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ﺣﻤﺎس وﺗﺮﻛﻴﺎ :أﻳﻦ أﺻﺒﺢ ﻣﺸﺮوع
»اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ« اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﺑــﺄدوات
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ،وﻣــﺎ ﻣﻜﺎﺳﺐ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻊ
ﺗﺮﻛﻴﺎ .وﻃﺮﻃﻮس ،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺮض
اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ :ﺑﻮرﺗﺮﻳﻪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺳﺤﻴﻘﺔ اﻟﻘﺪم وﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻨﻮع.
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ﺟﺮﻳﺪة ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
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اﻟﺴﻴﺴﻲ وﻧﻬﺮو ﻻ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن! ﻓﺎﻷول
ﻣﻔﺘﻮن ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ،
واﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي ﻳﺠﻴﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻼﻋﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑــﺎﻷرﻗــﺎم .وﻟﻌﺒﺔ اﻟﺼﺮاﺣﺔ ﻓﻲ
»ﺑﻴﺘﻮﻧﺔ«.
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»اﻷﺑﺎﻃﺮة ﻋﺮاة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻔﺠﻴﺮ
اﻟــﻜــﺮّادة« :اﻟﺘﻔﺎرُق ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮك
اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻨﺎس .و »ﺑﺄﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ«
ﺗُﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮرة .وﻣﺪوﻧﺎت.
وﻣــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮﻗــﻊ :ﺑﻮرﺗﺮﻳﻪ
ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺎت وﻣﺼﻮِّرات ﻣﻦ ﻣﺼﺮ،
وﻋﻦ اﻟﺴﻮدان ،وﺳﻮى ذﻟﻚ..
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» 14ﺗﻤﻮز«  1958ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﺜﻮرة اﻷﺧﻴﺮة

ﻛﺘﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺪث  14ﺗﻤﻮز  1958اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﻣﻦ دون
أن ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺜﻮرة ،أو ﺑﺎﻷﺣﺮى أن اﻟﺜﻮرة ﻟﻢ ﺗﺠﺴَّﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻫﻲ روﺣﻬﺎ .رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻮرة
أﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮراً ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﻨﻰ ﳌﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ 58
ﻋﺎﻣﺎ أن ﻳﻈﻬﺮوه ،أو ﺣﺘﻰ ان ﻳﺠﻌﻠﻮا ﻣﻨﻪ ﺟﺰءاً ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻣﻦ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﺪث .ﻓﺎﻟﺜﻮرات إﺑﺎن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﺑﺰﻣﻦ ﺻﻌﻮد
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﻨﻪ ،ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ وﻃﺄة اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺳﺘﻌﺎرة
اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ ،واﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺒﻘﺔ .وﻛﺎن ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺛﻘﻞ اﳌﻨﻬﺞ
اﻟﺴﺎﺋﺪ واﻟﻐﺎﻟﺐ ،وﻛﺬﻟﻚ أﺛﺮه ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻮاﻧﺐ أو
اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺜﻮرات اﻛﺒﺮ وأوﺳﻊ ﻣﻦ
اﻹﻃﺎر اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﺘﺎح .ورﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻮم )ﺣﺘﻤﺎً( ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
اﻟﺘﺂﻟﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ،ﻳﺰداد ﻓﻴﻪ اﻻﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻠﺰوم اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻻﻟﻴﺎت اﳌﺤﺮِّﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺠﺎﻫﺰة.
وﺑﺎﻹﺟﻤﺎل ﻓﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﺜﻮرات ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﺎﳌﻨﺎ أﺻﻼ ،وﻻ
ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻛﻴﻒ
ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ أو ﺳﻘﻒ اﺳﺘﻬﺪاﻓﺎﺗﻬﺎ .ﻟﻘﺪ ﺟﺮت أﺣﺎدﻳﺚ
ﺷﻌﺎراﺗﻴﺔ أو ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ وﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﺜﻮرة
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون ﺑﺤﺚ ﻣﻴﻜﺎﻧﺰﻣﺎت اﻟﺤﺪث،
وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﻮرة ﻛﻠﺤﻈﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﻨﻴﺔ ،أو ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺑﻠﻮغ اﻷﻫــﺪاف ،أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ
واﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،وﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ
ﻳﺴﺒﻖ ان ﺗﻄﺮق أﺣﺪ اﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻟﺤﻈﺔ اﻻﻧﻌﺘﺎق اﻟﺘﻲ
ﺗﻼزم اﻟﺜﻮرات ﻛﺸﻌﻮر ﻋﺎم ﻣﺘﺠﺎوِز ﻟﻠﺘﺮاﻛﻤﺎت اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ
واﳌﻔﻬﻮﻣﻴﺔ ،أو اﻧﺘﻜﺎﺳﺘﻬﺎ ،أو ﺣﺪودﻫﺎ .ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮِّﻓﻨﺎ اﺣﺪ
ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺗﺮوﺗﺴﻜﻲ ﻓﻲ »اﻟﺜﻮرة اﻟﺮوﺳﻴﺔ« أو »ﺟﺎك ﻟﻨﺪن«
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺮح اﻟﺤﻴﺎﺗﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻨﻌﺘِﻖ ﺑﻌﻔﻮﻳﺔ وﻣﻦ دون
ﻣﺨﺮج ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺛﻘﻞ اﻟﺬاﻛﺮة اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ،أو ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺪود اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﺸﺮي وﻣﻤﻜﻨﺎﺗﻪ.

ﺗﻮﻫﺞ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻌﺎدي

اﻧﻘﻼب ﻳﺴﺘﺒﻖ اﻟﺜﻮرة

ﻣﺎ ﺣﺪث ﻳﻮم  14ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ  1958ﻛﺎن اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻳﺮﻳﺪ
اﺳﺘﺒﺎق اﻟﺜﻮرة ..ﻣﻦ دون ﺟﺪوى .ﻓﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﺣﺸﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت واﻻﺿﺮاﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﺣﺘﻰ
اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ،ﻛﺎن وﻗﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺸﺎرع ﻟﻠﻘﻮى اﳌﻨﻈﻤَّﺔ اﳌﻨﺎﻫِﻀﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ .وﻓﻲ
اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ،ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺎدى ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺒﺎط ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
»اﻟﻀﺒﺎط اﻷﺣﺮار« ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻬﻢ
ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺣﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺷﻚ،
اﻻ اﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻲ .ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺮاق،
ﺣﺪث اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎم 1936
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺑﻜﺮ ﺻﺪﻗﻲ ،واﻟﻌﺴﻜﺮ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﻴﻦ ﻣﻊ زﺧﻢ
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .وﻓﻲ ﻋﺎم  ،1948ﺧﻼل اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ ،اﻣﺘﻨﻌﻮا ﻋﻦ إﻃﻼق اﻟﺮﺻﺎص ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ،
ﻣﻤﺎ أدى ﻟﺴﻘﻮط اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .وﻓﻲ اﻷﺟﻮاء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﺎﻟﺜﻴﺔ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻳﻠﻌﺒﻮن دورا ﻣﻬﻤﺎً
ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺮب ،اﻧﺪﻓﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن
اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻟﻠﻤﺒﺎدرة ﻣﺄﺧﻮذﻳﻦ ﺑﻘﻮة ﺿﻐﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷﺣﺰاب اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻣﻤﺜَﻠﺔ ﺑـ
»ﺟﺒﻬﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﳌﺘﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎم  1955ﻣﻦ اﻟﺤﺰب
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،واﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،واﻟﺒﻌﺚ ،واﳌﺴﺘﻘﻠﻴﻦ،
واﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺧﺎص ﻣﻊ
اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ .وﻛﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن ﺑﺤﻜﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻼح واﻟﻘﻮة ،ﻳﻈﻨﻮن ﺑﺎن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻢ ﺗﻤﻨﺤﻬﻢ
أرﺟﺤﻴﺔ ،أو ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮازن ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻏﻴﺮ ان اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺎس ﻳﻘﻔﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ،وﻳﻨﺎدون ﻋﻠﻰ اﳌﺎرة ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ »ﻳﺎ
ﻧﺎس ،أﻧﺎ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن اﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺴﻤﺎح ،اﻧﺎ اﺧﻄﺄت
ﺑﺤﻖ اﻟﻮﻃﻦ ،وارﺗﻜﺒﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﺟﺮاﺋﻢ وأﻧﺎ اﻋﺘﺬر
وأﻃﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ أن ﺗﺴﺎﻣﺤﻮﻧﻲ« .ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻬﺮ
اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻋﺎدﻳﻴﻦ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺜﻮرة
ﺳﺮاﺣﻬﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻌﺎﻟﻢ اﺧﺮ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻇﻞ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن أو اﻷﺣﺰاب اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻘﺘﺮﺣﻪ أو ﺗﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه .وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ ﻛﺎن ﻳﺘﻜﺮر ﺑﻄﺮق أﺧﺮى،
ﻣﺜﻞ ان ﻳﺼﻌﺪ أﺣﺪﻫﻢ إﻟﻰ ﺑﺎص ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب،
وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺑﻲ ان ﻳﻘﻄﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮﻛﺎب ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص ،ﻷﻧﻪ ﻣﺨﻄﺊ ،وﻳﺮﻳﺪ أن »ﻳﻜﻔﺮ ﻋﻦ ذﻧﻮﺑﻪ
ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺎس واﻟﻮﻃﻦ« ..ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎﻫﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻮص ﻓﻲ
اﻟﻮﺟﺪان أو ﺗﺨﺮج ﻣﻦ وﺟﺪان ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻦ وﻻ ﻣﺆﻃﺮ ،أو ﻫﻮ
ﺗﺤﺮر ﻓﺠﺄة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﳌﺘﻮارَث ،ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺮوج اﳌﺮأة
إﻟﻰ اﳌﺴﺮح ،أو اﻧﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﳌﻠﻴﺸﻴﺎ »اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«،
وﺣﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺴﻼح .ﻓﻔﻲ إﺣﺪى ﻣﺪارس اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ
ﺑﺠﻨﻮب اﻟﻌﺮاق ،أﻟﻔﺖ »زﻳﻨﺐ« )وﻫﻲ ﻓﺨﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻟﻜﻦ زﻳﻨﺐ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻪ ،وﻫﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ

أﺻﻮل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻤﻌﻲ

ﻫﻞ وﺟﺪ أدب )أو ﺗﺒﻘَّﻰ( ،ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺬه اﳌﻼﻣﺢ ﻣﻦ »ﺛﻮرة
ﺗﻤﻮز«  1958ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ دوي
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ »ﻣﺤﻮر اﻟﻔﻮﺿﻰ« ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل اﳌﻠﻚ ﺣﺴﻴﻦ

ﺿﻴﺎء اﻟﻌﺰاوي ـ اﻟﻌﺮاق

ﺗﺮى ﻫﻞ ﻋﺮﻓﺖ ﺛﻮراﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أو ﺛﻮرة ﺗﻤﻮز ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق،
ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻟﻖ أو ﺗﻮﻫﺞ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﻌﺎدي ،أو ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻟﺤﻈﺎت
أو ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺘﺎد ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﻷداة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ﺗﻤﻮز
 ،1958ﺣﻴﻦ أﻏﻠﻘﺖ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،أو
اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻷن ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻫﺬه ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﻜﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ دام ﻧﻮع اﻻﺣﺘﻜﺎم ﻗﺪ أوﻛﻞ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺤﻮِّﻟﺔ ،واﻟﺼﺎﺋﺮة ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺎً
ﺑﻞ ﻣﺘﺠﺎوزاً ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ او اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﺣﺘﻜﺎم
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻄﻞ اﺳﺘﻤﺮ وﻗﺘﻬﺎ ﺳﺎرﻳﺎً ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ ،إﻟﻰ أن ﻋﺎدت ﻧﻮاة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻜﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪاﺧﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﻘﻮة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﻗﺮارات
اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻌﺎم )ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺪي( اﻟﺬي
ﻗﺎم ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺟﻤﻊ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﺑﺪون ﻣﺒﺮر ﺳﻮى
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻬﻴﺒﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌﻔﻘﻮدﺗﻴﻦ ،أو ﻣﻦ
ﻗﺒﻴﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷوﻟﻰ )ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﺤﺼﻮﻧﺔ( ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺟﺮﻳﺪة »اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻌﺐ« اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ

اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻗﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺤﻠﺔ،
ﻣﺘﺠﺎوزاً ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ.
وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﺼﻰ أواﻣﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﻻﺣﻘﺎ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺘﻼل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻤﺎ أﻣﺮه ﻗﺎﺳﻢ ﻓﻲ
أول اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت.

ﺑﻌﺪ أﻫﻢ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ( ،ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ وﻣﺜﻠﺘﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر.
وﻓﻲ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮات اﻷوﺳﻂ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوة ،ﺧﺮﺟﺖ
اﻟﻨﺴﺎء واﻋﺘﻠﻴﻦ اﳌﺴﺮح ،وﻣﺜﻠﻦ وﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺪت ﻛﺄن
ذاﻛﺮﺗﻬﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻗﻄﻊ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎس
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﺣﺘﻰ اﻷﻣﺲ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎ أن اﳌﺮأة ﻓﻲ
اﻟﺴﻤﺎوة ﻧﻈﻤﺖ ﻋﺎم  1959ﺗﻈﺎﻫﺮة ﻧﺴﻮﻳﺔ رﻓﻌﺖ ﺷﻌﺎر
»ﺑﺲ ﻫﺎﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎﻛﻮ ﻣﻬﺮ« ،ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﺜﻮرة .1958
ﻫﻞ ﻳﺘﻼﻗﻰ ﻫﺬا ﻣﻊ اﻻﻧﺪﻓﺎﻋﺔ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ
اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮر ﻣﻼّك اﻷرض أﺷﺒﺎه اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻴﻦ ،ﺣﺪﻳﺜﻲ

اﻟﻨﻌﻤﺔ ،وﻣﻦ ﺧﺎﻧﻮا أﺑﻨﺎء ﺟﻠﺪﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ
اﳌﺴﺎواﺗﻴﺔ اﳌﺸﺎﻋﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ،ﻟﺘﻈﻞ ﻓﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن،
ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺨﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ أﻫﻠﻬﺎ وﻫﺮﺑﻮا إﻟﻰ
اﻟﺨﺎرج ،أو إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد.

ﻣﻠﻚ اﻷردن؟ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن وﻗﺘﻬﺎ ،ﻻ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ
اﻷول اﻟﺬي اﻟﻘﻲ ﺑﺼﻮت ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺎرف ،وﻻ ﻓﻲ أي
ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻄﺮد اﻻﻗﻄﺎﻋﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ
أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮوا ﺑﺴﺤﻞ ﻧﻮري اﻟﺴﻌﻴﺪ ،رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ
واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﺑﻌﺪ دﻓﻨﻪ وإﺧﺮاﺟﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﺮه ،أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﺜﺔ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ ،اﻟﻮﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش،
وﺗﻘﻄﻴﻊ ﻟﺤﻤﻪ ،وﺻﻮﻻ ﺣﺘﻰ إﻟﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ أﻛﻞ ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﳌﺎﻟﻜﺔ ..ﻣﻊ أن ﻫﺆﻻء ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺒﺎﻟِﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎص! ﻟﻜﻨﻨﺎ أﻣﺎم ﻋﻨﻒ
ﺟﻤﻌﻲ ،ﻳﻬﻤﻨﺎ أن ﻧﻌﻴﺪه ﻷﺻﻮﻟﻪ وﺑﻮاﻋﺜﻪ ،وﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﻜﻮن
ﻣﻤﻜﻨﺎً إذا ﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﻗﺮاءة ﻋﻤﻮم اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
أﻣﻼ ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﻋﻤﻖ ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﻮﻃﻨﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1920
وﺑﻌﺪﻫﺎ ،أي ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﻜﺒﺮى ،واﺿﻄﺮار اﻹﻧﻜﻠﻴﺰ ﻹﻗﺎﻣﺔ
»اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ« ﻋﺎم  .1921ﳌﺎذا ﺑﺪت ﺛﻮرة ﺗﻤﻮز 1958
وﻗﺘﻬﺎ ﻛﺴﻠﻄﺎت ﻣﺘﻔﺮِﻗﺔ وﻣﺘﻨﺎزﻋﺔ ،أو ﻣﺘﻨﺎﺣﺮة ،ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ وﻃﻤﻮح ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟـ »ﻻ  -دوﻟﺔ« ،ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﺻﺎرت ﻟﺤﻈﺔ اﻓﺘﺮاق ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا اﻵن ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﺧﺎرج اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ ،ﺣﻴﻦ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﺠﺄة وﻋﻔﻮﻳﺎً »ﻟﺠﺎن
اﻟﻀﺒﺎط واﻟﺠﻨﻮد« ،ﻣﻊ ان أﺣﺪاً ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺜﺒﺖ
ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﻨﺴﺎﺧﺎ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ
اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ واﻷﻗﺪم.
وﻳﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ آﻧﺬاك ،اﻧﻪ اﺻﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎ
ﻳﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ »اﻟﻐﻮﻏﺎء« واﻟﻔﻮﺿﻰ ،واﻧﻪ ﻛﺎن ﺿﺎﺋﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﻳﻔﺮﺿﻪ اﳌﻮﻗﻒ »اﻷﻣﻤﻲ« ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،واﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى .وﻛﺎﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﻮال،
ﻓﺎن ﻣﻦ ﻇﻞ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﺼﻮت ﻋﺎل ،ﻫﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻈﻨﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺮؤﻳﺔ،
واﳌﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻵﻧﻲ اﻟﺼﺎﺋﺐ .إﻻ أن اﻟﺤﺰب
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻼت واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺤﺎدة ،وﺗﻢَّ ﻧﻔﻲ ﺳﻼم ﻋﺎدل ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﺤﺰب إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻜﻮ،
ﻗﺒﻞ ان ﻳﻌﻮد وﻳﻘﻮد اﻧﻘﻼﺑﺎً داﺧﻠﻴﺎً ،ﻋﺰل ﺑﻨﺘﻴﺠﺘﻪ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎدة اﻟﻜﺒﺎر اﳌﺘﺂﻣﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﻬﺠﻪ.
اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺠﺎدرﺟﻲ،
اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ وﻗﺘﻬﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄي دور ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ .وﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ﺗﻐﻴﺮت ﻗﻴﺎدﺗﻪ ،وﺑﺪأت
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺰب ﻗﻮﻣﻲ ﺷﻌﺒﻲ ﺑﻘﻴﺎدة ﻓﺆاد اﻟﺮﻛﺎﺑﻲ،
اﻟﻰ ﺣﺰب ﺳﻠﻄﺔ وﺣﻜﻢ ،اﻟﻰ ان أﻣﺴﻜﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻗﺮاﺑﻴﺔ وﺻﻠﺖ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ  17ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ  1968ﺑﻘﻴﺎدة
اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻜﺮ  /ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ .وﻫﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻮرة
ﺗﻨﻄﻔﺊ وﺗﻤﻮت ،وأﺣﺰاﺑﻬﺎ ﺗﻨﺴﻠﺦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠِﻨﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻘﺒﺔ
»اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ« ،ﻟﻴﺪﺧﻞ اﻟﻌﺮاق ﻣﺴﺎراً آﺧﺮﻣﻦ ﻧﻮع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎ.
 ...ﻛﻞ ﻫﺬا واﻟﺜﻮرة ﻟﻢ ﺗﻘﺮأ ﺑﻌﺪ .ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ
ﺳﺮ وﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﻮة اﻟﻌﻘﻞ أو اﻹرادة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻄﻤﻮس وﺿﺎﺋﻊ ،ﻗﺒﻞ ﺑﺪء زﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ،
وﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ؟

ﻋﺒﺪ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺮﻛﺎﺑﻲ
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق

اﻟﻴﻤﻦ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل ﺻﺎﻟﺢ »ﻳﺠﺐ أن ﻧﺤﻠﻖ« ..ﺛﻢ أﻃﻠﻖ ﻟﺤﻴﺘﻪ
ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻓﺘﺮة اﻧﻐﻼق ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ رﻧﺰو ﻣﺎزوﻧﻲ) ،زارﻫﺎ ﻷوّل ﻣﺮة  (1878 - 1877ﺑﺄﻧﻪ وﺟﺪ ﻓﻲ
ﺳﻮق ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻪ دﻛﺎﻧﻴﻦ ﻟﻠﺤﻼﻗﺔ ﻓﻘﻂ ،أدﺧﻠﻬﻤﺎ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن ﻟﻸﺗﺮاك .وﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺶ ،ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎزوﻧﻲ ﻣﺪى اﻟﺘﺤﻮّل اﻟﺬي
ﺣﺼﻞ ﺧﻼل  4ﺳﻨﻮات ﻣﻦ رﺣﻠﺘﻪ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻﺣﻆ ﻓﻲ  1880أن دﻛﺎﻛﻴﻦ
اﻟﺤﻼﻗﺔ أﺻﺒﺤﺖ أرﺑﻌﺔ.
وﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ،ﺗﻮرط ﻣﺎزوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻌﺎدات
اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﻗﺼّﺎت رؤوﺳﻬﻢ ،ﻓﺮد ﻟﺠﻮءﻫﻢ ﻟﺤﻠﻖ رؤوﺳﻬﻢ إﻟﻰ أن
»اﻟﻘﺮآن ﻳﺄﻣﺮ اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺤﻠﻖ اﻟﺮأس ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ« .وﻫﺬا أﺛﺎر ﻏﻀﺐ ﻣُﺮاﺟﻊ
ﻛﺘﺎب ﻣﺎزوﻧﻲ ،أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎف ،واﺿﻄﺮه ﻷن ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻬﺎﻣﺶ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ »ﻻ
ﺻﺤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،وﺑﻬﺬا وﻏﻴﺮه ﻳُﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ اﳌﺆﻟﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼم« .ﻟﻨﺮﺟﻊ
إﻟﻰ ﻣﺎزوﻧﻲ ووﺻﻔﻪ :أﻣﺎ اﻟﺒﺪو ﻓﻴﺘﺮﻛﻮن ﺷﻌﻮرﻫﻢ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺠﻌﺪاء
ﺗﻨﺴﺪل ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺎﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻮن .وﻋﻠﻰ اﻟﺮأس ،ﺣﻮل اﻟﺸﻌﺮ
ﻳﺘﺮﻛﻮن ﺣﺒﻼً أﺻﻔﺮ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻤﺮة ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ وﻫﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻹﺷﻌﺎل
ﺑﺎرود ﺑﻨﺎدﻗﻬﻢ ،ﻓﺎﳌﻘﺪح ﻻ ﻳﺘّﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻨﻪ اﻟﻔﺘﻴﻞ...

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻜﺄ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
وﳌّﺢ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم  ،2003ﻟﺨﺸﻴﺘﻪ ﻣﻦ ذات اﳌﺂل:
»ﻳﺠﺐ أن ﻧﺤﻠﻖ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﻠﻖ ﻟﻨﺎ اﻵﺧﺮون« .ﻓﻬﻞ اﻟﺘﺰم ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻨﺼﻴﺤﺘﻪ؟
ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻼﺗﻪ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻧﻬﺎﻳﺔ  ،2015أي ﺑﻌﺪ  12ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ،أﻃﻞ ﻣﻠﺘﺤﻴﺎً ،وﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ اﻋﺘﺎد اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮد ﺣﺮﺑﺎً ،ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ،
ﺗﺤﺎول ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﻔﻮذه ﻟﺼﺎﻟﺢ دوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﺎدي اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻪ
دوﻟﻴﺎً.
ﻣﺴﺎﻧﺪو ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن ،واﻟﺬﻳﻦ وﺟﺪوا ﻣﻼذاً ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺻﺮﺣﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل إذاﻋﺔ ﺻﻨﻌﺎء وﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أن
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻋﻴﺎً .وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺸﺘﺎﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﻈﻮا
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ،ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺗﻬﻤﺔ
ﻏﺮﻳﺒﺔ :ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺷﺎرب .أو ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ» :ﺣﺎﻟﻖ ﺷﻨﺒﻪ« .واﻟﺬﻳﻦ
ﻋﺎﺷﻮا ﻫﻨﺎ ،أو ﺿﻠﻴﻌﻮن ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻮد ﻫﺆﻻء أن ﻳﻌﺒِّﺮوا ﻋﻨﻪ.

ﻣﻦ ﻳﺤﻠﻖ ﳌﻦ!

اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ واﻟﺒﻴﺮﻳﻪ

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻴﻞ اﻷﺻﻔﺮ» ،اﳌﻘﺪح« ،أﺣﺎول ﻗﺮاءة ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻗﺼّﺎت اﻟﺸﻌﺮ
ﻟﺪى اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،ودﻻﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﳌﻨﺼﺮم اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺻﺮاﻋﺎت ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﺪاﺧﻞ وﺗﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ
اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﻴﻮم.
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺪل اﻟﺘﻲ أﺛﻴﺮت ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﺣﻴﻮﻳﺎً .ﻓﺒﻌﻴﺪ ﻗﺒﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺻﺪام
ﺣﺴﻴﻦ ،ﺟﺮى إﻇﻬﺎره ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ »اﻟﺒﻮرﺗﺮﻳﻪ« اﻟﺒﺎﺋﺲ :رﺟﻞ أﺷﻌﺚ
وﻣﺘﺴﺦ ،وﻟﺤﻴﺔ وﺷﺎرب ﻛﺜﻴﻦ ..ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة ﻣﻔﺰﻋﺔ ﻟﻠﺸﺎرع،
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﻌﺮب ،ﻣﺤﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.

ﻋُﺮﻓﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣَﻜﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺪّﻳﻨﻲ ،واﳌﺬﻫﺐ اﻟﺰﻳﺪي ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ .وﻟﺬا ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ »اﻟﻘﺎوق« ،ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺰي اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟـ »اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻠﻪ« اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ،وﻗﺒﻠﻪ واﻟﺪه .وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ رأس اﻹﻣﺎم ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ رأسٍ ﺣﻠﻴﻘﺔ ،ووﺟﻪ ﺑﻠﺤﻴﺔ
ﻣﺤﺪّدة ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ،وﺷﺎرب ﻣﺸﺬّب .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم أن
ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻤﻴﺰاً ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره »أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﻴﻦ« ،إﻻ أن ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ وﺟﻨﻮده
أﻳﻀﺎً ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻠﺒﺴﻮن زﻳﺎً ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ زﻳﻪ.
وﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،1962اﻧﺘﻈﺮ اﻟﺜﻮار أﺳﺒﻮﻋﺎ

واﺣﺪاً ﻋﻠﻰ اﺑﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺪر ،ﻟﺨﻠﻊ »ﺟﺒﺔ« اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ .ﻟﻜﻦ اﻷﺧﻴﺮ
ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺎﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻘﺼﺮ.
ﺗﻮﻟﻰ اﳌﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ إﻟﻰ »اﻟﺒﻴﺮﻳﻪ اﻟﻜﺎﻛﻲ« )اﻟﻘﺒﻌﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ( .وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻟﻢ
ﺗﺄﺧﺬ أي ﻣﻦ ﻗﺼﺎت ﺷﻌﺮ اﻟﺮﺟﻞ ،وﺷﻜﻞ ﻟﺤﻴﺘﻪ )»ﺳﻜﺴﻮﻛﺔ«( أي ﻣﺪﻟﻮل
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺳﻮى ﻛﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻼل رﺋﻴﺴﺎً ﻟﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ:
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
ﺗﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،أول إﻧﻘﻼب داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة،
ﻓﻌﺎد ﺷﻜﻞ آﺧﺮ ﻫﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ .ﻋﻤﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻗﺼﺔ ﺷﺎرب
ﻻ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،وﻻ ﺑﺎﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ .وﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ
ﺷﻌﺮ .اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻹرﻳﺎﻧﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪﻧﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻴﻤﻦ.
وﻷﻧﻪ أﺗﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎء ،أﻃﺎح ﺑﻌﻤﺎﻣﺘﻪ ،و »اﻟﺒﻴﺮﻳﻪ« اﻟﻜﺎﻛﻲ ،ﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮ .ﻧُﻔّﺬ إﻧﻘﻼب ﻋﺴﻜﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1974أﻃﺎح ﺑﺎﻹرﻳﺎﻧﻲ ،وأﺣﻞ
ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﺣﻴﻨﻬﺎ »إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻤﺪي«.
أﻇﻬﺮ اﻟﺤﻤﺪي ﻣﺮوﻧﺔً ﻛﺒﻴﺮة ،ﻓﻲ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﺠﻨﻮد،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺤﻴﺎزه ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .وﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑـ »اﻟﺒﻴﺮﻳﻪ« ،إﻻً أﻧّﻪ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﺪون ﻟﺒﺎس رأس .وﻛﻮﻧﻪ
ﺣﻠﻴﻖ اﻟﻠﺤﻴﺔ واﻟﺸﺎرب ،ﻋﺮف اﻟﻨﺎس ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ »اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ«
ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮّل أزﻋﺞ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﻤﺎﺋﻢ  -اﻟﺒﻴﺮﻳﻬﺎت،
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻌﻤﺎﺋﻢ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻫﺬه اﳌﺮة ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ »اﻹرﻳﺎﻧﻲ« ،وإﻧﻤﺎ
ﻋﻤﺎﺋﻢ اﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ اﻟﻘﺒﻠﻴﻴﻦ اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﻻﺑﺴﻲ »اﻟﺒﻴﺮﻳﻬﺎت« اﻟﺠﺪد.
اﻏﺘﺎل ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ »اﻟﺤﻤﺪي« ﻓﻲ  ،1977وﺗﻢ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻋﺴﻜﺮي ﺟﺪﻳﺪ
رﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،اﳌﺸﻴﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻐﺸﻤﻲ .وﺑﺤﻜﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ووﻋﻴﻪ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺘﻚ ﺑﻪ ،وﻛﻮﻧﻪ ﺟﺰءا
ﻣﻦ اﳌﺆاﻣﺮة اﻟﺘﻲ أودت ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ )اﻟﺤﻤﺪي( ،ﻛﺎن اﻟﺒﻮرﺗﺮﻳﻪ
اﻟﺬي ﺣﺮص اﻟﻐﺸﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﻪ ،أي ﺑﻴﺮﻳﻪ ﻛﺎﻛﻲ ،ﺗﺤﺘﻪ وﺟﻪ
ﺟﺎﻣﺪ ،وﺷﺎرب »ﻧﺎزي« ﻣﻌﻘﻮص .ﺛﻢ ﻇﻬﺮت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻘﺘﻞ

واﻟﺴﺤﻞ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ .ﻳﻘﺎل أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﺳﺎﻟﻢ رﺑﻴﻊ ﻋﻠﻲ
)»ﺳﺎﳌﻴﻦ«( ،ﻛﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎن ،أﺛﻨﺎء زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺼﻨﻌﺎء ،ﻋﻠﻰ إﺣﺪى ﻗﺼﺺ
اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺪم ﺑﺎرد .وﻟﺬا ﻗﺮر ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ :ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ
ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ.
ﻗُﺘﻞ اﻟﻐﺸﻤﻲ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ ﻣﻔﺨﺨﺔ وﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
ﺑﺼﻨﻌﺎء ،وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪن ،ﻋﺎﺻﻤﺔ دوﻟﺔ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﺄﻳﺎم ﻗُﺘﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﳌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب ،واﻟﺬﻳﻦ اﺗﺨﺬوا ﻣﻘﺘﻞ
اﻟﻐﺸﻤﻲ ذرﻳﻌﺔ ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ.
وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ ﻛﺎن اﺷﺘﺮاﻛﻴﺎً ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن
ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺮاع داﺧﻠﻪ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ .وﻟﺬا ﻛﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻟﺒﻮرﺗﺮﻳﻪ ﻟﺰﻋﻤﺎء دوﻟﺔ اﻟﺸﻤﺎل ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺼﺮاع ﻛﺎن ﺑﻴﻦ
إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ وﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻜﺴﻪ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑﻘﺼﺎت ﺷﻌﺮ اﻟﺮأس واﻟﻠﺤﻴﺔ واﻟﺸﺎرب.
ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻐﺸﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ،وﻫﻲ
ﻇﻠﺖ ﻣﻤﺴﻜﺔ ﺑﺨﻴﻮط اﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﻓﺘﻢّ اﻟﺘﺴﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺠﺮح ،ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺻﻌﺎد ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻌﺮﺷﻲ ،ﻟﻴﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺣﺘﻰ
ﻳَﺤﺴﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ .ﻛﺎن اﻟﻌﺮﺷﻲ ﻳﺮﺗﺪي
ﻋﻤﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ.
وﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ،اﻧﺘﺨﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ.
وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺻﻌﺪ رﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻫﻮ
ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺷﺒﺎﺑﻪ .وﻟﺬا ﻛﺎن ﺑﻮرﺗﺮﻳﻪ وﺟﻬﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺠﺎﻳﻠﻴﻪ.
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ .وﺟﻪ ﻧﺤﻴﻞ ،وﺷﺎرب ﻣﻤﺪود ﻓﻮق ﺷﻔﺔ ﻋﻠﻴﺎ
ﻏﻠﻴﻈﺔ ،وﻟﺤﻴﺔ ﺣﻠﻴﻘﺔ .وﻣﻦ ﺛﻢ أﻏﻄﻴﺔ رأس ..ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤﻮّل واﻟﺼﺮاع.

رﻳﺎن اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ

ﻛﺎﺗﺐ وﻓﻨﺎن ﺗﺸﻜﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ
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ﺗﻨﻬﻲ »اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ« اﻟﻴﻮم ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻊ ،وﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻨﻬﺎ  200ﻋﺪد
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم أﺳﺒﻮﻋﻲ ،ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎر »إﻣﻜﺎن« ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻓﺮﺿﻴﺔ
أو ﺗﺨﻴﻼً إرادوﻳﺎً ﻳﺨﺺ أﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓﻌﻼً ﻫﻨﺎ ،واﻗﻌﻲٌ ﺗﻤﺎﻣﺎً ،وﻣﻄﺎﺑﻖ..
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻮﺟﻮد ﺑُﻌﺪٍ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺮﺑﻄﻨﺎ ،ﻛﺘﺎﺑﺎً وﻗﺮاء ،ﺷﺒﺎﺑﺎً وﺷﻴﺒﺎً .ﺑﻌﺪٌ ﻣﺘﻨﻮع
ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت .وﺣﻴﻦ ﻧﻘﻮل »ﻋﺮﺑﻲ« ﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ وﻻ اﻟﻔﺮْض ،ﺑﻞ ﻧﻌﻴِّﻦ ﻛﻞ ﻣَﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﻗﻌﺔ ،وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺳﻮاه
ﺑﻮاﻗﻌﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﻫﻤﻮﻣﻬﺎ ،وﻳﺘﺒﻨﻰ ﻟﻐﺘﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻓﺈن ﻋَﺮَّف ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﻮﻳﺔ أﺧﺮى ،ﺳﻮاء ﻋِﺮﻗﻴﺔ أو ﺟﻬﻮﻳﺔ ..ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ
ﻧﺎﺑﺬة ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪّد اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﺮد،
وﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ .وﺳﻮى ذﻟﻚ ﺑﺎﺋﺲ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮده أﺻﻼً ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ.

ﻟﺬا ﺗﻬﺘﻢّ »اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﺑﺸﺮوط ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺮد واﻷﻣﺎزﻳﻎ وﺳﻮاﻫﻤﺎ ،وﺗﺘﻮﺟّﻪ
إﻟﻴﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﻦ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻳﻤﻨﻲ أو ﻣﻐﺮﺑﻲ أو ﻣﺼﺮي ..إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ،
ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ آﺧِﺮ.
وﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺮ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺎ ﻳﺼﻮن اﻟﻄﻤﻮح إﻟﻰ اﻷﺣﺴﻦ .ذﻟﻚ أن
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺸﻊ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺮﻋﺐ ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺧﻔﺎء ﻧﻘﻴﻀﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن
ﻣﺘﻌﺜﺮاً ،ﻓﻴﻄﻞّ ﺑﺮأﺳﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺨﻞُ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ،
ووﻓﻮد ﺷﺒﺎن وﺷﺎﺑﺎت ﻛﻞ ﻳﻮم إﻟﻰ أﺷﻜﺎل ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺨﺮاب .وإنْ
ﻫُﺰﻣﻮا ﻣﺮّة أو ﻣﺮات ،ﻳﻠﻤﻠﻤﻮن ﺣﺰﻧﻬﻢ وﻳﺴﺘﻌﻴﺪون إﺻﺮارﻫﻢ .ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﺤﺮﻳﺔ
واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ .ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻫﻮ أﺳﻤﻰ وأﺛﻤﻦ؟

وﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ أنّ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻣَﻦ ﻳﺸﺒﻬﻨﺎ:
ﻣﻮاﻗﻊ وﺻﺤﻔﺎً ﻣﺘﺤﺮرة ﻣﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ،ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻮل
ﻟﺘﻘﻠﻴﺐ اﻷﺷﻴﺎء ،ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء ،وﻟﻘﻮل ﻣﺎ ﺗﺠﺪ ﺑﺼﺮاﺣﺔ وﻋﻤﻖ ،ﺑﻼ ادّﻋﺎء وﻻ
ﺗﻌﺪٍّ وﻻ ﺧﻮف وﻻ إﺳﻔﺎف .وﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷدوات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ،
اﻟﺤﺮة واﻟﺠﺪﻳﺔ واﻟﻔﺮﺣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﳌﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺎﻷﻣﻞ ،ﺗﻘﺪِّم اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ،
ﻻ ﺗﻜﻞّ وﻻ ﺗﻤﻞّ ،وﻻ ﻳﺒﺤﺚ اﳌﻨﺨﺮﻃﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎل أو ﺟﺎه ،ﺑﻞ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺔ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ورﺿﺎ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺒﻴّﻦ أﻓﻖٍ آﺧﺮ ،ﻧﻌﺘﻘﺪ أنّ ﻧﺎﺳﻨﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ ــ ﻛﻤﺎ ﻛﻞّ اﻟﻨﺎس واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت.

ﻧﻬﻠﺔ اﻟﺸﻬّﺎل
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ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﻮﻗّﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ،
وﻫﻲ أول ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ ﺗﺴﺠّﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ  ١٦ﻋﺎﻣﺎً ،ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﺎﺋﻀﺎً ﻣﺎﻟﻴﺎً ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  ٦٠٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،وأوروﺑﺎ ،وآﺳﻴﺎ.

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

»ﺣﻤﺎس« وﺗﺮﻛﻴّﺎ ..ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻠﻢ واﻟﻮاﻗﻊ
ﻣﺜّﻠﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷردوﻏﺎﻧﻴّﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺟﺬّاﺑﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻴّﻴﻦ اﻟﻌﺮب .ﻟﻢ ﺗﺄتِ ﻫﺬه اﻟﺠﺎذﺑﻴّﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺤﺰب
اﻟﺬي أﺳّﺴﻪ أردوﻏــﺎن ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴّﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﺎن ﺳﻠﻴﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻓﻜﺮﻳّﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻹﺧﻮان اﳌُﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻷﻧّﻪ أﻳﻀﺎً ﻛﺎن ﻳُﻘﺪّم ﻟﻬﺆﻻء اﻹﺳﻼﻣﻴّﻴﻦ إﺟﺎﺑﺔ
ﻧﻤﻮذﺟﻴّﺔ ﻟﻠﺴﺆال اﻟﺸﺎﺋﻚ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺑﺪأوا ﻳﻄﺮﺣﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ:
ﻛﻴﻒ ﻧﺤﻘّﻖ ﻣﺒﺪأ »اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ« اﻹﺧﻮاﻧﻲّ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴّﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
وﻣﺆﺳّﺴﺎﺗﻬﺎ؟

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ

وﺻﻞ اﻟﺤﺰب إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻢ أﻇﺎﻓﺮ
اﻟﻄﻐﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳّﺔ ،وﻧﺠﺢ ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻣﺸﻬﻮدة ﺿﻤﻨﺖ ﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲّ اﳌُﺴﺘﺪام ،وﻣﺤﻀﺖ ﺗﺮﻛﻴّﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ واﻋﺘﺒﺎرا ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺑﺴﺒﺐٍ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠّﻪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺤﺰب ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت »أﺳﻠﻤﺔ«
داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺮﻛﻲّ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﺤﺠﺎب إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴّﺔ
وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ،وإﺣﻴﺎء ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲّ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ
ﻧﺤﻮ »اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﺿﺪ اﻟﻐﺰو اﻟﻐﺮﺑﻲّ«.
وﺑﻬﺬا اﳌﻌﻨﻰ ،ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﺤﺰب ﻟﻺﺳﻼﻣﻴّﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲّ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ ﻟﺒﺰوغ ﻧﺴﺨﺔ »ﻣُﻌﺘﺪﻟﺔ« ﻣﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲّ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻘﺒﻮل
اﻟﺪوﻟﻲّ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊُ أﻳﻀﺎ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠّﺒﺎت اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ
اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴّﺔ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲّ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ،
واﻟﺘﻤﺴّﻚ ﺑﺨﻄﺎبٍ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲّ ﻣُﺤﺎﻓﻆ ﻋﻦ اﻟﻬﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،وﺗﺠﺴﻴﺪه
واﻗﻌﻴّﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﻮﻳّﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ .وﺑﻜﻠﻤﺎتٍ ﻣُﺨﺘﺼﺮة ،ﻗﺪّم
اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲّ اﻟﺘﺮﻛﻲّ ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻣﺜﻮﻟﺔ ﺣﻴّﺔ وﻧﻤﻮذﺟﻴّﺔ ﻋﻤّﺎ
ﻳُﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑـ »اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴّﺔ«.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ ،ﻛﺎن وﺻﻮل اﻟﺤﺰب إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴّﺎ ﺑﺎﻟﺬات،
ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳّﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴّﺔ وآﺧﺮ ﻣﻌﺎﻗﻞ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﻗﺪ أﺿﻔﻰ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﻫﺎﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳّﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬبٍ
إﺿﺎﻓﻴّﺔ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴّﻴﻦ ﺧﺎرج ﺑﻼد اﻷﻧﺎﺿﻮل ،إذ ﺑﺎت ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ ﺟﺰءٌ
ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﺣﻴﺎء ﺗﺮاث اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳّﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ
وإﻋﺎدة اﻟﺮوح اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴّﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺎر .وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻣُﻀﻠِﻠّﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺜّﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻴّﻮن اﻷﺗﺮاك ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ ،أﻛﺎن ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻬﻢ اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻢ
اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗُﺸﺪّد ﺑﺸﻜﻞٍ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮﻛﻴّﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻼت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ ﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳّﺔ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﻴﻄﻬﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻲّ اﻹﺳﻼﻣﻲّ اﳌُﺠﺎور .وﻫﻜﺬا ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
وﺑﺎت واﺿﺤﺎ أنّ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺧﻮان اﳌُﺨﺘﻠﻔﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﻴﻦ أو أدﻧﻰ
ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪٍ ﻋﺮﺑﻲّ ،ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺮﻛﻴّﺎ ﻣُﺠﺮّد
ﻧﻤﻮذجٍ ﻳﺮﻧﻮ إﻟﻴﻪ اﻷﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲّ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻏﺪت
ﺑﻨﻈﺮﻫﻢ ﺣﻠﻴﻔﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴّﺎ وراﻋﻴﺎ أﺳﺎﺳﻴّﺎ ﳌﺴﺎﻋﻴﻬﻢ اﳌﺤﻤﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ.

»ﺣﻤﺎس« ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺮﻛﺐ أﺧﻮاﻧﻬﺎ

ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتٍ
دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴّﺔ ﻋﺎم  ،2006أي ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرات اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲّ ﺑﺴﻨﻮات
ﻋﺪة .ﺻﺤﻴﺢ أنّ اﻟﺴﻴﺎق ﻛﺎن ﻣُﺨﺘﻠﻔﺎ ،ﻷنّ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
دوﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيّ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻷﻧّﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻛﻞّ ﺷﻲء
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠّﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ ،إﻻ أنّ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺤﺪّ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻄﻮّرا ﻓﻲ ﻧﻈﺮة »ﺣﻤﺎس« ﳌﺴﺄﻟﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ،وﺧﺎﺻّﺔ إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
رﻓﺾ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أوّل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم  ،1996رﻏﻢ أنّ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ واﳌﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴّﺮا ﺑﻴﻦ
اﻟﺰﻣﻨﻴﻦ.
أﺑﺪت ﺗﺮﻛﻴّﺎ اﻷردوﻏﺎﻧﻴّﺔ ﺗﻌﺎﻃﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ورﻓﻀﺖ
إﻗﺼﺎءﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴّﺎ ودﻋﺖ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲّ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ .وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ
ﻣﺤﺎوﻻتٍ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺤﺼﺎر اﳌُﺸﺪّد ﻋﻠﻰ ﻏﺰّة ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮة »ﺣﻤﺎس« ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﺎم  ،2007وﻫﻲ اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ذروﺗﻬﺎ ﺑﺈرﺳﺎل ﺳﻔﻴﻨﺔ »ﻣﺎﻓﻲ
ﻣﺮﻣﺮة« اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ إﻟﻰ ﻏﺰّة ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ رﺑﻴﻊ اﻟﻌﺎم
 .2010وﻣﻊ ﻃﺮد ﻗﻴﺎدة »ﺣﻤﺎس« ﻣﻦ دﻣﺸﻖ وﺗﻀﺮّر ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻄﻬﺮان،
ﻣﻊ ﺻﻌﻮد ﻧﺠﻢ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲّ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ووﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ أﺧﻴﺮاً ،ﻏﺪت اﻷرﺿﻴّﺔ ﻣُﻤﻬﺪة ﺑﺸﻜﻞٍ أﻛﺒﺮ ﻟﻨﺸﻮء ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .ﺟﺎءت اﻟﻠﺤﻈﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟـ »ﺣﻤﺎس« ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ أﺧﻮﺗﻬﺎ.
ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴّﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳّﺔ ،أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك اﻵن أﺳﺎس ﺳﻴﺎﺳﻲّ
ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﺷﺘﺮاط ﺗﺮﻛﻴّﺎ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎر اﳌﻀﺮوب ﻋﻦ ﻏﺰّة ﻟﺘﻄﺒﻴﻊ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣُﺠﺪّدا ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
أﺻﺒﺤﺖ إﺳﻄﻨﺒﻮل ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﺣﺔ ،ﻣﻘﺮّا ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲّ
ﻟﻘﻴﺎدة »ﺣﻤﺎس« ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻣﺤﻮرا ﺣﻴﻮﻳّﺎ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻣﻮال ﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺤﺮﻛﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ اﳌُﺤﺘﻠّﺔ .وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻌﺰّز
اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺘﺮﻛﻲّ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰّة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ
واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌﺴﺎﺟﺪ واﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺴﻜﻨﻴّﺔ وﻣﺤﻄّﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ
ﻟﻄﻼب ﻏﺰّة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻋﺪدٍ ﻣﻦ اﳌﺆﺳّﺴﺎت
اﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ ﻓﺮوﻋٍﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰّة ﺗﻨﺸﻂ ﺑﺸﻜﻞٍ رﺋﻴﺴﻲّ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻹﻏﺎﺛﻴّﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﳌﻌﻮزﻳﻦ )ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴّﺎت »ﻣﺮﻛﺰٌ

ﻓﺎدي ﻳﺎزﺟﻲ  -ﺳﻮرﻳﺎ
ﺛﻘﺎﻓﻲّ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲّ« ﻳُﻘﺪّم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ( .وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ﺗﻮﺛّﻖ
ﻋﺮى ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎب ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳُﻘﺪّم ﺗﺮﻛﻴّﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴّﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﻴّﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ وﻳﺘﻄﻮّع
ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲّ .ودأﺑﺖ
اﳌﺎﻛﻴﻨﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴّﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺢ أردوﻏﺎن وﺗﺼﻮﻳﺮه ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ اﳌُﻨﺠﺪ
واﳌُﺨﻠّﺺ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﻴﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺧﺬﻟﻬﻢ اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ .ووﺻﻞ ﻫﺬا
اﻻﻧﺸﻐﺎل ﺣﺪاً دﻓﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺻﻮرة ﺿﺨﻤﺔ ﻷردوﻏﺎن )إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺻﻮر أﻣﺮاء ﻋﺎﺋﻠﺔ آل ﺛﺎﻧﻲ( ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰّة ازدﺣﺎﻣﺎ ﻣﻊ
ﻋﺒﺎرة ﺗﻘﻮل» :اﻟﻘﺪس ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺮﺟﺎل«.
ﺑﻌﺪ ﻛﻞّ ﻫﺬا ،ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲّ أن ﺗﺸﻌﺮ ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« ﺑﻨﻮعٍ ﻣﻦ
اﻟﺨﺬﻻن ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗّﻔﺎق اﻟﺘﺮﻛﻲّ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲّ اﻷﺧﻴﺮ .ﻓﻘﺪ وﺻﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴّﻮن
اﻷﺗﺮاك ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﻴّﺮات اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻏﺎﻟﺒﻴّﺘﻬﺎ
ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺳﻔﻴﻨﺔ رﺟﺐ ﻃﻴﺐّ أردوﻏــﺎن ،إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﺒﻨّﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻴّﺔ وﻋﺪم وﺿﻊ ﻗﻀﻴّﺔ ﺣﺼﺎر ﻏﺰّة ﻛﻌﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ
اﺳﺘﺪارﺗﻬﻢ ﻧﺤﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣُﺠﺪّداً ،ﳌﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ أﻫﻤﻴّﺔ ﺣﻴﻮﻳّﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ.

اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ اﳌُﺤﺘﻤﻠﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈنّ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺪ ﻻ ﺗﻌﻨﻲّ أنّ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺘﺮﻛﻲّ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰّة وﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« ﺳﻮف ﻳﻨﺤﺴﺮ .ﺻﺤﻴﺢٌ أنّ
ﺗﺮﻛﻴّﺎ ﻟﻦ ﺗﻔﻚّ اﻟﺤﺼﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲّ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،إﻻ أنّ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺳﺘُﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷرﺟﺢ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء واﻟﺼﺤّﺔ واﻹﺳﻜﺎن،
وﻋﺒﺮ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق اﻟﻐﺰّي ﺑﺸﻜﻞٍ أﻛﺒﺮ أﻣﺎم ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﺎ .وﻫﺬا اﻷﻣﺮ رﺑﻤﺎ ﻳَﻄﺮح
ﺑﺤﺪّ ذاﺗﻪ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻤّﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻣﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﺗﺠﺎه ﻏﺰّة.
ﻓﻤﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻳّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌُﺤﺎﺻﺮ ﺻﻴﻒ
اﻟﻌﺎم  ،2014واﻟﺪواﺋﺮ اﻷﻣﻨﻴّﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﻣُﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﳌُﻌﺪّة ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﺰّة واﻧﻔﺠﺎره ﻓﻲ وﺟﻬﻬﺎ ﻣُﺠﺪّدا،

وﺧﻠﻖ وﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺗﻮﻓّﺮ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺤﻞّ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﻳُﺮﻳﺤﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء
اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲّ وﻳﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﻘﺎء ﻳﺪﻫﺎ اﻷﻣﻨﻴّﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻀﻤﺎن
اﻟﻬﺪوء .وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻫﺬه اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﳌﺸﺮوﻋﺎت
ﻋﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻗﺘﺮاح ﻧﻮﻗﺶ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺖ اﻷﻣﻨﻲّ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲّ ﻣُﺆﺧّﺮا ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺒﻨﺎء ﺟﺰﻳﺮة اﺻﻄﻨﺎﻋﻴّﺔ ﻗُﺒﺎﻟﺔ ﺷﻮاﻃﺊ ﻏﺰّة
ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺮور اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﻓﺮاد ﻣﻦ
وإﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع.
وﻫﻨﺎ ﻳُﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴّﺎ أن ﺗﺨﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺪف:
ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ ﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺘﺮﻛﻲّ ﻓﻲ ﻏﺰّة ﺗﺤﺮّر إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺑﺸﻜﻞٍ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻠﻒّ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ ،وﺗﻌﻤﻴﻖ
ﺗﺤﻮّﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻠﻒّ إﻏﺎﺛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﺼّﺔ ﻣﻦ »اﻗﺘﺼﺎد اﳌﺴﺎﻋﺪات«
ﻟﻠﺤﻠﻴﻒ اﻟﺘﺮﻛﻲّ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ واﻻﺣﺘﻘﺎن اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﻏﺰّة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ ﻟﻠﺤﺮب واﻟﺤﺼﺎر )أﻋﻠﻨﺖ ﺗﺮﻛﻴّﺎ ﻏﺪاة
اﻻﺗّﻔﺎق أﻧّﻬﺎ ﺳﺘﺮﺳﻞ  11أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ ﻟﻐﺰّة ﻋﺒﺮ اﳌﻌﺎﺑﺮ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﻛﺨﻄﻮة أوﻟﻰ(.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻴﻌﻨﻲ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴّﺔ اﳌﻤﻮّﻟﺔ
ﺗﺮﻛﻴّﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻتٍ ﺣﻴﻮﻳّﺔ ﻛﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه واﻹﺳﻜﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻠﻴّﺔ
ﻣﺆﻳﺪة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳّﺔ واﻟﻬﺪوء ورﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ أيّ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺸﻴﺔ ﺧﺴﺎرة ﻫﺬه اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺛﻤﻦ أيّ ﺣﺮبٍ
إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪّ ﻏﺰّة )ﻳﻮﺿّﺢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
اﳌﺰدوﺟﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ ،ﻓﻄﺎﳌﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻌﺪٌ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺠﺒﺮ
ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﺗﻮاﺻﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻜﺴﺮ؟( .ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣُﺘّﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺪواﺋﺮ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﺑُﻌﻴﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﻏﺰّة ﻋﺎم  .2014إذ ﺗﻠﻌﺐ ﻗﻄﺮ ﻣﺜﻼ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻔﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺘﺪب ﻹﻋﻤﺎر ﻏﺰّة دورا أﺳﺎﺳﻴّﺎ ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴّﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوﻋﺎتٍ أﺧﺮى أﻫﻤّﻬﺎ ﻣﺪّ أﻧﺒﻮب ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲّ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳّﻂ إﻟﻰ ﻣﺤﻄّﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻏﺰّة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺧﻄﻮة ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺪﻳﻢٍ ﺟﺪﻳﺪ ﻟـ

»ﺗﺄﻫﻴﻞ« ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﺑﺸﻜﻞٍ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ .ﻓﺼﺤﻴﺢٌ أنّ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﺷﺘﺮﻃﺖ ﻣﻨﻊ ﺗﺮﻛﻴّﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ ،إﻻ
أﻧّﻬﺎ ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻋﻦ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﺑﻀﺮورة ﺣﻈﺮ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲّ ﻫﻨﺎك .وﺗﻀﻤّﻦ
اﻻﺗّﻔﺎق اﻷﺧﻴﺮ ﻣُﻠﺤﻘﺎ ﻳُﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﻬّﺪ ﺗﺮﻛﻲّ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس«
ﻹﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﺠﻨﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ اﻷﺳﺮى ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰّة .وﻫﻜﺬا ،ﻓﻘﺪ
ﻳﺨﻠﻖ اﻻﺗّﻔﺎق اﻷﺳﺎس ﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎتٍ أوﺳﻊ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﺰّة ﺑﻴﻦ »ﺣﻤﺎس«
وإﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻛﺴﺮا ﻧﻬﺎﺋﻴّﺎ ﻟﻮﺣﺪاﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲّ ،وﺗﻌﺰﻳﺰا ﳌﺸﺮوع
ﻓﺼﻞ ﻏﺰّة ،وﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺘﺮﻛﻲّ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﺘﻤﺘّﻊ اﻵن ﺑﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻤﻴّﺰة ﻣﻊ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.

ﺧﺎﺗﻤﺔ

أﺻﺪرت ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴّﺎ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎ
وﺟّﻬﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺮﺟﺐ ﻃﻴّﺐ أردوﻏﺎن وﳌﻮاﻗﻒ ﺗﺮﻛﻴّﺎ اﻷﺻﻴﻠﺔ
ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲّ وﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻦ ﻏﺰّة ،دون أن
ﺗﺄﺗﻲ وﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﻣﺜّﻞ ﻓﻌﻠﻴّﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺎً ﻋﻦ ﻛﻞّ ﻫﺬه
اﳌﻮاﻗﻒ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .وﻟﻌﻞّ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻛﺎفٍ ﻟﻴﻜﺸﻒ
ﻛﻴﻒ أدّت ﺳﻴﺎﺳﺔ »ﺣﻤﺎس« ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺎرﻫﺎ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲّ
اﻟﻀﻴّﻖ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﳌﺤﺪودة ،إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﺤﺮﻛﺔ ﳌﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ،وﻛﻴﻒ
أنّ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺎﺋﻌﺔ ﳌﻮﺿﻮع اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ وﻋﺪم إدراك ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ ،ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﻴﻦ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﺒﻨﻲّ
ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺼﻴﺮﻳّﺔ ،وأﻇﻬﺮﺗﻬﻢ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ
ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮود اﻟﻐﺬاﺋﻴّﺔ وأﻃﻨﺎن اﻟﻄﺤﻴﻦ .وﻫﻜﺬا،
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮي اﻟﺴﻠﻄﺎن راﺣﺘﻪ ﺑﺴﻔﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات ،ﻳﻠﻌﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﻮن
ﻓﻲ ﻏﺰّة ﺧﻴﺒﺘﻬﻢ وﺧﺬﻻﻧﻬﻢ ،ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﻢ ﻳﺪٌ ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ.

راﻣﻲ ﺧﺮﻳﺲ

ﺑﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

»ﻃﺮﻃﻮس« ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷوﻟﻰ ﻻﻧﻔﺠﺎر ﺳﻴﺎرة ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻓﻲ ﻛﺮاﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺮﻏﺖ
ﺷﻮارع ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮﻃﻮس ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺎدﻳﻬﺎ وأﻏﻠﻘﺖ ﻣﺤﻼﺗﻬﺎ .ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ
اﻷول ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮات اﻷزﻣﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ .ﺣﻮّل اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻘﻄﺎب إﻋﻼﻣﻲ ﻟﻢ
ﺗﺸﻬﺪه ﻗﺒﻼً  ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﺧﺒﺎر ﺗﻠﺖ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻫﺠﻮم ﻳﺸﻨﻪ
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ )اﻟﻌﻠﻮﻳﻴﻦ( ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻴﻢ )اﻟﻜﺮﻧﻚ( ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ )اﻟﺴﻨّﺔ(
ﺑﺠﻮار اﻟﻜﺮاج ،ﻣﺤﻤﻠﻴﻦ إﻳﺎﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﺪوث ﻫﺬا »اﻻﺧﺘﺮاق اﻷﻣﻨﻲ
اﻟﻜﺒﻴﺮ« اﻟﺬي ﺷﻘﻖ ﺳﻮراً اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎً ﻳﺼﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻐﺎر اﻵﻣﻦ اﳌﺤﻤﻲ
ﻣﻦ ﻏﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﻮﻟﻬﺎ .أُوﻗﻒ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻴﻢ )وﻛﺎن ﻗﻠﻴﻞ
اﻟﻌﺪد( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ أﻗﺎﻣﺖ أﺳﻮاراً ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﺨﻴﻤﺎت
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷﻣﻮر ،ﻣﺴﺠّﻠﺔ اﺳﺘﻨﻔﺎرﻫﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺤﺎوﻻت
ﺗﻔﺠﻴﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺎً .ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺠﻴﺮ ﻧﺠﺤﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺗﻴﻦ ﻣﺆرﻗﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ :ﺳﻮاد زﺟﺎج
اﻟﺴﻴﺎرات )اﻟـ »ﻓﻴﻤﻴﻪ«( واﻟﺨﻂ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ.
اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻒ إﻟﻰ ﺟﻮار ﺟﺎرﺗﻬﺎ )اﻟﻼذﻗﻴﺔ(
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﺰان ﺑﺸﺮي ﺛﺎن ﻟﻠﻨﻈﺎم ،ﻋﺪداً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ )ﻗﺮاﺑﺔ اﳌﻠﻴﻮن(
ﻳﻔﻮق ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ )ﺣﻮاﻟﻲ  800أﻟﻒ ﻓﻲ إﺣﺼﺎءات (2011
ﺗﻮزﻋﻮا ﺑﻴﺴﺮ ﻓﻲ رﻳﻔﻬﺎ وﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻣﺨﻠﺨﻠﻴﻦ اﻟﺘﻮزع
اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﻠﻮﻳﻮن )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ( واﳌﺴﻴﺤﻴﻮن )ﺣﻮاﻟﻲ  20ﻓﻲ اﳌﺌﺔ( واﻟﺴﻨﺔ )ﺣﻮاﻟﻲ  15ﻓﻲ اﳌﺌﺔ..
واﻷرﻗــﺎم ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ( ،ﻣﻊ ﺗﻮاﺟﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ رﻳﻔﻬﺎ
)اﻟﻘﺪﻣﻮس وﻧﻬﺮ اﻟﺨﻮاﺑﻲ( ،وآﺧﺮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮى
)اﻟﺤﻤﻴﺪﻳﺔ واﳌﺘﺮاس( ،دون وﺟﻮد أﻗﻠﻴﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى.
أُﻋﻠﻨﺖ ﻃﺮﻃﻮس ﻣﺤﺎﻓﻈﺔً ﻋﺎم  ،1967وﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻃﺮﻃﻮس

ﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺪن اﻟﺴﺎﺣﻞ أﻫﻤﻴﺔ ،اﻻﺳﻢ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ ﻟﻬﺎ )أﻧﺘﺮادوس( ﻳﻌﻨﻲ
»ﻣﻘﺎﺑﻞ أرواد« .وأول ﻣﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس ،وﻗﺪ ﺣﺮﻓﻪ اﻟﻌﺮب إﻟﻰ
)أﻧﻄﺮﻃﻮس( .ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد ﻛﻤﺮﻓﺄ ﺑﺤﺮي ﻟﺨﺪﻣﺔ
أﺳﻄﻮل ﺟﺰﻳﺮﺗﻬﺎ )أرواد( اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺼﻴﺪ واﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻛﺜﻮاﺑﺖ ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم .ﻋﻼﻗﺔ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺠﺰﻳﺮﺗﻬﺎ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة.
ﺑﻨﺖ أرواد ﺣﻮاﺿﺮ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ـ اﳌﺮاﻓﺊ ،ﻣﺜﻞ »ﻋﻤﺮﻳﺖ«
اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﻌﺐ أوﳌﺒﻲ أﻗﺪم ﻣﻦ ﻣﻠﻌﺐ أﺛﻴﻨﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﺪاﻓﻦ
اﳌﻐﺰﻟﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺣﺼﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ..ﻛﺎن
ﻣﻤﻜﻨﺎً ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺟﺪاً ﺑﺎﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ دورة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮﻫﺔ
أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎً أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﺣﺪ ﻣﺤﺮّﻛﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى.
ﺗﺸﻐﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺴﺎﺣﺔ ﺷﺮﻳﻄﺎً ﺿﻴﻘﺎً ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻦ ﺑﻀﻌﺔ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ،اﻣﺘﻸ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺘﻮﺳﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﻏﺎﺑﺎت اﻟﺰﻳﺘﻮن واﻟﺰراﻋﺎت اﳌﺤﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺳﻤﺘﻬﺎ ﻛﻤﺤﺎﻓﻈﺔ زراﻋﻴﺔ ﻃﻮﻳﻼً ،
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻓﺄﻫﺎ ـ اﳌﺮﻓﺄ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ـ دون اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺎً ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻛﻤﺮﻓﺄ ﺳﻮري أﻓﻀﻞ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﺄ اﻟﻼذﻗﻴﺔ.
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺤﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ .ﺗﻘﻮل ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻣﺘﻨﺎﻗَﻠﺔ أن اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺬراء ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺖ ﻛﻨﻴﺴﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،وﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪم اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺑﻄﺮس ذﺑﻴﺤﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ،ﻟﺘﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ إﻟﻰ ﻣﺤﺞّ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻟﻘﺮون ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ )ﻟﻬﺎ
ﻧﻤﻂ ﻣﻌﻤﺎري ﻓﺮﻳﺪ( ﺛﻢ إﻟﻰ ﻣﺘﺤﻒ وﻃﻨﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻗﻠﻌﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﺳﺠﻠﺖ ﻫﺠﺮات اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺮﻟﻚ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ

ذاﻛﺮﺗﻬﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ آﻻم اﻟﺠﻮع واﻟﻔﻘﺪ ،وﻓﻲ اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻫﺠﺮات
ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻞ وﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻜﺎن أرواد واﻷﺣﻴﺎء اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻤﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻊ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﺑﻲ
ﺑﻌﺪ إﺧﺮاج اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ .ﻻ ﺗﻨﺴﻰ اﻟﺬاﻛﺮة اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺠﺎزر اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ
اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺤﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ أن ﻋﺪداً ﻛﺒﻴﺮاً
ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
ﺗﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﻌﻠﻮﻳﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪِﻣﻮا ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق
واﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻴﻼدي )اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﺨﻴّﺮ( ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﺮح
آﺧﺮون أﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﻗﺮون ﻓﻲ ﻗﺮى وﺑﻠﺪات
ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺤﻤﻞ أﺳﻤﺎء ﺳﺮﻳﺎﻧﻴﺔ وأوﻏﺎرﻳﺘﻴﺔ وآراﻣﻴﺔ ﺣﺎول اﻟﺒﻌﺚ ﺗﻌﺮﻳﺒﻬﺎ
دون ﻧﺠﺎح .اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﺎدت ﻟﻠﻈﻬﻮر ﻓﻲ ﺳﻨﻮات اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﺪى
ﻋﻴﻨﺎت ﻣﺜﻘﻔﺔ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ إﺛﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻔﺎرِق ﻳﺘﺒﺮأ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوﺑﺔ وأﻓﻌﺎﻟﻬﺎ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻣﻴﺰة ﻫﺬه اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻲ آن واﺣﺪ ،أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوزت ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﺮﻳﺔ
ﻛﺒﻴﺮة دون أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺟﺎرﺗﻬﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،أو اﻟﻼذﻗﻴﺔ .ﻓﺤﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎء
ﺑﻌﺪ أن ﻳﻐﺎدرﻫﺎ ﺗﺠﺎرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،اﻟﻴﻮم ﻳﻐﻴِّﺮ اﳌﻬﺠﺮون إﻟﻴﻬﺎ
ـ وﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﺐ ـ ﺗﺄرﺟﺤﻬﺎ ﻫﺬا ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ إﻳﺎﻫﺎ ﺧﻄﻮة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻓﻲ
ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺨﻠﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﺪأت ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺪاﺧﻴﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ واﻓﺪﻳﻬﺎ.
ﻫﺬا اﻟﺘﺮاوح اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺜﻴﺮة ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ،ووﻗﻮﻋﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮق
ﻃﺮق ﻋﺮّﺿﻬﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ،إﻻ أن ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
أﺳﺎﺳﺎً( ﺣﻔﻈﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺘﺤﺖ  -ﻣﺪﻳﻨﻲ دون اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ

إرﺛﻪ ﺑﻐﻴﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻴﺔ.
ﻣﺎ ﺗﺰال اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،واﻷوﻟﻰ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ،ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ وﻣﻨﻔﺘﺤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ،دون وﺟﻮد ﺳﻴﻨﻤﺎ أو ﻣﺴﺮح أو ﺣﺮاك ﺛﻘﺎﻓﻲ رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ
ﺳﻌﺪ اﻟﻠﻪ وﻧﻮس وﺣﻴﺪر ﺣﻴﺪر وﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ أدوﻧﻴﺲ ،ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﻬﺎ اﻷﺷﻬﺮ
)»اﻟﻼﻳﻴﻚ«(.
ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﺷﻜّﻠﺖ ﺛﻮرة اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،وﻫﻲ أول ﺛﻮرة
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺿﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻏﺪاة ﻫﺒﻮﻃﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻃﺊ أرواد ﺷﺒﺎط/
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،1919ﺟﺰءاً ﻣﻬﻤﺎً ﻣﻦ ذاﻛﺮة أﺟﻴﺎل ﻛﺜﻴﺮة .ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻟﻮﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ
ﺗﺴﻤﻰ »ﺛﻮرة اﻟﻌﻠﻮﻳﻴﻦ« أو ﺛﻮرة »ﺟﺒﺎل اﻟﻌﻠﻮﻳﻴﻦ« ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﳌﻨﻬﺎج
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻌﺚ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻄﺮح ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﻮاﺟﺲ وﺗﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل
ﺗﻘﻴﻴﻢ دورﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،إﻟﻰ أن اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ أواﺋﻞ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺑﺎﺳﻢ »ﺛﻮرة
اﻟﺴﺎﺣﻞ« ،وﻓﻴﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎء )اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ( ﺗﻈﺎﻫﺮات
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺮاك ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮرة وﻟﻢ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ،
وﺿﺢ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺤﺮاك ﻟﻦ ﻳﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮاً ﻫﻨﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب
ﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻼذﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﻜﻞ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺨﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻴﺢ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻛﺄﻧﻬﺎ آﺧﺮ اﻟﺒﻘﺎع ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﳌﺸﺮﻗﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ..وﻫﻲ
ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻛﻤﺎل ﺷﺎﻫﻴﻦ
ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ
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مليون دينار أردني ( 40مليون دوالر) قيمة املنحة
التي ستقدمها منظمة األمم املتحدة للطفولة
(يونيسف) ،لوزارة التربية والتعليم األردنية من أجل توفير
خدمات تعليمية نوعية لألطفال ضحايا األزمــة السورية.

قـضـيــــة

السيسي ونهرو ال يلتقيان!
عندما ترأس نهرو حكومة الهند ،في العام  ،1947كان
قراره األول تخصيص ثلث ميزانية الدولة للبحث العلمي،
وقتها عارض الهنود قراره ،واتهموه بالجنون ،واعتبروا أن
بلداً فقيراً مثل الهند ال يمكن أن يخصص ثلث ميزانيته
للبحث العلمي ويتجاهل األمور األولى باإلنفاق .إال أن نهرو
أصر على قراره وقال كلمته الشهيرة« :نحن أفقر من أن
نستغني عن البحث العلمي».
لم يستوعب الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي هذا
الدرس بعد قرابة  70عاما عليه ،وهو الذي نحكيه كثيرا
للتدليل على أهمية التعليم وضرورته في بناء الدول
الحديثة .وعندما سُئل عن خططه للتعليم والصحة ،قدر
الوقت الذي قد يستغرقه حل أزمة التعليم بـ 12أو 13
عاماً ،أما الصحة فاعتبر أن إصالحها يحتاج لوقت طويل
لم يحدده .وبينما اختفى تماماً البحث العلمي من أجندة
أولويات الرئيس املصري ملصلحة ملفات مثل التسليح
واملشروعات العمالقة ،التي ما إن يُسأل عنها حتى تختلف
نبرته ،وتتميز بالحسم والعجلة ،فيقول« :امتالك القدرة
العسكرية في حد ذاته هدف ،»...و «إحنا متأخرين كتير،
ومحتاجين ننجز كتير عشان نلحق نحقق الحلم ،تأخرنا
كثيراً ونحتاج ملزيد من العمل بأحجام كبيرة» .وهناك
عشرات الجمل التي تؤكد هذا التوجه وتبين أولوياته،
وترتيب الصحة والتعليم والبحث العلمي فيها.
وفي املوازنة العامة للدولة التي أعدتها الحكومة مؤخرا
وأقرها مجلس النواب ،انكشف التوجه الى الصحة
والتعليم والبحث العلمي ،خاصة مع تجاهل الحكومة
االلتزام بالنص الدستوري الذي ألزمها بتخصيص 10
في املئة كحد أدنى من الناتج القومي للبالد لإلنفاق على
القطاعات الثالثة ،مبررة عدم تطبيقها هذا اإللزام بعجز
في املوازنة وباألزمة االقتصادية التي تمر بها البالد ،مع أن
تلك األزمة لم تمنع الرئيس من التباهي والتفاخر بالبدء
بتنفيذ  80مشروعا ،غالبيتها إنشاءات بتكلفة تريليون
و 400مليار جنيه ،بما يعادل قرابة  50في املئة من الناتج
املحلي للبالد.

مهمة البرملان

ألزم الدستور املصري الحكومة بعرض مشروع املوازنة
العامة للدولة («كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها») على
مجلس النواب قبل ثالثة أشهر على األقل من بداية
السنة املالية (في األول من تموز /يوليو) ،ليقرها األخير
قبل نهاية حزيران /يونيو من كل عام ،وهو ما نفذته
حكومة املهندس شريف إسماعيل بإرسال مشروع
موازنتها للعام املالي  2017/2016إلى البرملان في أول
نيسان/أبريل املاضي ،بتأخر يقترب من الشهرين عن
املوعد املعتاد .إلى جانب أن وزيري املالية والتخطيط لم
يرسال إلى البرملان خطتهما بشأن البيان املالي واالقتصادي
لتلك املوازنة قبل  22أيار /مايو املاضي .وهذا التأخر في
عرض املوازنة واألرقام والخطط املرتبطة بها لم يحل
دون موافقة البرملان السريعة عليها وإقرارها رسمياً.
مهمة البرملان ،وفقا للدستور ،هي التأكد من أمرَين :األول
التزام املوازنة باملواد  18و 19و 21و 23التي تلزم الدولة
بتخصيص  10في املئة من الناتج القومي اإلجمالي للبالد
لإلنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي ،بواقع 3
في املئة من الناتج القومي للصحة ،و 4في املئة للتعليم إلى
جانب  2في املئة للتعليم الجامعي وواحد في املئة للبحث
العلمي .والثاني التأكد من عدم تضمن املوازنة أية أعباء
إضافية على املواطن ،سواء بارتفاع أسعار خدمات بعينها
أو ضرائب أو غيرها ،وفقاً لإللزام الوارد في املادة  124من
الدستور .البرملان مرر املوازنة رغم عدم التزامها ال بالنسب
الدستورية وال بعدم تحميل املواطن أعباء جديدة.

ال مانع من مخالفة الدستور

قبل عرض الحكومة املوازنة على البرملان

صرح وزراء املالية والتخطيط والشؤون القانونية
ومجلس النواب للصحف بأن الحكومة لم تستطع
تحقيق االلتزام بالنسب بسبب عجز املوازنة .وزاد وزير
الشؤون القانونية ومجلس النواب املستشار قائال« :نعم
املوازنة مخالفة للدستور ،لكن نحن أمام قوة قاهرة ،مفيش
إيرادات ،نجيب منين ،نطبع فلوس؟» .اعتراف الحكومة
هذا كان كافياً لرفض البرملان إقرار املوازنة ،إال أن رئيس
البرملان وغالبية نوابه وجدوا أن هذه املخالفة لن تتحملها
الحكومة وإنما ..الدستور نفسه ،فقال رئيس لجنة الخطة
واملوازنة بمجلس النواب ،في تقرير أعدته لجنته ،إن
االلتزام بتلك النسب أمر مستحيل وخيالي ،ألن الحكومة ال
تعرف كم هو الناتج القومي اإلجمالي للبالد ،ومن ثمّ فليس
من املنطقي أن يلزمها الدستور بتخصيص أي نسبة منه
للتعليم أو الصحة أو غيره ...وتابع :قرأت الدستور جيداً
وسألت وزير التخطيط ،رغم معرفتي باإلجابة مسبقاً ،هل

غرافيتي لعمّار أبو بكر  -مصر
تعرف الحكومة الناتج القومي اإلجمالي؟ فأجاب بأن «الناتج
القومي للبالد رقم خيالي وليس واقعيا».
وحمّل رئيس لجنة الخطة واملوازنة لجنة الخمسين
التي كتبت دستور  2014هذا الخطأ قائال« :اللجنة لم
تفرق بين الناتج القومي اإلجمالي وبين الناتج املحلي
اإلجمالي ،بالتأكيد هي كانت تقصد الناتج املحلي
اإلجمالي» .وزاد بأن تضمين الدستور نسبا مئوية بعينها
وانحيازه لقضايا بعينها خطأ فادح وغير مسبوق في أي
دستور بالعالم ...مع أن رئيس البرملان وعددا من أعضائه
كانوا ضمن املشاركين في كتابة الدستور املنتقَد ،إال أن
أيا منهم لم يعترِض ،بل وصف رئيس البرملان أعضاء
«لجنة الخمسين» التي أعدت املسودة النهائية للدستور
بالجهل ،وهو ما لم يعترض عليه سوى النائب خالد
يوسف كونه عضوا سابقا بلجنة كتابة الدستور.

التالعب باألرقام :في الصحة

توافقت الحكومة وبرملانها على خطأ الدستور .أما الناتج
القومي اإلجمالي للبالد فهو «مجموع السلع والخدمات
املنتجة من املــوارد اململوكة للدولة سواء داخلها أو
خارجها» وقد قدرته الحكومة بـ  3.25تريليون جنيه،
واحتسابها من الناتج املحلي اإلجمالي وهو «قيمة السلع
والخدمات املنتجة من املوارد املوجودة محلياً» واملقدر
بـ 2تريليون و 772مليار جنيه .ورغم ذلك ،لم يسلم
األمر من التحايل ،فحسب وكيل لجنة الخطة واملوازنة
بمجلس النواب ،فإن وزارة املالية خصصت  48مليار جنيه
ملوازنة الصحة في مشروع املوازنة العامة للدولة ،وتلك
النسبة ال تزيد عن  1.6في املئة من الناتج املحلي ملصر،
ولكن لجنة الخطة واملوازنة في البرملان بالتعاون مع وزارة
املالية ،اتبعت طريقة جديدة لحساب اإلنفاق الحكومي
على الصحة ،وبدال من إلزام وزارة املالية بتخصيص 100
مليار جنيه ملوازنة وزارة الصحة ،قامت اللجنة بحصر

كل االعتمادات التي تخصصها الدولة تحت بند اإلنفاق
على الصحة بإضافة األمــوال املخصصة ملستشفيات
وزارة الداخلية والقوات املسلحة ،والهيئة العامة للتأمين
الصحي إلى جانب األمــوال املخصصة لإلنفاق على
شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام التي تعمل في
مجال تصنيع األدوية ،إضافة إلى احتساب األموال التي
تخصصها الدولة للجهاز التنفيذي والهيئة القومية
ملياه الشرب وشركات املياه والصرف الصحي .وأضاف
الوكيل أنه بعد احتساب موازنات تلك الجهات وصلت
االعتمادات املدرجة باملوازنة لقطاع الصحة الى 101.3
مليار جنيه ،بنسبة  3.65في املئة من الناتج املحلي ...رغم
أن الدستور ألزم بـ  3في املئة فقط!
اعتمدت هذه التعديالت على نقل بعض البنود من باب
آلخر ،ولن يترتب عليها أية إضافة حقيقية لقطاع الصحة
أو أي تحسن في مستوى الخدمة الطبية املقدمة للمواطن،
وفقا للطبيبة منى مينا وكيل نقابة األطباء ،إذا لم يترتب
عليها تمكين املواطنين العاديين من تلقي الخدمة الطبية
باملجان في املستشفيات التابعة للوزارات األخرى ،مثل
مستشفيات الداخلية والقوات املسلحة ومستشفيات
الكهرباء وغيرها .وهو ما لم ينفه وكيل لجنة الخطة
واملوازنة بالبرملان ،مفسرا بأن الحكومة ال تملك االلتزام
بالنسب الدستورية لإلنفاق على الصحة ،لعدم وجود
موارد من ناحية ،ولفشل منظومة الصحة في مصر من
ناحية أخرى ،وأن إنفاق  101مليار جنيه على الصحة التي
خصصت لها الحكومة  45مليار جنيه فقط في موازنة
العام املاضي «خراب بيوت وإهدار ملليارات الجنيهات
في منظومات فاشلة تحتاج إلى إعادة هيكلة» ،ومن ثمَّ
لن يترتب أي تغيير في اإلحصاءات الرسمية التي سبق
وأعلن عنها الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء بشأن
احتالل مصر املرتبة  166في العالم (أي في الجزء األسفل
من السلم) من حيث اإلنفاق الحكومي على الصحة.

لعبة الصراحة
يسمونها «دربونة» (زقاق) محمود البطل ،املحلّة كلها اسمها محمود البطل ،بل
املدينة كلها.
كنت أفترض أن محموداً يمارس رياضة بدنية ،رفع األثقال أو املصارعة فاستحقّ
ذلك اللقب .حتى جاءت تلك الليلة وتعطلت سيارتي في محمود البطل ،أقصد عند
مدينة محمود البطل.
يومها عرفت أن هذه املدينة بال سكّان تقريباً .محمود ،وال شيء غير محمود
يجوب شوارعها مع فانوسه الزيتي .ساعدني وجالسني وسحبني إلى حديث
طويل عن مسافرين مثلي تتعطل سياراتهم هنا ويلتقيهم ويروي لهم حكايته،
حكاية محمود البطل.
إنها قصة قصيرة جداً ،أقصر من قصتي هذه .يقول محمود بأنه ليس بطالً للعبة
رياضية ،اللعبة التي يتفوق فيها على الجميع ويبرع فيها حدّ اعتباره أسطورة ال
يُشق له غبار ،هي لعبة الصراحة.
لعبة الصراحة! نعم يا حسب ..يظهر أن محمود يسمي كلّ من يحدثه «يا
حسب».
يتابع محمود :في هذه الدرابين الفارغة والسكك الضيقة ،كان الناس يلعبون
لعبة الصراحة ،ينقسمون إلى فريقين ،يسأل واحدٌ من الفريق األول سؤاالً جريئاً
نص ورسم مرتضى كزار

لواحد من الفريق الثاني ،الذي ينبغي أن يجيب بصراحة شديدة مهما كان
السؤال محرجاً وحسّاساً.
تشتد مراحل اللعبة ويتساقط الناس ،ينفعلون ويصرخون ويرقصون من ألم
الصراحة املرّة .يجنّ بعضهم وينتحر بعضهم ويهرب بعضهم ويُصاب بعضهم
بسكتة دماغية.
الصراحة يا حسب لعبة غير شعبية ،ال يجب أن يمارسها الشعب مع نفسه.
أعترفُ بذلك ،وكما ترى بعينيك ،لقد انمحى الفريقان تماماً ،هذه بلوى يا حسب،
املكاشفة التامّة مثل اللدغة السامّة.
ثم سألتُ محمود قبل أن أغادره :وكيف نلت البطولة في لعبة الصراحة يا عم؟
يجيبني :البطولة! قل بطولة البطوالت ،وفخر املباريات وآخر التصفيات ،محمود
الذي بجانبك اآلن هو شيخ لعبة الصراحة وعميدها.
شوف حسب ،كنت العباً مؤجراً في كل فريق ،ألعب مرة هنا ومرة هناك ،برسم
الخدمة ملن يدفع أكثر.
أنا بطل األبطال ألني الباقي بعد فناء الفريقين الصريحين جداً ،اللذين استعمال
التاريخ بكل فضائحه في اللعبة فأصابهما الجنون!
حسب يا حسب ،ال تلعبوا لعبة الصراحة في مدينتكم ،العبوا لعبة النسيان.

 ...وكذلك في التعليم

واتّبع البرملان والحكومة املنهج نفسه للوصول إلى
النسب الدستورية املقررة للتعليم ما قبل الجامعي
والجامعي ،إلى جانب البحث العلمي،عن طريق الكراسي
املوسيقية واإلحالل والتبديل ،فخصصت وزارة املالية في
البداية  103مليارات جنيه ملوازنة التعليم قبل الجامعي
بنسبة  3في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي للبالد ،بزيادة
مقدارها  6مليارات جنيه فقط عن العام املالي املاضي.
ولكون تلك النسبة تقل عن نسبة الـ  4في املئة ،سواء
من الناتج القومي اإلجمالي أو الناتج املحلي التي ألزم بها
الدستور ،أعادت الحكومة بمساعدة البرملان احتساب
كل األموال التي تنفقها الدولة على األنشطة القريبة أو
البعيدة من التعليم قبل الجامعي ،مثل «موازنة وزارة
التربية والتعليم ،موازنة التعليم األزهري ،منح دراسية
بوزارة التضامن االجتماعي ،موازنة الهيئة القومية لضمان
وجودة التعليم» وغيرها ...ليصل الرقم في النهاية إلى
 136مليار جنيه بنسبة  4.9في املئة من الناتج املحلي
اإلجمالي.
تلك اآللية مكّنت الحكومة من االلتزام الشكلي بالنسب
الدستورية لإلنفاق على الصحة والتعليم قبل الجامعي،
إال أنها لم تجد نفعا عند جمع االعتمادات املخصصة
لقطاعَي التعليم الجامعي والبحث العلمي باملوازنة ،فلم
تستطع وزارة املالية بالتعاون مع لجنة الخطة واملوازنة
بالبرملان ،احتساب أكثر من  50مليار جنيه للتعليم
الجامعي بنسبة  1.8في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي
(الدستور ألزم بأالّ يقل اإلنفاق الحكومي هنا عن  2في
املئة) ،و 22.5مليار جنيه للبحث العلمي بنسبة  0.8في
املئة من الناتج املحلي اإلجمالي (الدستور ألزم بـ  1في املئة
كحد أدنى) .وهو ما بُرِّر بعدم وجود ضمانة لعدم إنفاق
املليارات التي خصصت للتعليم الجامعي والبحث العلمي
كأجور وامتيازات للعاملين بالجامعات وباملراكز البحثية!

واشترط على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم
الخطط التي ستنفذها لضمان عدم استغالل املبالغ التي
دخلت على موزانة تلك الجهات في مرتبات ومكافآت
للعاملين بها.

مالحقات قضائية

لم تنكر الحكومة (وال البرملان) مخالفة املوازنة العامة
للعام املالي  2017/2016للدستور ،سواء في التحايل على
النسب الدستورية التي كلف الدستور باقتطاعها من
الناتج القومي اإلجمالي للبالد ،فقدرتها الحكومة بمساعدة
البرملان من الناتج املحلي اإلجمالي ،إضافة إلى تضمن
املوازنة ارتفاعا ضمنياً ألسعار السلع والخدمات ،بما
يخالف الدستور أيضاً .وهو ما استندت إليه نقابة املهن
الطبية في دعوى قضائية أقامتها أمام محكمة القضاء
اإلداري (محكمة تفصل في املنازعات املقامة من املواطنين
ضد قرارات رئيس الجمهورية وحكومته) ،وطالبت خاللها
ببطالن املوازنة العامة للدولة ملخالفتها نصوص الدستور.
ووفقا ألساتذة القانون ،فإن حسم تلك الدعوى مسألة
وقت ،لكون املوازنة وفقا لهم تنطق بمخالفتها تلك.
ويُنتظر من القضاء اإلداري أن يحيل الدعوى إلى املحكمة
الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر ،تفصل في مدى
اتفاق القوانين مع نصوص الدستور) لتصدر حكماً بعدم
دستورية قانون املوازنة ...وهو ما تتمناه الحكومة وفقا
لرواية الخبراء االقتصاديين .إذ يبدو أن الحكومة تتمنى
تعطّل إقرار املوازنة الجديدة للعمل باملوازنة القديمة،
وحتى تتحرر من االلتزامات الدستورية التي تجعلها
مضطرة إلنفاق ما يقرب من  320مليار جنيه على الصحة
والتعليم.

رنا ممدوح

كاتبة صحافية من مصر
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حاالت تعذيب وسوء معاملة رُصدت في مصر خالل شهر حزيران/
يونيو الفائت ،كما رُصدت  11حالة وفاة داخل أماكن االحتجاز،
بينهم  8نتيجة اإلهمال الطبي وحالتين نتيجة التعذيب وحالة هبوط في الدورة
الدموية ،حسب تقرير لـ«مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب».

نـوافــذ

األباطرة العراة في موقع تفجير الكرادة
ليس مستغرباً أن يتعاطف العراقيّون مع االنفجار الذي
ضرب منطقة صغيرة في بغداد بحجم الكرادّة ..قَدِمَ
شُبّان من محافظات الوسط والجنوب لينيروا الشموع
في مكان االنفجار ،وكان آخرون من محافظات غرب
وشمال البالد ليحضروا لوال مصيبة احتالل «داعش»
مدنهم منذ حزيران  /يونيو  .2014إال أن من استطاعوا
الحضور ومن تعذّر عليهم ذلك ،قاموا جميعاً بحملة
تواقيع ملطالبة األمم املتحدة بتحقيق دولي في الحادث
الذي أودى بحياة أكثر من  300قتيل وجرح ما يقارب هذا
العدد .هذا العدد الهائل من الضحايا قوبل بتضامن على
طول البالد وعرضها ،وبتغطية صحافية محلية وعاملية
غير مسبوقة ،وكانت األخيرة قد توّجت الحادثة بأنها
األكثر حصاداً لألرواح منذ االحتالل األميركي للعراق
عام  ،2003علماً بأن مناطق عراقيّة أخرى نالت منها
التفجيرات وحصدت أرواحاً فاقت الكرّادة ،لم تكن لتحظَ
بربع هذا االهتمام.
غير أن قلّة قليلة من العراقيين كانوا قد اشتكوا
االهتمام الكبير الذي نالته الكرّادة دون غيرها ،فهذه
املنطقة الصغيرة الواقعة على الضفة الشرقية لدجلة
كانت ملجأ الهاربين من العنف الطائفي في أعوام 2006
و .2007وهي أيضاً متنفّس الباحثين عن لحظة سعادة أو
رخاء في شوارعها ،إذ تسدّ جوع العجلى بوجبات طعام
صغيرة تنتشر على الطرقات أو في املطاعم املتواضعة.
توفّر الكرّادة األلبسة للشبّان الباحثين عن صرعات
املوضة ،أو البدالت لنجوم التلفزيون من املمثلين ومقدّمي
البرامج ،باإلضافة أيضاً إلى العرسان ،الذين يدورون
جلّ مناطق العاصمة ومن ثمّ يذهبون إليها صاغرين
ليحصلوا على مبتغاهم.
وللكرّادة لدى القادمين إليها من املحافظات مكانة
تفوق اليومي ،وهي التي تشكل آخر معاقل االجتماع
لجميع العراقيين .فيها تُنصب مجالس عزاء عاشوراء
بانضباط ،وفيها أيضاً تتم االحتفاالت باألعياد املسيحية.
منطقة تشرّع منافذها لكلِّ الفئات ،والجميع فيها
يحترم الجميع ،والكنيسة تبعد أمتاراً عن الجامع وعن
الحسينيّة .وعلى الرغم من سيطرة حزب ديني على
مساحة واسعة منها ،ومن افتتاح فصائل مسلّحة مقارّ
على أطرافها ،إال أنها ظلّت كما هي ،متنوّعة :الشيعة
والسنّة واملسيحيون يتساكنون معاً .لم يستطع أحد
ابتالعها أو التأثير في تغيير فكر طائفة لطرد طائفة
أخرى .وحتّى بيوت املسيحيين التي تركها أهلها وفرّوا
بعد أن ضاقت بهم البالد منذ أواخر الثمانينيات وحتّى
اآلن ،لم يكن أهل الكرّادة من استولى عليها ،وإنما فصائل
مسلّحة أخرى جاءت بقوّة السالح من خارجها ،قسّمتها
وباعتها بعلم دوائر الحكومة العقارية.

 ..بــألــف كـلــمـة

شموع في املجمّع التجاري

وأهل الكرّادة لم يعرفوا اللغة العشائرية إال في وقت
قريب ،ولذلك هم يثيرون السخريّة ألنّهم يلفظون
«املصطلحات» العشائرية بشكل مغلوط .وبذلك فهي
أيضاً واجهة حضرية نادرة لبغداد املدينة التي تآكلت
بفعل الحروب والحصار .هكذا ،ففي الكرّادة تسير
السافرة واملحجّبة جنباً إلى جنبٍ ،على الرغم من طابع
سكّانها الديني ،وانتماء الكثير من أهلها في الستينيات
إلى حزب «الدعوة» الذي يقف على رأس السلطة اليوم.
وهي أيضاً التي تحتوي «الغريب» ،وتذوّبه فيها ،السيما
القادم من مناطق ريفية ،وبعد أن يسكنها تسارع بنزع
كلّ ريفيّته ،تغيّر وجهة نظره تجاه «العيب» و «الحرام»،
وتجعله أكثر مدنيّة في حياته ،مغيِّرة مسلّماته تجاه نمط
عيش املدينة.
وليس غريباً أيضاً أن تنطلق الحراكات السياسية من
الكرّادة ،وهي التي شكلت الوعي والفكر لالحتجاجات
ضدّ فساد األحزاب الحاكمة التي انطلقت إلى ساحة
التحرير القريبة .وفي مقاهيها الصغيرة تأسست
مجالت وصحف ومواقع الكترونية ومؤسسات ملساعدة
النازحين الهاربين من جحيم «داعش» وفساد الحكومة
في عدم توفير املسلتزمات اإلنسانية لهم ،وفيها أيضاً
تمّت استضافة أدباء عائدين من املنافي للحديث عن
تجربتهم.
راكم في تشكل هذا الوعي ما تقاسيه املنطقة كمركز
في جانب الرصافة من بغداد ،من سوء الخدمات البلديّة
منذ ما يربو عن عقد ،وأخذت الشركات الصغيرة تسحب
البساط من سكّانها األصليين عبر شراء منازلهم
بأموال مغرية لتحويلها متاجر ال تراعي الذوق العام،
بل وتستولي على األرصفة والشوارع .وعلى الرغم من
حيوية املنطقة ،والسعادة القليلة التي تصنعها في نفوس
زائريها ،إال أن صور قتلى التفجيرات التي هزّت شوارعها
طوال عقد ونيّف ما زالت معلّقة على جدرانها وأعمدتها.
وفي االنفجار األخير ،تحوّلت منطقة الكرّادة إلى مقبرة،
وهي لم تكن كذلك رغم تعرّضها لتفجيرات عدّة ،بعد أن
تقاطر البَغاددة إليها ينيرون الشمع ويترحّمون بصمت
على أرواح الضحايا .وطرد بعض أهاليها رئيس مجلس
الوزراء حيدر العبادي ،حينما حاول تفقدّهم في اليوم
التالي لالنفجار ،من أجل طرد كل هؤالء السياسيين الذي
توافدوا على مكان االنفجار باكين ومتباكين.
الحال ،إن األحزاب الحاكمة في عراق اليوم ال تريد فقط
سرقة األموال ونهب األرواح بصفقات فسادها ،وإنما
االستثمار في كلِّ شعورٍ بشري ..تسليع كل أحاسيس
العراقيين وتحويلها أصواتاً انتخابية .هكذا تسابق
الجميع على نصب امليكروفونات إللقاء الخطابات ،بل
وتعليق الفتات التضامن بدالً عن الفتات نعي الضحايا.

شموع للكرّادة

الحقيقة ،النسوية مش أفكار غريبة عن مجتمعنا ،وال هي مسألة رفاهية ومستوى من التحرر يمكن
تأجيله لحين التفرغ من وهم املعارك األساسية..
اللي مش قادر يشوف أهمية التوجه النسوي في مجتمع قطاعات منه تنكِّل تنكيالً مبيناً بالستات ،قيمه
وتنشئته االجتماعية بتخلي الذكور أقرب ملجانين عندهم شعور بالحق اإللهي في تبرير كل ممارستهم،
ومجتمع فيه ناس بتطلع تجري ورا الستات عشان تمسكها من صدرها ..يبقى عنده خلل جذري في فهم
حق اإلنسان في الوجود اآلمن والحرّ من أساسه..
النسوية ليست غريبة وليست معركة يمكن تأجيلها!
(بمناسبة منع مزن حسن (بورتريه لها على موقع «السفير العربي») ،واحدة من أبرز قيادات الحركة
النسوية واملدافعين عن حقوق االنسان في مصر ،من السفر)
من صفحة ( Aly El Raggalفايسبوك)

كان كلّ مَن حضر من السياسيين أو زعماء الفصائل
املسلّحة إلى مكان التفجير قد ألقى خطاباً رنّاناً ،وصدّر
هؤالء أنفسهم على أنهم «أولياء دم» في أخذ الثأر لعائالت
القتلى الفقيرة التي لم تسْعَ يوماً ألكثر من العيش بسالم،
بأمان اجتماعي واقتصادي لهم وألوالدهم .لكن أولياء
دم ملَن وعلى مَن؟ هل بدا الواقع رومانسيّاً حين تجاور
اسمي علي وعمر إلى جانب بعضهما في الئحة نشرتها
املستشفى التي تلقت جثامين الشباب الذين قتلوا في
االنفجار؟ بل إنه أمر مفروض وحاضر ،وال يستطيع أحد
تغييره :هذا بلد متنوّع ،كما الكرادة .كل تفجير أو عمل
إرهابي يُطيح بقتلى وجرحى من جميع األديان والطوائف،
وهو الواقع الذي حاول الجميع قلبه في محاولة لتصوير
القتلى على أنّهم من طائفة ولون واحد ،ولذلك وجب
األخذ بالثأر لهم ،وجعلهم رعيّة من رعاياهم.
هؤالء بطبيعة الحال ليسوا «أولياء دم» ،إذ كانت
أياديهم ملطّخة بجثث املغدورين وهم يلوّحون
باستنكار التفجير .كان من املمكن اإلشــارة بأصابع
ثابتة لتورّط كل واحد من الساسة أو زعماء الفصائل
املسلّحة الحاضرين ،تورّطهم بصفقة فساد تتعلّق
باألمن أو االقتصاد أو الصحة أو التعليم ،أو على أقل
تقدير بمصادرة حريّات سكان بالد ما بين النهرين ،وهي
كلّها تسلك طريق املوت .بيْد أن الصفعة التي وجّهت
لـ «أولياء الدم» كانت كبيرة وصداها ظلّ يتردّد على
مواقع التواصل االجتماعي ،إذ تمّ سحب الشرعيّة
عنهم .تركهم بال ثقةٍ .عراة كاإلمبراطور لكن ليس
طفالً مَن يشير إلى عريهم وإنما أهالي بغداد جميعهم:
«لكنكم بال مالبس» ،وكأنّ الجميع يردّد .أثبت عدم
الثقة بإجراءاتهم توقيع نحو  100ألف عراقي على
وثيقة ملطالبة األمم املتحدّة بإجراء تحقيق دولي بحادث
الكرادة .وهذا الطلب لم يأتِ من فراغ ،وإنما من الفساد،
من الفشل في حمايتهم ،ومن شيوع املوت بهذه الطريقة
من دون أن يجد رادعاً.
وهم أخرجوا كل بغيض وطائفي ودفعوه إلى مكان
التفجير من أجل قلب الحقائق ،وإقناع أهل بغداد بأنهم
يتعرّضون لـ «إبادة جماعية» على يدّ دول إقليمية.
وحاولوا أيضاً تحويل فسادهم األمني وعدم قدرتهم
على حماية الناس إلى «مؤامرة» .لكن هل أخبر أحد هؤالء،
جميعهم ،أن وجودهم في السلطة هو لكشف املؤامرات
واإلطاحة بها وليس للحديث عنّها وشرح مفاصلها .هل
أخبر أحد هؤالء أن فساد املؤسسات األمنيّة هو مؤامرة،
لكونه ناتجاً من فعل داخلي ويسهل السيطرة عليه؟

عمر الجفّال

كاتب صحافي من العراق

ما يقارب  300إنسان خسروا حياتهم في تفجير
الكرّادة اإلرهابي .العراق لم يعرف العيد هذا العام،
هو الذي تلوّث املأساة أعياده منذ سنين .قلب
بغداد توافدت إليه جموع املتضامنين من كل
البالد ،بكلّ طوائفها.

من موقع التفجير

مدونات
النسوية ،معركة مؤجلة؟

حـلـــــم..

دينا مطر  /فلسطين

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ الصحافة املصرية في عيون صحافيات ومصوّرات ـ هدير املهدوي
ـ السلطة ومواطنون منسيوّن على الورق ـ أيمن الشوفي
ـ مقادير إنتاج لغة الخشب في املغرب ـ محمد بنعزيز
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

«الريح تصرخ بي عراق،
واملوج يعول بي عراق ،عراق ،ليس سوى عراق،
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما يكون،
والبحر دونك يا عراق»

بدر شاكر السياب

من صفحة «الكرادة» (فايسبوك)

منتظر الطائي  -العراق

بغداد حية في الكرادة

اتكلّموا عنهم!

في عامي  2006و ،2007حين كانت مراكز بغداد الحيوية تغلق محالّها قبل الساعة الثانية
ظهراً ،وتتحول إلى شوارع لألشباح ،وال يجرؤ أيّ منا على الوقوف فيها خوفاً من أن نصبح أهدافاً
للقتلة تحت الفتة «الحرب األهلية» ،بما في ذلك املنصور التي تُعد األرقى ،كانت الكرّادة ملجأ،
مكاناً نذهب إليه لقضاء وقت خارج شروط املوت ،على الرغم من أنها تعرضت لعشرات الهجمات
اإلرهابية .لقد ظلت في سنوات األشباح البغدادية ،مكاناً للحياة ،ال شروط فيها للمارة ،وال إكراهات
تذكر.
في الكرّادة قبل قليل ،جاء البغداديون من الكرخ والرصافة (طرفي بغداد ،يفصل بينهما النهر
ولكل منهما غلبة معينة مذهبية) ملواساة عاصمتهم حافظين لها جميل أنها لم تمت يوماً وأنها
بيتهم حين تضيق عليهم أحياؤهم.
عيونهم مغرورقة ،فكل منهم وقف يوماً أمام املجمع املحطم لشراء شيء ما .كرّادتنا ،ال تموتي،
ابقي كما أرادت كهرمانة وهي تصب الزيت على جرار املتربصين ،فبغداد حيّة فيكِ.

أما تعرف إن إضراب كامل من املعتقلين هو بسبب مطلب واحد يبقى أكيد املطلب مهم
جداً .واعرفوا إن الكالم عن اللى بيحصل جوا السجون بيخفف التنكيل املستمر ..هناك
إضراب للمعتقلين في سجن األبعادية بسبب اإليراد.
و»اإليراد» دا أوضة مقفولة بيدخلها املعتقل بالشورت بس وبتصحى الساعة  6الصبح
في طابور اسمه طابور اإليراد بتقلع ملط وتوقف في الحوش تنزل عاالرض تقضي
حاجتك قدّام العساكر واملخبرين وبعدها تطلع تقف بالشورت في الحوش الكبير فى
الشمس لفترة كبيرة ،لغاية ملا يتنادى عليك من الباشا الضابط ،ولألسف بيرغمك إنك
تركع قصادُه و تقعد على ركبك عاالرض ،وبعد كدا لو يقرر العقوبة ضرب بالكابالت على
الظهر .لألسف سجن األبعادية محدش بيكتب عنه عشان كدا هو مسلسل تعذيب
وتنكيل ممنهج.

من صفحة عمار السواد (فايسبوك)

#إذكروهم#اتكلموا_عنهم#سجن_األبعادية
من صفحة ( Mahmoud Gamilفايسبوك)

