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من حلب وعنها :عدم اكتراث
السوريين بمفاوضات جنيف
وبــمــواقــف األطــــراف يقابله
انشغالهم بالدوالر وبالقصف.
وثرثرة فيسبوكية داخل غرفة
صغيرة بعدما تقطعت السُّبل.
و«فكرة» عن ديما ورفاقها الصغار.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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«كيف يصوغ املشهدُ ذاكــرةَ
الجماهير في مصر :ثورة متمددة
وثــوريــون منسحبون» :قــراءة
نقدية متأنية من موقع ..الثورة.
جنوب السودان :بداية السالم
أم مجرد استراحة محاربين؟ وفي
«بيتونة» :صيف العقول املنتحرة!
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في أحسن األحوال يمكن إدراج أرقام التقديرات التي تتضمنها
«الرؤية» تحت عنوان «تفاءلوا بالخير تجدوه» استناداً إلى «براهين»
تؤكد على أهمية التفكير اإليجابي .إال أن اإلفراط في التفاؤل قد يصبح
خداعاً للنفس ،وقد يقود إلى املهالك في حال استند إلى رؤية غير
واقعية ،أي إن لم يرتكز العمل إلى دراسة جدية إلمكانيات التنفيذ
وامتالك القدرة على معالجة املعيقات البنيوية .على أية حال ،ال يمكن
في غياب التفاصيل وانعدام الشفافية التدقيق في تلك التقديرات.
وحتى بافتراض صحتها اليوم ،فال يمكن ضمان أن تتم املحافظة على
االتجاهات الراهنة في البورصات العاملية ،أو أال يستمر سعر برميل
النفط في االنخفاض وكذلك غيره من املعادن.
 ...تعيد «رؤية  »2030إلى أذهان املهتمين بدراسات التنمية
أطروحة «الدفعة القوية» التي قدمها بول روزينشتايْن  -رودان
في بداية أربعينيات القرن املاضي .جوهر تلك األطروحة هو أن
تحقيق النمو يتطلب القدرة على توفير رأسمال كافٍ تديره وقفيات
استثمارية أو صناديق سيادية ،للقيام باستثمارات ضخمة وشاملة
ومتزامنة في جميع القطاعات االقتصادية والبنى التحتية .لم تلق
تلك األطروحة رواجاً بسبب أنها تتجاهل األكالف االجتماعية
والسياسية لتلك االستثمارات ،عالوة على أن ضخامتها ،التي
يتطلبها تنفيذ «الدفعة القوية» ،تفوق قدرات القطاع الخاص
والحكومات في أغلب الدول .لم يتطرق محمد بن سلمان وال الذين
صاغوا رؤيته إلى املعطيات التي يستندون إليها لتقرير أن «الرؤية»
قابلة للتنفيذ في ظل املعطيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
في السعودية.

غطت الحملة التسويقية التي رافقت اإلعالن الرسمي عن «رؤية
السعودية  »2030في  26نيسان  /أبريل املاضي على ما عداها.
ازداد حماس املشاركين في تلك الحملة بعد أن ظهر صاحب الرؤية
نفسه ،محمد بن سلمان ،في مقابالت صحافية أكد فيها إن خطته
تتضمن «أهداف اململكة في التنمية واالقتصاد لـ  15سنة قادمة».
ولكن تصريحات األمير ،سواء لإلعالم الغربي أو العربي ،لم تتجاوز
الحديث عن العموميات من قبيل تخليص بالده من «حالة اإلدمان
على النفط» .بل ربما بالغ كثيراً .فحين شرح دور الصناديق
االستثمارية السعودية (في مداخلة على قناة «العربية») ادّعى أن تلك
الصناديق السيادية ستكون «محركاً رئيسياً للكرة األرضية وليس
فقط للمنطقة .لن يكون هناك أي استثمار أو حراك أو تنمية في أية
منطقة من العالم إال بصوت الصندوق السيادي السعودي» .في غياب
التفاصيل ،استمر اإلعالم السعودي والقريب منه في ترديد عبارات
حماسية عند الحديث عن «الرؤية» باعتبارها «شُجاعة وجريئة»،
وتشكل «بداية تغيير جذري يتضمن تحويل اململكة إلى اقتصاد ما
بعد النفط».

ماذا بعد الدعاية و ..الدعاء

عناصر الرؤية

ما عُرف حتى اآلن عن «رؤية السعودية  »2030يكرر ما تضمنته

4

AS-SAFIR Arabic political daily - Thursday May 5, 2016 N° 13358

رؤية «السعودية »2030

مباشرة بعد إقرار مجلس الوزراء للخطة ،كان الفتاً  -وإن لم يكن
مستغرَباً ـ أن يعقد وليّ وليّ العهد جلسة خاصة مع عددٍ مختار من
رجال الدين واإلعالميين لشرحها .وحسبما نشر املشاركون في تلك
الجلسة على مختلف املواقع والقنوات اإلعالمية ،فقد رحبوا بالخطة
من جهة ودعوا لألمير بالتوفيق ،كما دعوا له من الجهة األخرى بالثبات
على مذهب التوحيد والسنة .قد يعتبر األمير تلك اللقاءات بداية
حسنة ،إال أنه سيكتشف قريباً أنه في حاجة إلى أكثر من تلك األدعية
وإلى أكثر من ترويج رجال الدين واإلعالم ملشروعه .فهو يواجه احتماالً
واقعياً أن تندرج رؤيته ضمن سلسلة من مشاريع التنمية الفاشلة
التي أهدرت ثروات وطاقات مجتمعات كثيرة ،بما فيها مجتمعاتنا
العربية ،خالل العقود األخيرة املاضية .وأغلب هذه املشاريع الفوقية،
هي في أحسن نماذجها نتاج أحالم حاكم مستبدٍ سخّر موارد البالد
لتمويل تحقيق تلك األحالم ،وجنّد بيوت االستشارات لتخطيطها
ومكاتب العالقات العامة لتسويقها .ففي األنظمة االستبدادية بأنواعها
يتخيّل الحاكم أنه قادر على التحكم في جميع األمور .وهذا الطراز من
خداع النفس يتغذى على التكاذب والنفاق والخوف.
العامل املشترك في أغلب حاالت فشل خطط التنمية الفوقية هو
استفراد السلطة الحاكمة بالقرار .ولهذا االستفراد في كثير من
األحيان تداعيات مركّبة تتضمن حماية الفساد والهدر وسوء اإلدارة،
عالوة على قمع املنتقدين واملتضررين.
وفيما يتعلق بالسعودية بالذات ،فثمة حاجة للتذكير بأن التمهيد
لتنمية حقيقية يتطلب إزالة معيقاتها ،بما فيها الفساد ..وبأن الفساد
أداةٌ أساسية من أدوات إدامة حكم العائلة املالكة في البالد ،فهو وسيلة
من وسائل توزيع الريْع داخل العائلة نفسها ،بمقادير يحددها ميزان
القوى بين أجنحتها ،وهو أيضاً وسيلة ناجعة لضمان والء زعماء
القبائل والنخب االجتماعية والسياسية.

حين تُفتَضَح ارتكابات الوزراء
في املغرب الكبير يلجأون الى
الزوايا الدينية! وفي بألف كلمة
«مش ساكتين» ،مشروع لتوثيق
شهادات املعتقلين في فلسطين
املحتلة  .1948ومدونات .ومزيد
من املقاالت على املوقع.

عشر خطط تنمية متتالية!

الحرم املكيّ (أحمد ماطر  -السعودية)
خطة نشرتها مؤسسة «ماكنزي» األميركية في نهاية العام املاضي.
الخطة تقضي بما يسميه صندوق النقد الدولي تقليص الدور
الخدماتي والرعائي للدولة ،والتركيز على دورها كمحفّزة للسوق
وأصحاب الرساميل املحليين والخارجيين ،وذلك عن طريقيْن أولهما
خصخصة أقسام رئيسة من الخدمات األساسية والرعائية ،أما
ثانيهما فهو استخدام موارد الدولة واحتياطياتها إلطالق مشاريع
ضخمة داخل البالد وخارجها .وفي مرحلة الحقة يأمل واضعو الرؤية
في إغراء املستثمرين املحليين والدوليين بدخول السوق السعودية
بقوة .وفي هذا اإلطار ،يأتي اإلعالن عن نية السعودية تسييل جزء
من قيمة شركة النفط السعودية ،أرامكو ،عبر طرح نسبة لم تُحدّد

بعد من أسهمها لالكتتاب في السعودية وخارجها ،وكذلك يجري
الحديث عن مداخيل جديدة الستثمارات في أراضٍ وعقارات تملكها
الدولة .ويضاف إلى ذلك املداخيل التي يتوقع األمير تحصيلها من
رفع عدد حجاج العمرة من ثمانية ماليين إلى خمسة عشر مليوناً في
خالل أربع سنوات ،ليصل العدد إلى ثالثين مليوناً في  .2030كما
يُضاف املداخيل التي يُتوقع أن تدّرها مناجم اليورانيوم والذهب
والفضة والنحاس والفوسفات وغيره من املعادن ..حسبما ذكر محمد
بن سلمان .بهذه الطريقة في الحساب ،فال غرابة أن يتحدث األمير
ومروجو خطته عن تريليونات الدوالرات التي ستسهل تنفيذ رؤية
.2030

برغم الضجة املثارة حول هذه الرؤية ،فال يمكن أن نتوقع أن تحقق
ما عجزت عنه الخطط العشر املتتالية التي أعلنتها العائلة املالكة
السعودية طيلة الخمس وأربعين سنة املاضية .فالخطة الخمسية
األولى ( )1970التي صيغت في عهد امللك فيصل ،حددت ثالثة أهداف
لها هي )1« :زيادة معدالت نمو اإلنتاج )2 .تطوير املوارد البشرية
لتتمكن عناصر املجتمع املختلفة من زيادة مساهمتها اإلنتاجية
وتمكينها من املشاركة الكاملة في عملية التنمية )3 .تنويع مصادر
الدخل الوطني وتخفيف االعتماد على البترول عن طريق زيادة
مساهمة القطاعات اإلنتاجية األخرى» .تكررت أهداف الخطة األولى
في تسع خطط خمسية لحقتها ،كما يكررها اآلن ولي ولي العهد.
وهي اعتبرت فاشلة ،وكان الفتاً أن تنفيذ الخطة التاسعة -2010
 2014أدى مثال إلى ارتفاع معدل البطالة بدالً من خفضه كما كان
مقرراً.
لقد أنفق ملوك السعودية منذ  1970وحتى اآلن مبالغ تزيد قيمتها
الحقيقية عما يعتزم محمد بن سلمان إنفاقه على رؤيته .ولكن
لو توقف لينظر ملاذا فشل أسالفه في تنفيذ خططهم ،فلربما عرف
العوامل التي ستعيق تحقيق األهداف املعلنة لـ «رؤية السعودية
.»2030

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

االنتخابات األميركية

بداية تحوّل في السياسة الخارجية؟
يراهن بعض الحكّام العرب على تحول كبير في السياسة الخارجية
األميركية بعد االنتخابات املقبلة .فاألكثر حظاً في االنتخابات ،هيالري
كلينتون ،مقربة من الخليج وتركيا ،والقاسم املشترك لكل املرشّحين،
حتى لو بتفاوت  -وبدرجة أقلّ ساندرز ـ هو الصداقة إلسرائيل
والعداوة إليران .أي أنّهم جميعاً على مسافة من السياسة الحالية.
إلّ أنّه وعلى الرغم من ذلك ،فإنّ السياسة الخارجية األميركية املقبلة
لن تكون ملصلحة طرف أكثر من اآلخر بل ستكون على األرجح قائمة
على «انعزالية /مافياوية» أكبر ،وعلى حماية اقتصاديّة أقوى ،وهذا
ما بدأ يتّضح من خالل الخطاب السياسي لجميع املرشحين ،وليس
فقط لترامب .أما سبب ذلك فيعود إلى متغيرين أساسيين حصال
في الواليات املتحدة األميركية خالل السنين العشر األخيرة ،أحدهما
إيجابي ،وهو انخفاض االعتماد على الطاقة املستورَدة ،وثانيهما
سلبي وهو االرتفاع الهائل في الدَين العام.

الدَين العام والطاقة

وصل الدَين العام األميركي إلى نقطة تحوّل مفصلية ،إذ أصبح
أكبر من الدخل القومي ،وذلك ألول مرة منذ الحرب العاملية الثانية.
وفي الوقت ذاته ،انخفض معدل النمو في السنوات العشر األخيرة إلى
أدنى مستوياته ،بل من املحتمل أن تدخل أميركا في مرحلة انحسار
اقتصادي السنة املقبلة .وألول مرة منذ  70عاماً ،سيكون الدين العام
في أعلى مستوياته في أواخر «دورة النمو االقتصادي» (التي تدوم
عادة بين  6و 8سنوات).

دوريس بيطار  -لبنان

ماذا يعني هذا؟ وما تأثيره على السياسة الخارجية األميركية؟
ببساطة فإن اإلدارة املقبلة لن تتمكن من دفع فوائد ديونها من خالل
مداخيلها ،حتى لو رفعت الضرائب إلى حد تمتص به كل النمو
االقتصادي.
هذا ما يعلمه تماماً املرشحون للرئاسة! فما بالهم إذاً يتكلمون
عن تخفيض الضرائب على الشركات بدالً من رفعها ،وبالتالي رفع
سقف الدين العام املسموح به من الكونغرس في شهر آذار/مارس
من السنة املقبلة .هل يعني ذلك أنّ املرشّحين يستخفون بشعبهم أم
أنّ لدى الرئيس الجديد (أيّاً كان!) أجندة خفية ،تماماً كما حصل بعد
انتخاب جورج بوش اإلبن؟ الجواب نعم بالتأكيد ،بمعنى أنّ الوعود
في الخطاب السياسي (لدى جميع املرشحين) تفترض استراتيجية
سياسية جديدة ،خاصة وأنّ حوالي  8تريليون دوالر من الدين العام
مملوكة من الخارج ،أكثرها موجود بين أيدي دول معادية أو لم تعد
صديقة ألميركا..
ماذا إذاً ستكون خطة أقوى دولة في العالم وأكثرها ديناً؟
هنالك بعض االختالفات بين مرشح وآخر ،والفروقات في األولويات،
إلّ أنّ الكلّ متّفق على بعض املسائل .منها ما هو تكملة لسياسة
أوباما ..ومنها اآلخر ،جديد ،سيغير من قوانين اللعبة ،بحيث تحل
الواليات املتحدة األميركية مشاكلها على حساب العالم مرة أخرى،
من خالل:
 - 1عدم التدخل العسكري املباشر قدر اإلمكان،
 - 2التعويض عنه بالعقوبات والتطويق،

 - 3رفع سقف الدين العام نتيجة تخفيض الضرائب وإجبار الدول
الصديقة «املرهونة عسكرياً» للواليات املتحدة على حمل القسم
األكبر من الديون اإلضافية (أملانيا واليابان وكوريا الجنوبية والخليج
العربي)،
 - 4تحميل املصاريف العسكرية الخارجية (القواعد األميركية)
لتلك الدول نفسها بشكل أساسي.
كل ذلك يجب أن يتزامن مع بعض الحماية االقتصادية التي نرى
بذورها حالياً في قرار أوباما دعم قطاع الحديد ،وفي التصريحات
املعادية للصين التي تحضِّر لتلك الحماية وتبررها مسبقاً على
األقل ..مما سيؤدي إلى تخفيض العجز في ميزان املدفوعات وسيرفع
من ناحية أخرى النمو األميركي الحقاً.
لم يكن ،ولن يكون ذلك ممكناً لوال انخفاض االعتماد األميركي على
استيراد الطاقة ،إذ برهنت الواليات املتحدة أنّها تستطيع زيادة
إنتاجها  5ماليين برميل في اليوم خالل السبع سنوات األخيرة،
وأصبحت بذلك الدولة التي تقرر الحدّين األدنى واألعلى لسعر البرميل
( .)Swing stateووضعت بالتالي دول الخليج في موقع أضعف من
السابق عسكرياً (سوريا) ومالياً (ابتزازها بفتح ملف  .)11/9وهذا
ينطبق أيضاً على إسرائيل التي ضعف موقعها االستراتيجي ،حيث
يالحظ أن القاعدة املضادة للصواريخ املنوي بناؤها في إسرائيل
ستكون ألول مرة تحت سيطرة األميركيين مباشرة.

خالصة

هذه اإلستراتيجية الجديدة القائمة على انعزالية أكبر ،ال يمكن
ان تتحقق إال بتجييش الشعور الوطني األميركي ،وخلق جو من
الحرب الباردة مع روسيا والصين ،باإلضافة إلى الضّغط على الدول
الصديقة ذات االدّخار الكبير (نتيجة الفائض التجاري مع أميركا)،
لعدم بيع سندات الخزينة األميركية بل لزيادة شرائها بشروط
أسوأ.
ومن هنا نستطيع أن نفهم هذه اللّهجة األميركية االنتخابية
املعادية للخارج ،وتحضير الرأي العام األميركي والعاملي لقوانين
لعبة جديدة على الصّعيد العسكري من إعادة تموضع بدأ منذ فترة،
وكذلك على الصعيد االقتصادي الذي سنرى قواعده كاملة الحقاً.
وهذه اللعبة الجديدة هي:
 - 1أقل ليبرالية .فمن سخرية القدر أنّ من سيضعف الليبرالية
هي الدولة األكثر ليبرالية وليس تلك املناهضة لها.
 - 2وأكثر «مافياوية» أي مبنيّة على «الخوّة مقابل الحماية».
فأميركا ستتحول من دولة عسكرية إلى دولة بوليسية للعالم
(استخبارات ،تنصت ،خنق اقتصادي ،خوّة)..
الواقع أن الوضع االقتصادي األميركي وصل إلى حد لن تستطيع
معه اإلدارة بعد اآلن أن تحل أزمتها إال على حساب الخارج (من
دون تدخل كبير لجيوشها) ،وأهم أدواتها في الشرق األوسط
هو املحافظة على توازن القوى ،فال تسمح ألي طرف أن ينتصر أو
أن يُهزم (حماية مقابل بدل أتعاب لألضعف ،وعقوبات اقتصادية
وضغوطات على األقوى) ..مما يسهل امتصاص قسم من الفائض
املالي الخليجي إلى الواليات املتحدة.

شبل سبع

أستاذ االقتصاد في جامعة السوربون  -باريس

كرامة العراق املهدورة
اصطدم النظام املوضوع للعراق بنفسه ،فانفجر أوالً من داخله.
انفجرت تركيبته التي يُفترض أنها هُندست كمحاصصة
بين «املكوّنات» .اكتشف العراقيون أن ذلك التوزيع للسلطة
والثروة ال يشكو فحسب من سوء في كيفية التقاسم وأحجامه،
ومن غبن يستشعره كل طرف ،بل إنه بخالف ما يدّعي ،ليس
عادالً وال يمكنه أن يكون ،ألنه باب للنزاع الدائم على النِسب،
الرجراجة بالضرورة ،ولكن واألهم ألنه أقصر الطرق للحيلولة
دون قيام الدولة كمؤسسة عامة ،بكل مستويات هيئاتها
وأجهزتها ،ولحلّ املوجود منها ،وإلطالق النهب الصريح الذي
يستند إلى منطق املحاصصة نفسه ،ويعمِّم الفساد .ال سقف
للتنازع على املغانم وال ضوابط.
وهو أقصر الطرُق إللغاء «املجتمع» .من يتقاتلون في ما بينهم
ليسوا «الشيعة» و«السنة» و«األكراد»( ..فهذه كيانات كلّية ال
وجود لها) ،بل هم من يتسلطون على الناس فيختزلونهم
ويصنعون ألنفسهم صفة تمثيليّة .هناك ألف وسيلة لذلك،
منها تأجيج االستقطاب املذهبي ،والتخويف ،وإفقار الناس
وحرمانهم ليسهُل استزالمهم عبر توفير الخدمات املفقودة
لهم ،أي بالزبائنية .ومنها االستقواء بالخارج ،وهو متعدد.
وهذا النظام يلغي «حصص» من يمكن استضعافهم ،وهم
هنا مَن يُعتَبرون «أقليّات» صغيرة ،مذهبية ومناطقية وقبلية،
تضطر للجوء إلى أجنحة حامية ..هذا نظام حرب أهلية دائمة.
 ..وقـد انفجر أيضـاً مـن خارجه ،مـن البؤس املتعاظم
والعجـز والفشل والتسيب على كل املستويات ،من الكمّ
الهائل من البشر الذين تنبذهم دورة النهب هذه ،بينما
إعادة توزيع الفتات محدودة بالضرورة .والبائسون ليسوا من
مذهب واحد وال من منطقة بعينها .هم األغلبية التي ال تجد
عمالً  ،فهذا النمط ليس إنتاجياً بل هو ريعي (حتى في البلدان
التي ال نفط فيها ،فما بالك بالعراق) ..األغلبية الساحقة محرومة
من الخدمات اإلنسانية األساسية :التعليم والصحة والسكن
والكهرباء و ..األمان.
الشعار الذي دوّى في تظاهرات الصيف الفائت« ،باسم
الدين باگونا الحرامية» ،ال يُنسى .واإلصالحات ال يمكن أن
يكون أساسها التفاوض على ضبط توزيع حصص السلطة
والثروة ،أو إعادة تعريفها .هذه «قضية» تخص أصحابها
الطامعين باملغانم .وأما قضية العراقيين فتتعلق بإعادة تأسيس
بلدهم الذي استباحته ودمرته الديكتاتورية والحروب املهولة
املتالحقة والحصار واالحتالل .ليتمكن من استعادة مكانته
ودوره و ..كرامتهم.

نهلة الشهال
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ِﻣــﻦ ﺣﻠـــﺐ

ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻳﺸﺘﻐﻞ  ٦١٫٦ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴّﺔ،
و ١٦٫٨ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ،و ١٣ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ٨٫٧ ،ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ .وﻳﺸﻐّﻞ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص  ٥٨ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻐّﻞ  ٣٥٫٩ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت .وﻳﺒﻠﻎ
ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ١٫٥ﻣﻠﻴﻮن ﺗﻤﺘﺪ ﻓﺘﺮة ﺑﻄﺎﻟﺔ  ٧١٫٢ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ.

أﻧﻔﺎس ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺎردة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﻳﺘﺄﳌﻮن ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ اﳌﺤﺸﻮرة داﺧﻞ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺳﻴّﺎرات اﻷﺟﺮة ،أو داﺧﻞ
ﺑﺎﺻﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺧﺒﺎر ﺣﻠﺐ وﻫﻲ ﺧﺎرج اﻟﻬﺪﻧﺔ .ﺗُﻘﺼﻒ
ﻛﻞّ ﻳﻮم ،وﻳﻤﻮت اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺠﺎن ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎرك ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺰال ﺗﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎوض اﳌﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳّﺔ اﻟﺒﺎردة ،وﻻ
ﻳﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﺳﻮى ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ،وﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
أﺻﻮات ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻮا ،أو ﻳﻨﺘﻈﺮون .ﻻ أﺣﺪ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ ﺣﻘﻞ
ﺗﺠﺎرب ﻣﺨﺒﺮﻳّﺔ ..وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ.
اﻷرﻳﺎف اﳌﺤﺎﺻﺮة ﺗﻠﻮبُ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺮة اﻟﺠﻮع ،واﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻳﺮﺗﺤﻠﻮن ﻛﻞّ ﻳﻮم
ﻣﻦ ﻓﺞٍّ إﻟﻰ آﺧﺮ ،ﻳﺘﺮﻛﻮن ﺗﺪﻣﺮ ورﻳﻒ دﻣﺸﻖ اﻟﺸﺮﻗﻲ ،وﻳﻬﺠﺴﻮن ﺑﻄﺮﻳﻖٍ
ﺗﻘﻮدﻫﻢ ﻣﺆﻗﺘﺎً إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ أن ﺗﻨﺴﺤﺐ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ« ﻣﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﻳﺼﺎل
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ورﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎر ،وإﻃﻼق ﺳﺮاح اﳌﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ،ووﻗﻒ
اﻟﻘﺼﻒ ﻛﺸﺮوطٍ ﻟﻌﻮدﺗﻬﺎ .ﻣﻦ ﻳﺄﺑﻪ ﺑﺬﻟﻚ؟ إذ ﻟﻴﺴﺖ »ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺮﻳﺎض«
وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﺎوض اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﺛﻤﺔ أﻳﻀﺎً وﻓﺪان ﻳﻤﺜّﻞ اﻷول ﻣﻌﺎرﺿﺔ
»ﻣﻮﺳﻜﻮ ـ اﻟﻘﺎﻫﺮة« ،واﻟﺜﺎﻧﻲ »ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺪاﺧﻞ« .ﻟﻜﻞًّ رؤﻳﺘﻪ ﺣﻮل »اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ« ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ وﻓﺪ اﻟﻨﻈﺎم.
ﺗﺄﺟﻠﺖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت إﻟﻰ أﻳّﺎر  /ﻣﺎﻳﻮ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ،وﻋﺎدت اﻟﻮﻓﻮد ﻫﺎﻧﺌﺔً إﻟﻰ
ﻣﺪﻧﻬﺎ .اﻟﻨﺎس ﺧﺎرج ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ،وإن ادّﻋﻮا ﺧﻼف ذﻟﻚ .وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺪول
اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮب ﺗﻘﺮر ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أو ﻓﻲ ﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺪن
اﳌﻨﻜﻮﺑﺔ ..ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ،أو ﻓﻲ دول اﻟﻠﺠﻮء.

ﻳﺼﻞ ﻫﻮاء ﺟﻨﻴﻒ إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﻣﺤﻨّﻄﺎً ﺗﻤﺎﻣﺎً ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﺒّﺪت اﳌﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﳌﺪﻳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮد وﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ .اﻟﺴﻮرﻳّﻮن ﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮون
ﺑِﺬار ﺣﻴﺎةٍ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ذِﻣَﻢ اﻟﺪول ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﻣﺄﺳﺎﺗﻬﻢ .ﻳﻔﻬﻤﻮن إذاً ﻛﻴﻒ ﺗﻌْﺒﺮ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺨﻔّﺔ
اﻟﺴﺮاب وﺑﻤﻜﺎﺋﺪ وﻫﻤﻪ ﻣﻦ أﻣﺎم أﻋﻴﻨﻬﻢ اﻟﺴﺎﻫﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺒَﺮت ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ
ﻣﺜﻞ اﻟﻬﺒﺎء .رﺑﻤﺎ ﻣﻠّﻮا ﺗﺴﻄﻴﺢ اﻧﺘﻈﺎرﻫﻢ ﻟﺨﻼصٍ ﻻ ﻳﺠﻲء ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮّةٍ
ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻊ وﻓﻮد اﳌﻌﺎرﺿﺔ .ﺗﻌﻠّﻤﻮا ﻛﻴﻒ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺒﻮن
ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﻓﺮﺟﺎً ﻳُﺬﻛﺮ .ﺑﺎت أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﺘﻴﻘّﻨﺎً ﻣﻦ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺮاوﻏﻬﻢ..
ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم ،وﻣﻦ ﻳﺪﻋﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،ﻓﻐﺴﻠﻮا أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ
اﻹﺛﻨﻴﻦ ،وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون اﺷﺘﻘﺎق ﻃﺮفٍ ﺛﺎﻟﺚٍ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮداً ﺑﻌﺪ ،وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻟﻪ ،ﺳﻮى أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻨﻈﺎم
وﻻ اﳌﻌﺎرﺿﺔ .ﻳﻌﻠّﻘﻮن ﺧﻼﺻﻬﻢ ﺑﻌﻠﻮمِ اﻟﻐﻴﺐ ،وﻗﺪ ﻧﺰفَ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
أﺻﺎﺑﻌﻬﻢ ﺣﺪَّ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻳﺤﺎوﻟﻮن إﻣﺴﺎﻛﻪ ﻣﻦ دون ﺟﺪوى.

ﺣﺮﻳﻖ »اﻟﻌﺼﺮوﻧﻴّﺔ« أﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻒ

أزاحَ ﺣﺮﻳﻖ ﺳﻮق »اﻟﻌﺼﺮوﻧﻴّﺔ« اﻧﺘﺒﺎه ﺳﻜﺎن دﻣﺸﻖ إﻟﻴﻪ ،ﺟﺬﺑﺘﻬﻢ
ﺳﺤﺎﺑﺔُ اﻟﺪﺧﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎوﻟﺖ ﻓﻮق أﺳﻮاق اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،وﻟﻢ ﺗﺠﺬﺑﻬﻢ
ﺳُﺤﺐ ﺟﻨﻴﻒ وﻫﻲ ﺗﻈﻠّﻞ اﻹﺧﻔﺎق اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ .ﺟﻠﺲ
اﻟﺴﻮق ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎتٍ ﻋﻠﻰ ﻣﺄدﺑﺔ اﻟﻨﺎر ﻟﺘﻠﺘﻬﻢ ﻧﺼﻒ ﻣﺤﺎﻟّﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻠﻘّﻒ اﻟﻨﺎس اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺑﺄﺳﻰ ،ﺗﻌﺎﻃﻔﻮا ﻣﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﳌﻨﻜﻮب،
وﺗﻨﺎﺳﻮا ﻣﺼﻴﺮ ﺑﻼدﻫﻢ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻠﻪ أﻗﺪام اﳌﺘﺤﺎورﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ،وﻛﺄنَّ
ﺗﻘﺼّﻲ أﺧﺒﺎر اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺻﺎر أﺷﺒﻪَ »ﺑﻤﻮﺿﺔ« اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ ،ﻓﻠﻢ ﺗَﻌُﺪ
ﺗُﻐﺮي أﺣﺪاً ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ أﺧﺒﺎرﻫﺎ.
ﻟﻢ ﺗُﻐﻴِّﺮ ﺟﻮﻻت اﻟﺘﻔﺎوض ﻓﻲ ﻧﻴﺴﺎن /أﺑﺮﻳﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ
اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ .اﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻃﺎل ﻣﻼﻣﺤﻬﻢ أﻳﻀﺎً ،وﻫﻢ ﻳﺘﺤﺮّﻛﻮن
ﻓﻲ دواﺋﺮ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻳﻠﻮﺑﻮن ﻓﻴﻬﺎ .ﻳﺨﺮﺟﻮن ﻇﻬﺮاً ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﻛﺄﻧﻬﻢ
ﻣﺨﺪّرون ﺑﺎﻟﻼّﺟﺪوى ،ﺛﻢ ﻳﺴﺮﻋﻮن ﻟﻴﻠﺤﻘﻮا ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻴﻨﺤﺸﺮون ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﻮﺟﻮم ﻳﺘﻠﻘّﻂ ﺳﺤﻨﺎﺗﻬﻢ وﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً.
ﻳﻨﺴﺤﺒﻮن ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺒﻴﺖ ،وأﻳﺪﻳﻬﻢ ﺗﺤﻤﻞ أﻛﻴﺎﺳﺎً
زﻫﻴﺪة اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت .أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﺤﺎرﺑﻮن اﻟﻘﺴﻮة ﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺎتٍ ﻳﻠﺼﻘﻮﻧﻬﺎ ﻓﻮق
أﻓﻮاﻫﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳّﺔ ،ﻟﻜﻨّﻬﻢ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﺮاﺟﻌﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم.

ﻃﺎﻟﻊ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ

اﻟﺪوﻻر ﻋﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﺼﻌﺒﺔ

اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺎد اﳌﻘﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﺒﺪو ﻣﺘﺒﺮﻣﺔً ﻣﻦ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر،
وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﻆُ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﺪث ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ واﻗﻌﻴّﺎً ،ﻓﻴﺸﻴﺤﻮن ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ ﻋﻦ
ﻟﻘﺎءات »دي ﻣﺴﺘﻮرا« ﺑﺎﻷﻃﺮاف »اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ« ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻷﺳﺒﻮع ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻘﺼﺪ روﻣﺎ ،أو ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﻨﺎدل ﺑﻘﻨﻮاتٍ ﺗﻌﺮضُ أﻏﺎﻧﻲَ ﻓﺤﺴﺐ .ﺗﻌﻨﻴﻬﻢ
أﺧﺒﺎر اﻟﺪوﻻر أﻛﺜﺮ ،ﻳﺴﺘﻔﻬﻤﻮن ﻛﻞ ﺻﺒﺎحٍ ﻋﻦ ﺳﻌﺮه اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺛﻢ ﻳﻌﻮدون
وﻳﺴﺄﻟﻮن ﻋﻦ ﺳﻌﺮه ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮة ،وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﺪﻳﺮون ﺷﺮﻛﺎتٍ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد
واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺨﺎﻓﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗُﻔﻠﺲ ﻓﺠﺄة.
ﺑﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺘﻮرّط ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ
اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز ﻋﺘﺒﺔ اﻟﺨﻤﺴﻤﺌﺔ ﻟﻴﺮة ﺧﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻷﺧﻴﺮة.
ﻳﻔﺮﺣﻮن إذاً ﺑﻬﺒﻮط أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ ﺻﻨﻮف اﻟﺨﻀﺎر ﻓﻲ ﺳﻮق »اﻟﻬﺎل« أو ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺰن واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﺣﻬﻢ

ﻗﺪود ﺣﻠﺒﻴﺔ )وﺳﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي ـ ﺳﻮرﻳﺎ(
ﺑﺎﻹﻃﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺜﺎﺋﺒﺔ ﻷﺑﻄﺎل ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺒﺤﺜﻮن
ﻋﻦ ﻣﺼﻞٍ ﻳﻐﺬّي أوردﺗﻬﻢ ،ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ إﻣﺴﺎك ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ واﻗﻌﻴﺎً.
ﺑﻤﻮازاﺗﻪ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﺷﺮاء اﻟﻮﻫﻢ ﻛﺴﻠﻊٍ ﺗﺼﻨّﻌﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﺠﻨﻴﻒ،
وﺗﻌﻴﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﻟﻴﻬﻢ ﻛﻞَّ ﺣﻴﻦ.

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻈﻼل ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴّﺮ

ﻳُﺤﻴّﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن  /أﺑﺮﻳﻞ رؤوس اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺑﻄﻘﺴﻪ اﳌﺘﻘﻠّﺐ ،ﺗﺎرةً

ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻈﻼل اﻟﻮاﻫﻴﺔ اﳌﺮﺗﺴﻤﺔ ﻓﻮق اﻷرﺻﻔﺔ ﻟﻴﺘّﻘﻮا ﺑﻬﺎ ﺣﺮارة
ﺷﻤﺴﻪ ،وﺗﺎرةً ﻳﻌﻮدون ﻻرﺗﺪاء اﳌﻼﺑﺲ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻟﻄﺮد ﻟﺴﻌﺎت ﺑﺮده اﻟﺼﺒﺎﺣﻲّ
اﳌﻔﺎﺟﺊ ..وﻻ ﺗﺤﻴّﺮﻫﻢ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﺑﻨﺒﻀﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ ،ﻳﻌﺎﻳﻨﻮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺟﺪول إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ اﳌﻌﺪّل ﻣﺮاراً ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ،ﻟﻴﺘﺠﺎوزوا ﺑﺨﻔّﺔ إﻋﻼﻧﺎت
اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺼﻖ ﺑﻮاﺟﻬﺎت ﻣﺤﺎلّ اﻟﺜﻴﺎب ﻓﻲ أﺳﻮاق »اﻟﺼﺎﻟﺤﻴّﺔ«
و»اﻟﺤﻤﺮاء« .ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺜﻴﺎب اﳌﻮﺳﻤﻴّﺔ ﺑﺬي أﻫﻤﻴّﺔ ،ﻟﻘﺪ ﻃﺮﺣﻮﻫﺎ ﺧﺎرج
ﻗﺎﺋﻤﺔ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ،وﺳﻴﺮﺗﺪون اﻟﺜﻴﺎب اﻟﺼﻴﻔﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺒﺴﻮﻫﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

ﻳﺘﻮﻛﺄ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﻋُﻀُﺪِ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ دون ﺧﺠﻞ ،ﻋﻠّﻬﻢ
ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﺳﺒﺎق اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻀﻴّﻖ .ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﺪم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ آﻣﻨﺎً ﻛﻲ ﻻ ﻳﻨﺰﻟﻘﻮا إﻟﻰ ﺟﺒّﺔ اﳌﻮت.
ﻣﻠّﻮا ﻣِﻦ أن ﻳﻈﻠّﻮا ﺗﺴﻠﻴﺔَ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺛﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح وﻓﻲ اﳌﺴﺎء .ﻣﻦ ﺧﺮج
ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ دول اﻟﻠﺠﻮء ،ﺑﺪأ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة واﻛﺘﻔﻰ ،وﺳﺘﻜﻮن »ﺟﻨﻴﻒ«
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﺗﺮﻓﺎً ،ﻳﺤﻠﻞ ﻣﻜﻮّﻧﺎﺗﻪ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،أو رﺑﻤﺎ ﺑﺴﻄﺤﻴﺔٍ رﺛّﺔ.
اﻷﻫﻢ ﻫﻢ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ،ﻛﻴﻒ ﻟﻢ ﻳﻤﻠّﻮا ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪةٍ
ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺗﻜﻔﻴﻬﻢ ﻳﻮﻣﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ؟ ﺑﻤﺎذا ﺗﺘﻌﻠّﻖ أﻋﻴﻨﻬﻢ ﻓﺠﺄة ﻓﻴﺘﻮﻗﻔﻮن ﻋﻦ
اﻟﺴﻴﺮ ،وﻳﻌﺎﻳﻨﻮن ﺑﻘﻌﺔً ﻣﻀﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ،أو ﻳﺘﻔﺤّﺼﻮن ﺑﺸﺮود ﺑﻼﻃﺔً
ﻋﺎﺋﻤﺔ وﻗﺪ ﻧﺰﻋﺘﻬﺎ أﻗﺪام اﳌﺎرّة ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﻒ ،ﺗﺘﺨﺪّر أﺑﺼﺎرﻫﻢ
ﺑﻼ ﺳﺎﺑﻖِ إﻧﺬار ،رﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪّرﻫﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻠﻮن اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﻜﺒﻪُ ﺣﺪﻳﻘﺘَﺎ
»اﻟﺴﺒﻜﻲ« و »ﺗﺸﺮﻳﻦ« ﺑﻐﺰارة ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻳﺠﻠﺴﻮن ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﻴﻦ
إﻟﻰ ﺧﺸﺐ اﳌﻘﺎﻋﺪ ،وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﺗﺒﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻤﺘﻪ ،ﺗﺘﺒﺪّل ﺳﺤﻨﺎﺗﻬﻢ ﻓﺠﺄة،
ﻳﺘﺬﻛﺮون ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻓﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻓﻴﻌﺎﺟﻠﻮن إﻟﻰ ﻣﻬﺎﺗﻔﺘﻪ وﻛﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﻔﻘﺪون
ﺻﻮﺗﻪ ﻟﻠﺘﻮ .أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺗﺘﺪﺣﺮج ﺿﺤﻜﺎت أﻃﻔﺎلٍ ﺑﺠﺰل ،ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺷﺮودﻫﻢ.
ﻳﻐﺎدرون رواﺋﺢ اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﺟﺎج اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻳﻌﻠﻨﻮن ﺑﺬﻟﻚ
اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺮﺟﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺴﺄﻟﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً وﻫﻢ ﻋﺎﺋﺪون إﻟﻰ
ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻣﺴﺎءً ﻋﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﻄﻘﺲ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ.

أﻳﻤﻦ اﻟﺸﻮﻓﻲ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

ﺛﺮﺛﺮة ﻓﺎﻳﺴﺒﻮﻛﻴﺔ داﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻐﻴﺮة
ﻧﺘﻘﻮﻗﻊ اﻟﻴﻮم داﺧﻞ إﺣﺪى ﻏﺮف اﳌﻨﺰل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻵﻣﻨﺔ أو
اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ،إذ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺆﻳﺪة ﻓﻲ ﺣﻲّ
ﻏﺮﺑﻲ ،أو ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺣﻲّ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻌﺪ أن ﺧﻠﺖ ﺳﺎﺣﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﻨﺎ
واﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ آذار/ﻣﺎرس  ،2011وﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺤﻤﻞ
اﻟﺴﻼح .ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﺴﻘﻮط اﻟﻘﺬاﺋﻒ
ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻨﺎ وﻋﻠﻰ رؤوس أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ،ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة أن ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺣﺴﺐ
اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌُﺰّل،
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪارون ﺳﺎﻋﺎت زﻣﻨﻬﻢ اﳌﻮﺣﺶ وﺗﻜّﺎﺗﻪ اﳌﻮﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ
اﳌﻮت ،وﻫﻢ ﻳﺘﺴﻤّﺮون أﻣﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة :اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ،اﻟﻼﺑﺘﻮب ،اﻵي
ﺑﺎد ،اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ..وﻗﺮب أﺳﻼك اﻷﻣﺒﻴﺮات واﻟﺸﻮاﺣﻦ ،وأﺟﻬﺰة »اﻟﺮاوﺗﺮ«،
واﻟﺘﻠﻔﻮن اﻷرﺿﻲ واﳌﺒﻮﺑﺎﻳﻞ ..ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﻣﺴﺘﺠﺪات اﳌﻌﺎرك اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
وﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن ﻣﻊ أﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ،ﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺑﺼﻴﺺ أﻣﻞ
ﻳﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺒﺌﻬﻢ إﻟﻰ ﺷﻮارع ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ وإﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
أﺣﺎدﻳﺚ ﻓﺎﻳﺴﺒﻮﻛﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺗﺎﺣﺖ ﻷﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﺘﻨﺎ اﳌﻨﻘﺴﻤﺔ أن ﻳﻌﺒّﺮوا
ﻓﻲ اﻟﺴﺘﺎﺗﻮﺳﺎت واﻟﺒﻮﺳﺘﺎت ،وﻓﻲ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ واﻟﺪردﺷﺔ ،وﻓﻲ
اﳌﺸﺎرﻛﺎت ،ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ،ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻣﺎ
ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ،ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻣﻦ ﺷﺘﺎﺋﻢ وﺳﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ ،وﻛﺄﻧﻨﺎ
ﻧﻜﺘﺸﻒ ﻓﺠﺄة أﻧﻨﺎ ﻓﻘﺪﻧﺎ ﻋﻘﻠﻨﺎ ،وﻧﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺼﺎم ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺘﻨﺎ ،ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ وأﻛﺮاد وأرﻣﻦ،..
ﺗﻄﺎردﻧﺎ اﻟﻴﻮم ،ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻷﺟﻨﺪات
اﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺼﻴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺋﺮﻧﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ،وﻋﻦ
ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ واﻧﺘﻤﺎﺋﻨﺎ ،وﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎدﻳﺔ ﻇﻬﺮت ﻟﺘﻜﺸﻒ
ﺣﺪّة اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻷﻏﻨﻴﺎء اﳌﺘﺮﻓﻴﻦ ،وﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮاء
اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺴﻤﻮا ﺧﻴﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺠﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة
أو ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،أو ﺟﻴﺶ اﻟﻔﺘﺢ ،..ﺧﺬﻟﺘﻬﻢ ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ووﻋﻮدﻫﺎ اﳌﻌﺴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺮﺻﺔ
ﻋﻤﻞ ،وﻓﻲ اﻹﺻﻼح واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
ﻧﻌﻢ ،ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن ﻣﻦ ﻫﻮل ﻣﺼﺎﺋﺒﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻧﺸﺎﻫﺪ ،داﺧﻞ
ﻏﺮﻓﺘﻨﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر وﻳﻮﺗﻴﻮﺑﺎت اﻟﺤﺮب واﻟﺪﻣﺎر .واﻟﺠﻨﻮن
ﻓﻨﻮن .ﻟﻜﻦّ اﳌﺪن ﻻ ﺗﺠﻦ ،وﻻ ﺗﻔﻘﺪ ﻋﻘﻠﻬﺎ وﻻ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺮﺷﻴﺪ وإﻋﺎدة اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ .ﻓﺮوﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺣﺮﻗﻬﺎ
ﻧﻴﺮون ،وﺑﺮﻟﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺠﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ورﻃﻬﺎ ﻫﺘﻠﺮ ﺑﺤﺮوب داﻣﻴﺔ ،وﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻟﻢ
ﺗﺠﻦ ﻣﻦ ﻫﻮل ﻓﻈﺎﺋﻊ ﺑﻴﻨﻮﺷﻴﻪ..

ﻓﻜـــﺮة

ﻋﺎم  ،1961راﻓﻀﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻣﺼﺎﻧﻌﻨﺎ اﻟﺬي أﺿﺮ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻏﻢ
ﻏﺮاﻣﻨﺎ ﺑﻌﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ .أﻟﻢ ﻧﺜﺮﺛﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﻮدة ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ واﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻋﺎم  .1963ﻛﻨّﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻧﻄﻠﻖ اﻟﺰﻏﺎرﻳﺪ واﻷﻧﺎﺷﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺸّﻌﺎرات
اﻟﺮﻧﺎﻧﺔ ،وﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺆاﻣﺮة ،اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮداً.
ﻳﺤﻠﻮ اﻟﻴﻮم ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻛﻴﻴﻦ اﻟﺤﻠﺒﻴﻴﻦ ،وﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﻴﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
أن »ﻳﺘﻔﺴﺒﻜﻮا« ﻣﺤﺎوﻟﻴﻦ أن ﻳﺆﺳﺴﻮا ﻟﻮاﻗﻊٍ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ،ﻟﻌﻠّﻪ ﻳﻨﺘﺸﻠﻬﻢ
ﻣﻦ أزﻣﺘﻬﻢ وﻳُﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة اﳌﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ دﻳﺎر
اﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ،أو اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻬﺎ واﳌﺮاﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺪاﻣﻲ اﻟﺸﺮس ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر
اﻟﺤﺴﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،أو ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﻢ أﻳﻀﺎً ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺎ ﻳﺸﺎؤون ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أزﻣﺘﻬﻢ ،وأن ﻳﻨﺎﻗﺸﻮا ﺑﻴﺎن »ﺟﻨﻴﻒ  «1ﺑﻜﻞ ﺑﻨﻮده،
وأن ﻳﺤﻠﻠﻮا ﻣﻘﺮرات »ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ« و »ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ«،
وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ  ،2254ﻓﻴﺘﻌﺎﻃﻔﻮن ﻣﻊ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺪاﺧﻞ ،أو ﻳﺘﻌﺎﻃﻔﻮن ﻣﻊ ﻣﻮاﻗﻒ اﻻﺋﺘﻼف وﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺨﺎرج ،ﺑﺮﻏﻢ أنّ
آراﺋﻬﻢ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ وﻫﻤﻲ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ،ﻷن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﻃﻨﻬﻢ ﻓﻲ
إﻗﺎﻣﺔ »اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ » ﺻﺎر ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك ﺧﺎرج اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة

وﺳﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي  -ﺳﻮرﻳﺎ
أﺣﺎدﻳﺚ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وارﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻻ ﺗﺆﺳﺲ ﻷي ﺳﻠﻢ
أﻫﻠﻲ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ،وﻻ ﺗﺒﻨﻲ ﻷي ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻼم .آﻻف اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺒﺖ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،واﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﻼم ،وﻛﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وإﻟﻐﺎء اﻵﺧﺮ .ﻓﺎﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺮﻣﺞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎرك
زوﻛﺮﺑﻴﺮغ ،اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺜﺮﺛﺮ ،وﻧﻌﺒّﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻨﺎ ،وأﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻘﻢ
»ﺷﺒﻴﻚ ﻟﺒﻴﻚ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻛﺒﻴﻦ إﻳﺪﻳﻚ«.
واﻟﺜﺮﺛﺮة ﻫﻨﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻛﺜﺮة اﻟﻜﻼم واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪة ،وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ

ﻃﺎرﺋﺔ ﺑﺤﻠﺐ ،ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه اﻟﻴﻮم ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺎت
ﺗﻌﺒﻴﺮ واﺳﻌﺔ ،ﺑﻼ ﻗﻴﺪ وﻻ ﺷﺮط )»اﻟﺤﻜﻲ ﺑﺒﻼش وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺮك«( ﺑﻞ ﻫﻲ
ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻨﺬ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻃﺮد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ،
وﻗﺒﻞ ﺣﺎدﺛﺔ أﻃﻔﺎل درﻋﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻗﺮﻳﺔ ﺳﻮرﻳﺔ .أﻟﻢ ﻧﺜﺮﺛﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﺣﺴﻨﻲ اﻟﺰﻋﻴﻢ ووﺻﻮل
اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻟﻠﺤﻜﻢ؟ أﻟﻢ ﻧﺜﺮﺛﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺤﻨﺎوي ﻋﺎم 1949؟ وﻛﺎن
ﻛﻞّ ﻫﺎﺟﺴﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف ﻧﻮع اﳌﺸﺮوب اﻟﺬي ﻛﺮﻋﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﻪ .أﻟﻢ ﻧﺜﺮﺛﺮ ﻋﻨﺪ
اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﻋﺎم  ،1958وﺣﻞ »ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ«؟ أﻟﻢ ﻧﺜﺮﺛﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل

ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ أﺣﻴﺎء ﺣﻠﺐ اﳌﺘﺨﺎﺻﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب وﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ أﺗﺠﺮأ ﻷﺧﺮج ﻣﻦ
ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،ﻷﺳﻬﺮ ﻣﻊ ﺟﻴﺮاﻧﻲ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﻴﻮن ﻣﺸﺘﺎﻗﺔ
ﻷﻫﻞ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻨﻲ ،اﻟﺬﻳﻦ أﻓﺘﻘﺪ أﺻﻮاﺗﻬﻢ وأﺧﺒﺎرﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻌﺎرك
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻧﻘﻄﺎع ﺟﺴﻮر اﻟﺤﻮار ﻣﻌﻬﻢ ،ﻣﻊ أنّ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻢ ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻗﻴﻘﺔ ﺳﻴﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام ،أو ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ،وﻻ
ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻷﻧﺲ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ،وﻻ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ أو ﻣﻮﺳﻜﻮ.
ﺗﺨﺬﻟﻨﻲ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎس واﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺒﻮر ﻓﻮق ﺟﺴﻮر اﳌﺪﻳﻨﺔ،
ﺟﺴﺮ اﻟﺼﺎﺧﻮر ،ﺟﺴﺮ اﻟﺤﺞ ،ﺟﺴﺮ ﻣﻴﺴﻠﻮن .وﳌّﺎ ﺻﺎر ذﻟﻚ ﻣﺘﻌﺬراً،
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﻫﺮب ﻋﺎﺋﺪاً إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،ﻻ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ ،وﻻ ﺑﺼﻴﺺ
أﻣﻞ .ﻓﺄﺗﻮﻫّﻢ أﻧﻨﻲ ﺷﺮﺑﺖ ﻛﺎﺳﺎً ﺑﺎرداً ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺮة ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻘﺎﻫﻲ
»ﺣﻲ اﳌﻮﻛﺎﻣﺒﻮ« اﳌﺆﻳِّﺪ  ،وأﻧﺎ أﺛﺮﺛﺮ ﺣﻮل اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ ،أو أﺗﻮﻫّﻢ أﻧﻨﻲ
ﺷﺮﺑﺖ ﻛﺄﺳﺎً ﺳﺎﺧﻨﺎً ﻣﻦ اﻟﺸﺎي ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻘﺎﻫﻲ »ﺣﻲ ﺑﺴﺘﺎن
اﻟﻘﺼﺮ« اﳌﻌﺎرض ،وأﻧﺎ أﺛﺮﺛﺮ ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ...

ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻴﻄﺎر
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

»ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻣﺘﻮرّم ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ«

»ﻟﻠﺘﻲ ﻓﻲ ﻳﺪﻳﻬﺎ اﻟﺸﻤﻮع اﻟﺠﺪﻳﺪة..
ﻟﺪﻳﻤﺔ ﺗﻜﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ وﻓﻲ اﳌﺪرﺳﺔ«
ﺗﻘﻮل ﻗﺼﻴﺪة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻠﻪ

اﻟﻔﺘﺎة ﺧﺮﺟﺖ ﻟﺘﻮّﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﺑﻌﺪ  85ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل.
ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة /اﻟﻠﻮﺣﺔ ،زﻫﻮر ﻋﺒﺎد اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﺔ ﺧﺠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي دﻳﻤﺔ اﻟﻮاوي،
اﺑﻨﺔ اﻷﻋﻮام اﻟـ .12ﺗﻘﻮل اﻟﺮواﻳﺔ إﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮرود اﻟﺼﻔﺮاء ،ﺣﻤﻠﺖ ﺳﻜﻴﻨﺎً ،ودﺧﻠﺖ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ
ﺑﻨﻴّﺔ ﻃﻌﻦ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ .اﻟﻄﻔﻠﺔ »ﻣﺠﺮﻣﺔ« ﺑﻌﻴﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،وﺗﺆﻛّﺪ إﺟﺮاﻣﻬﺎ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة:
ﻧﻈﺮة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻓﺮح ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﻋﻦ وﺟﻮد اﻷﻫﻞ واﻷﺻﺤﺎب ،ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺸﻤﺲ ﻣﺸﺮﻗﺔ،
ﻋﻦ ﻣﻠﻤﺲ ﺑﺎﻗﺔ اﻷزﻫﺎر ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻬﺎ .ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﺎﻣﻠﺘﺎن ﺛِﻘﻼً ﻻ ﻳُﺤﺘﻤَﻞ ،ﺗﺴﺮﺣﺎن ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﻻ ﻧﺮاﻫﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻧﻌﺶ ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺴﻦّ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة .وﻳﺼﻴﺮ ﺻﻌﺒﺎً ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ
ﳌﺎذا ﺗﺒﺪو اﻟﻄﻔﻠﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻬﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﳌﺎذا ﻻ ﺗﺒﺘﺴﻢ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﻷﺑﻄﺎل اﳌﻨﺘﺼﺮﻳﻦ ،ﳌﺎذا ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﺎرة
اﻟﻨﺼﺮ ،ﻻ ﺗﺘﻜﻠّﻢ ،ﻻ ﺗﺘﺤﺮّك ..ﺳﻤﻌﻮﻫﺎ ﺗﺮدد ﻓﻘﻂ »ﺑﺪي أروح ﻋﻠﻰ اﻟﺪار«.
ﻳﺨﻄﺮ ﻟﻲ ﻋﻨﺪ رؤﻳﺔ اﻟﺼﻮرة ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة» :ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻣﺘﻮرّم ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ« )ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻟﻔﺮوغ

ﻓﺮخ زاد( .ﺗﺼﻴﺮ اﻷﻏﻨﻴﺔ »ﻟﺪﻳﻤﺔ ﺗﻜﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻓﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ..ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ،وﻓﻲ ﻓﻢ اﻟﻐﻮل أﻳﻀﺎً«..
ودﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺷﺤﻴﺢ اﻟﻨﻈﺮ ،ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻜﻴﻨﺎً ﺑﻴﺪ وزﻫﺮ ﻋﺒّﺎد اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻴﺪ ،وﻟﺪت ﻓﻲ ﺑﻼد
ﻣﺤﺘﻠﺔ ،وﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞّ ﻳﻮم أن ﺗﻌﻮِّد ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ اﳌﺬﻫﻠﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺒﻼد ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل.
&&&
ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﻴّﺎً ﻧﺤﻮ  450ﻃﻔﻼً ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎً ﺗﺤﺖ ﺳﻦ  18ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻧﺤﻮ ﻣﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻴﻦ
 12و 15ﻋﺎﻣﺎً ،وﻫﻮ أﻛﺒﺮ رﻗﻢ ﻣﺴﺠّﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎزات اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل.
ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎً أن اﻷﻃﻔﺎل ﻫﻢ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت ﻫﺸﺎﺷﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮوب واﻻﺣﺘﻼل ،ﻧﻔﺴﻴﺎً
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻟﻜﻦ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ ﻫﻮ ﻗﺪرة اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا ،ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ واﻗﻊ
ﺑﺪﻳﻞ ﻳﺨﺘﺎروﻧﻪ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺎﻋﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻼل.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺪرﺳﺔ ﻏﺰّة ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻧﻤﻮذﺟﺎً ،ﻋﺎﻳﺸﺖ  3اﻋﺘﺪاءات إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﺣﺸﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم  2008وﻣﺎ زال أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻳﻌﺰﻓﻮن آﻻﺗﻬﻢ.
»ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺸﺮ أﻃﻔﺎل ﻫﻮن ﻣﺎﺗﻮا ..ﻛﺎن ﻓﻴﻪ أﻃﻔﺎل ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﺎﻷرض اﺳﺘﺸﻬﺪوا ﻫﻮن ﺑﻬﺎﳌﻜﺎن«.

ﻓﺠﻮة ﻓﻲ اﻟﺮﺻﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺼﺒﻲ ــ اﻟﻄﻔﻞ ﻧﻔﺴﻪ ،أﺣﺪ ﺗﻼﻣﺬة اﳌﺪرﺳﺔ ،ﻫﻜﺬا ﺑﻨﻀﺞ ﻣﻮﺟﻊ.
»ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ،ﻛﻨﺖ آﺧﺪ اﻟﻐﻴﺘﺎر وأﺣﺎول أﻧﺴﻰ ،وأﺣﺎول أﺧﻔﻒ ﻋﻦ ﻋﻴﻠﺘﻲ ﺷﻮي .أﻧﺎ ﺑﻌﺰف وﻳﺎرا
ﺑﺘﻐﻨّﻲ واﺧﻮاﺗﻨﺎ ﺑﻴﻨﺒﺴﻄﻮا« ،ﺗﻘﻮل ﻓﺘﺎة ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﻬﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺣﻮﻟﻬﺎ،
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﻬﻢ وﻣﻮاﺳﺎﺗﻬﻢ وﻣﻮاﺳﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة .أﻃﻔﺎل ﻳﻔﻜﺮون ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ
ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻋﺰ اﻟﺤﺮب ،ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أﻃﻔﺎل ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺳﻮى اﻟﺤﺮب ﻣﻨﺬ وﻟِﺪوا..
»ﺑﺎﻟﻘﺼﻒ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻨﺎ ﻧﻘﻌﺪ ﻧﻠﻌﺐ )ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ( ﻫﻨﺎ .ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺪا ﻗﺎدر ﻳﻌﻤﻞ إﺷﻲ ،ﻷن ﺣﺮب  2014ﻛﺎﻧﺖ
ﻃﻮﻳﻠﺔ 51 ،ﻳﻮم ،وﻛﺎن اﻟﺨﻮف ﺑﻘﻠﻮﺑﻨﺎ« ،ﻳﻘﻮل آﺧﺮ.
اﳌﺪرﺳﺔ دُﻣّﺮ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪوان ،واﻧﺘﻘﻠﺖ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﺪﻳﻢ .ﻫﻨﺎك ﺗﺠﺪ ﻓﺘﺎة ﺗﺤﺐ اﻟﻜﻼم
واﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ،ﺗﺮدد »ﻛﻠّﻮ ﺳﻼم ،ﻛﻠّﻮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وﺗﺮوﻣﺒﻴﺖ! ﺑﺤﺐ
ﻫﺎﳌﻜﺎن .ﺑﺤﺐ ﻫﺎﻟﺠﻮّ .ﻫﺎدا ﻣﻜﺎﻧﻲ.«..
ﻧﺴﺘﻌﻴﺪ ﺻﻮرة دﻳﻤﺔ ..إن ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻣﺘﻮرم ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ رﻏﻢ ﻫﺬا ،ﺗﺒﻘﻰ
ﺣﺪﻳﻘﺔ.

ﺻﺒﺎح ﺟﻠّﻮل
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ﻃﻔﻼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﻣﻌﺘﻘﻼ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ  ١٤أﻃﻔﺎﻻً .
وﺗﺤﺼﻞ  ٩٧ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ دون ﺣﻀﻮر
أوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳُﺒﻠَّﻎ  ٨٨ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ.

ﻗـﻀـﻴــــﺔ

ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻮغ اﳌﺸﻬﺪُ ذاﻛﺮةَ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﺛﻮرة ﻣﺘﻤﺪِّدة وﺛﻮرﻳﻮن ﻣﻨﺴﺤﺒﻮن
ﻓﻲ  19آذار /ﻣﺎرس  ،2011ﻳﻮم اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ
أدﺧﻠﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﻴﻨﺬاك ،ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺤﻲ ﻣﺒﺎرك ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ،اﻧﺘﺼﺮت »ﻧﻌﻢ« .وﻛﺎﻧﺖ أول ﻫﺰﻳﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟـ »ﻗﻮى
اﻟﺜﻮرة« اﻟﺘﻲ ﺣﺸﺪت ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑـ »ﻻ«.
وﻗﺘﻬﺎ أﺣﺴﺴﻨﺎ ﺑﺈﺣﺒﺎط ﺧﻔﻴﻒ ،ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﻞ اﻟﺬي أﻋﻄﺘﻪ إﻳﺎﻧﺎ اﻟﺜﻮرة.
ﻛﻨﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﻧﺎ أﻗﻠﻴﺔ ،وﺟﺎءت اﻟﺜﻮرة ﻟﺘﻌﻄﻴﻨﺎ إﺷﺎرة ﺧﺎﻓﺘﺔ ﺑﺄﻧﻨﺎ رﺑﻤﺎ
ﻟﺴﻨﺎ أﻗﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪ ،ﺛﻢ ﺟﺎء »اﺳﺘﻔﺘﺎء  19ﻣﺎرس« ﻟﻴﻌﻴﺪﻧﺎ إﻟﻰ وﺿﻌﻨﺎ
اﻷﺻﻠﻲ .ﺧﺎب أﻣﻠﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ ،وﻋﺎﻧﻴﻨﺎ اﻛﺘﺌﺎﺑﺎ ﺧﻔﻴﻔًﺎ ﻣﻊ ﺗﻮاﻟﻲ ﻇﻬﻮر أﻋﺪاﺋﻨﺎ
ﻛﺎﻷﺷﺒﺎح .اﻹﺧﻮان وأﺗﺒﺎع اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺎزم أﺑﻮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،أﺑﻨﺎء ﻣﺒﺎرك وأﺗﺒﺎع
رﺟﻠَﻲ ﻣﺒﺎرك ،ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن وأﺣﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ،وﻣﻦ وراﺋﻬﻢ ﺟﻴﻮش ﺿﺨﻤﺔ
ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓِﻈﻴﻦ ،ﻣﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﻘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺘﻴﻤﺔ ،وﻣﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن ﻋﺼﺎ
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺧﺔ اﻟﻌﺒﺪ .ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ اﻟﻜﺂﺑﺔ وﺑﺪأﻧﺎ ﻧﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻫﺰﻳﻤﺔ اﻟﺜﻮرة،
ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ ،ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ،ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﻜﺘﺐ
ﻋﻦ ﻫﺰﻳﻤﺔ اﻟﺜﻮرة.
وﻟﻜﻦ اﻷﻳﺎم ﻣﺮت وﻋﺮﻓﻨﺎ ﻃﻌﻢ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﳌﺮاوﻏﺔ اﻟﺘﻲ
ﺟﺎءت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ووﺿﻌﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
ﺧﻀﻌﻨﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وأُﺣﺒِﻄﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ .وﺻﻠﺖ اﳌﺴﻴﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺬروﺗﻬﺎ
ﺑﻔﻮز ﻣﺮﺷﺢ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
 ،2012ووﺻﻮﻟﻪ ﻟﺴﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼً ﻋﻦ ﻏﺮﻳﻤﻪ
أﺣﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺪأ ﺗﺬﻣّﺮٌ ﻳﻐﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺜﻮرﻳﻴﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻲ وﺧﻴﺎﻧﺘﻪ ﻟﻠﺜﻮرة ،واﺗﺠﺎره ،ﻫﻮ وﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ،ﺑﺎﻟﺪِّﻳﻦ ،ﺑﻞ وﺗﺬﻣﺮاً
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﺷﺎرﻛَﻨﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺬﻣﺮ ﻫﺬه
اﳌﺮة .إﻟﻰ أن ﺟﺎءت »ﺛﻮرة  30ﻳﻮﻧﻴﻮ« اﻟﺘﻲ ﻧﺰل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﻮار ﺟﻨﺒﺎً إﻟﻰ ﺟﻨﺐ
اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي ،إﻟﻰ ﺟﻨﺐ أﺑﻨﺎء ﻣﺒﺎرك ،وإﻟﻰ ﺟﻨﺐ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﻴﺶ
اﳌﺴﻠﺤﻴﻦ ،ﺿﺪ ﺣﻜﻢ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺬرﻳﻌﺔ
ﻻﺳﺘﻴﻼء اﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه أﻗﺴﻰ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻟﻨﺎ .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﻟﻠﺜﻮرة أن ﺗﻨﻬﺰم
ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘُﻬُﺰم ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻮارع »ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﻮد« ﻣﺜﻼً  .ﻟﻢ ﺗﺘﺄتَّ ﻫﺰﻳﻤﺘﻬﺎ إﻻّ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﻔﻮس اﻟﺜﻮرﻳﻴﻦ أوﻻ ،ﻋﺒﺮ
ﺷﻌﻮرﻫﻢ اﻟﺪﻓﻴﻦ أﻧﻬﻢ »ﺷﺮﻛﺎء اﻻﻧﻘﻼب« .ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ أنّ ﻣَﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻓﻲ 30
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻤﻠﻮن رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ
ﺣﻤﻠﻨﺎﻫﻢ ،وﻧﺎدى ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻛﺤﻞّ وﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺮ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻟﻢ ﻧﻌﺮف أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻟﻠﺤﻈﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﺒﻬﻨﺎ ﻛﺎن
اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻓﺎت .وﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﺪار إﻟﻴﻨﺎ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﻣﺮة أﺧﺮى .اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺧﺎﻓﺘﺔ وﻣﻨﻜﺴﺮة
ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺛﻢ ﺧﻤﺪت ﺗﻤﺎﻣﺎً ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺎود اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة.
ﻓﻲ ﻇﻼم أﻳّﺎم ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ »ﻣﺬﺑﺤﺔ راﺑﻌﺔ« ،ﻛﺘﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺰت ﻣﻔﺘﺘﺤﺎً ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ »ﺻﻼة اﻟﺨﻮف«» :ﻧﺠّﻴﻨﺎ م اﻟﺸﺮﻳﺮ/
ارﺣﻤﻨﺎ م اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ /اﳌﻌﺮﻛﺔ اﳌﺮة دي /ﻣﺶ ﻫﻴّﻨﺔ /اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻏﺎﻳﻤﺔ /ﻏﺮﺑﺎل
ورا ﻏﺮﺑﺎل /وف ﺻﻔّﻨﺎ اﻟﺠﻨﺮال /اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﺮﻋﺒﺔ /ووﻗﻔﻨﺎ زي اﻟﺠﺜﺚ/
ﺑﺎﺻّﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺑﺤﺔ /اﻟﺪم ﻋﻠﻰ ﺻﺪرﻧﺎ /ﺑﻨﻨﺘﺼﺮ؟ وﻻّ /ف ﻃﺎﺑﻮر
اﻟﺪﺑﺢ؟ /ﻫﻞ دا ﺳﺆال اﻟﻌﺎر /وﻻّ اﻟﺴﻜﻮت أﻗﺒﺢ؟ /ﻧﻨﺰل ﻧﻠﻢّ اﻟﻐﻨﺎﻳﻢ /وﻻّ
ﻧﻌﺪ اﻟﺠﺜﺚ؟«
&&&
ﻣﺎ ﻓﺎت ﻛﺎن اﻟﻮﺟﻪ اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻟـ 30ﻳﻮﻧﻴﻮ :وﺟﻪ اﻟﺤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ،
اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي أﺳﻬﻤﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻼ وﻋﻲ .وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﺟﻪ
اﻟﻮﺣﻴﺪ.
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب  30ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﺷﺎع ﺗﺴﺎؤل ﺣﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺣﺪاث ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ،وﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻮرة أم اﻧﻘﻼﺑﺎً .ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﺎ »ﺛﻮرة« ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺠﺠﻬﻢ:
ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺠﻨﺮال ﻛﺎن ﻓﻲ ﺻﻔﻨﺎ ،وﻟﻜﻦ ﺳﺒﻖ ﻧﺰوﻟﻪ ﻧﺰول ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ

ﻧﺮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎم  -ﻣﺼﺮ
اﳌﺪﻧﻴﻴﻦ .وﺻﺤﻴﺢ أن  30ﻳﻮﻧﻴﻮ أﺗﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ،وﻟﻜﻨﻬﺎ أزاﺣﺖ
رﺋﻴﺴﺎً ﺑﻌﺪ أن ﻫﺘﻔﺖ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ.
ﻧﺴﻠّﻢ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺑﺮز ﺣﺘﻰ .وﻟﻜﻦ ﻫﺬه »اﻟﺤﻴﻠﺔ« ﺣﻔﺮت أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ذاﻛﺮة اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ
ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ وﻫﻲ ﺗﺰﻳﺢ ﻣﺮﺳﻲ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻧﺤﻔﺮ ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﻬﻢ
اﳌﺸﻬﺪ اﻷول واﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ وﻫﻲ ﺗﺰﻳﺢ ﻣﺒﺎرك .ﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ ﳌﺎذا ﻳﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑـ »ﺛﻮرة ﺛﺎﻟﺜﺔ« ﺑﻬﺬه اﻟﻬﺴﺘﻴﺮﻳﺎ.
ﻛﺎن ﻧﺠﺎح »ﺛﻮرة  25ﻳﻨﺎﻳﺮ« ﻓﻲ ﺗﻨﺤﻴﺔ ﻣﺒﺎرك زﻟﺰاﻻً ﺿﺨﻤﺎً ﻫﺰ ﻣﺼﺮ
ﻛﻠﻬﺎ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻓﻌﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﻮات .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺒﻊ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻪ ،وﺳﻴﻤﺮ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻗﺒﻞ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻮاﺑﻌﻪ .ﻓﻤﺜﻼً  ،أﺣﺪ ﻫﺬه
اﻟﺘﻮاﺑﻊ ﻛﺎن اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻫﺰﻳﻤﺔ اﻟﺜﻮرة ﺳﻮى ﺑﺈﻗﻨﺎع اﻟﺜﻮار أن ﺗﺨﻠّﺼﻬﻢ ﻣﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺛﻮري ،أي ﺑﺎﻻﻧﺤﻨﺎء ﻗﻠﻴﻼً أﻣﺎم ﻗﻮة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ورﻛﻮب
ﻣﻮﺟﺘﻬﺎ ،وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﻌﺎد آﺧﺮ ،وﻫﻮ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي.
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺎن أن ﻣﺸﻬﺪ ﻋﺰل اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﳌﺒﺎرك ،ﺛﻢ ﻣﺸﻬﺪ
ﺧﻠﻌﻬﺎ ﳌﺮﺳﻲ ،ﺧﻠﻘﺎ وﻋﻴﺎً ﻏﺎﺋﻤﺎً ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء ،وﺑﺤﻖ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
ﻓﻲ ﺧﻠﻊ أي رﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺮﺿﻮن ﻋﻨﻪ .ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ،ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮداً أﻳﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ وﻻ أﻳﺎم اﻟﺴﺎدات اﻟﺬي اﻏﺘﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻃﻠﻘﺎت
ﻓﺮد ،ﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺛﻮرة ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ،وﻻ ﻓﻲ أﻳﺎم ﻣﺒﺎرك ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬا ،ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺜﻮرة ،اﳌﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮاﺳﻊ
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻤﺲ اﻟﺠﻤﻴﻊ .ﻻ ﺗُﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺤﺮر
اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺧﻠﻊ اﻟﺒﻨﺎت ﻟﻠﺤﺠﺎب ،ﻛﺘﺎﺑﺔ

اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺒﺬﻳﺌﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﺎ ،ﺗﺰاﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮة
اﻹﻟﺤﺎد ،اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ ،اﻟﻬﺠﻮم ﺿﺪ اﳌﺘﺤﺮﺷﻴﻦ ،اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
اﳌﺜﻠﻴﻴﻦ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗُﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .ﻗﺒﻞ  25ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻘﺼﻮراً ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻴﺒﺎت واﳌﻘﺎﻻت اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ،أﻣّﺎ اﻵن ﻓﻬﻮ ﻳُﻨﺎﻗَﺶ ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﻮت واﳌﻘﺎﻫﻲ وﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﺘﻰ إن ﻛﺎن
ﻻ ﻳﺰال ﻣﻤﻨﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .ﻓﺘﺒﺪل اﻟﺨﻄﺎب
اﳌﻌﺎرض ﻣﻦ واﺣﺪ ﻳﺨﺘﺰل اﳌﺄﺳﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ »اﻷﻗﺼﻰ اﻷﺳﻴﺮ« ،إﻟﻰ
آﺧﺮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺑﻘﻮة
ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ .ﻛﺎن اﻟﺜﻮرﻳﻮن ﻫﻢ اﻟﻘﺎﻃﺮة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎر.
أﻃﻠﻘﻮه واﻧﻬﺰﻣﻮا .وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮﻫﺮ واﻟﻌَﺮَض،
ورأﻳﻲ أن ﻫﺬا ﻣﻤﻜﻦ ،ﻧﻘﻮل إن اﻟﺜﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻨﺴﺤﺒﻮن ﻟﻜﻦ اﻟﺜﻮرة ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ
اﻟﺘﻤﺪد.
ﺗﺮﻳﻨﺎ ﻗﺼﺔ ﺗﻈﺎﻫﺮات  30ﻳﻮﻧﻴﻮ ،واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ أدّت إﻟﻴﻬﺎ وﻧﺸﺄت
ﻋﻨﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻔﻜﻜﺖ ،ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﻜﻞ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع،
وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻜﻨﻴﻚ أن ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻟﻮ ﺑﺒﻂء ،وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
واع.
&&&
ﻳﺼﻒ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﻳﺪو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﺑﺎﳌﺆاﻣﺮة اﳌﻌﺪة

ﻟﺘﻔﺘﻴﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ .وﺣﺠﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺼﻮّروﻧﻬﺎ داﻣﻐﺔ :ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻓﺔ
أن ﺗﻨﻔﺠﺮ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻠﻴﻬﺎ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ
واﻟﻴﻤﻦ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ؟ رﻓﻀﻬﻢ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺼﺪﻓﺔ ﻳﺆدي ﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﻨﻲ
اﻟﻔﻮري ﳌﻔﻬﻮم اﳌﺆاﻣﺮة ،ﻣﻊ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﻢ ﳌﻔﻬﻮم ﺛﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ .ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻫﻨﺎ أن
ﻧﺘﺨﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺎً ﻗﺪﻳﻤﺎً ،ﻓﺮﻧﺴﻴﺎً أو ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎً ﻣﺜﻼ ،ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت
وﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ ،وﻳﻌﺰي ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄنّ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻔﻮﻳﺔ وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺑﺮة ﻣﻦ أﻋﺪاء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ.
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺸﻌﻮب ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،أو ﺗﺘﺠﺎور ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ .وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت أﻛﺜﺮ دﻗﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻓﻴﻪ أﻓﺮاده ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺳﻮاء
ﺑﺴﺒﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻟﻮﺟﻮد ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاده ،ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻬﺪَي  25و 30ﺑﺎﻷﺳﺎس.
ﻳﺤﻜﻲ آﺑﺎؤﻧﺎ أن ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ ﻗﺪ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﻮل .ﺻﻤﺖ
ﺛﻘﻴﻞ ران ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﺛﻨﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻧﺰول اﻟﺴﺎدات ﳌﻄﺎر ﺑﻦ ﻏﻮرﻳﻮن ﺛﻢ
ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ .وﻳُﺤﻜﻰ أن اﳌﻨﺎﺿﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺎر وﺣﺪه ﻓﻲ
ﺷﻮارع وﺳﻂ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻼﻓﺘﺔ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺗﺴﻘﻂ ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ« .ﺷﺨﺺ
واﺣﺪ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث،
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺂﻻف اﻗﺘﺤﻤﻮا اﻟﺸﻮارع ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮﺗَﻲ ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻻ ﺗﺨﺎف اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻵن ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﻣﺆاﻣﺮات اﻟﻘﺼﻮر ،ﻛﻤﺎ
ﻛﺎن دأﺑﻬﺎ داﺋﻤﺎً ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﺎف ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ )اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻔّﺰ ﺑﺪورﻫﺎ
ﻣﺆاﻣﺮات اﻟﻘﺼﻮر( .واﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻻ ﺗﻨﻲ ﺗﺮﺳﻞ اﻹﺷﺎرات ،أوﻟﻬﺎ ،ﻟﻠﻤﻔﺎرﻗﺔ،
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎم  2014اﻟﺘﻲ وﺻﻞ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ ،واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻟﺠﺎﻧﺎً اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ارﺗﻌﺐ
إﻋﻼﻣﻴﻮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻟﻔﺮط ﺧﻮاﺋﻬﺎ .ﺑﺪأ اﻟﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻨﺬ
ﻟﺤﻈﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ .وﻣﻦ وﻗﺘﻬﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺆﻳﺪوه ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ،وﻳﺄﺧﺬ إﻋﻼﻣﻴﻮن
ﻣﻌﺮوﻓﻮن ﺑﻮﻻﺋﻬﻢ ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻠﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻪ .وﻣﻦ
ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻬﻢ ﻟﻪ ،ﻳﺨﻔﺖ ﺻﻮﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ وﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪاﺋﺤﻬﻢ
ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﺗﻘﺎﺑَﻞ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﻳﺔ .ﺑﺪا ﻫﺬا واﺿﺤًﺎ أﺷﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻮﻟﻴﻮ رﻳﺠﻴﻨﻲ ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺗﻨﺎزل ﻣﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺳﺮدﻳﺎت ﻣﺘﺸﻜﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺳﻮاء اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
أو اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو اﻷﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .ﺣﺘﻰ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪي اﻟﺴﻴﺴﻲ
ﻳﺴﻮد ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﻬﻢ ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ ،ﻓﻠﻮ ﺣﺎﺑﻰ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺜﻮار
ﻣﺜﻼ ،وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻜﻼم ،ﻳﻐﻀﺒﻮن وﻳﻬﺪدون ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ دﻋﻤﻪ ،وﻓﻲ ﻳﻘﻴﻨﻬﻢ
أﻧﻪ ﺳﻴﺨﺎف ﻷن إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء أﺿﺤﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ
اﻷﺧﻴﺮة .اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ واردا أﻳﺎم ﻣﺒﺎرك.
وﺟﻮد ﻣﺒﺎرك ،ﻓﻲ أﻏﻠﺐ ﺳﻨﻮات ﺣﻜﻤﻪ ،ﻛﺎن ﺑﺪﻳﻬﻴﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﻔﻜّﺮ ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ .ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ اﻵن ﻳﺴﺄل اﻵﺧﺮ وﻳﺴﺄل ﻧﻔﺴﻪ» :ﻫﻞ
أﻧﺖ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺴﻲ أم ﺿﺪه ،وﳌﺎذا؟« .ﻳﺸﻌﺮ ﻣﺤﺒﻮ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺨﺬﻻن إذا
ﻣﺎ ﺧﻴﺐ رﺋﻴﺴﻬﻢ آﻣﺎﻟﻬﻢ ،وﻳﺨﺘﺮﻋﻮن ﺣﺠﺠﺎً ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ،ﻷﻧّﻬﻢ
ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك ،أو اﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،أو
اﻷﻗﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ .وﻣﻊ ﺗﺮدي اﻟﻮﺿﻌَﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻷﻣﻨﻲ ،وﺗﻌﺮُض ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ،
ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ إﻟﻰ ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ.
وﻟﻜﻦ ،وﻣﻨﻌﺎ ﻣﻦ اﻹﻏﺮاق ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎؤل ،ﻧﺬﻛّﺮ أن اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺤﻜﻢ
ﻣﺼﺮ ،وأﻧﻪ ﺳﻴﻈﻞ ﻳﺤﻜﻢ رﺑﻤﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ،وأنّ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻛﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎداة اﻟﺜﻮرة ،وأن اﻟﺜﻮرﻳﻴﻦ ﻣﻬﺰوﻣﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ
ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﻣﻨﺬ  .2011ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻫﺬا ،ﻻ ﻳﺰال اﻟﺴﻮس ﻳﻨﺨﺮ ﺟﺪار اﻟﺼﻤﺖ،
وﻟﺪﻳﻨﺎ إﺷﺎرات ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮﻗﻌﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺪوﻳّﺔ.

ﻧﺎﺋﻞ اﻟﻄﻮﺧﻲ

رواﺋﻲ وﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان :ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻼم أم اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻣﺤﺎرﺑﻴﻦ؟
ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻦ اﳌﺘﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان اﻟﺬي أﻋﻘﺐ  30ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻷﻫﻠﻲ ،ﻋﺎد أواﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ
زﻋﻴﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﻳﺎك ﻣﺸﺎر ﻟﻴﺘﺴﻠﻢ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ أول ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ ،وﻫﻮ اﳌﻨﺼﺐ ذاﺗﻪ اﻟﺬي أدى إﺑﻌﺎده ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ
اﻟﻌﺎم  2013إﻟﻰ ﺗﻔﺠّﺮ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ أواﺧﺮ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻤﻘﺘﻞ
ﻋﺸﺮات اﻵﻻف وﻧﺰوح ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.
ﻋﻮدة ﻣﺸﺎر ﺗﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ وﺿﻐﻮط ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﺧﺎﺻﺔ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺘﻲ رﻋﺖ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،وﺑﻌﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪات
ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻴﺮ وﻣﺸﺎر،
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺴﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة.
واﻟﺘﻌﺜﺮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺎب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺤﺮب
اﺗﺨﺬت ﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎدا ﻗﺒﻠﻴﺔ وإﺛﻨﻴﺔ ،إذ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﺪﻳﻨﻜﺎ،
أﻛﺒﺮ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﺸﺎر ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﻨﻮﻳﺮ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ .واﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻦ ﺿﺎرب ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أنّ ﻛﻴﺮ
ﺣُﻤﻞ ﺣﻤﻼ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ اﺑﺘﺪاء ،ﻷﻧﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺮّح
ﻣﺮة ،ﻳﻜﺎﻓﺊ اﳌﺨﻄﺊ وﻳﻀﻊ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻓﻤﺸﺎر ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻛﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮد ﺣﺎول اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ،
ﻟﻜﻨّﻪ ﻓﺸﻞ.
ﻟﻜﻦ ﻛﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ،ﻗﺮّر اﻻﻧﺤﻨﺎء أﻣﺎم ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﻴﺪه .وﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ،
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺟﻮﺑﺎ ﻣﻦ

اﻟﺴّﻼح ،وإﺛﺎرة اﻟﻌﻘﺒﺎت أﻣﺎم ﻋﻮدة ﻣﺸﺎر ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺠﻨﻮد اﻟّﺬﻳﻦ
ﺳﻴﺮاﻓﻘﻮﻧﻪ وﻧﻮﻋﻴّﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ،واﻷﻫﻢّ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺧﻠﻖ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﺜﻞ إﻋﺎدة ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ  28وﻻﻳﺔ ﺑﺪﻻً
ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،وﻫﺬا واﺣﺪٌ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟّﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗُﺘﺮك ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﻟﻜﻦ ﻛﻴﺮ وﺿﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺪوﻟﻴّﻮن أﻣﺎم اﻷﻣﺮ
اﻟﻮاﻗﻊ وﺣﺸﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أرﺑﻊ

وﻣﻊ أنّ ﻋﻮدة ﻣﺸﺎر ﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ
 30وزﻳﺮا ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻬﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻛﻴﺮ ،واﻟﺒﺎﻗﻮن ﻳﺘﻮزﻋﻮن
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت 10 :ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﺸﺎر ،واﺛﻨﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ،واﻵﺧﺮان ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎوﺋﻲ ﻛﻴﺮ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻀﻤﻮا إﻟﻰ
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﺸﺎر ،وأﺑﺮزﻫﻢ دﻳﻨﻖ أﻟﻮر اﻟﺬي أﺻﺒﺢ وزﻳﺮا ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻟﻮزراء.
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ،
ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻌﻜﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻀﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﺮاع ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺬﻳﻦ أﺳﺎءوا اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺑﺪدوا ﻣﻮارد اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪي وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﺿﻊ ،ﺑﺪاﻳﺔً ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ،وﺗﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﻌﺎش اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﺻﺔ أنّ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  98ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺘﺪﻫﻮر ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،واﻟﺘﺰام ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﻨﻮب
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ رﺳﻮم ﻋﺒﻮر ﻧﻔﻄﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻮدان ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺠﺎه اﻟﺴﻮدان ،ﻓﺈنّ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻳﺒﺪو ﻗﻠﻴﻼ ﺟﺪا ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي دﻓﻊ ﺟﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻄّﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺳﻮم اﻟﻌﺒﻮر ،وﻫﻮ ﻣﺎ واﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ.
وﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﻮدان ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻟﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻮﺑﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  2012وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﻛﺜﺮ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود وﻋﺪم دﻋﻢ اﳌﻌﺎرﺿﻴﻦ ،وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﻼﻓﻴّﺔ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻴﻒ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸّﻘﺎق ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻔﺠﺮة ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺠﻨﻮب ،وﻣﻨﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻨﻲ .ﻓﻬﻞ
ﺳﻴﺘﺨﻠﻰ ﻛﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻴﻮﻏﻨﺪي اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻣﻜّﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﻮد
أﻣﺎم اﳌﺘﻤﺮّدﻳﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻣﺸﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻴﺎدات
اﳌﺘﻤﺮّدة ،إذ ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻈﻠﺔ ﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ ﻋﺪﻳﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺮ ﻷﺳﺒﺎب
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻤﺮد؟

ﻓﺒﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺸﺎر اﻟﻘﺴﻢ ﻧﺎﺋﺒﺎ أول ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ،
ﺗﺤﺮّﻛﺖ ﻗﻮّات ﻣﺘﻤﺮّدة ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﺳﻢ »أﻧﻘﺬوا اﻟﻮﻃﻦ« ،وﺗﺴﺘﻬﺪف
ﻛ ًّﻼ ﻣﻦ ﻛﻴﺮ وﻣﺸﺎر ،وﻫﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ إﺣﺪى ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪﻳﻨﻜﺎ وﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺿﻤّﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﻀﻌﺔ آﻻف ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺗﻠﻴﻦ.
اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺬي ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ

ﺻﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮل اﳌﻨﺘﺤﺮة
دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻮﺳﻢ »اﻧﺘﺤﺎر اﻟﻌﻘﻮل« أﺳﺮع ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻒ .ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮب أﺧﻲ اﻟﺰاﺋﺮ
واﻟﻮاﻓﺪ واﳌﺼﻄﺎف ،إذا رأﻳﺖ ﳌّﺔ ﻋﻘﻮل ﺗﻘﺬف ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﺎرات ،ﻻ ﺗﺘﻌﺠﺐ
وﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺎﺗﻔﻚ وﻻ ﺗﺴﺘﻨﺠﺪ ﺑﺄﺣﺪ إذا ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪت ﻋﻘﻼً ﻳﺼﺪم ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ،
أو ﻳﺸﻨﻖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻫﺬا ﻳﺤﺪث وﺳﻴﺤﺪث ﻛﺜﻴﺮاً ﻫﺬه اﻷﻳــﺎم ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺸﺎﺷﺎت و »اﻟﺒﺮوﻓﺎﻳﻼت«.
اﻟﺮؤﻳﺔ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﺄن زﻋﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﺒﺮ أﻓﻮاﻫﻬﻢ وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻏﺎزات
ﻣﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﻤﻮض وﻣﻮاﻧﻊ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ واﻟﻮﺿﻮح.
ﻻ ﺗﻘﺎﻃﻊ أﺧﺎك إذا ﻓﺎﺟﺄك ﺑﺮأي ﻣﺎ ،أو ﺷﺎﻫﺪت ﻋﻘﻠﻪ ﻳﻘﻔﺰ ﻣﻦ رأﺳﻪ وﻳﻨﺘﺤﺮ .ﻟﻦ
ﻳﺪوم ﻫﺬا ﻃﻮﻳﻼً  ،ﻫﺬا ﻣﻮﺳﻢ ﻣﺆﻗﺖ وﺳﻴﻨﺒﺖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ ﻋﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ وﻏﺾ وﻧﺸﻴﻂ.
ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار

ﺗﻨﺘﺤﺮ اﻟﻌﻘﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﳌﻨﻄﻖ ﻣﺮة ،وﺗﻨﺘﺤﺮ اﻟﻌﻘﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﺮة أﺧﺮى .اﻟﻌﻘﻮل ﺗﻨﺘﺤﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ وﻓﻲ ﺧﻨﺪﻗﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ.
ﻳﻔﻀّﻞ أﻳﻀﺎً أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻦ رأﺳﻚ وﺗُﺮﻳﺢ وﺗﺮﺗﺎح،
ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ أﺑﺪاً ﻟﻔﻜﺮﺗﻚ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻜﺮة ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﺴﺨّﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﺪوء واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺤﺎرات ،ﻷﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺎﻧﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﻛﻨﺲ اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ ﺗﻠﻜﻢ
اﻷدﻣﻐﺔ اﳌﻴﺘﺔ.
أش! وﻻ ﻛﻠﻤﺔ ،وﻻ ﺣﺮف ،وﻻ ﺿﻤﺔ وﻻ ﻓﺘﺤﺔ ،ﻋﻘﻠﻚ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﻬﺮوب ،ﻫﺬه ﻣﻐﺒّﺔ
أن ﺗﺪﺳﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء وﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺮاﻗﺐ أي ﺷﻲء وﻳﺤﻠﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء .ﻟﻘﺪ ﻗﺬﻓﺘﻪ ﻓﻲ
اﻷرض ﻓﺘﺤﻮَّل إﻟﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ وﻳﻀﺒﺐ اﻟﺠﻮ اﻟﻌﺎم وﻳﻌﻤﻴﻨﺎ!

اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﺪودﻳّﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻮﺳﻄﺎء .ﺑﻞ ﻳﺬﻫﺐ
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر أنّ اﻟﺨﻄﺄ ﻳﻜﻤﻦ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻬﺞ ،وﻫﻮ ذاﺗﻪ
اﻟﺬي ﻃُﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ،ﻟﻜﻦّ أﻳّﺎً ﻣﻦ أﻫﺪاف اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻼم ﺗﻠﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ .ﻓﺨﻴﺎر اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ رواﺟﺎ واﻧﺘﻬﺖ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2011ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌﻮﻋﻮد ،ﺑﻞ وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺒﻠَﺪان اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإرﺿﺎﺋﻬﺎ ﻋﺒﺮ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﻏﻴﺎب اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ وﻣﺒﺪأي اﳌﺴﺎءﻟﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .وﻫﻮ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان.
اﺗﻔﺎق ﺳﻼم اﻟﺴﻮدان ﻛﺎن ﻳﻀﻊ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ ﻟﻠﺠﻨﻮب ﻛﺄﺣﺪ
اﻟﺨﻴﺎرات ،وﻫﻮ ﻣﺎ رﻛﺰت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ واﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ .أﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﻘﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳُﻔﺘﺮض أن ﺗﻌﺪ
ﻟﻠﺒﻼد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ  30ﺷﻬﺮا ،ﺗﻀﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﻟﺤﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺬي ﻗﺎد اﻟﺤﺮب ﺿﺪّ اﻟﺸّﻤﺎل .ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻘﻖ
اﻟﻘﺒﻠﻲ وﻣﺮارات اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺷﻬﺮاً اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ ،ﻓﺈنّ
اﻟﺘﺴﺎؤل اﳌﻄﺮوح ﻫﻮ ﻋﻤّﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أن ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ
ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻘﻔﻞ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻷﻫﻠﻲ.

اﻟﺴﺮ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻣﺨﺘﺺّ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻂ
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ألف طن من القمح بيعت في سوريا
العام املاضي ،بينما كان منتجو القمح
يبيعون قبل عام  2011قرابة  4ماليين طن من القمح
سنويا يُستهلك  2.5منها داخليا ويصدّر الباقي.

نـوافــذ

الوزير في الزاوية
حج وزير سابق إلى الزاوية يبحث عن بركة الشيوخ
بالتالوة والذكر والصدقة ،وقد ظهرت عليه فوائد
الزيارة وكتب على صفحته في فايسبوك «تأملت فتعلمت
فتغيرت» ،وأضاف مخاطبا من صدّقه «أنا مريض أدعوا
لي بالراحة» .سخر املعلقون من كون الله هداه فجأة في
سن السابعة والسبعين .وردّاً على األعداء ،رحب به أبناء
املنطقة التي ينتمي لها .ومع صورة الترحيب تعليق ودود
«مرحبا بك في بالد أمك .تستاهل كل خير عمو».
من يريد الشر بعمو؟
يتعلق األمر بوزير الطاقة الجزائري األسبق ،شكيب
خليل ،املتهم بالفساد والذي شرع يزور الزوايا غرب
الجزائر في نيسان /أبريل  2016ويحظى بتكريمات
الشيوخ واألعيان .إذاً اللعنة على ما يروَّج في العاصمة
التي ال تحترم «عمو».
حصل شيء قريب من هذا في منطقة تبعد 300
كيلومتر إلى الغرب من هذه الزاوية .شرق املغرب،
عندما حج وزير إلى الزاوية البودشيشية بعد أن أعفي
من منصبه بسبب شراء أربعة آالف دوالر شوكوالتة
لعقيقة ابنه من املال العام .عادة يشتري الشوكوالتة
لضيوف مكتبه وهذا قانوني .لكن أراد أن يذوق أهله
الحالوة مجاناً ،فانكشف ،وجعلته الصحافة موضوع
سخرية يومية .وللترويح عن نفسه في أجواء التقوى
والذكر ،لجأ للزاوية التي تقع في منطقة والدته .هكذا
يتضح أنّ الزوايا واألضرحة ال تكتفي بعالج الفقراء
من سوء الطالع وتأخر الزواج والعقم ومس الجن
والجنون ،بل إنها في خدمة الوزراء الفاسدين بفضل
التسامح الصوفي والعفو عما سلف.
اعتكف الوزير الشاب نسبياً ــ  44سنة ــ في الزاوية
ورفض الحضور إلى الرباط للمشاركة في حفل تسليم
السلطات .وكتبت الصحف بأن الوزير شوهد بين
املريدين في الزاوية البودشيشية وهو «في حالة خشوع
وخضوع» ،وقد ندد املريدون بالطريقة املُهينة التي أخرج
بها من الحكومة.
من يريد الشر بابن العم؟
يعتبر الوزير املغربي عبد العظيم الكروج خروجه من
الحكومة مؤامرة من قيادة حزبه ،ألن زعيم الحزب (وسنّه
ثالثة وسبعون عاما) حصل حينها على منصب وزير
الشباب في حكومة عبد اإلله بنكيران املعدلة للمرة الثالثة.
الوزيران املتهمان واثقان بأن انتماءهما للزاوية

حـلـــــم..

والشرفاء يمحوان الخطيئة .تمحو هذه املمارسات
الفعلية جل األفكار الشريرة حول الزوايا .يقول املؤرخ
اإلسباني دييوغو دي طوريس ــ زار مراكش سنة 1546
ــ في كتابه «تاريخ الشرفاء» بأن «من يتخذ لقب شريف
وصالح بإمكانه أن يفعل ما يشاء في املغرب».

الرمزي للصوفي وزنه تماما .وقد استمرت االحتفاالت
بمواسم األولياء وصارت تحت كاميرات التلفزيون.
استنتاج :إن رواج كتب التصوف ومختلف األشكال
التعبيرية املستخدَمة في املجال تستجيب لحاجة
اجتماعية.

هذا طبيعي في املغرب حيث لم يخبُ صوت الزوايا قط.
أما في الجزائر ،فحاربت السلطة االشتراكية بقيادة
هواري بومدين الزوايا وهدمت بعضها وسجنت بعض
شيوخها ،لكنها استعادت دورها إبان العشرية السوداء
 2002-1991ملحاربة اإلرهاب .وهذه وصية أميركية
حميدة.

منذ قــرأت في كتاب ليفي بروفنسال «تاريخ
الشرفاء» ( )1922عن وجود ألفَي وليٍّ صالحٍ في املغرب
وأنا قلق من قدرة املغرب على دخول عصر الحداثة
وهو يحمل ذهنية الهوتية تعود للعصر الوسيط.
تخبرنا سير الصلحاء التي تمتلئ بها املكتبات
باألمراض التي يعالجها األولياء ،فهم يسهّلون عيش
الناس بالبركة ،يعالجون األمراض مثل العقم وموت
األطفال والجنون .وأشهر ولي مغربي ،وهو «بويا
عمر» ،يعالج الجنون.

بخالف هاتين الحالتين ،هذا مثال مضاد :استقال وزير
الصناعة والطاقة والسياحة اإلسباني بعد أن ورد اسمه
ي علم بكل
في أوراق بنما .واعترف الوزير« :لم يكن لد ّ
املعلومات التي وقعت في السنوات العشرين املاضية..
هذه األنشطة التجارية لم تكن أبداً متصلة بنشاطي
السياسي ،لكن مع ذلك ،وبسبب اإلساءة الواضحة التي
سببتُها للحكومة ولحزبي ولرفاقي وملن صوتوا لي ،قرّرت
االستقالة من منصبي».
لم يلجأ الوزير للدير والكنيسة بل اتخذ قرارا سياسياً،
محترِماً من صوتوا له .يبدو أن الوزير اإلسباني يتصرف
ضمن منظومة معرفية وقيمية مخالفة ملا لدى نظيريه
املغربي والجزائري .ال يرى الوزير اإلسباني فوائد عالجية
في األديرة.
لم يعترف الوزير املغربي املخلوع في شبابه ،ولم يخجل
بل وجد في الزاوية الراحة الروحية التي لم يجدها
في الحقل السياسي .وقد قرر أعضاء الحزب بالجهة
االحتجاج على إهانة الوزير التابع لقبيلتهم ووليهم .لو
لم يكن ينتمي ملنطقته بالوالدة ملا احتج هؤالء .وهذا مثال
لصمود مؤسستي القبيلة والزاوية في مواجهة الدولة.
لإلشارة ،سبق ألتباع الزاوية الكتانية في  1912أن لعبوا
دورا كبيرا في خلع سلطان وتنصيب آخر.
مع مثل هذه الوقائع ،ال يحق للمرء أن يندهش من
آالف الكتب التي تعرضها الخزانات املغربية عن األولياء
والتصوف .يبدو ذلك أمــراً غريبا في القرن الواحد
والعشرين .لكنّ ما جرى بعد الربيع العربي أكّد بشكل
حاسم حيويّة الجسم الصوفي .إنّه حي ويعمل بل
ويهجم .فلم يتعرض أي ضريح مغربي لضرر صغير،
بينما جرى نسف أضرحة في دول أخرى ،وحاليّا تتم
إعادة بنائها في جمهورية مالي .لم يفقد الرأسمال
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في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد
والعشرين كثر األطباء ،لكن لم يفقد األولياء وظيفتهم.
ويبدو أن الولي تفوق على الطبيب في عالج جنون الوزراء.
ويقوم الــوزراء مع املريدين بحركات جذب ورقصات
تخلصهم من غمتهم ومن طاقتهم الزائدة.
يفسر السوسيولوجيون املغاربة ظهور الزوايا
بالبؤس الذي عرفه املغرب في القرنين  15و 16ميالدي.
ويفترضون أن البؤس زال ،وبالتالي فإن األشباح التي
خرجت من الزوايا يجب أن تزول .يبدو أن البؤس لم
يزل .قد يكون حال الوزير جيّداً اقتصاديا ،لكن يبدو أنّ
البؤس في جمجمته.
لكن هذا ال يعني غياب القديسين في ثقافته .فاملعجم
الهاجيوغرافي يعرض سيرة حوالي ستة آالف قديس
مسيحي ،كانوا يعالجون العقم والجنون ومس الجن
والبرص ..لكن الوزير اإلسباني لم يقصدهم ..ألنهم في
إسبانيا غادروا املنظومة املعرفية للعصور الوسطى .في
املغرب لم نقطع مع معايير التصديق وما زالت املنظومة
املعرفية لذلك العصر تملي ردود األفعال ،خاصة في
األزمات.
والغريب أنّ الوزيرين ،الجزائري واملغربي ،درسا في
أميركا لكنها لم تحررهما من الحاجة ألبناء العم والبركة
بعد أن اتهمتهما دولتاهما بالفساد.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ في بشاعة السجن ـ منى علّم
ـ التدبير السياسي إلصالح قانون األسرة باملغرب ـ لطيفة البوحسيني
ـ ال تحطِبوا الضمائر لكي ال يُغْرقنا الظالم ـ سعيد سلطان الهاشمي
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

«مش ساكتين»
راية شمالي :ساعات وأنا
عكرسي ممنوع أتحرك إلّ
عالحمام ،وحدّي شرطيين
ليراقبوني ،وملا سمحولي انام
عالكرسي بمكتب كلبشوا
ايديّ واجريّ كمان وقالولي:
دبّري حالك .مسَكوني
شرطيين وجرّوني عاملحكمة،
وأول ما فاتوا قال واحد منهن:
احزروا شو جبتلكو معي
هدية :قاصر.

عدن طاطور :ملا وصّلوني
من كيشون للمحكمة بسيارة
كبيره إلي بتكون معتمة
عاآلخر ،وفي بس أكم خزق
صغير بيفوت منه ضو ،مع
كلبشات بايدي واجري
وبقدرش أعرف شو بصير
حولي برا ،وفجأه منوصل
املحكمة ،بتفوت السيارة ع
موقف كثير معتم وبطلعو
كلهن من السيارة وبضل بس
انا ،ومش يقولو انه وصلنا،
بقيت يمكن  10دقايق مش
فاهمه شو عم بصير..

من مشروع «مش ساكتين» ملؤسسات وجمعيات في املناطق املحتلة  .1948تصوير :محمد بدارنة.

مدونات

ملاذا قتلوا عمر باطويل؟

عن حلب منذ زمن..

كل سنة والصحافيون الجدعان ..جدعان

الشاب اليمني الفتي جميل القلب والفكر عمر باطويل ذو الثمانية عشر ربيعاً ..قتله الجهالء أعداء الله،
الزاعمون انتساباً إلى الله بينما هم املفسدون وما يشعرون.
قتلوه بتهمة الردة ،وكتاباته تنطق بالحكمة والرشاد..
قتلوه زاعمين أن الله أمرهم بهذا وهو الذي سخّر قلمه غيرةً على الدين وجهاداً في سبيل استعادة
صورته اإلنسانية األخالقية املختطفة..
قتلوا عمر ألنه قال« :عندما يعرفون الفرق بين العالم والكاهن سيستعيدون عقولهم!»
قتلوه ألنه قال« :إذا رأيت املساجد تبث الحقد والكراهية والعنصرية في نفوس البشر باسم الدين فاعلم
أنها ليست دوراً لعبادة الرب وإنما دورٌ لعبادة الكهنة».
قتلوه ألنه قال« :كيف ننتظر سالماً من جماعات شعارها املوت؟»
قتلوه ألنه كتب« :نكتب حتى نحطّم تلك الخرافات التي أنهكت حياتنا ودمرت بلداننا ،نكتب حتى
تعودوا إلى رشدكم .سنكتب ولن نتوقف حتى يعيش الجميع بسالم وحبّ وحرية» .قتلوه ألنه رأى الله
في الزهور بينما هم رأوا الله في القبور.
( )...ملاذا قتلتموه أيها الحمقى؟! أتظنون أنكم تطفئون نور الله برصاصة؟ ويأبى الله إال أن يُتمّ نوره
ولو كره الظالميون..
آمنت بدين العدل والحب والسالم ،آمنت بدين عمر باطويل.

صيف  ،2007كان صباحاً ندياً .يمرّ النسيم وكأنهُ يسلم بمودة على
الجميع .ال ذباب في الجو لتهشه عن لقمتك ،وال نار الشمس التي تضرب
رأسك بحزمة حرارة تذيب كل أفكارك وأحالمك فيه .ال شيء هنا سوى جمال
الصباح وصوت الحياة كما يجب .كنتُ أقضم فطيرتي بالزعتر والجبنة
وأنسى أن أمضغها في محاولة مني الستيعاب السالم في داخلي .وأنا أنظر
إلى العربات واملارة أمامي وأدرك كم أن وجه الحياة جميلٌ بدون حرب .صخب
األلوان حولي شوّش عليَّ بقائي في مكان جلوسي حيث جسدي .كنتُ أطيرُ
مع كل صوت يصلني من بائع متجول ،تاجر يهمُّ بفتح باب تجارته أو بنات
صغيرات كنّ يتوجهنَّ نحو املخبز وأخذ مكانهن في الصف لشراء الفطائر.
موظفات متوجهات إلى مقر عملهن بكامل أناقتهن وعطرهن الثقيل .سواق
حافالت و»سرفيس» صغيرة يتحركون في كل االتجاهات .عجائز وكبار في
السن يشقّون غبش صباحاتهم نحو مقهى آمن .إنها الحياة بكل طاقتها
كانت تتحرك أمامي على الرصيف والشوارع واألبنية التي لم أدخلها ..الحياة
التي نسيتُ وجهها في لحظة ما وأنا غارقة في عتمة الفقد والحرب في وجه
نينوى وجسد العراق..

 3أيّار /مايو هو اليوم العاملي لحرية الصحافة ..يتكلم صحافيو العالم كله في صحفهم وعلى شاشاتهم
عن االنتهاكات اللي يقابلها الصحافيون في شغلهم ،وهيفكّروا قرّاءهم ومشاهديهم بالصحافيين اللي ماتوا أو
اتسجنوا علشان حاولوا يوصلوا تغطية صحافية مهنية للقراء واملشاهدين.
بس في مصر ،قبل ذكرى اليوم العاملي لحرية الصحافة بيومين ،قررت وزارة الداخلية إنها تكون جزء من
الذكرى :قوات من وزارة الداخلية اقتحمت مقر نقابة الصحافيين ،واعتقلت الصحافيين عمرو بدر رئيس
تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحافي بالبوابة .عمرو ومحمود كانا معتصمين في النقابة اعتراضاً
على اقتحام منزليهما ومالحقتهما أمنياً بسبب نشاطهما في حمالت صحافية وشعبية لرفض قرار رئيس
الجمهورية تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
ما حصلش وال سمعنا أبداً عن اقتحام نقابة الصحافيين بعهود كل من حكم مصر من أول امللك فاروق ملحمد
نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك واملجلس العسكري ومحمد مرسي.
اقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحافيين سابقة أول مرة تحصل في تاريخ مصر ،وتاريخ النقابة اللي مر على
تأسيسها  75سنة وشهر! ()...
من صفحة «املوقف املصري» (عن فايسبوك)

من صفحة أحمد أبو أرتيمة (عن فايسبوك)

من صفحة ( Manal Al-Sheikhشاعرة عراقية)( ،عن فايسبوك)

