عن الكشف عن
مخبأ للمتفجرات تحت األرض في أحد املنازل ،وعن ضبط
موقع آخر في القرية نفسها يستخدم كورشة لتصنيع
القنابل .وفي مطلع الشهر الجاري ،نشرت وسائل اإلعالم
قراريْن حكوميين آخرين ،أعلن أولهما طرد القائم بأعمال
السفارة اإليرانية لدى البحرين وسحب سفير البحرين

لدى طهران .وفصّل البيان سلسلة أسباب للقرار من بينها
«استمرار التدخل اإليراني في شؤون البحرين» .أما القرار
الثاني فتعلق بالبدء في إجراءات «رفع الدعم الحكومي
للحوم» ،أي تنفيذ قرارات سابقة تأجلت في األشهر املاضية
بسبب الخشية من ردود األفعال الشعبية.

أربعة مليارات دوالر في العام املقبل.
حاولت السلطات البحرينية ،عبر إعالمها الرسمي،
تسويق رفع الدعم باعتباره قراراً وطنياً يحافظ على موارد
البالد ألنه سيؤدي إلى عدم استفادة املقيمين األجانب من
أموال الدعم .وللوصول إلى ذلك ،سيحصل املواطنون على
تعويضات مالية عليهم التقدم بطلب من أجلها (يحصل
رب األسرة الرجل على ما يعادل  13دوالرا شهريا وتحصل
كل واحدة من زوجاته وأوالده وبناته البالغين على  9دوالرات
شهرياً ،وأقل من ذلك لألطفال الصغار) .نتج من قرار إلغاء
الدعم ارتفاع سعر اللحوم الحمراء إلى أكثر من ثالثة
أضعاف سعرها السابق ،وهو ما يفوق القدرة الشرائية ألغلب
الناس الذين امتنعوا عن شرائها ،ما أدى إلى إيقاف العمل في
أسواق بيع اللحوم .وكعادتها ،لجأت السلطات إلى توجيه
االتهامات إلى املشككين بنياتها وبأهداف إجراءاتها ،واعتبار
املقاطعة االستهالكية جزءا من نشاطٍ مشبوه.
إحدى النتائج غير املتوقعة إللغاء الدعم هي أنّه ،ألول
مرة منذ انتفاضة دوار اللؤلؤة في شباط/فبراير ،2011
أُصيب جميع املواطنين بهمٍّ مشترك يمكنهم التضامن
على أساسه .إال أن هذا ال يعني إزالة الجدار العازل الذي
بنته العائلة الحاكمة بين مؤيديها من جهة ومعارضيها
من الجهة األخرى .فما زال الطريق طويالً وما زالت القوى
السياسية القادرة على إزالته بعيدة عن محاولة التصدي
لتلك املهمة.

من حكومة مصّغرة إلى تعديل وزاري طفيف

حسم إعالن التعديل الحكومي جدالً علنياً محتدماً شغل
الساحة السياسية واإلعالمية طيلة الفترة التي تلت
إعالن امللك في منتصف أيلول/سبتمبر املاضي عن نيته
«تشكيل حكومة مصغرة يتولى إدارتها ولي العهد بهدف
التعاطي مع تطورات األوضاع املالية بسبب تقلبات أسعار
النفط» .الجدل أبرز وجود اتفاق عام على ضرورة «الحكومة
املصغرة» لتقليص الهدر الحكومي ،إذ ال تحتاج دولة صغيرة
كالبحرين ملجلس وزراء يضم  23وزيراً منهم  5نواب
لرئيسه ،باإلضافة إلى ما يقارب الستين مستشاراً بمنصب
وزير.
صوّر أنصار امللك «الحكومة املصغرة» كالدواء الشافي من
كل العلل .فهي من جهة ستكون أداة لتفادي اآلثار الداهمة
النخفاض سعر النفط على الوضع االقتصادي في البالد ،ومن
جهة أخرى ستكون بداية «لوقف الهدر وغيره من العوامل
التي تؤخر مشروع اإلصالح االقتصادي وتحقيق التنمية
املستدامة في البحرين».
ما لم يتعرض له الجدل العلني هو الخالف املزمن بين
امللك وعمِّه رئيس الوزراء ،وكذلك بين أنصارهما في العائلة
الحاكمة .الخالفُ ال يتعلق بشكليات الحكم ورمزياته بل
على مَن مِنهما يضع تفاصيل السياسة االقتصادية ومَن
مِنهما يتحكم بتوزيع موارد البالد االقتصادية ،بما فيها
املساعدات املالية التي تقدمها اإلمارات والسعودية والكويت
إلى البحرين .بفشل ملك البحرين في تشكيل حكومة
مصغرة يديرها ولي عهده ،تفشل محاولة أخرى من بين
محاوالته الدورية التي بدأها منذ توليه الحكم في 1999
لاللتفاف على عمِّه وتقليص سلطاته.

طرد القائم بأعمال السفير اإليراني

مخبأ أسلحة و..

ال تشكل إعالنات أجهزة األمن عن اكتشاف مخابئ أسلحة
أو إحباطها محاوالت تهريبها مفاجأة ملتابعي الوضع في البالد.
فلقد تكررت هذه اإلعالنات دورياً طيلة أكثر من أربعة عقود،
منذ استقالل البالد في  .1971وتتزامن هذه اإلعالنات عادة
مع كل حراك احتجاجي لقوى معارضة أو كلما احتدمت
الخالفات الداخلية بين أطراف متنافسة في العائلة الحاكمة
نفسها .تغيرت خالل العقود املاضية صيغتها وتفاصيل
األسلحة املخبأة أو املهربة .وفي السنوات العشر األخيرة ،لم
يخلُ أيٌ من بيانات وزارة الداخلية من الكلمات التي أصبحت
الزمة السترعاء اهتمام اإلعالم الخارجي من قبيل« :جماعات
إرهابية»« ،عبوات مصنعة محلّياً» ،عالوة على اإلشارات
املباشرة إلى دور إيران.
بسبب غياب أيّة إمكانية للتحقق عبر جهة مستقلة من

محمد الشمري ـ ـ العراق
مدى صحتها ،ينقسم موقف البحرينيين من بيانات وزارة
الداخلية ،فيصدقها أغلب املوالين ويشكك فيها أغلب
املعارضين.

إلغاء دعم اللحوم

بعد أشهر من األخــذ والــرد وتأجيل التنفيذ ،أعلنت
السلطة إلغاء الدعم الحكومي للحوم بهدف تقليص اإلنفاق

ملواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع إيرادات امليزانية.
تشير التوقعات الرسمية إلى أن قرار إلغاء الدعم سيوفر
في ميزانية الدولة ما بين  58و 77مليون دوالر في السنة
األولى .يضاف إلى ذلك ما ستوفره قرارات أخرى متوقعة
بإلغاء الدعم عن خدمات ومواد استهالكية ،بما فيها الوقود
والكهرباء .إال أن مجموع كل ذلك لن يحد من استمرار
ارتفاع العجز في امليزانية الذي يُتوقع وصوله إلى أكثر من

توقيت إعالن الكشف عن مخبأ األسلحة وورشة القنابل
املحلية الصنع جاء قبل ساعات من مشاركة وزير خارجية
البحرين في اجتماع لوزير الخارجية األميركي جون كيري
مع وزراء خارجية بلدان مجلس التعاون الخليجي في
نيويورك .كرّر الوزير في ذلك االجتماع ،وفي خطابه باسم
البحرين أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة ،اتهم إيران
بالوقوف وراء الحركة االحتجاجية في البحرين .واستند إلى
بيانات حكومته ليساوي بين مسيرات املعارضين السلمية
في شوارع البحرين والعمليات التي تقوم بها املنظمات
اإلرهابية في بقية بلدان املنطقة .تزامن ذلك مع تركيز اإلعالم
الرسمي على حشد الرأي العام املحلي لتأييد «شجاعة»
حكومة البحرين وقرارها بالوقوف ،رغم صغرها ،بوجه
إيران .وانشغل أعضاء املجلسين النيابي والشورى ،وخطباء
الجمعة وقادة الجمعيات السياسية املوالية ،بالترويج لقرار
الحكومة وطالبوا «بموقف خليجي موحد بقطع العالقات
الديبلوماسية مع إيران» .إال أن تلك املطالبات ،باإلضافة إلى
جهود وزير خارجية البحرين وغيره من املسؤولين في إقناع
بقية الدول الخليجية بسحب سفرائها لدى طهران ..لم
تؤدِ إلى أكثر من بيانات التضامن.

عبد الهادي خلف

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

تونس :الفوز بنوبل ال يكفي إلخفاء الصراع
مع حلول السنة السياسية الجديدة في تونس ،فرض
نفسه مشروع قانون «املصالحة االقتصادية» الذي
اقترحه رئيس الدولة وصادقت عليه الحكومة في شهر
تموز/يوليو كأحد العناوين املركزية للصراع السياسي
الدائر في البالد والذي تبدو جائزة نوبل للسالم عاجزة عن
التخفيف من وطأته ،هي التي أرادت االحتفاء «بالنموذج
التونسي» للتطبيع مع اإلســام السياسي الراضخ
لشروط املصالحة السياسية.

ما الذي يظهره املشروع؟

مشروع القانون هذا نص على تشكيل لجنة مصالحة
مكونة في سوادها األعظم من ممثلين عن الحكومة لبت
قضايا الفساد ونهب املال العام نهائيا املتعلقة بموظفي
الدولة وأعوانها مع إقرار العفو عمن لم يتحصلوا على
منفعة شخصية ،وإيقاف جميع املالحقات أو املحاكمات
أو تنفيذ العقوبات في حق اآلخرين عند تقديمهم ملطلب
صلح أمام اللجنة والتزامهم بإرجاع األموال املنهوبة
للدولة .املشروع كما اعتبره معارضوه ينتزع من السلطة
القضائية أحقية النظر في قضايا الفساد املتعلقة بالنظام
السابق ،ويعهد بها إلى هيئة سياسية محصنة من أي طعن
قضائي ويبتر في اآلن نفسه منظومة العدالة االنتقالية كما
أقرها املجلس التأسيسي ،إذ ينزع عنها صالحية التقصي
واملحاسبة في املجالين االقتصادي واملالي.
بقطع النظر عن مآالت هذا املشروع والصيغة امللطفة التي
ستفرزها التوافقات التي يجري العمل عليها بجهد حثيث،
فإنّ االصطفافات التي أحدثها والصراعات التي أججها داخل
السلطة وخارجها تسلط بعض الضوء على السيرورات
التي تطبع ليس فقط إعادة ترتيب الحكم في تونس بعد
أربع سنوات على إطاحة بن علي ،بل وأيضا على املشهد
السياسي املعارض لها وموازين القوى التي تحكمها.

السلطة أو التسوية العرجاء

لم يكن مشروع قانون «املصالحة االقتصادية» مفاجئاً

بالطبع ،من حيث هو الرديف الطبيعي للمصالحة
السياسية التي أشرف على رعايتها منذ  2013الرباعي
الفائز بجائزة نوبل للسالم ،وهي تكرست في أعقاب
انتخابات  2014مع فوز الباجي قائد السبسي برئاسة
الدولة وتشكيل ائتالف حكومي عماده حزب «نداء
تونس» الحائز على األغلبية البرملانية ،وحزب النهضة
اإلسالمي الذي حصل علي بعض الحقائب الوزارية في
الحكومة .فرئيس الجمهورية لم يخفِ منذ حملته
االنتخابية حرصه على «طي صفحة املاضي» ،وحزب نداء
تونس هو في جزء منه نتاج إلعادة تموقع بعض الحرس
القديم .أمّا حزب النهضة فقد تبنى في ما يشبه املقايضة،
املصالحة مع «عدو األمس» مقابل الشراكة في السلطة.
غير أن اقتراح هذا املشروع من قبل رئيس الدولة دون
تنظيم أية استشارة حوله ،والترحيب الذي القاه من قبل
القيادات التاريخية في النهضة ،عالوة على الكيفية التي
تم تسويقه بها ــ على أن هدفه هو النهوض باالقتصاد
واستعادة أموال منهوبة لضخها في املناطق الفقيرة
واملهمّشة من أجل تنميتها ــ أكدت ثالث ميزات تطبع
السلطة الجديدة املنبثقة عن انتخابات .2014
أولى هذه امليزات هي محاولة استعارتها للنمط القديم
للحكم من حيث إحياء ومسرحة نسخة جديدة من الصورة
النمطية «للزعيم األبوي» في شكلها البورقيبي تعتمد على
رئيس الجمهورية كمصدر أوّل في استراتيجيات شرعنة
أدائها ،عبر توكيله باملبادرة إلى حسم القضايا النزاعية،
على خلفيّة تقمصه لدور الحكم الواقف على املسافة
نفسها من كل الطبقات االجتماعية ،كما بدا في غمار دفاعه
عن مشروع قانون املصالحة :يأخذ من فاسدي األمس ليوزع
على املحرومين ،سهراً منه على»الوحدة الوطنية» للبالد.
وتكتسي وظيفة رئيس الجمهورية هذه أهمية حيوية
للسلطة اليوم في إدارتها للنزاعات االجتماعية ،باعتبار
عجز الحزب األغلبي عن توفير سند اجتماعي مستقر لها،
وإخفاقه في تفعيل آليات جديدة لحشد الوالء الشعبي من
خارج دائرة محاوالت استعادة شبكات املحسوبية القديمة

التي كانت السند البنيوي لحزب «التجمع الدستوري»
والتي انشطرت منذ قرار حله بفعل الوقع املزدوج للحراك
الثوري والصراعات التي تشق حزب نداء تونس .وهنا
أيضا يكمن دور رئيس الجمهورية ،فهو وان أعلن طبقا
ملقتضيات الدستور عن استقالته من هذا الحزب الذي
أسسه سنة  2012على خلفية اعتالئه لوظيفته الجديدة
«كرئيس لكل التونسيين» ،فهو كان وال يزال الضامن
األكبر لوحدته واملرجعية التي ال غنى عنها لكل الزعامات
الجهويّة الباحثة عن النفوذ املحلي وتلك املركزية الراغبة
في لعب دور على رأس الدولة.
ثانية هذه امليزات هي حال اهتزاز مقومات التأطير االجتماعي
لدى الحزب األغلبي ،واالنشطار الذي عرفته الدولة العميقة
إبّان هروب بن علي دون القدرة على امتصاص الحراك
االحتجاجي ،سواء عبر انتهاج القمع املنهجي أو بإرساء عقد
اجتماعي جديد يؤسس لشيء من االستقرار السياسي ،مما
جعل من إشراك النهضة في الحكم خيارا ال مفر منه ،وإن
لم يحظ بمساندة بعض الدوائر االستئصالية التي كانت
سندا قويا الستبداد النظام السابق .هذه الشراكة ،بالرغم
من ضعفها ،تؤكد على منعرج هام يطبع الفصيل املهيمن
في اإلسالم السياسي في تونس ،وقد سمحت به براغماتية
استندت إلى اعتبار أن ال مصلحة تعلو فوق مصلحة حماية
التنظيم من السيناريو املصري ،وذلك بعد تصاعد الحراك
ضده في صيف  2013ثم هزيمته في انتخابات .2014
ونعني باملنْعرَج خروجه من دائرة الفعل السياسي املعارض
الذي حكم أداءه ونمط تعبئته لقواعده منذ ظهوره في أواخر
السبعينيات إلى االنخراط في دائرة التسويات واملشاركة في
إنتاج نخب حاكمة ،مع ما يرافق ذلك من ازدياد قدر املصالح
التي تربط كوادره العليا بعالم املال والنافذين فيه وترهّل
قاعدته الشعبية.
مع ذلك ،يبدو جليا أن مشاركة النهضة في الحكم لم
تضمن بعد استقرار السلطة على صيغة نهائية تعضد
التسوية التي استندت إليها وتقطع مع التجاذبات
الداخلية والخارجية التي تواجهها.

فهي من جهة وإن وفرت حتى اآلن بيعة أو صمت ناخبي
وقواعد النهضة على سياسات الحكومة ،ولم تمس في
املحصلة التماسك التنظيمي للحزب ،ضامنة بذلك دفاع
قادته عن تطليق نهج محاسبة وتصفية جزء غير هيّن
من إرث النظام السابق ،فإنها ما زالت تثير قلق وانتقادات
بعض الكوادر الوسطى وشباب الحزب كما تبين من خالل
مداوالت بعض اجتماعاته واستقرار موقفه على الدفاع عن
تعديل مشروع «قانون املصالحة االقتصادية» بعد أن كان
زعيمه راشد الغنوشي قد سارع لتبنيه.
ومــن الجهة األخــرى ،فــإنّ هــذه الشراكة لم تنل
استحسان كل مكونات ما اصطلح على تسميته بالقطب
«الحداثي» التي ما زالت بعض أطرافه تخوض صراعا
متفاوت القوة في حلبات عديدة ،منها السياسي واإلعالمي
وبعضها ظاهر ،وبعضها من داخل السلطة وبعضها اآلخر
من خارجها من أجل إقصاء النهضة أو حتى تجريمه.

«مانيش مسامح»

مباشرة بعد تبنيه من قبل الحكومة ،بدا لوهلة أنّ مشروع
«املصالحة االقتصادية» لن يلقى أي معارضة ذات معنى،
تعيق تبنيه من قبل البرملان الذي يحظى فيه نداء تونس
والنهضة باألغلبية املريحة بحيث يمكن إقراره .غير أنّ
الحراك الرافض له سرعان ما شهد نسقا تصاعديا أفضى
إلى اصطفاف معظم مكونات املجتمع املدني والسياسي
الخارج عن االئتالف الحكومي ضده .هذه املفاجأة التي
كان ملجموعة «مانيش مسامح» الشبابية والتي تعرف
نفسها بأنها «حراك مواطني مجتمعي مستقل يجمع كل
الرافضين لقانون تبرئة الفاسدين» ويسعى الى «كشف
الحقيقة وحفظ الذاكرة واملساءلة واملحاسبة وجبر
الضرر ورد االعتبار وإصالح املؤسسات» ،بادرت منذ شهر
آب ،أغسطس إلى تنظيم احتجاجات عديدة في مناطق
مختلفة من تونس تنوعت فيها أشكال الحراك الذي لم
تثنه التدخالت األمنية وال التعتيم اإلعالمي ،مشكِّلة بذلك
مجموعة ضغط حقيقية على اليسار التقليدي واألحزاب

غير املمثلة في البرملان لالنخراط معها في مسيرة اختلفت
فيها الرايات لكن توحد فيها اليوم واملكان .لم تستنفر
املسيرة أعدادا كبيرة من املشاركين لكنها نجحت في دفع
السلطة إلى اإلقرار مكرهة بضرورة تعديل نسختها من
مشروع «قانون املصالحة االقتصادية».
«مانيش مسامح» ليست بالظاهرة الالفتة من منطلق
عددي بل تكمن أهميتها تحديدا في تأثيرها السياسي
من حيث أنها تكشف عن تشكل فاعل جمعي من خارج
الفضاء املؤسس يستند إلى جيل سياسي جديد خاض
منذ الثورة معارك مشتركة ومتعاقبة عديدة على قاعدة
مزدوجة :مناهضة عــودة سطوة السياسات األمنية
واملطالبة باملواطنة االجتماعية ،وفي قطيعة مع ثقافة
اليسار التقليدي االستئصالية أو السلطوية .هذا الجيل
الذي بدأ بالبروز منذ سنة  2005في خضم الحراك الذي
استنهضه إضراب جوع املعارضين لنظام بن علي وقتها
ثم تسيس في أتون حرب الـ  33يوما اإلسرائيلية في
صيف  2006على املقاومة في لبنان ،فخاض بعضه تجارب
تنظيمية قصيرة مع التجمع الديموقراطي التقدمي
أو فصائل يسارية ،انخرط بعدها في الحراك املساند
الحتجاجات الحوض املنجمي في  ،2008ثم في الحراك
الثوري في كانون األول/ديسمبر  2010ومطلع ..2011
هو مجموعات ووجوه من شابات وشبان غير موحدين
في إطار تنظيمي مستقر لكنهم نشطاء راكموا تجربة
الحراك االحتجاجي اللصيق بهموم جيلهم الذي انتفض
مهمشوه منذ أربع سنوات خلت.
مشروع «قانون املصالحة االقتصادية» والصراع الدائر
حوله يؤكدان كالهما ان تونس ما زالت لم تحسم بعد
«انتقالها» ،وان مستقبلها يبقى مفتوحا على احتماالت
عديدة لن تكون فيها الكلمة فقط للقوى الباحثة عن
تحسين شروط التسوية.

ألفة مللوم

باحثة من تونس

دردشة عائلية بال طائل
جلست أمام «طانط» ،أخبرتها أنني أريد الزواج بابنتها ،سألتني ماذا أملك وماذا أعمل .قلت
لها إنني مهندس بترول وعندي شقة .ابتسمت ثم سألتني من سأنتخب ملجلس الشعب.
قلت لها إنه في الحقيقة ال أرى فارقاً بين املرشحين ،وإنني في الحقيقة ال أبالي بهذه االنتخابات.
وهي ضيقت بين حاجبيها .قالت إنني أتكلم وكأني ال أهتم بمصلحة البلد .فأخبرتها بالحقيقة:
يا «طانط» أنا ال أهتم بالسياسة .أنا شاب ناجح ،مهندس ،أعمل كثيراً ،وأكسب كثيراً ،ولدي
شقة جاهزة ،ومليون جنيه في البنك ،ويعمل في شركتي الخاصة ما يزيد على املئتي ألف موظف.
وأمي ماتت ،يعني لن تكون هناك حماة البنتك ،وأبي يدير شركة في الخليج ،ويرسل لي كل
شهر أمواالً كثيرة ،أضعها على املليون جنيه التي عندي في البنك فيتضاعف املليون ويزيد .وأنا
أسافر كل صيف ألوروبا ،ولذلك ال وقت عندي للسياسة.
أيوه يا ابني ولكن أي شاب مثلك ال بد أن يكون عنده وطنية وثقافة ووعي بقضية بلده .في

الحقيقة أنا مستغربة هذا الكالم جدا من شاب عنده وعي مثلك.
يــا طــانــط أنــا ليس عـنــدي وع ــي .أنــا عـنــدي فـلــوس .هــذا مــا أح ــاول أن
أشرحه لك.
يا حبيبي وماله؟ فلوس ووعي .الشباب ال بد أن يكون عندهم وعي ،وإال سيعود اإلخوان.
يا طانط ،السيسي أنقذ مصر وخلّص مصر من اإلخوان خالص.
صحيح ولكن قد يعودون .يا ابني أنا أريد أن أزوج بنتي لواحد وطني يخاف على مصر.
طيب في الحقيقة يا طانط أنا ال أعرف املرشحين ،ساعديني أنت وقولي لي من ستنتخبين.
يا ابني أنا ليس عندي صحة لهذا الكالم .أنا تعبت وعندي شغل بيت وأوالد ومسلسل أريد
أن أتفرج عليه .ثم بذمتك يا بني ،ما الفارق بينهم جميعاً؟ هذه كلها تمثيلية يا حبيبي .هه بقى،
كتب الكتاب الجمعة الجايه؟
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قرية مصرية محرومة من التعليم األساسي ،تشكّل ما
نسبته  5.6في املئة من القرى املصرية ،وهي تتركز في
محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر األحمر وصعيد مصر.
وقـد اسـتقبلت مدارس مصــر هـذا العـام  19مليـوناً و 280ألـف تلميـذ.

متابعات

ملاذا تغيب غزّة عن هذه االنتفاضة؟

على الرغم من أن الهبة الشعبية األخيرة في األراضي
املحتلة أتت لتحْكم مجددا بفشل أنظمة واستراتيجيات
االحتواء والترويض اإلسرائيليين للتجمعات الفلسطينية
في الضفة الغربية وداخــل الخط األخضر ،فإنها وفي
الوقت نفسه ،تثير تساؤالت صعبة حول آليات املواجهة
الفلسطينية لسياسات االحتالل اإلسرائيلي ،وحال العمل
السياسي والكفاحي للفصائل الفلسطينية وأنماطه.
أول هذه التساؤالت يتعلق بدور الفصائل والقيادة
الفلسطينية حيال ما يحدث أمام أعينها من انتفاض
اشتعل في كل املدن الفلسطينية ،وعن قراءتهم السياسية
والتنظيمية ملا ينبغي فعله على صعيد تأطير وتنظيم حركة
الجموع الثائرة .لكن السمة الغالبة الستجابة القيادات
السياسية الرسمية والفصائلية ظلت االرتباك والتشويش
والبطء في استيعاب وتائر هذه الحركة ومجاراتها .ولئن
كان رد الفعل هذا متوقعا ،فإنّ املتظاهرين الذين يواجهون
الجنود واملستوطنين املحتلين تعففوا عن استقصاء أثر
أفعال ومواقف سلطاتهم وفصائلهم املختلفة.
التساؤل الثاني :أين غزة؟ مع نهاية الحرب األخيرة
على قطاع غزة في العام املاضي ،واظبت فصائل املقاومة
الفلسطينية على ملء شوارع القطاع بمجسمات ولوحات
كبيرة تحتوي في معظمها على صور ملقاتلين ملثمين
وأسلحة متطورة يتم تصميمها عبر برامج حاسوب
متواضعة ،وتتضمن شعارات بصياغات ركيكة تمجّد
مقاتلي هذا الفصيل أو ذاك ،وتتوعّد اإلسرائيليين باملوت
على يد هؤالء املقاتلين و «أسلحتهم النوعية» ،حتى بات
يخيّل للسائر في شوارع غزة أنّه يتصفح عبر اإلنترنت
مواقع أللعاب الفيديو الحربية.
وبعيداً عن التساؤل حول ماهيّة الرسالة التي من
شأن هذه اللوحات واملجسمات الدعائية أن تتركها في
ذهن ناظريها ،وعن أثر هذا النمط التعبوي املغْرِق في
التصنع واالدعاء على الوعي الجمعي للمجتمع الغزّي
وفهمه لقضية تحرره الوطني وتصوره لدوره املفترض
في املعركة ،فإن هذا الخطاب الفصائلي السائد ،بشكله
ومضمونه الحاليين ،يعكس حرفيا الفهم الذي تُقارب
به قيادة فصائل «مشروع املقاومة» في غزة صراعها
مع االحتالل اإلسرائيلي ،وفهمها أيضا لدور وموقع
الجماهير الفلسطينية من هذا الصراع .فالفصائل التي
استدرجت بعضها إلى سباق محموم خالل االنتفاضة
الثانية عام  2000للتسلح وجمع املقاتلين في صفوفها،
ابتداءً بمحاولة مشكوك في جدواها وممكنات تحقيقها،
تتعلق بالسعي الستنساخ تجربة حزب الله اللبناني،
وما رتبه تالياً هذا السباق من اقتتال في ما بينها على
سلطة وهمية على األرض ،آل في النهاية إلى سيطرة
طرف دون اآلخر عليها ،ليسخِّر الطرف الفائز مقدراته
العسكرية في توطيد أواصر حكمه وإخضاع اآلخرين
لهذا الحكم ولرؤيته لكيفية إدارة املعركة مع إسرائيل..
هذه الفصائل لم تعبأ بحقيقة أن تمدد منطق املقاومة

امليليشياوي أتى على حساب كل أشكال املقاومة األخرى،
وأن حصر مقاربة هذه الفصائل للمواجهة مع االحتالل
اإلسرائيلي باالشتباك الناري معه عبر تشكيالتها
املسلحة ،انطوى على استبعاد للعناصر الفلسطينية
األخــرى من معادلة املواجهة ،ليتم اختزال معركة
التحرير الوطني وفقها إلى نزاع مسلح بين إسرائيل
وتشكيالت فلسطينية محددة ال تحظى بالحد األدنى
من التوافق الوطني املطلوب لفعلها املسلح ،سواء لجهة
شكله أو أهدافه والتكلفة التي تترتب عليه .هكذا يحيّد
الجمهور الفلسطيني بفئاته ومكوناته األخرى كافة عن
دائرة التأثير والتفاعل مع املجال السياسي للمواجهة،
ويُحشر في خانة املتابع السلبي للكيفية التي يتم بها
تقرير مصيره هو.
طالت مفاعيل الواقع املأساوي الذي نشأ على اثر
االنقسام بين فتح وحماس ،املزاج الشعبي العام في كال
الشطرين املنقسمين ،خالقة تباينات أفرزت جدول أعمال
منفصال ملجتمع كل شطر فيهما .فإذا كانت عناوين
كالقدس والحواجز العسكرية واالستيطان واألسرى
هي مفردات املجال السياسي اليومي في الضفة الغربية،
وهي نفسها الشرر الذي أشعل نيران املواجهات األخيرة
في الضفة والقدس وداخل الخط األخضر ،فإن األوضاع
املعيشية البائسة التي أنتجها االنقسام في قطاع غزة
قد مسخت املجال السياسي الغزّي ومفردات فعله إلى
عناوين تفصيلية تتعلق بتحسين شروط الحياة تحت
النِير املركب للشقاق الوطني واالحتالل ،الذي يحمّل
الجزء األكبر من سياساته على شمّاعات األوضاع الشاذة
لالنقسام ،كرفع الحصار وفتح املعابر والسماح بتحويل
الرواتب والحريات العامة والخاصة للمواطنين في ظل
حكم حماس ،ليتم نفخ القيم الفعلية الحقيقية لهذه
املطالب حتى تصبح برنامج عمل وطنيا ،يتحول وفقا
له كل يوم يَفتح فيه معبر رفح أبوابه أو كل مبلغ يتم
تحويله من املانحين ،إلى انتصار وطني يستدعي احتفاالً
ولوحة ومجسما في الشارع .إلى جانب أن هذه العناوين
باتت عوامل التحريك لكل تصعيد عسكري بين إسرائيل
والفصائل املسلحة في غزة ،وهي موضوعات أقلّ ما يقال
عنها إنّها أدنى من أن تبني قاعدة لجبهة وطنية شعبية
موحدة تسند هذه الفصائل في مجابهات عسكرية
واسعة .وتتذرع إسرائيل لدى استخدامها أعتى أسلحتها
وأشدها فتكاً ،بالخطاب واالدعاء الفصائلي املفرط في املغاالة
بتصوير قدراته العسكرية والتسليحية .فالرواتب ليست
القدس وبوابة رفح إلى سيناء ليست رام الله وعكا ،كما
أن األثمان التي تكبّدها الغزّيون في حروبهم الطاحنة مع
إسرائيل ال يمكن أن تعادلها مكتسبات يتم تحصيلها على
صعيد املوضوعات املطروحة كبرنامج عمل ودوافع لهذه
الفصائل ،فكيف والحال أن أوجه السوء تتفاقم وتتعقد في
أعقاب كل جولة من جوالت هذه الحروب.
لذلك ،فإنّ الكلفة الباهظة التي تترتب على أي عمل

حـلـــــم..
عسكري تقْدم عليه الفصائل انطالقا من قطاع غزة ،صار
قيدا يكبلها لحد الشلل ،إضافة إلى أن مجال االشتباك
الناري امليداني مع إسرائيل يضيق باضطراد حتى تكاد
إمكانيته تقتصر على األنفاق وإطالق الصواريخ ،خصوصا
بعد نجاح إسرائيل في عزل نفسها عن االلتحام املادي
مع الوجود الفلسطيني ،سواء بفضل إعادة انتشارها
العسكري حول قطاع غزة عام ( 2005بحجة خطر
الصواريخ الفلسطينية في حينه) أو بفضل املناطق العازلة
الواسعة التي تمتد حول حدود كيانها مع القطاع بذريعة
األنفاق التي تستخدمها املقاومة حاليا.
العزل واإلغــاق املحْكم لحدود القطاع (الــذي دأبت
إسرائيل على وصفه بـ «التنازالت املؤملة») ،تسوِّقه الفصائل
الفلسطينية كإنجاز لفعلها املسلح و «تحرير لغزة» من
االحتالل ،ما يفتقر على األرض ألي برهان عليه .وهو أدى من
ضمن ما أدى إليه ،إلى تقويض القدرة على تنظيم أي شكل
من أشكال املقاومة الشعبية .فالشعب الفلسطيني في غزة
تفتك به آليات فرض الحصار وتثبيته ،وشظف العيش،
ويئن تحت وطأة التهشيم املستمر لوشائج ارتباطه بباقي
تجمعات الشعب الفلسطيني وقضاياه الكبرى جراء حالة
االنقسام القائمة بين سلطتين تمعن األولى في التنكر له
ولتضحياته ،ومساومته في لقمة عيشه على والئه لها،
واملقامرة بمصائر عموم الشعب الفلسطيني وقضيتهم
الوطنية في بــازار مفاوضاتها العبثية ،وترى الثانية
القطاع وأهله كأسرى في مغامرات التموضع املتقلب من
شبكة تحالف إقليمي إلى أخرى ،والولع باستمرار بقائها
واستئثارها بالسلطة دون أن يتبدّى في األفق أي أمل يبرر
لها هذا االستعصاء على استعادة الوحدة والتشبث بحكم
ال يُخفى على أحد أنّه بات يحرق أرصدتها ومصداقية فعلها
املسلح ويثقل كاهل الناس بتحمل أعبائه.
كشفت املواجهة األخيرة ،كغيرها من املواجهات ،أن
القيمة الحقيقية التي يختزنها الشعب الفلسطيني
هي فعله املقاوم الرافض لالحتالل واملتشبث باسترداد
حقوقه .الفعل الذي يوفر أداة التعريف الهوياتية الجامعة
للفلسطينيين في كل بقاع تواجدهم ،والذي يستدعي،
إلى جانب اإلبقاء على جذوته مشتعلة ،تطويره واجتراح
سبل توسيع قاعدة املشاركة فيه لكل الفئات الشعبية
الفلسطينية ،ورفده بسائر األشكال النضالية التي تعزز من
قوته ونطاق تأثيره ،بدءا بالتظاهر السلمي وانتهاء بالعمل
املسلح الواعي للحدود الحقيقية إلسهامه ،واملتخفف من
هوس االدعاء والهيمنة .فالسالح الذي يتحول إلى سالسل
تكبل قدرة يديه على حمل حجر يقذفه نحو عدوه وتَحول
دون وصول شعب يرزح تحت االحتالل ليغرز أظافره في
وجه هذا املحتل ..ليس سوى أكوام حديد صدئة تقصم
ظهر حاملها.

محمد جميل

باحث من غزة ،فلسطين

ميسلون فرج/العراق

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ عمران املدينة العربيّة ..تشوّهات الذات أو املسجدُ في كمونه املفهومي ـ حسن نصّور
ـ موريتانيا :أي وضع تحت السيطرة؟ ـ أحمد جدو
ـ ليبيا وأزمة املواصالت ـ أحالم البدري
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

 ..بــألــف كـلــمـة

رسم خضير الحميري ـ ـ العراق (خاص بـ«السفير العربي»)

مدونات
عن الحرّية التي ال تتجزّأ
بعضهم يضع صورة لنصب الحرية كخلفية لحياته ،وربما جازف ذات مرة وخرج برفقة
أصدقائه إلى ساحة التحرير للمطالبة بحريته ،وربما ذكرنا مرات ال تحصى بأن الحرية تُؤخذ وال
تُمنح ،مالبسه هي األخرى توحي بتمرده ،وربما كتب قصيدة ذات يوم .كل هذا لم يشفع له .فما ان
يرى صورة الفلسطيني وهو يرمي بحجر صوب إسرائيل الوجه اآلخر لداعش ،حتى ينقلب كيانه
كله وتتحول حياته إلى إشكال يصعب حله ،الشتيمة حاضرة ضد الحجر الفلسطيني ليس لسبب
وإنما فقط الن بعض الفلسطينيين كانوا ذات مرة مع صدام ومرة أخرى مع داعش ،وهو يتناسى أو
ينسى أنّ الشعب هو التاريخ أيضا ،ففلسطين ليست مجموعة من األشخاص بل هي التاريخ أيضا
وكذا األمر مع العراق ومصر وأميركا وروسيا وفرنسا .ولو كان األمر مجرد مجموعة من األشخاص
فمن املفترض بأوروبا أن ترفض أملانيا ألنها كانت نازية ذات يوم.
الحرية واحدة سواء في فلسطين أو العراق أو أفريقيا أو أوروبا .ومحاولة تفصيلها وفق نظرية
الحاجة واملصلحة أو كرد فعل لحالة استثنائية تجعل الشخص الذي يطالب بها هنا ويرفضها
هناك ،مجرد كائن يعيش حالة مرضية وال ينبغي أخذ كالمه على محمل الجد.
من صفحة سليمان جوني (فايسبوك)

موريتانيا#بلد_ينزف

تسويق االنتخابات

ألنهم ال يطلقون النار على الفتيات اللواتي يرفضن مرافقتهن مثل بدر ولد عبد العزيز .ألنهم
ال يلعبون «شبيكو» بأموال الجيش الوطني مثل أعبيدي ولد الخوماني .ألنهم ال يطلقون النار
على عمال املحال التجارية بسبب الخالف على برتقالة مثل ولد الجيرب .ألنهم فقط يحتجون
سلميا على حمى وبائية أصابت اآلالف وأنهكت البلد صحيا واقتصاديا ،وعلى حمى أخرى نزيفية
اعترفت وزارة الصحة بحقيقتها الكاملة في رسالة ملنظمة الصحة فيما أخفت الحقيقة عن الشعب.
ألنهم كرروا في وقفتهم ما نكرره يوميا في املستشفيات وسيارات التاكسي ،ألنهم صوت املرضى
واملحرومين واملهشمين ،ألنهم وقفوا ليقولوا ال في وجه من قالوا نعم .ألنهم شرفاء أحرار لم يرضوا
ألنفسهم أن يجلسوا في منازلهم أمام لوحات املفاتيح يناضلون افتراضيا فقط .لهذا ولغيره الكثير،
تمّ اختطاف وسجن املناضلين :سيد الطيب ولد املجتبي ،املعلوم ولد أوبك ،أحمد ولد أبيه ،عبد
الوهاب ولد سيدي املختار ،سيدي عبد الله
الذين يقبعون اآلن في الجانب األيسر السيئ الصيت من السجن املدني في نواكشوط بعد يومين
من اختطافهم في مفوضيات الشرطة وإنكار وجودهم لديها وإحالتهم اليوم للسجن املدني ،فقط
ألنهم احتجوا على الوضع الصحي في البلد.
#موريتانيا#بلد_ينزف#يسقط_يسقط_حكم_العسكر  ...املعركة مستمرة.
من صفحة ( Baba Ould Deyeفايسبوك)

أنا شايف إن اللجنة العليا لالنتخابات الزم يبقى عندها «ماركتينج ستراتيجيز» أحسن من كدة
لليوم ده ،يعني مثلً ممكن يقولوا إن الدراسات أثبتت إن اإلدالء باألصوات في االنتخابات بينشط
الدورة الدموية وبيعمل كمقوي جنسي طبيعي بدون آثار جانبية ،ممكن يتم عرض «باكدج»
تصويت ،يعني تعالى صوت أنتَ واتنين صحابك وخد بيغ ماك كومبو مع مشروب من اختيارك ،أو
مثلً مع استمارة التصويت ممكن يبقى فيه «فاوتشرز» للمحالت أو املطاعم أو ديلرات الحشيش
اللي في الدايرة االنتخابية ،جمِّع تالت ألوان حبر من خمس دواير مختلفة واكسب عجلة أو جمِّع
خمس ألوان واكسب عربية بي إم دابليو ،وممكن تتظبط بحيث إن اللون الخامس يبقى دايماً من
نصيب واحد من قرايب القضاة املشرفين زي شركات الكوكا كوال ما بتعمل مع اللي شغالين فيها
كده ،ممكن طبعاً يعملوا ميداليات تذكارية على شكل صندوق انتخابات أو وش الرئيس كهدايا
محفِّزة للناخبين ،ويتعمل سحب كبير لسعيد الحظ اللي شارك في االنتخابات وهيفوز برحلة لقناة
السويس الجديدة ،أو هيتصور جنب مرشحه املفضل وهو نايم في البرملان في إحدى جلسات
املجلس املذاعة ،وقرايبه يشوفوه على التلفزيون ويرفع إيده يشاور لهم أثناء تصويتهم على
إحدى التشريعات ،فرئيس املجلس يعد صوته ويتحسب موافقة ..األفكار كتير بس محتاجة ناس
بتحب البلد وبتحب االنتخابات وبتحب الصندوق وبتحب املستشار الزند.
من صفحة ( Moustapha Ahmed Gaberفايسبوك)

