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تهجير آخر :إعادة إنتاج العنف
املجتمعي في فلسطين ،تعيين
ملا يجـري فــي أراضــي .1948
واســتـعراض لسـياق تعـزيــز
سـلطـة البشـير في السودان،
وتخلصه من الطابع اإلسالمي
لحكمه.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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قانون جديد لبناء الكنائس
وترميمها فــي مــصــر ،فهل
يحل مشكلة العنف الطائفي
املستشري الذي يطال األقباط
ويحرمهم من حقهم الدستوري
في ممارسة عباداتهم؟ وفي
«بيتونة» :فالن الفالني ،يتكاثر.
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محاربة الفساد بمصر ال تطال إال
املواطن العادي« .بألف كلمة»:
إدراج أهوار العراق في الالئحة
العامليــة لالونسـكو .ومـدونـات.
ومزيد على املـوقـع :مالك عدلي،
ومشـافي حلــب ،وتلفيـق أقـوال
الشهود بمصر ،وغيرها..
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عن كسر اإليهام ومحاربة األوهام
سياسية مختلفة داخل االعتصام بميدان التحرير.
والحقيقة أن هذه اللحظة لم تكن مؤقتة جداً فحسب
ــ بمعنى انتهائها بمجرد تنحّي مبارك ــ ولكنها
حتى في تلك األوقات ،فهي لم تكن بالرومانسية التي
يُصوِّرها البعض .فلم يكن هناك اتفاق بين األطراف
املختلفة حول خيار التفاوض مع النظام من عدمه،
أو حول خارطة طريق ملا بعد ،أو حتى حول طريقة
إدارة االختالف السياسي وحسمه ..ورأينا مبكراً
جداً تحول الخالف لصراع صِفْري بين املعسكرات
املختلفة .وبالتالي ،فتصوّر أن هناك صفاً لتتم إعادة
توحيده هو غير حقيقي قبل أن يكون غير عملي،
واألحرى هو التفكير في كيفية «بناء» صف وليس
تصوّر أنه موجود وعلينا توحيده.

أسس الكاتب واملخرج املسرحي األملاني برتولد بريخت
ملا سُمّي «كسر الجدار الرابع» ،أو كسر اإليهام ،وهي
املدرسة التي تقوم على إلغاء حالة الفصل بين العرض
الفني والجمهور ،وتجعل األخير مشاركاً وليس فحسب
متلقياً ،وتستبدل حالة التماهي الشعوري بين الجمهور
وشخصيات العرض بحالة من التفكير النقدي تدفع
املشاهدين لرؤية أنفسهم كفاعلين وليس كمستقبلين
فقط ،مما ينعكس بعد ذلك على قدرتهم على الفعل
االجتماعي والتغيير ،وعلى رغبتهم به .ولذلك سميت
هذه املدرسة بـ «املسرح التحريضي».
ومن الواضح أن علينا اليوم استلهام بريخت في
السياسة وليس في الفن فقط .فرغم أن الفعل السياسي
في العالم العربي ،ومن ضمنه مصر منذ  ،2011كان
باألساس مبنياً على حركة الجماهير ،ليس كمتلقين
ولكن كفاعلين (حتى لو أراد البعض من أنصار «نظرية
املؤامرة» الترويج لعكس ذلك) ،إال أن هناك بعض األوهام
املتأصلة عن كيفية إحداث التغيير ودينامياته .وزاد
من حدة هذه األوهام حالة انكسار املدّ الثوري وتراجعه
في دول املنطقة ،مما جعل التماهي مع األوضاع وكأنها
ظواهر طبيعية خارج إطار قدرتنا على التأثير ،يبدو
كسبيل ومخرج جمعي من حالة اإلحباط واإلحساس
بالهزيمة ،خاصة بالنسبة ملن كانوا األكثر فاعلية في
ثورات العالم العربي ،وبالتالي األكثر إحساساً بالفشل
وانعدام القدرة .وعلى الرغم من تعدّد األوهام ،إال أن ثالثة
منها هي األكثر انتشاراً وتأثيراً ،على األقل في الحالة
املصرية الحالية ،وبالتالي في تصوّراتنا عن إمكانية
الخروج من اللحظة اآلنية البائسة وسيناريواتها.

النظام آيل للسقوط؟

أميركا محرّك األحداث؟

أول هذه األوهام هي أن «الخارج» هو محرك األحداث،
وخاصة الواليات املتحدة األميركية ،أو أنها على
األقل فاعل رئيس فيها ،بحيث أن أي تغيير مشروط
بموافقتها .كانت هذه أحد األوهام التي حاصرت كل
من حكموا مصر ،من أنور السادات وحتى اإلخوان
املسلمين قبل فترة حكمهم وخاللها .وهناك التنويعات
على هذه الفكرة ،من «املؤامرة العاملية ضد مصر» إلى
ما يُسمّى باالستقواء بالخارج .وبتعبير آخر ،اعتبار أن
الضغوط الخارجية على النظام هي مَن يحسم إمكانية
استمراره من عدمها .والحقيقة أنه رغم أننا بالطبع ال
نعيش في جزيرة منعزلة ،وأن التضامن و/أو الضغوط
الدولية ،سلباً أو إيجاباً ،مهمة ألي نظام ،إال أن املبالغة
في هذه األهمية هي الوهم بعينه .فباستثناء الحربين
العامليتين وغزو العراق ،كان سقوط األنظمة أو تغييرها
مرتبطاً أساساً بالشروط السياسية الداخلية .ثانياً،
مصر واملنطقة بشكل عام لم تعودا باألهمية التي
يتخيلها البعض بالنسبة للواليات املتحدة األميركية،
التي ينصبّ اهتمامها اآلن على الصين كمنافس،
وعلى توسيع الشراكة التجارية عبر أسواق دول
املحيط الهادي والبرازيل ،وعلى التنسيق األمني
الحتواء دول مثل روسيا وإيران والهند وباكستان...
السياسة األميركية تجاه املنطقة مهتمة بتحجيم
اإلرهاب ،وبضمان تدفق الطاقة ،وبسيولة الخطوط
املالحية ،وبأمن إسرائيل ..ولكن هذا االهتمام ليس
معناه االستثمار في حسم نتائج أية صراعات حالية
في دول املنطقة ،ومن ضمنها مصر .باختصار :العالم،
وعلى رأسه الواليات املتحدة األميركية ،ليس مهتماً بنا،
ال للتآمر علينا وال إلنقاذنا .هم اليوم يحاولون تجنّب
«شرورنا» ،وتطاير شرر حرائقنا باتجاههم .وال يغيّر

ريم الجندي  -لبنان
من ذلك أن نصيباً من خرابنا الحالي هو من دون شك
من «صناعتهم» ،أو هو بعض نتائج مسلكهم حيال
املنطقة وفيها ،على صعد السياسة والحرب واالقتصاد
على السواء.

توحيد الصف؟

الوهم الثاني املنتشِر لدى البعض ضمن معسكر

الباحثين عن التغيير في مصر وداعميه ،هو أن
السبيل األساسي للخروج من املــأزق الحالي هو
«توحيد الصف» .وهــذا ليس تصوّراً ساذجاً
فحسب ،ولكنه مضرّ ،يدفع من يروّجون له الستهالك
الكثير من الطاقة في مناقشة أمور لم تعد مطروحة
واقعياً ،ألنه يبني على شكل قديم لخريطة القوى
السياسية ،شكل لم يعُد موجوداً .مثالً النقاش حول

إمكانية العمل املشترك مع اإلخوان املسلمين من
عدمه ،في حين أن هذه الجماعة نفسها منقسمة
على ذاتها ،وتجربتها في العمل السياسي منذ الثورة
كارثية .وفي الوقت نفسه ،فال يوجد حزب سياسي
يمثل ما يُسمّى باملعسكر الديموقراطي حتى تكون
هناك إمكانية لتحالف أو تفاوض مع اإلخــوان أو
غيرهم .هناك حنين للحظة التي تقابلت فيها تيارات

أما الوهم الثالث واألكثر خطورة ،فهو انتشار تصور
بأن النظام الحاكم في مصر ،بسبب هشاشته ،هو
آيل للسقوط بفعل عوامله الذاتية ،سواء أكانت
تدهور الوضع االقتصادي أو فكرة أن هناك صراعات
داخل الطبقة الحاكمة وبين أجهزتها األمنية ،أو
بفعل ارتفاع تكلفة القمع .نعم ،كل هذه العوامل
موجودة بالتأكيد ،واملؤشرات على هشاشة النظام
والدولة ككل جلية .ولكن هذا ال يعني بالضرورة
سقوط النظام ،بمعنى طريقة إدارة الحكم أو املبادئ
التي يقوم عليها .فاالنفجار ال يؤدي بالضرورة للتغيير
والبناء ،والتصدع ال يعني االنهيار .هناك أسباب ذاتية
تجعل تغيير نمط الحكم (وليس فقط األشخاص)
ضروري وممكن ،وهذا الشرط ضروري ولكنه غير
كافٍ ،بمعنى أنه في حالة غياب محاوالت لتقديم
بديل ،يصبح القائم هو الخيار األوحد ،حتى في ظل
ازدياد السخط وتدهور األوضاع .ليس هذا فحسب،
ولكن األخطر هو أن عدم االشتباك في املعركة
بحجة أنّها «معركة ال تخصّنا» ،تجري بين أطراف
في الحكم ،واعتبار االكتفاء بدور املشاهدين هو
االختيار األحكم بانتظار أن تنتهي هذه املعركة ،ثم
بعد ذلك نستطيع «نحن» مواجهة من يتبقّى منها..
يجعل هؤالء الساعين للتغيير خارج معادلة الصراع
السياسي بالكلية .وهذا بمعنى ما ،هو ما رأيناه على
مدى خمسة أعــوام ،منذ اندالع الثورة في مصر.
فوجود أشخاص شجعان ومؤمنون بالتغيير ،أو طرح
أفكار جيدة وأكثر عدالة واتساقاً مع مصالح األغلبية،
ال يجعل هؤالء رقماً ذا شأن في املعادلة السياسية
وجزءاً من «بناء الصف» املشار إليه أعاله .وهذا ال يتم
إال من خالل االشتباك في معارك سياسية حتى وإن
كانت تبدو في ظاهرها دائرة بين أطراف من داخل
معسكر الحكم .فقبل سقوط حكم االخوان في ، 2013
كان هناك سخط شعبي ،وكانت هناك قناعة بين
املهتمين بالشأن العام أن حكم اإلخوان زائل ،ولكن
اطمئنان أصحاب تلك القناعة إلى إدارة املعركة عن
طريق الجيش وأجهزة الدولة أتى بنظام أشد سوءاً
مما كان يؤخذ على اإلخوان.
 ...الفاكهة حين تنضج ،فهي إما أن تسقط على
األرض أو تكون من نصيب مَن يقطفها ،ولكنها
بالتأكيد ال تذهب مهرولة ملن كان يشاهدها عن بُعد
ويتمنى نضوجها.

رباب املهدي

باحثة واستاذة جامعية من مصر

داعش في السعودية :العبث بالبيئة الحاضنة
في كانون األول ديسمبر  ،2013خرج قاسم الريمي،
القائد امليداني في تنظيم «القاعدة» ،ليقدّم اعتذاراً عن
املجزرة التي ارتكبها التنظيم في هجوم مستشفى وزارة
الدفاع بصنعاء ،عارضاً دفع الديّة لذوي الضحايا .لم
تكن هذه املرة األولى التي يخرج فيها التنظيم كي يهذِّب
خطابه ويحافظ على صورته أمام الجمهور ،بل ما زالت
رسائل أسامة بن الدن موثقة في حَضّ مصعب الزرقاوي
إبان االحتالل األميركي للعراق ،على ضرورة وحدة الصف،
وعدم قتال الطوائف األخرى ،والتركيز على العدو األجنبي.

خاصّيات؟

التي مضت ،فانطلق لبثّ الرعب وعدم املباالة ببيئة من
املمكن اعتبارها حاضنة اجتماعياً وفكرياً .وأصبحت الخطة
التي تنشط بمناطق الحروب األهلية هي خلق تلك البيئة
باستخدام القوة كعنصر حيوي لتوطين املشروع ،وتفعيل
مبدأ استغالل السكان املحليين وتوظيفهم كمقاتلين
ومخْبرين لتوفير القوة الذاتية وتجنب التصفية.
بداية ،تركت املشاهد والقصص التي تُنقَل من مصادر
مختلفة لدى املتابع السعودي البسيط ملجريات األحداث،
أثراً إيجابياً ،نظرا لحالة االستقطاب املذهبي التي تتم
تغذيتها محلياً عبر املنابر الدينية واملنصات اإلعالمية ،وما

القاعدة ليس تنظيما عقالنياً في مقابل جماعات مسلحة
أخرى ،بل هم جميعاً في سلة واحدة من ناحية الجنوح
للفوضى كأرضية من املمكن االنطالق منها لبناء مشروعهم
الخاص .إال أن هذا التنظيم ـ الذي اضمحل تأثيره مؤخراً
ـ كان حريصا على املحافظة على بيئة حاضنة له يستطيع
من خاللها االنطالق والتأكيد أن مشروعه جاء من أجل
«إقامة شرع الله» الذي يضمن تحقيق مصالح البالد
والعباد .وهذه البيئة تقوم على خلق ثقة متبادلة بين
الطرفين في عدم املساس باملصالح واألعراض واملمتلكات.
وليس ذلك وحسب ،ولكن أيضاً بتعيين األمــراء من
أهل تلك البالد ،واالستناد على فتاوى علمائهم أو علماء
معتبَرين ومعاصرين لديهم ،كما فعل التنظيم في مخاطبة
املتدينين السعوديين انطالقا من فتاوى علماء معروفين
محلياً أمثال عبد الله بن جبرين ،وحمود بن عقال الشعيبي
وغيرهما.
هذه الجهود قوبلت بالفشل بسبب عوامل كثيرة في
السعودية ،أهمّها القبضة األمنية التي قوضت حركة
التنظيم في التجنيد والتمويل ،من دون إغفال أن
استنهاض حس «ثوري» مفاجئ في مجتمع ريعي ،وإحالل
تنظيم متشدد ،من املستحيل أن يالقيا رواجاً .فعلى الرغم
من الديباجة الدينية التي قدمها ،لم يفلح القاعدة في أن
يكون بديالً عن نظام ومؤسسات مستقرة توفر للمجتمع
الخدمات والرعاية وهامش من الحريات االجتماعية .ومع
هذا وإلى جانبه ،التأكيد بأن التنظيم فقد وهجه عندما
أخذ يستهدف املقرات العسكرية بدالً من التجمعات
السكنية لألجانب ،كونه أصبح في نظر الغالب من الناس
يستهدف املجتمع نفسه عبر أبنائه املنخرطين في القطاع
العسكري.

داعش

تنظيم «داعش» لم يكلّف نفسه االستفادة من الدروس

محمد فاضل  -عُمان

تبثه بعض املؤسسات الرسمية في خطابها ،ما جعل ذلك
املتابع منصاعاً لهذه املاكينة الدعائية التي تُحوِّل ممارسات
هذا التنظيم الدموية إلى ممارسات «اضطرارية» ال بد منها
ملواجهة أخطار ،بعضها حقيقي ،وأكثرها وهمي تمّ صنعه
لالنصراف عن القضايا الوطنية والتنموية الكبرى .وظلّ
الترحيب مالحَظاً إلى أن انتقلت تلك املمارسات إلى الداخل
السعودي ،فتجسد الخطر الذي يمثله هذا التنظيم.
ومع ذلك ظلت األصوات تستنكر بحذر ،كون الهجمات
كانت تستهدف مساجد وحسينيات للطائفة الشيعية.
وسرعان ما انكسر هذا الحذر عندما فجّر داعش مسجد
قوات الطوارئ في أبها بجنوب اململكة ،وهو مسجد سني
واملصلّون فيه رجال أمن .هذا الفعل دمّر صورة التنظيم
محلياً بعدما كانت قد أُسبغت عليه في سوريا والعراق
صفاتٌ لها صدى إيجابي عند املتلقي السعودي .فأصبح
الفصل بين فعل وممارسة التنظيم محلياً وخارجياً أمراً
مستحيالً .
وحتى لو ابتعدنا عن مشاهد قطع الرؤوس وأكل األكباد
والحرق باألقفاص والدهس بالدبابات ..التي برع بها
داعش ،نجد أن التنظيم أعطى الضوء األخضر ملن جنّدهم
في السعودية لتنفيذ عمليات مقزِّزة اجتماعياً ،ومنها قتل
اآلباء واألمهات وأبناء العمومة الذين يعارضون فكرهم ،ما
زاد من الفجوة بينه وبين شرائح املجتمع .وانتهى إلى
التفجير الذي ارتكبه في املدينة املنورة عشية عيد الفطر،
ففَجع املسلمون عموما بهذه العملية في بقعة مقدسة
ليست ميدان صراع .وفُسرت العملية بأنها استهداف
للمسجد النبوي ذاته.
القاعدة وداعش تنظيمان يشغلهما حصد املكاسب
امليدانية في مناطق الصراع والتوتر ،ولكن املواطن العربي
يريد ممارسات تتماهى مع الخطاب .من ناحية الخطاب
الديني فهناك نجاحات ،كون هذين التنظيمين وغيرهما
ينهالن من مَعين مرجعية تراثية تُسهِّل محاكاة العقل
الباطن املتشبع أصالً بأطروحاتها وبخاصة في السعودية،
إضافة إلى وضع التحديات والقضايا كافة على مقصلة
«الحق» و «الباطل» .وأما وسائل اإلعالم السعودية فتقارب
ذلك بمعالجة دينية تحرم هذه التصرفات من دون معالجة
أوسع .لكن ،لم يعد وقع خانة التحريم مجدياً في املنافسة
على تمثيل «اإلسالم الصحيح» .وهذه املنافسة لن تُنتج
حالً لقضية «اإلرهاب» في الوطن العربي ..وأساسها أزمة
توظيف البعد الديني في الصراع.

عبد الله الدحيالن
كاتب من السعودية

يوليو و ..يوليو!
بات معتاداً سرد تفاصيل العسف املرعب الذي توقعه السلطة الحالية في مصر
بعموم الناس ،وبقطاع الشباب خصوصا ،كائنة ما كانت اتجاهاتهم الفكرية
والسياسية .إسالميون ويساريون وليبراليون ،بعضهم القليل مناضلون أشداء
وأغلبهم «عاديون» ،أدباء وصحافيون ومحامون وسواهم ..يتراوح مصيرهم بين
االعتقال اإلداري املديد واملوت تحت التعذيب ،إضافة آلالف املختفين قسرياً وآلالف
أخرى من أحكام اإلعدام.
وبات معتاداً أيضاً التفرج على هذه السلطة وهي تتخبط بين قطبين ،واحد خطير
فعال ويمس باألساسيات في أي دولة ،وثان سخيف فعالً ويشبه التهريج .كان آخر
أحداث القطب األول التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ،ما يعني ــ
عالوة على «بيع» األرض وإنْ لداعم ومانح ودائن كبير لسلطة السيسي ــ نزْع
التحكم بمضائق املمر املائي االستراتيجي بين العقبة والبحر األحمر من يد مصر..
والقرار أبطلته محكمة القضاء اإلداري ،وصار موضع نزاع قانوني ،عالوة على ذاك
السياسي .وأما املسخرة فكل يوم وفي كل مجال ،مما يجعل مستحيالً إعطاء أمثلة
عليها.
ولكن من الصعب تصنيف زيارة وزير خارجية مصر إلى إسرائيل :خطيرة أم
مسخرة؟ حدثت منذ أيام ،في  10تموز /يوليو الجاري ،حيث التقى بنتنياهو في
القدس (وليس في تل أبيب مثال) وأدلى بتصريحات ملساء .ولكن من لم يمتنع عن
الكالم املبين هو السيسي نفسه ،الذي وصف اتفاقية السالم مع إسرائيل  1979التي
مهدت لها زيارة السادات للقدس (أيضا! ما يمتنع عنه األجانب ألن املدينة محتلة)،
كـ«صفحة مضيئة جداً للسالم بين الشعوب ،»..معتبراً انه يسعى لـ«صفحة تزيد على
تلك اإلضاءة» بتوفير حل سلمي يعطي «األمل للفلسطينيين واألمان لإلسرائيليين»
(وهو حرفياً خطاب إسرائيل نفسها التي تعتبر أنها «مهدّدة») .ويبدو أن الرجل
مكلّف بإغراء اإلسرائيليين بقبول «املبادرة العربية»  ،2002التي تقدمت وقتها بها
السعودية لقمة عربية فأقرتها .هذا في حين رفضت إسرائيل «املبادرة الفرنسية»
مؤخرا وهي أهون عليها من تلك ،وأوقفت املفاوضات مع الفلسطينيين منذ أكثر من
عامين ،وتخاصم اإلدارة األميركية ،وال تريد «وسطاء» بينها وبين من تحتلهم إلخ..
ولكنها تتكلم عن «سالم تاريخي» يمكن أن تنتجه خطوة السيسي.
رحم الله عبد الناصر ،صاحب « 23يوليو» ،الذي حركته ورفاقه النكبة في ،1948
وأماتته كمداً الهزيمة في .1967

نهلة الشهال
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ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺸﺮوع ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ
ﺗﻨﻮي إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻊ اﻷردن ،وﻗﺪ
ارﺗﻔﻊ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﻌﺪل
 ٦٥ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٠و٢٠١٥

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت
ﺗﻬﺠﻴﺮ آﺧﺮ

إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
»ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺒﻚِ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻮداع ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ
وﻗﺖ وﻻ دﻣﻊ ﻟﻠﻮداع« ..ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﺼﻒ
ﻃﻪ ﻣﺤﻤّﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﻬﺠﻴﺮه وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ
ﺻﻔّﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،1948واﻟﺼّﺪﻣﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺮك ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺘﺴﻌﺎً ﻟﻌﺎﻃﻔﺘﻬﻢ.
اﻵن ،ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺒﺎرات ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪاً
ﻟﻮﺻﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻬﺠﻴﺮٍ أﺧــﺮى ،ﺗﺘﺤﻮّل ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﺗﺮﻓﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﻤّﺔ ﺣﻔﺎظ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ :ﻋﺸﺮات اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻫُﺠّﺮت ﻣﻦ ﻗﺮاﻫﺎ ﻫﺮﺑﺎً ﻣﻦ
دوّاﻣﺔ اﻟﺜﺄر اﻟﺪﻣﻮﻳّﺔ .ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﻜﺐ اﻟﻌﺎﺋﻼت
دﻣﻮع ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻘﺪﺗﻪ ،أو ﺧﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺳﺘﻔﻘﺪه ،ﺗﺒﺪأ ﻣﺸﻮاراً ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎدﻳّﺔ
اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺘﺘﺠﻬّﺰ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ أو
ﻟﻠﺒﻘﺎء ﺑﻬﺎ .وﺗﺘﻀﻤّﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﺪّ ﻣﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﻣﻮال وﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴّﺎت
اﳌﺎدﻳّﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﻤﻞ إﻣﺎ
ﺛﺄراً )ﻓﺘﺤﺘﺎج ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﺴﻼح( وإﻣﺎ ﺻﻠﺤﺎً
)ﻓﺘﺤﺘﺎج دﻳّــﺔ( ،وإﻣــﺎ ﺳﺠﻨﺎً وﻣﺤﺎﻛﻤﺎت
)ﻓﺘﺤﺘﺎج أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ( .واﻷﻫﻢ،
إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﺋﻠﺔ ،ﺑﺎﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ
ورﺟﺎﻟﻬﺎ وﻧﺴﺎﺋﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺣﻴﺎة وﺑﻴﻮت ﺟﺪﻳﺪة،
وﻋﺎﻟﻢ ﺟﺪﻳﺪ ،دون أن ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻷﺧﺬ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ .ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﺮز اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻜﻮﺛﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔٍ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻓﻜﻞّ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﺴّﻢ ﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أن ﺗﻨﺰل ﻓﻴﻬﺎ دون أن ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ
أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻌﺎﺋﻼت ﻛﺒﻴﺮة وﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴّﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ )ﻋﺸﺎﺋﺮﻳّﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪاً(
ﺗﻌﺰز ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺪﻧﺔ وﺟﺎﻫﺎت اﻟﺼﻠﺢ.
ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا ﻛﻠّﻪ :ﻫﺠﺮة اﻷرض واﳌﻨﺰل
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘّﻰ ﻣﻦ أرواح ،ﺗﺮك اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﻌﺎً ﻣﻦ
أي اﺳﺘﻔﺰاز أو ﺗﺤﻮﻃﺎً ﻷيّ ردٍ ﻓﻮريّ وﻣﻮت
آﺧﺮ .ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ـ وﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
»اﻟﻬﺠﻴﺞ« – ﺑﺎت واﺣــﺪاً ﻣﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ
اﳌﺘﻮﻗّﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﻗﺘﻞ ،وﻫﻮ ﺻﻮرة
ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻷزﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ
وﻣﺎدﻳّﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻞ دواﻓﻊ اﻟﻌﻨﻒ
اﳌﺴﺘﺸﺮي ،وﺗُﻨﺘﺠﻬﺎ ﻓﻲ آن.

ﺗﻬﺠﻴﺮ وﺗﻔﻜّﻚ ودﻣﻮﻳّﺔ

ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻫﺬه ﻫﻲ أﺣﺪ »اﻟﺤﻠﻮل«
اﳌُﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﺗﺪﺑّﺮ ﻣﺴﻠﺴﻼت اﻟﺪم اﻟﻌﺎﺋﻠﻴّﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ .ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  ،1948وﺣﺘّﻰ
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻋﺸﺮات اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﻮﺳّﻌﺔ
)ﻣﻦ اﻟﺠﺪّ إﻟﻰ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻣﺮوراً ﺑﺎﻷﻋﻤﺎم (..ﻣﻦ
ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔٍ ﺟﺪﻳﺪةٍ
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮرّﻃﺖ ﺑﺄﺣﺪاث ﻗﺘﻞٍ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺘﻬﺎ .ﺗُﺼﺒﺢ
اﻟﻌﺎﺋﻼت »اﻟﻐُﺮْﻳﺒﺔ« )ﻫﻜﺬا ﺗُﺴﻤﻰ( ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ،
وﺳﻂ ﺣﺎﻟﺔٍ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻠﻬﺎ اﻟﻌﺼﺒﻴّﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴّﺔ ،وﻓﻲ ﻗﺮى ﺗﻤﻴّﺰﻫﺎ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻧﻌﺪام اﳌﺴﺎﺣﺎت واﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎدرﺗﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ..ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺪواً
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً وﻣﻨﺎﻓﺴﺎً ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺣﺔ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ.
وﻫﻲ ﻣﻮﺻﻮﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ أُﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ
ﻗﺮﻳﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺻﻮﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺮوﺟﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺘﻬﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ﻳُﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﺗﻬﺎم
اﻟﻌﺎﺋﻼت »اﻟﻐُﺮْﺑﻴّﺔ« ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻟﺨﺮاب أو
ﺳﺒﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ »اﻧﺘﻘﻠﺖ« ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ .أﻣﺎ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ »اﻟﻐُﺮْﻳﺒﺔ« ﺗﻠﻚ ،ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎً ﺗﺪرك
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﻬﺪدة ،ﻓﺘﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن
ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻤﺘﺮﺳﻬﺎ وﻏﻄﺮﺳﺘﻬﺎ وﺳﻼﺣﻬﺎ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻮّة ردﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻫُﺠّﺮت إﻟﻰ ﻗﺮى
ﻏﺎرﻗﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ أزﻣﺎﺗﻬﺎ وﻛﻮارﺛﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴّﺔ،
وﻛﻞّ ﻇﺮوﻓﻬﺎ أرض ﺧﺼﺒﺔ ﻟﺘﺘﺤﻮّل اﻷﺣﻴﺎء
ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ »ﺳﻮق أﺳﻮد« ﻳﻤْﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺷﺮاء ﻛﻞ ﻣﺎ

ﻣﻨﻴﺮ ﻋﻠﻮي  -ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﺤﻈِّﺮه اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﺔ )رﺳﻤﻴﺎً ﻓﻘﻂ(،
ﻣﻦ ﻣﺨﺪّرات وﺳﻼح وﻗﺮوض ﺳﻮداء وﺣﻤﺎﻳﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻳُﻨﺘﺞ ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻫﻮﻳّﺎت ﺟﺪﻳﺪة،
وﻳُﺼﺒﺢ »اﻟﻐُﺮْﺑﻴّﺔ« ﻃﺒﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺤﺼﻮر ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴّﺔ ﺿﻴّﻘﺔ .وﻷنّ اﻟﻘﺮى
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﻣﺒﻨﻴّﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢٍ
ﻋﺎﺋﻠﻲّ )ﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺎرﺗﻬﺎ ﻣﺜﻼً ( أو ﻃﺎﺋﻔﻲّ
)ﺣﺎرة اﻟﺮوم أو ﺣﺎرة اﻟــﺪروز ﻣﺜﻼً ( ،ﺗُﺼﺒﺢ
ﺳﻴﻄﺮة ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﺳﻜﻨﻴّﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺰﺣﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﻀﻴّﺔ ﺧﻼﻓﻴّﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ
اﻧﻔﺠﺎراً .وﻛﻨﻤﻮذج ﻣﺼﻐّﺮ ﳌﺎ ﻋﺎﺷﺘﻪ اﻟﻘﺮى
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﻬﺪم إﺑﺎن اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻬﺠﻴﺮ داﺧﻠﻲّ،
ﻣﺜﺎل أﻫﺎﻟﻲ ﺻﻔﻮرﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫُﺠّﺮوا إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺻﺮة
وﻛﻮّﻧﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻬﻢ .وﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﺮى ﻛﺎن ﻋﺪد اﳌﻬﺠّﺮﻳﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺒﺔ
أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ،ﻣﺎ أدى
إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺨْﺘﺮة )وﻻﺣﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎﻟﺲ

اﻟﺒﻠﺪﻳّﺔ( .وﻫﺬه أﺳﺒﺎب ﻟﺨﻼﻓﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺟﺪاً
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺣﺘّﻰ اﻟﻴﻮم.

اﻟﻘﻮّة اﻟﻈﺎﻫﺮﻳّﺔ

ﺗﻨﻔﺠﺮ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴّﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻣﻦ اﻻﻧﻐﻼق
واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳّﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴّﺔ واﻟﻬﻮﻳّﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ،
ﺑﻔﻌﻞ اﻻﺿﻄﻬﺎد اﳌﻤﻨﻬﺞ ،اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ
اﳌﺒﺎﺷﺮ ،اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺿﺪّ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .أﻣّــﺎ »اﻟﺤﻠﻮل« اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﺿﻊ اﳌُﻌﻄﻰ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺛﻐﺮات
ﻫﺮبٍ ﺗﻘﻮد اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ورﻃﺔٍ إﻟﻰ أﺧﺮى .ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻜّﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻌﺸﻴﺮة واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ )وﻫﻲ
ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻘﻮّة واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﺳﺎﺳﻲّ( ،ﻳﺘﺤﻮّل
اﻟﻌﻨﻒ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻠﻮاﻗﻊ .واﻗﻊٌ اﻟﻌﻨﻒُ
ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﺴﻤﻮع ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻌﺪام
أي ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ أﺧﺮى ،إنْ
ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ أو ﺑﻤﺠﺮّد أﻃﺮ ﺗﺠﻤﻊ
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺣﻴّﺰٍ ﻋﺎم ﻣﺸﺘﺮك .أن ﺗﻜﻮن إﻧﺴﺎﻧًﺎ ذا

ﺷﺄنٍ ﻓﻲ ﻗﺮاﻧﺎ ،ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺠﺒّﺮاً وﻓﻲ ﺑﻴﺘﻚ
ﺳﻼح أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ.
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮﻛّﺐ .وﻫﻮ واﻗﻊ اﻟﻀﺤﻴّﺔ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ اﻟﻘﺎﺗﻞ .وﻳﻜﻮن اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻬﻞ
ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻨﻜﺎر وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﻘﺴﺎم
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻤﻮدﻳﺎً ﺑﻴﻦ ﺿﺤﻴّﺔٍ ﻣﻄﻠﻘﺔِ اﻟﻄﻴﺒﺔ
وﻗﺎﺗﻞٍ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺸﺮ ،ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﻓﻬﻢ اﳌﺠﺮم ﻛﺠﺰء
ﻻ ﻳﺘﺠﺰّأ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠّﻬﺎ ﻣﻦ
أزﻣﺔ ﺣﺎدّة ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺨﺮج .ﻣﺜﻠُﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻳﻌﺎﻧﻲ
اﳌُﺠﺮم اﺿﻄﻬﺎدَﻳﻦ :ﺳُﻠﻄﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ .إﻧﻪ ﻳُﻘﺘﻞ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺨﻄﺮ اﻧﻬﻴﺎر وﺟــﻮده اﳌﺒﻨﻲّ أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﻐﻼق وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴّﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻗﻮّة اﻟﺬراع ،وﺗﺤﻮّل اﻟﻌﻨﻒ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ردع.
ﻳﺘﺤﻮّل ﻓﻌﻠﻴﺎً إﻟﻰ ﻗﺎﺗﻞ ﺣﻴﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ
ﳌﺎ ﺑﻨﺎه ﻣﻦ ﻗﻮّة ﻇﺎﻫﺮﻳّﺔ ،ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﺴﻠﻢ إﻟﻰ
ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺨﻮف واﻟﻌﻨﻒ ﻫﻤﺎ اﻟﺼﻮت اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻹﺛﺒﺎت وﺟﻮده ،ﻓﻴُﺼﺒﺢ أﻣﺎم ﺧﻴﺎر وﻫﻤﻲّ ﻣﺤﺪود

ﺑﺎﻻﻧﺪﺛﺎر أو ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻت إﺛﺒﺎت
وﺟﻮده ﻓﻲ واﻗﻊ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺘﻞ اﻟــﺬي ﺳﻴﻤﺎرﺳﻪ
ﺳﻴﺆدّي إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴّﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲّ واﻟﺘﻔﻜّﻚ،
إﻻّ أﻧﻪ ﻳﺨﺘﺎره ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،ﻓﻲ ذروة ﻧﺸﻮة
اﻟﻘﻮّة واﻋﺘﻘﺎده ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﻤﺼﻴﺮ
اﻵﺧﺮ واﻣﺘﻼﻛﻪ.

ﺑﻴﻦ ﻫﻮﻳّﺎت ﻣﺘﻌﺪدة

»اﻟﺪﻫﺸﺔ« ﻫﻲ ردّ ﻓﻌﻞ ﻗﻴﺎدات اﻷﺣــﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ داﺧﻞ اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ
ﺗﺠﺎه أﺣﺪاث اﻟﻘﺘﻞ ﻫﺬه .ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻛﻞ
ﻣﺮةٍ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻼح وﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺛﺄر وﺗﻬﺠﻴﺮ وﺗﻔﻜّﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲّ.
وﺗﺼﺎب ﺑﺼﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻛﻞ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ
أﻋﺪاد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .ﻟﻜﻦّ ﻫﺬه اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺒﻮح
إﻻ ﺑﺎﻧﺤﺴﺎر ﺗﻮاﺟﺪ ﻫﺬه اﻷﺣﺰاب ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس
ﻓﻌﻠﻴﺎً ،وﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ اﻷﺿﻌﻒ

ﳌﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ أزﻗﺔ ﻛﻞّ ﻗﺮﻳﺔٍ وﻣﺪﻳﻨﺔ ،وﺑﺘﺮاﺟﻊ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲّ داﺧﻞ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴّﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺑﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻮادرﻫﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴّﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻊ .وﻫﻮ ﻣﺎ زال ﻳُﻨﺘﺞ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮاغ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ،ﻓﺮاغ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ
ﺑﺴﻠﻄﺔ أﺧﺮى :ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﻨﺴﻴﺞ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴّﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴّﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳّﺔ،
وﺗﺮﺗﺒﻂ وﺛﻴﻘﺎً ﺑﻌﺎﺋﻼت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ و »ﻣﺼﺎﻟﺢ«
اﻟﺴﻼح واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ..ﻋﺎﺋﻼت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔٍ وﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺗُﺤﺼِّﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﺑﻌﻨﻔﻬﺎ وﻗﻮّﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﺳﻤﻬﺎ »ﻣَﻬﻴﺒﺎً« ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ أو
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ أو ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻛﻠّﻬﺎ.
وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ،وﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ،واﺿﻄﺮاب
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻬﻮﻳّﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
ﻳﺄﺧﺬ اﳌﺠﺘﻤﻊ زﻣﺎم اﻷﻣﻮر ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ذاﺗﻪ ﺑﻬﻮﻳّﺎت
ﺛﺎﻧﻮﻳّﺔ ﻛﺎﻟﻄﺎﺋﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺤﻠﻲّ ،اﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻃﺎﺋﻔﻲّ وﻋﺎﺋﻠﻲّ وﻋﺸﺎﺋﺮيّ .أﻣّﺎ اﻟﻌﺎﺋﻼت
اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﺪداً ،ﻓﺈﻣّﺎ أن ﺗﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ ﻋﺎﺋﻠﺔ
أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴّﺔ ،وإﻣّﺎ أن ﺗﻠﺠﺄ
إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﻛﺄداة ﻗﻮّة أﻣﺎم اﻟﻌﺎﺋﻼت
اﻟﻜﺒﻴﺮة ،ﻓﺘُﺼﺒﺢ »اﻟﻬﻴﺒﺔ« اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻋﻦ
ﻛﺜﺮة أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ )وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺨﺰون اﻷﺻﻮات
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴّﺔ( ،وﻋﻦ اﻷﻣﻼك أو ﻋﻦ
اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ .ﻫﻨﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
اﻟﻀﻴّﻘﺔ اﻟــﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ اﳌــﺎل واﻟﺴﻼح
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴّﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
 ..ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺗﺘﺤﻤّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴّﺔ وﻗﻒ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ اﳌﺘﺪﻫﻮرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ
ﻟﻠﻌﻨﻒ وإﻣﺴﺎﻛﻬﺎ ﺑﺰﻣﺎم اﻟﻘﻮّة .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎريّ ،ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎً.
ﻓﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻣﻀﺖ  68ﻋﺎﻣﺎً ﺗﻔﻜّﻚ اﳌﺠﺘﻤﻊ
وﺗﻘﻄّﻊ أوﺻﺎﻟﻪ ،وﺗﻌﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻪ واﻣﺘﺪاده
اﻟﻌﺮﺑﻲّ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲّ ﻧﻔﺴﻪ ،وﺗﺴﻠﺨﻪ ﻋﻦ
ﺗﺎرﻳﺨﻪ وﺗﻤﺤﻮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎً ﻫﻮﻳّﺘﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ
ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﻀﻴّﺔ .وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﳌﺮاﻫﻨﺔ،
ﺑﺄي ﺷﻜﻞٍ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ،ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳُﺤﺎﺻﺮ
ﻫﺬا اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎدﻳﺎً ورﻣﺰﻳﺎً :ﻣﺎدﻳﺎً ،ﺑﻤﺼﺎدرة
اﻷرض وﺑﻨﺎء اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ
ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ وﺗﺨﻨﻘﻬﺎ ،وﺑﺠﺪران اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻌﻨﺼﺮيّ وأﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ
)ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻟﻌﺰل( اﻟﻔﻌﻠﻲّ ،وﻫﻲ أﻧﻮاع أﻛﺜﺮ ذﻛﺎءً
وأﻗﻞ ﻇﻬﻮراً ،ﻛﺎﻷوﺗﻮﺳﺘﺮادات وﺳﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ
واﳌﺘﻨﺰّﻫﺎت اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ .ورﻣﺰﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻤﺲ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻫﻮﻳّﺔ وﻃﻨﻴّﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ
ﻫﻮﻳّﺎت ﻣﺤﻠﻴّﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴّﺔ ﻣﺘﺸﻈّﻴﺔ.
ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ،ﻛﻌﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲّ ،ﻟﻴﺲ إﻻّ إﻋﺎدة
ﺗﺪوﻳﺮ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺣﻴّﺰ ﺟﺪﻳﺪ .ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻌﻞ ﺷﺨﺼﻲّ ،ﻳُﻘﺤﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ
ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أن ﻳُﻨﻘﺬﻫﺎ ،ﻳﻔﻜّﻜﻬﺎ
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻳُﻌﻴﺪ ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ ،ﻳﻔﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﺗﺠﺎرة ﺳﻼح
ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪﻻً ﻣﻦ إﻏﻼق أﺧﺮى .وﺗﺒﺮﻳﺮ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ
ﺑـ »اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ« ﻣﺆﺷّﺮ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴّﺔ ،وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻞّ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ
داﺧﻠﻬﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ﺗُﺼﺒﺢ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﳌﻨﻊ
اﻟﻘﺘﻞ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ،ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻗﺘﻞ اﻟﻮﺟﻮد
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻹﺣﺪى اﻟﻌﺎﺋﻼت.

رازي ﻧﺎﺑﻠﺴﻲ
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﻔﺎ

اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق :اﻟﺨﻴﺎرات
أواﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﺻﺎدف ﺧﻮاﺗﻴﻢ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ،ﻗﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺰﻳﺎرة إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻷداء ﺷﻌﻴﺮة اﻟﻌﻤﺮة .اﻟﺰﻳﺎرة
ﻋﺎدﻳﺔ وﻗﺎم اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﺸﺮات اﳌﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إﻻّ أﻧّﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺮة
ﺗﻤﻴّﺰت ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ :أنّ وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺻﺎدف اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ/
ﺣﺰﻳﺮان وﻫﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻼﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺣﻤﻞ
اﻟﺒﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ .وأنّ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﻠﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻈﺎﻫﺮ اﺣﺘﻔﺎل
وﺧﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ.
وﺑﻐﺾّ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻘﺼﻮداً أم ﻻ ،ﻓﻬﻨﺎك رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ
ﻳﺒﺪو أﻧّﻬﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ،وﺗﺘﻠﺨّﺺ ﻓﻲ أنّ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﺒﻬﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﺧﻄّﻂ ﻟﻼﻧﻘﻼب ﻗﺒﻞ ﻗﺮاﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ،وﻧﻔّﺬه
ﺑﻨﺠﺎح ﻣﺬﻫﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ أﻣﺎم ﺧﺼﻮﻣﻪ اﳌﺤﻠﻴّﻴﻦ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ واﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ،ﻟﻢ ﻳﻌُﺪ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ،ﻻﻋﺒﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ اﳌﺴﺮح
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ.
ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻗﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ،زﻋﻴﻢ اﻟﺠﺒﻬﺔ وﻋﺮّاب اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﻌﻠﻲ ،وإﻳﺪاﻋﻪ
ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﺨﺼﻪ
اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺠﻤﻠﺔ أﻋﻠﻦ أﻧّﻪ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ :اذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺮ
رﺋﻴﺴﺎً وﺳﺄذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﺴّﺠﻦ ﺣﺒﻴﺴﺎً .وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺳﻔﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ أي ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺒﻬﺔ اﳌﻌﺮوﻓﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﺛﻤﻦ اﻟﻨﺠﺎح

اﻟﺨﺪﻋﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﻴﺮ ،وأﻋﻄﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺴﺤﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ أرﻛﺎﻧﻪ .ﻟﻜﻨّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﺑﻼ ﺛﻤﻦ .وﻛﺎن اﻟﺜﻤﻦ
ﺑﺎﻫﻈﺎً .ﻓﻤﺆﺳﺴﺎت ﺣﺰب اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻮرى وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺗﻢَّ ﺣﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﺘﺒﺪل ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻷﻣﻴﻦ ﻋﺎم
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ،وﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺰب واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﻘﻼب اﻷوﻟﻰ.
اﻟﺨﺎﺳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻛﺎن اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻧﻔﺴﻪ .ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺮة ﺑﻘﺎﺋﻪ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ،ﺑﺪأت ﺗﺒﺮز ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﻌﻮد ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن
وﻣﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟّﻮا ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ

واﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹدارة ﺟﻬﺎز اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺔ ﻳﺤﺘﻜﻤﻮن
إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺮاﻗﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ .ودﻓﻌﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ اﺧﺘﻄﺎف ﻓﻜﺮة اﻻﻧﻘﻼب
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻬﻴﺊ اﳌﻠﻌﺐ ﻟﻌﻮدة اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷﺣﺰاب ،ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ،وأﺻﺒﺢ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﻘﺎذ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ أي ﻧﻈﺎم ﻋﺴﻜﺮي ،ﻗﺎﺑﻀﺎً
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ أي رﻗﺎﺑﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم
ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻔﺴﺎد واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﻞ واﻟﺘﺪﺧّﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون دول
اﻟﺠﻮار ،ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي اﻷﺳﺒﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك.
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻛﺪه اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﺑﺜﺘﻬﺎ
ﻗﻨﺎة اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻷﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮاً ،رﻏﻢ أنّ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2010ﻟﻜﻨّﻪ
ﻃﻠﺐ إذاﻋﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻗﺒﻞ أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮر .وأﺿﺎف ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن وﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ وﻗﺘﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﻣﺒﺎرك .ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة ،وإﻧّﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ
ﺛﻘﻠﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺮّة ﻣﻦ أن ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﻓﺎدات ﻳﻨﺪاح إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻹﺳﻼﻣﻴﻲ اﻟﺴﻮدان ،واﻟﺼﺮاع اﻟﺬي دار ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ
ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﻠﻄﺔ ..وﻫﻲ اﳌﺒﺎراة اﻟﺘﻲ ﺧﺴﺮﻫﺎ اﻟﺘﺮاﺑﻲ
واﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻣﺴﺠﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ،ﺛﻢ ﻣﺘﺮﺋﺴﺎً ﺣﺰﺑﺎً ﺻﻐﻴﺮاً
ﻣﻌﺎرﺿﺎً ﻳﺘﻀﺎءل ﺗﺄﺛﻴﺮه ﺑﻐﻴﺎب زﻋﻴﻤﻪ وﺑﺨﻔﻮت اﻟﺸﻌﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً،
ﺑﺴﺒﺐ واﻗﻊ اﻷداء اﻟﺒﺎﺋﺲ ﻟﻜﻮادر اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻗﺮن وﺑﺴﻠﻄﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻄﻠﻘﺔ .وﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺆس ﺗﺘﻮاﻟﻰ،
ﻣﻦ اﻧﻔﺼﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،إﻟﻰ اﻟﺘﺮدي اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد
واﻟﺤﺮوب ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد ،وﻓﻮق ﻫﺬا ﻏﻴﺎب اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻮدان.
ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﻘﺎذ ،ﻛﺎن اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻫﻮ اﻟﺮﻗﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ،وﺗﻤّﺖ إزاﺣﺘﻪ ﻟﺘﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﻠﻒ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺒﺸﻴﺮ وﺗﻼﻣﺬة اﻟﺘﺮاﺑﻲ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن
ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ .ﻟﻜﻦ ﻧﻔﻮذ
ﻫﺆﻻء ﻇﻞ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ وﺻﻞ ﻗﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أزﻳﺢ ﻃﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ
ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ،ﺷﻤﻠﺖ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن وﻧﺎﻓﻊ وأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ وﻏﻴﺮﻫﻢ،

ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ وﺻﺤﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎر
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻜﺮي ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻴﻜﻮن ﻧﺎﺋﺒﻪ اﻷول ،وﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﻣﻦ »ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة«.

ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ذﻫﺐ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ،وﻫﻤﺎ اﻷﻣﺔ واﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻨﺪان
إﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺘَﻲ اﻷﻧﺼﺎر واﻟﺨﺘﻤﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻲ اﳌﻬﺪي
واﳌﻴﺮﻏﻨﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪَﻳْﻦ ﻟﻪ .ورﻏﻢ أن ﺣﺰب اﻷﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺼﺎدق اﳌﻬﺪي
ﻇﻞ ﻓﻲ ﺧﻨﺪق اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺮؤ ﻣﻦ أي ﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﺑﺎﺑﻦ
اﻟﺼﺎدق ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪاً ﻟﻠﺒﺸﻴﺮ ،إﻻ أن اﻟﺤﺰب
اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ واﺻﻞ ﺗﻘﺎرﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﻗﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻮﻟﻲ أﺣﺪ أﺑﻨﺎء اﳌﻴﺮﻏﻨﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪي
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وزارات ﻋﺪة.
ﻫﻞ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﺑﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ أنّ
ﺧﻄﻮةً ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺗﺤﻮﻻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻧﻀﻤﺎﻣﻪ
إﻟﻰ اﳌﺤﻮر اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ـ اﳌﺼﺮي اﳌﻨﺎوئ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻗﺪ
ﻻ ﺗﻜﻮن ﻳﺴﻴﺮة ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
أﺧﺮى.
ﻓﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺰوﻧﺎً ﺟﺎﻫﺰاً ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﻨﺪ
اﻟﻄﻠﺐ .ﻓﺤﺰب اﻷﻣﺔ ﻣﺜﻼً ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻐﻠﺒﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ دارﻓﻮر ـ
وﻓﻲ آﺧﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺟﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1986اﻛﺘﺴﺢ ﺣﺰب
اﻷﻣﺔ دواﺋﺮ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺠّﺮ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻴﻪ وﺑﺮوز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﳌﺴﻠﺤﺔ ،وﻣﻌﻬﺎ ﻗﻴﺎدات ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺮأي ﻓﻴﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﺧﺼﻤﺎً
ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ ﻓﻴﻪ.
واﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰب اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻳﺸﻜّﻞ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎً ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت وﺳﻄﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﺪن وﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺨﺘﻤﻴﺔ.

وﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻏﻠﺒﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺘﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺰب اﻟﺬي
أﺻﺒﺢ ﻣﻌﺒﺮاً ﻋﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺰﺑﺎً وﺳﻄﻴﺎً.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا ،ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻴﺎدات اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﺧﺖ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد.
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن ﻧﻈﺎم اﻹﻧﻘﺎذ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
اﺑﺘﺪأت ﻣﻨﺬ ﺛﻮرة ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷوّل /أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ  1964اﻟﺘﻲ أﻧﻬﺖ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷول  ،1964 1958-وﻗﻴﺎدات ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻮرة إﻣّﺎ ﻏﺎدرت
ﻣﺴﺮح اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻔﻌﻞ اﳌﻮت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺮاﺑﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻘﺪ زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب
اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،أو ﺗﻘﺪّﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ
اﻟﺼﺎدق اﳌﻬﺪي وﻓﺎروق أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ،اﻟﺰﻋﻴﻢ اﳌﻌﺎرض ﺣﺎﻟﻴﺎً وأﺣﺪ رﻣﻮز ﺗﻠﻚ
اﻟﺜﻮرة وﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
ﺿﻌﻒ اﻟﻘﻴﺎدات وﺗﻀﻌﻀﻌﻬﺎ ،ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﻼد
واﻟﺘﻲ ﺗﺰداد ﺗﻌﻘﻴﺪاً وﺗﻤﺪّداً ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻨﻒ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ
ﺗﺪوﻳﻠﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ دوراً ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة ﻏﺮﺑﻴﺔ
واﺿﺤﺔ .وﻣﺆﺧﺮاً ﺗﻮﺻﻠﺖ وﺳﺎﻃﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ إﻟﻰ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ
ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮار ﺳﻠﻤﻲ ،وﻫﻲ اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﻓﻀﺘﻬﺎ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ..ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك
ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻃﺮاف اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﻀﻐﻮط اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻮرﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻠﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أنّ اﻷﻣﻮر وُﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻞ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ،وإﻧّﻤﺎ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮار ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص أو ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﻃﺎوﻻت
اﻟﺤﺪﻳﺚ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد .ﻟﻜﻦّ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺗﻈﻞ ﻋﺪﻳﺪة ،واﳌﻮاﻗﻒ
ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻚ .ﻓﻔﻲ أي ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﺘﺴﻴﺮ وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺳﺘﺴﺘﻐﻞ دروس اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ.
وﻓﻮق ﻫﺬا ،ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻷﻛﺜﺮ
ﺗﺄﺛﻴﺮاً ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

اﻟﺴﺮ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ

ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺸﺆون اﻟﻨﻔﻂ ،ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان
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طن من النفايات اشترتها املغرب من إيطاليا ،تبلغ قيمة شحنها  12مليون
يورو فيما تبلغ قيمة الضرائب عليها  145ألف يورو .هذه النفايات قد تكون
سامة ،وقد أطلق ناشطون بيئيون مغربيون عريضة ضد استيرادها .وبإمكان املغرب إنتاج 2.4
مليون طن من الوقود غير األحفوري بمعالجة النفايات املحلية املقدرة بـ 7ماليين طن سنوياً.

قـضـيــــة

قانون مقترح لبناء وترميم الكنائس

حلٌ للعنف الطائفي في مصر؟
الدولة واألقباط

شهدت األيام األخيرة من رمضان الفائت أحداث عنف طائفي ضد
أقباط ،بدأت بمقتل قسّ في العريش على يد تنظيم داعش سيناء،
وانتهت بإطالق نار على سيارة تستقلها راهبات على طريق اإلسكندرية
الصحراوي ،أودى بحياة إحداهن .تلك الحوادث وغيرها مسلسل متكرر
يستهدف األقليات وتحديداً األقباط الذين يعانون ،من بين أشياء أخرى،
من عدم توفير حقهم بممارسة شعائرهم الدينية.

مشروع قانون جديد

استلم مجلس النواب املصري مشروع قانون بناء وترميم الكنائس
في نسخته النهائية من الحكومة وبدأ بمناقشته في  16تموز /يوليو.
يعود تأخر املشروع ،رغم الحديث عنه منذ العام  ،2014للمناقشات غير
املحسومة بعد بين الكنائس املصرية الثالث (اإلنجيلية والكاثوليكية
واألرثوذكسية) مع الحكومة ممثلة في وزير الدولة للشؤون القانونية.
وفي تسريب لبعض بنود مشروع القانون في منتصف أيار /مايو املاضي،
ظهر أن أبرزها اشترط تقديم طلب للمحافظ املختص لتوفيق أوضاع
الكنيسة بعد ثالثة أشهر من العمل بالقانون ،وإرفاق املستندات التي تثبت
إقامة الصالة بانتظام خالل الخمس سنوات السابقة على العمل به .كما
ينصّ مشروع القانون على إنشاء سجل خاص ولجنة خاصة لفحص هذه
الطلبات وتنفيذها في كل محافظة.
في تصريح ملمثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة إعداد القانون في نهاية
حزيران /يونيو املاضي ،أشار إلى أن الكنائس غير موافقة على النسخة
النهائية من املشروع ،التي تسلمتها الكنائس من وزير الشؤون القانونية،
بسبب اختالفها عن النسخة التى تم االتفاق عليها من قبل ،موضحا أن
أبرز مواد الخالف كانت حول املادة الخاصة بترخيص املباني والشهادات
املطلوبة لذلك ،والتي تتعارض مع قانون املباني  119لسنة  ،2008رغم أن
قانون بناء الكنائس استحقاق دستوري طبقاً للمادة  235من الدستور ،فال
يجوز أن يخضع الستثناءات ،باإلضافة إلى شرط الخمس سنوات الالزمة
من إقامة الشعائر للموافقة على تقنين وضع الكنيسة ومنحها ترخيصا
رسميا.
وهذا أيضا ما أكده األنبا بوال أسقف طنطا ،ومسؤول ملف العالقات بين
الدولة والكنيسة ،من أن الطوائف املسيحية الثالث سلّمت وزير الشؤون
القانونية مالحظاتها على مسودة مشروع القانون ،وأبدت تحفظاتها على
بعض البنود ،معربة عن قلقها من إصدار قانون لبناء الكنائس ال يعبر عن
مصالح األقباط ،بينما حذّر البابا تواضروس الثاني ،بابا اإلسكندرية
وبطريرك الكرازة املرقسية ،من أن الدولة تحاول اآلن أن تضع تشريعا
جديداً لقانون بناء الكنائس ،متمنياً أن تكون الصيغة واضحة وليست
غامضة وممتلئة بالثغرات الكثيرة ،وال يجب أن تكون تلك الصياغة
التشريعية أكثر تعقيدا ملا هو موجود ،قائال« :وإال فهذا األمر الكنيسة ال
تقبله وال ترضاه».
ووفقا لخريطة «أحداث العنف واملنع الطائفي في مصر من تموز /يوليو
 2012وحتى حزيران /يونيو  ،»2016التي أصدرتها اشهد ،وهي منصة
مختصة بالشأن ،فإن هناك  442حادثا طائفيا مقسمة بين اعتداءات على
مؤسسات تعليمية ،دور عبادة ،أشخاص ،مؤسسات وممتلكات .كان
نصيب الهجمات على أقباط من بينها  418حادثاً ،من ضمنها  132حادث
هجوم على دورعبادة ،بواقع  82حادث هجوم في الفترة ما بين  12و17
آب /أغسطس  ،2013وهي الفترة التي تلت خلع الرئيس األسبق محمد
مرسي وطالت حرق وتكسير كنائس عدة في مدن وقرى مختلفة .ووفقاً
لتقرير ملنظمة العفو الدولية ،فهذه الكنائس لم يصرّح لها حتى اآلن بإعادة
البناء أو الترميم.

عنف طائفي

في  17حزيران /يونيو املاضي ،شهدت قرية البيضاء بمدينة العامرية
بمحافظة اإلسكندرية أحداث عنف طائفي انتهت باعتقال البعض وإصابة
البعض اآلخر .ووفقا لتصريح احد القساوسة بالعامرية أن األسر القبطية
في القرية يبعدون عن أقرب كنيسة مسافة  9كيلومترات ،وألنهم قدّموا
تصريحاً لبناء كنيسة في القرية منذ  2009لم يتخذ قرار بشأنه بعد،
فقد استغلوا أحد مراكز الخدمة في القرية في الصالة واالجتماعات .كانت
النتيجة حشودا من أهالي القرية وسط قوات األمن يهتفون «إسالمية
إسالمية ..مش عايزين كنيسة» ،ويعتدون على كاهن وسيارته وعلى
مواطنين وممتلكاتهم ،وقاموا بطرد واحد منهم من بيته ،وذلك قبل إخالء
سبيل املتهمين املسلمين وتوجيه تهم الصالة دون الترخيص لبعض
املتهمين من األقباط وإخالء سبيلهم في اليوم التالي.
من ضمن الحوادث األخيرة والواردة في تقرير أشهد كانت حادثة حرق
مقر إلقامة الصالة بكنيسة السيدة العذراء بقرية اإلسماعيلية البحرية
شمال مدينة املنيا في أيار /مايو املاضي ،بعد هجوم عليها وإشعال النار
فيها .وقد صرح حينها األنبا مكاريوس األسقف العام للمنيا وأبو قرقاص
أن الكنيسة أُقيمت في مكان مؤقت عبارة عن خيمة ليصلي فيها األقباط
ويعقدون اجتماعاتهم ،وذلك بعلم الجهات األمنية املحلية ،لحين سماحها
بفتح الكنيسة التي بُنيت في سنة  ،2009واستمر إغالقها مذّاك .بينما
شهد كانون األوّل /ديسمبر املاضي استدعاء مأمور مركز الفشن بنزلة
حنا بمحافظة بني سويف للقس برنابا فوزي حليم كاهن كنيسة مار
جرجس وإمضاءه تعهداً كتابة بعدم إنشاء أية مبان على أرض الكنيسة،
بينما صرّح الناشط القبطي نجيب جبرائيل أن الكنيسة كان يتردد عليها
 1964شخصا ،ومعيّنا عليها حراسة أمنية كباقي الكنائس ثم عندما آلت
للسقوط ،صدر قرار بهدمها وعندما طالب األهالي بالتصريح بإعادة
بنائها ماطلت محافظة بني سويف رغم شكوى املصلّين من سقوط
األمطار عليهم وهم في العراء .وعد املحافظ بإصدار ترخيص بالبناء ،إال

جرجس لطفي  -مصر
أن املفاجأة كانت من األمن الوطني الذي أصدر األوامر الستدعاء كاهن
الكنيسة واخذ التعهد منه بعدم البناء وإحالته إلى النيابة العامة لفرض
حراسة على الكنيسة وفي الشهر نفسه رفضت قوات األمن إعادة فتح
كنيسة العذراء مريم بالرحمانية بمحافظة قنا ،رغم وعود املحافظة
بفتحها بعد االنتخابات.
وقد شهد عام  2011حوادث عنف طائفية عدة ،كان أوّلها الهجوم على
كنيسة القديسين باإلسكندرية ليلة رأس السنة  ،2011بينما شهدت
قرية املاريناب بمحافظة أسوان أحداث عنف في سبتمبر  ،2011حيث
اعترض أهالي القرية من املسلمين على إعادة بناء كنيسة مار جرجس
مطالبين بهدم القباب واملنارة بالكنيسة وعدم وضع صلبان أو أجراس،
رغم التصريح لهذه الكنيسة بالبناء من املحافظة .وأُحرِقت الكنيسة
وبعض منازل األقباط على الرغم من عقد جلسات عرفية عدة بوجود
األمن .بينما تطورت االحتجاجات في القاهرة بمسيرة قبطية ضخمة إلى

ماسبيرو في تشرين األول /أكتوبر  2011انتهت بقتل ودهس العشرات
من األقباط على يد قوات الشرطة العسكرية والجيش وبعض املتطرّفين
أمام املبنى.
غالبية حاالت العنف الطائفي كانت تندلع بوجود األمن ،أو تجاهله لها.
ولم تنته هذه األحداث بحكم قانوني ،بل بجلسات عرفية تنتهي ملصلحة
الغالبية املسلمة .وفي دراسة للمبادرة املصرية للحقوق الشخصية
للباحث إسحاق إبراهيم (أيار /مايو  ،)2015إشارة إلى أنّ النسبة الكبرى
من أحداث العنف الطائفي منذ حكم املجلس العسكري وصوالً إلى حكم
السيسي ،كانت تعود ملمارسة الشعائر الدينية بواقع  31في املئة ،ومن
بين  14حالة عنف طائفي بشأن بناء وترميم الكنائس والصالة فيها ،حالة
واحدة فقط انتهت ملصلحة الجانب القبطي ،بينما انتهت الحاالت األخرى
بغلق الكنائس ،أو منع البناء ،أو منع الصالة حتى مع حضور قيادات أمنية
وعسكرية رفيعة املستوى لهذه الجلسات.

فالن الفالني
أعتذر قبل كلّ شيء عن ذكر اسمي ،سمّني فالن الفالني ،وفالن الفالني هو أنا أينما
ذُكر في هذه القصة.
اسمعني ،كنتُ أخرج يومياً ساعة الغروب ،ملّا يذوب قرص الشمس في عصير
السطوح والبلكونات وحبال الغسيل.
اطلع وأقف في ركن الشارع .هذا ما أفعله يومياً ،أقف وأردّ السالم على املارّة وأحدِّث
نفسي .تطور املوضوع قليالً دون أن يصبح جالباً للنظر ،صرت أحدّث نفسي بصوت
عال ،أتخانق معها وألوّح بيدي.
لم يالحظ الناس هذه الحالة لكني تداركتُ وضعي واستعدتُ وقاري.
يبدو أن الناس يتعاطفون معي ،هذا ألنهم يحبونني لدرجة التغاضي عن وجودي،
يحبونني حد انعدام الرؤية!
أمّا ما الذي أصاب صِبْية حيّنا الذين ال يفوتهم فوت طريدة جاهزة مثل هذه ،فال
أدري .كيف تسامحوا مع منظري املضحك وأنا أحدّث نفسي؟ كيف؟
تطوّر األمر ،تطوّر .والناس يصفحون عني وال يركزون عليّ.
البارحة وأنا أقف موقفي عند ناصية الشارع ،توقف باص أبيض وسألني عن بيت
نص ورسم مرتضى كزار

فالن الفالني ،ضحكتُ وأشرت للسائق نحو بيتنا.
لكنه لم يسمعني .ألنه يسأل رجلً آخر.
بعد ربع ساعة توقفت سيارة أخرى ،معبأة بنسوان أكاد أعرف بعضهن ،وسألوا عن
بيت فالن الفالني .لم أجب ألن شخصاً آخر أجابهم غيري.
الجميع يسأل عن فالن الفالني في ذلك اليوم ،عن بيته وأقصر الطرق إليه ،يسألون
وهم يتباكون وينشجون.
قررتُ أن أسال مثلهم عني ،عن فالن الفالني ،لم يصغِ أحدٌ إلى سؤالي ،كأنهم
يتعمدون ذلك هذه املرّة .قدّم شابان ملثمان وعلّقا يافطة شهيد اسمه فالن الفالني ،وفي
سطرها األخير الوصف الكامل لعنوان بيتنا.
هذا األمر ساعد السائلين كثيراً ،لم يعد هناك من يسألني عن بيت فالن وهو ينحب.
األمور اختلفت ،تكاثرت اليافطات السود فوق يافطتي في األيام التالية .اختفيتُ تماماً.
ظهر «فالنيّون» غيري ينهمك الناس بالسؤال عنهم ويزورون أهلهم ويغفلون عنهم
فيما بعد ،يتحولون إلى يافطة.
حيّنا هو حي الفالنييّن الشباب ،ملاذا ال يطلقون عليه هذا االسم؟ ال أحد يسمع.

في كانون الثاني /يناير  2016قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في
كلمته أثناء حضوره قداس عيد امليالد بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية:
«نقدّم االعتذار لجميع األقباط عن حرق كنائسهم وبيوتهم ،وإن شاء
الله العام القادم مش هيكون فيه بيت مش متجدد ،واقبلوا اعتذارنا في
اللي حصل ده» .وكان السيسي قد حضر القداس في العام السابق
في زيارة مفاجِئة كما زار الرئيس األسبق محمد مرسي الكاتدرائية في
 2012أثناء ترشّحه ملنصب الرئاسة ،ولكنه لم يحضر أياً من املناسبات
الرسمية للكنيسة أثناء فترة واليته ،بل حرّض في أكثر من مناسبة
ضد األقباط والشيعة وغيرهم من األقليات ،وكان األمر مماثالً أثناء تولّي
املجلس العسكري قيادة البالد برئاسة املشير طنطاوي ،الذي اكتفى
كسابقه مبارك بإرسال برقية تهنئة ووفد رسمي ينوب عنه للحضور.
وتظلّ الدولة املسؤول األول ربما عن الوضع الشاذ هذا لألقباط في مصر.
ففي تحليله ،يقول الباحث باملبادرة املصرية للحقوق الشخصية د.عمرو
عبد الرحمن إن البيانات املتاحة عن أسباب أحداث العنف الطائفي تشير
إلى أن غالبية هذه الحوادث تندلع إما نتيجة تلكؤ الدولة في تنظيم بعض
املمارسات تشريعياً منذ عقود ،كما في حالة بناء الكنائس ،أو للجوئها
لتنظيمها على النحو الذي يصب املاء في طاحونة العنف الطائفي نفسه،
كما في حالة األحوال الشخصية ،أو تُبقي على تنظيمها بشكل يعيد إنتاج
العنف الطائفي بشكل دائم ،كما هو الحال في ما يتعلق بالتعبير عن الرأي
في أمور عقائدية أو فقهية ،أو بالتحول الديني من اإلسالم للمسيحية أو
العكس .ويفسّر أن العالقات واملمارسات الطائفية ال تقتصر في حضورها
على املجتمع ،ولكنها تمتد إلى ما يفترض أنه مجال سيادة الدولة املنظم
وفقًا للقواعد الحديثة في ممارسة السلطة .هكذا يصبح اإلطار التشريعي
املنظِّم لعالقة الدولة باملجتمع هو نفسه عاملً من عوامل إعادة انتاج
الطائفية.
تعددت املحاوالت لتقديم مشروعات بقانون لدور العبادة املوحد ،خاصة
بعد «ثورة يناير  ،»2011فكانت هناك محاولة من مجلس الوزراء في
حزيران /يونيو  ،2011وتكررت بعد أحداث ماسبيرو .إال أن املحاولتين
القتا جدالً ورفضا من مؤسسات األزهر واألوقاف وبعض التيارات اإلسالمية،
تحت دعوى عدم توحيد بناء الكنائس واملساجد في قانون واحد،
واالقتصار على قانون يخص الكنائس فقط .رغم أن الدساتير املصرية
املتعاقبة تنصّ على املساواة وعدم التمييز على أساس الدّين ،وخاصة
الدستور الصادر في  ،2014في املادة  ،253التي طالبت البرملان القادم
بتشريع هذا القانون .وتعود القوانين املنظِّمة لبناء الكنائس إلى عصر
الدولة العثمانية ،تحديدًا إلى الخط الهمايوني  ،1856ويعطي السلطان
العثماني وحده الحق في إعطاء التصاريح لبناء دور العبادة واملقابر لغير
املسلمين .واستمرّ العمل بالخط الهمايوني حتى  1934إلى أن جاء وزير
الداخلية آنذاك ،محمد عزبي ،وأصدر قانوناً يشتمل على عشرة شروط
لبناء الكنائس.
من ضمن هذه الشروط كان ابتعاد الكنيسة ،التي تطالب طائفة
بعينها ببنائها عن أقرب مسجد أو ضريح بمسافة معينة ،وضمان قدر
من التناسب بين عدد السكان املسيحيين التابعين للطائفة املذكورة
وبين مساحة الكنيسة املرغوبة ،وكذلك ضمان عدم وجود أي اعتراضات
من املجتمع املحلي في حال كانت األغلبية من املسلمين .أقرَّتْ املحاكم
املصرية كذلك هذه الترتيبات في سلسلة من أحكام القضاء اإلداري
املبكرة في  ،1952ثم في منتصف ستينيات القرن املاضي ،وذلك على الرغم
من اعتراف الدساتير املصرية املتعاقبة ،حتى دستور  ،1971بمبدأي حرية
العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية بدون قيود .ووفقاً للباحث بـ
«املبادرة املصرية للحقوق الشخصية» د.عمرو عبد الرحمن ،فلقد أصبح
القرار النهائي بشأن بناء وترميم الكنائس في أيدي جهات اإلدارة ،ثم
تحول أليدي الجهات األمنية عملياً.
كان مبارك قد أصدر القرار رقم  453 لسنة  1999الذي يفوض
املحافظين بإعطاء تراخيص الهدم والبناء للكنائس ،لكنه لم ينفذ ،وفي
 2005أصدر قرارا آخر أكثر تفصيالً بتفويض املحافظين املوافقة على بناء
أو إقامة أو إجراء تعديالت أو توسيعات في كنيسة قائمة، ووجوب بتّ
طلب الترخيص ـ بعد أخذ رأي الجهات املعنية ـ خالل ثالثين يوما من
تاريخ تقديمه مشفوعا باألوراق الالزمة .وال يجوز رفض الطلب إال بقرار
مسبّب .ولكن في شباط /فبراير  2013أصدر القضاء اإلداري حكماً بإلغاء
هذا القرار الجمهوري ألن هدم وبناء الكنائس ليس من صالحيات رئيس
الجمهورية باالساس لتفويضه للمحافظين ،وتقتصر صالحيات الرئيس
فقط في الترخيص للكنائس الجديدة وليست القائمة بالفعل ،وذلك وفقاً
لدراسة للباحث عمرو عزت من املبادرة املصرية للحقوق الشخصية
صادرة في نهاية .2014
ينتظر األقباط املصريون منذ عقود حقوقهم الدستورية في ممارسة
الشعائر وعدم التمييز بينهم وبين الغالبية املسلمة ،ويلقون وعوداً
مستمرة من الدولة ،خاصة بعد الثورة ،في تصحيح الوضع مقابل دعمهم
لألنظمة السياسية املتعاقبة ،ورغم مخاوفهم املشروعة نتيجة سنوات من
العنف الطائفي ،بمسؤولية من الدولة والتيارات الدينية املتطرفة ،وهجرة
الكثير منهم خاصة أثناء فترة حكم اإلخوان املسلمين ،إلّ أنهم ينتظرون
من النظام الحالي الذين دعموه بقوة في مواجهة االخوان حقوقهم في
اإلنصاف واملساواة واملواطنة ،في دولة تقوم شرعيتها باألساس على
محاربة اإلرهاب والتطرّف!

هدير املهدوي
صحافية وباحثة من مصر
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شخصاً أو أكثر من املهاجرين الغارقين في املتوسط انتشلت
البحرية اإليطالية جثثهم في  14تموز /يوليو الحالي ،وهم كانوا
ضحايا غرق السفينة التي كان على متنها  800مهاجر وانطلقت من شواطئ
ليبيا في نيسان  /ابريل  ،2015ولم ينتشلوا من البحر منذ ذلك الحين.

نـوافــذ

هل تبدأ باملواطن «العادي» وتنتهي عنده؟

حـلـــــم..

محاربة الفساد في مصر
«الحاجة إلى الفساد» تعبير يستخدمه املختصّون لوصف
الحالة التي تصل إليها بعض املجتمعات املستشري فيها
الفساد ،بما يفرضه على كل أفراد املجتمع ،فيُضطر األفراد
للجوء إلى ممارسات فاسدة مثل «تعاطي الرشوة واالستعانة
بالواسطة» للحصول على حقوقهم وإنجاز مصالحهم التي
ال تحققها السبل الشرعية .وهذا هو ما وصلت إليه الحال في
مصر في بعض القطاعات ،إن لم يكن كلّها ،بل وقد سجلت
مصر درجة عنيفة من الفساد قبل «ثورة يناير  »2011سيقت
كسبب ودافع رئيسي لها .وفي دراسة صادرة عن «مركز
العقد االجتماعي» بالتعاون مع «مركز املعلومات ودعم اتخاذ
القرار» ،بعنوان «دراسة تحليلية ألسباب الفساد في مصر»،
نجد أنه «وصل األمر قبل الثورة أن تمّت صياغة قوانين لخدمة
بعض األشخاص على حساب الصالح العام .في هذه الحالة
وصل املفسدون لدرجة من القوّة والنفوذ ،بحيث لم تعُد
قوانين الدولة تمثل أي عائق أمامهم الرتكاب جرائم الفساد،
ألنهم يستطيعون ،ليس فقط أن يسكتوا هذه الجهات
والقوانين ،بل أن يعيدوا تشكيلها لتخدم مصالحهم ،لنصل
إلى ما يُسمّى الفساد بالقانون  Corruption By Lawوليس
الفساد بمخالفة القانون  . Corruption Against Lawفي هذه
النوعية من الفساد يكون من غير املجدي مطالبة املسؤولين
بإصالحات ،ألن املنظومة كلها فاسدة ،ويكون الحل هو الثورة
على هذه النظُم بأكملها».

جدل حول الدور اإلعالمي

لذلك تعهّدت األنظمة السياسية املتوالية بعد ثورة يناير
 2011بالسعي النتزاع جذور الفساد ومحاربته كأولوية
قصوى .وملا وقعت مصر اتفاقية األمم املتحدة واتفاقية الدول
العربية ( ،)2014صار لزاماً عليها إصدار قوانين وقرارات
ملكافحة الفساد .وقد أُعلنت «االستراتيجية الوطنية
ملكافحة الفساد» وخطتها التنفيذية في العام نفسه ،وقُدِّر
لها مدى زمني يصل ألربعة أعوام ( 2014ـ  .)2018لعبت
الحملة اإلعالنية «الفساد خسارة عليك وعليّا ..مصر أقوى
من الفساد» التي بثتها شاشة التلفزيون املصري بإلحاح
طيلة شهر رمضان جزءاً من الدور اإلعالمي والتوعوي في
تلك الخطة ،وقد وُصِفت الحملة بأنها استجابة مباشرة
لتعليمات الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي .وهي اكتفت
بتسليط الضوء على بعض مظاهر الفساد ،مثل املحسوبية
والواسطة والبيروقراطية والرشوة ،لذلك رأى فيها البعض
اختزاالً للمعنى الواسع للظاهرة وتضخيماً لبعض مالمح
الفساد التي تقع تبعتها على املواطنين استمراءً لسياسة
تحميل املواطنين املسؤولية كاملة عن كل خراب محدق

 ..بــألــف كـلــمـة

بهم ،في مقابل إغفال مالمح الفساد األكبر الذي تتحمّله
السياسات وتقع تبعته على كبار املسؤولين بالدولة وذوي
املناصب الرفيعة ،باإلضافة لذاك املوجود في بعض املؤسسات
الحيوية والسيادية .ومع ذلك لم يخلُ املشهد من أصوات
ترحّب بالحملة كرسالة جادة تصل كل بيت لتذكير كل
مواطن بدوره ـ مهما كان صغيراً ـ في القضاء على الفساد
ومكافحته.

«إيجابيات» ..بايتة!

في منتصف حزيران /يونيو الفائت ،علت بعض األبواق
اإلعالمية حد التهليل بإعادة نشر الخبر /البُشرى :مصر
تسجل تحسناً ملحوظاً على مؤشر الفساد ،قفز بها 36
مركزاً قفزة واحدة حسب األمانة الفنية للجنة الوطنية
ملكافحة الفساد .جدير بالذكر أن الخبر متناً وعنواناً قد نُشر
من قبل في أيلول /سبتمبر  ،2015وفي املرتين لم تُحدَّد
األعوام ،بل تُركت هكذا« :تحسنت عن العام الفائت» الذي
هو إما  2014أو  !2015اتفق مع ذلك طفيفاً التقرير الصادر
عن منظمة الشفافية الدولية «نظرة عامة على الفساد في
مصر ومكافحته  ،»2015حيث رصد تحسناً طفيفاً ملصر
على مؤشر الفساد صعد بها إلى املستوى  37مقابل  32في
السنوات الفائتة ،علماً بأن مدى املقياس يتراوح بين الصفر
«شديد الفساد» واملئة «شديد النزاهة» .على النقيض.
سجّلت إحصاءات البنك الدولي عن مصر  2014تدهوراً
في بعض مؤشرات الفساد مثل سيادة القانون وضبط
الفساد وفاعلية األداء الحكومي ،حيث انخفضت إلى 34
و 32و 20مقارنة بـ  54و 47و 41للمؤشرات الثالثة على
الترتيب في العام  ،2009وذلك بخالف التقديرات التي
توصّل إليها الجهاز املركزي للمحاسبات في مصر (600
مليار جنيه كلفة الفساد عن الفترة من  2012إلى ،)2015
والتي أودت برئيس الجهاز املركزي للمحاسبات املستشار
جنينة خلف القضبان متهَماً بتضليل الرأي العام ونشر
أخبار كاذبة!
ويعتبر الحديث عن «الفساد» بطبيعة الحال أمراً مُشكِالً  ،إذ
تضمّ الكلمة جمعاً ألنواع مختلفة من الفساد يمكن تصنيفها
وفق معايير مختلفة ،ما يؤدي بالنهاية لعرائض مطولة عن
كل نوع وكل معيار .على سبيل املثال ،صنفت الدراسة
املشار إليها الفساد في مصر إلى «صغير أو كبير» من حيث
حجم املقابل في جريمة الفساد واملكانة الوظيفية للقائم به،
وهو أيضاً «إداري أو سياسي أو مالي أو اقتصادي» ،بحسب
طبيعة القطاع الذي يحدث فيه .كذلك يمكن تصنيفه من
حيث املدى الذي يؤثر فيه أحد أشكال الفساد ،بحيث يؤدّي

لغيره .لذلك تتضارب قيم التقديرات التي تؤشر على حالة
الفساد في مصر وفي غيرها بوجه عام ،بحسب أهداف
القياس واألدوات املستخدمة فيه ومدى قدرتها على تغطية
األنواع املختلفة للظاهرة.

الناس والفساد

فهل يعوّل على «الرأي العام» كمقياس مُكمِّل يؤشر ملا يراه
الناس بصدق وما يتوقعونه ،بعيداً عن تضارب املقاييس
اإلحصائية التي تُستَغل ألغراض التهويل تارة والتهوين
تارة أخرى؟ نحَت الدراسة الصادرة عن «منظمة الشافية
الدولية» ،بعنوان «الناس والفساد :دراسة مسحية للشرق
األوسط وشمال أفريقيا  »2016الستطالع آراء عينة معبّرة من
الناس في تسع دول عربية كانت مصر من ضمنها .دارت
أسئلة الدراسة حول مظاهر الفساد وأماكن انتشاره وسبل
مكافحته كما يراها الناس .أجاب  58في املئة من العينة بأن
أداء حكومتهم في محاربة الفساد يمكن وصفه بالسيئ،
بينما رآه  33باملئة جيداً ،فيما أُغفلت الـ  9باملئة الباقية من
العينة ،حيث كانت إجاباتهم غير دالة .وقد بدت الرشوة
أكثر مظاهر الفساد انتشاراً ،يلجأ لها تقريباً واحد بين
كل ثالثة ،واحتلت مصر في درجة انتشار الرشوة املرتبة
الثانية ( 53في املئة) سبقها اليمن ( 71في املئة) وتالها املغرب
والسعودية ( 49في املئة) ،فيما مثُلت املحاكم والشرطة تالية
لها أكثر األماكن الخدمية التي تتعاطى الرشى ،سواء في
مصر أو بوجه عام .لذلك خلصت الدراسة ألن «املحاكم هي
األسوأ والشرطة ليست أحسن بكثير» ،فأكثر من  61في املئة
من العينة املصرية لجأ للرشوة لتلقي الخدمة في املحاكم.
وعن سبل املكافحة ،أجاب  53في املئة من العينة في مصر بأن
دور املواطن العادي يمكن أن يكون فارقاً في محاربة الفساد
من خالل اإلبالغ عنه ،ولكن التخوّف من االنتقام ،والظن بعدم
الجدوى ،وعدم وضوح القنوات الشرعية والجادة لتلقي
البالغات مثلت جميعاً الحائل العتيد أمام تأدية املواطن لدوره،
بحسب ما ورد بالدراسة.
ربما يوجِز «الفساد» مشكالت مصر في كلمة واحدة ،هي
األكثر حضوراً في السجاالت التي تحكي عن الحال واملآل في
البلد ،وإن طفق املختصون يقسمونه أنواعاً ويتجادلون في
صوغ تعريف جامع شامل له ..فإن الكلمة تسعف البسطاء
في وصف كل السوء الذي يرونه حولهم حين تُغمَّى عليهم
التفاصيل.

أهوار العراق
على الئحة التراث العاملي

بسمة فؤاد

باحثة من مصر

ضمت منظمة اليونسكو األهوار الواقعة في جنوب العراق إلى قائمة التراث
العاملي .وهذه مسطّحات مائية تتجاوز مساحتها  20ألف كلم مربع ،جففت
بالكامل تقريبا خالل حكم صدام حسين .وهي محمية طبيعية هائلة للنباتات
والطيور والحيوانات النادرة ،ولسكانها نمط حياة فريد في العالم ..وطويال
اعتقد أنها «جنة عدن» املذكورة في الكتب السماوية.

مدونات
افضحوا مطاعم اللحم الفاسد

ماهينور املصري انتقلت لسجن القناطر في  18أيار /مايو عشان تقضّي فترة امتحاناتها في دبلومة
القانون الدولي في جامعة عين شمس ،وكان من املفترض إنها تنتقل لسجن دمنهور بعد انتهاء فترة
امتحاناتها في  5حزيران /يونيو ،ولكن لغاية اللحظة دي ،ماهينور ال تزال في سجن القناطر وده فيه إرهاق
شديد على أهلها في الزيارات لبُعد املسافة واضطرارهم للسفر من إسكندرية للقاهرة كل زيارة ،وكمان
في تعسيف ملحاميها في الزيارات واللي لم يتمكنوا من عمل تصاريح لزيارتها في القناطر باإلضافة لرفض
سجن القناطر دخول الكتب والجوابات.

القضية تهمّ الرأي العام وهي ليست سراً يجب إخفاؤه عن املواطنين ،من حق املواطن أن يطمئنّ
على إجراءات السالمة والرعاية الصحية في املطاعم..
من وجهة نظري أقترح فضح أصحاب هذه املطاعم باألسماء وعدم التكتم عليهم ليأخذ املواطن
حذره وال يشتري منهم ،التشهير بأسمائهم سيوجعهم أشدّ من الحبس..
من صفحة أحمد أبو ارتيمه (عن فايسبوك)

حاول محاميها تقديم أي طلبات لرجوعها لسجن دمنهور إال أن الرد كان أن ماهينور قانوناً متواجدة في
سجن دمنهور وتواجدها في القناطر على سبيل األمانة .ماهينور عقوبتها حتنتهي في  12آب /أغسطس
القادم ،سألنا في سجن القناطر كتير إمتى حيتمّ نقلها وأخدنا وعود كتيرة بسرعة نقلها وكان آخر ردّ
إنها مفروض تتنقل بعد العيد ولغاية دلوقتي لم يتم نقلها ولذلك نطالب بسرعة نقلها لسجن األبعدية
بدمنهور.
#الحرية_ملاهينور_املصري
من صفحة «الحرية ملاهينور» (عن فايسبوك)

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ دوائر «مالِك عدلي» ..وأطفال الحديقة ـ مايكل عادل
ـ العريس الذى قتل الناس ليلة الفرح! ـ عمر حاذق
ـ «فكرة» :اغتصاب؟ كله مباح من أجل «املشروع اإلسرائيلي» ـ صباح جلول
ـ «بيت املرضى» ..ومشافي حلب ـ عزيز تبسي
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

رجّعوا ماهينور لدمنهور

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن أنها ضبطت مطعماً يستعمل اللحم الفاسد في صناعة الشاورما..
ماذا بعد؟ هل انتهى األمر عند هذا اإلعالن وعلى املواطن أن يعود ملمارسة حياته الطبيعية بانتظار
إعالن آخر بعد أسابيع عدة؟ ما هي اإلجراءات التي اتُّخذت بحق صاحب هذا املطعم وهل هي متناسبة
مع مستوى الجريمة؟ وما هي إجراءات الرقابة والتفتيش وهل هي كافية ملحاربة هذه الظاهرة قبل
وقوعها وقبل أن تضر بصحة املواطنين؟

أسامة دياب/فلسطين

في األهوار..
ذكرى من  2001بمناسبة تسمية أهوار العراق على الئحة التراث العاملي:
في تلك الظهيرة الحامية مع صديقي ،بعد أن قطعنا سيراً ما كان يعرف بهور السِنية.
كان عالء بصدد تصوير آثار عملية التجفيف .وحمل وثيقة صورية معه قبل السفر بشكل
نهائي من العراق .شاهدنا أشياء كثيرة :دروعاً يابسة لسالحف وبقايا كائنات مائية
وحراشف أسماك وكأنها متحجرات قديمة .شاهدنا بؤساً كبيراً يجثم على هذه املناطق،
بعد أن كانت نظاماً أحيائياً متكامالً لعدة آالف من السنين.
صوّر عالء الكثير من الصور بكاميرته ،وال أعرف اآلن أين ذهبت ،وأصبنا بحزن شديد
ويأس من قدرتنا على النجاة .كانت معامالت السفر مع األربعمئة ألف دينار ترقد في دائرة
الجوازات في بغداد ،مع مجموعة من القيود العجيبة ،وكأنها أقفال ضخمة على باب نجاتنا
الوحيد في ذلك الوقت ،وأقصد الطريق البرّي الطويل باتجاه طريبيل .أُصبنا باإلنهاك
من الحرارة الشديدة ورائحة الجفاف التي تحيط بكل شيء حولنا .جلسنا على األرض
الطينية اليابسة وغرقنا في نوبة بكاء.
من صفحة ( Ahmed Saadawiعن فايسبوك)

