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ﻣﻌﺎﻧـﺎة اﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ اﳌﻜﺘـﻮﺑـﺔ ﻓـﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻣﺜﺎﻻن ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺣﻴﺚ اﻷﺟﻮر ﻣﺨﺠِﻠﺔ ،وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳُﺴﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺮَّر
ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ .اﳌﺮض
اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻣـﺎ زال ﻳﻌﺎﻣـﻞ ﻛـ»ﻋﺎر«:
ﻣﺜﺎل ﻣﺼﺮ.
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ﺟﺮﻳﺪة ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
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ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺑﻌﺪ  5ﺳﻨﻮات
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل :دوﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ أم ﻧﻬﺞ
ﻏﺮﺑﻲ ﻓﺎﺷﻞ؟ واﻟﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب
ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ وﻫــﺎدي:
اﻻﺳــﺘــﻘــﻮاء ﺑــﺴــﻼﻻت ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ،
ﺗﺄﺟـﻴـﺠﺎً ﻟﻼﻧﻘﺴـﺎم واﻻﺣﺘـﺮاب،
واﺳﺘﻌﺎدة ﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﻟﻒ.
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ﺑﻮرﺗﺮﻳﻪ اﻣــﺮأة ﺣﻠﺒﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ
وﻣﻜﺎﻓِﺤــﺔ :اﻟﺼـﺒــﺮ واﻟﺘـﻔــﺎؤل
وﺳﻂ اﻟﺨﺮاب .ﻣﻠﻒ واﺣﺔ ﺟﻤﻨﺔ
اﳌُــﺪارة ذاﺗﻴﺎً ﻓﻲ »ﺑﺄﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ«
و»ﻣـﺪوﻧﺎت« .و»ﻓﻜـﺮة« :اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .وﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :ﻣﻐﺮب
اﻟﻮرﺛﺔ ،وﺗﺄرﻳﺦ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪﻳﻞ..
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اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ :اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﳌﺪﻧﻲ
»اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ« ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً أن
ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ ﻛﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﻏﻴﺮ
اﻟﻴﻬﻮد ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻣﻮاﻃَﻨﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .وﻫﻮ
ﺣﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞّ اﳌﺬاﻫﺐ ،وﻋﻠﻰ
رأﺳﻬﻢ اﻟﺪروز واﻟﺒﺪو اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى اﻟﺘﺒﺠﺢ
ﺑﻮﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﺷﺄن
ﻣﺴﺆوﻟﻴّﺎﺗﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ .وأﻣﺎ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ »اﻟﺤﻘﻮق
اﳌﺪﻧﻴﺔ« ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻞٍ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق
اﻷﺻﻠﻴّﺔ ،اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ.
&&&
»ﻫُﻨﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ« .ﻫﻜﺬا ﺣﺮﻓﻴﺎً ﻋﻨﻮﻧﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻛﻮل ﺑﻮ«
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺤﻲّ
اﻟﻌﺮﺑﻲّ اﻟﺤﻴﻔﺎوي »وادي اﻟﻨﺴﻨﺎس« ﻳﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻋﺎم  ،2000أي ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
داﺧﻞ أراﺿﻲ  48ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺿﺔ أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ
وﻗﻄﺎع ﻏﺰة .وﻛﺄنّ ﻫﺬه اﻟﺼّﻮرة اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
ﻟﻢ ﺗﺘﺮك ﻟﻠﻤﺤﺮّر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲّ اﻟﺠﺎﻟﺲ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎً
ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ أو اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺣﻤَﻠﺔ اﻟﺠﻮاز
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ .ﻟﻢ ﺗﺘﺮك ﻟﻪ ﺧﻴﺎراً.
ﻓﺮَض اﳌﺸﻬﺪ ﻋﻨﻮاﻧﺎً ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ :ﺷﺮﻃﻲّ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺨﺘﺒﺊ
ﺧﻠﻒ ﺳﻴّﺎرة ﻣُﺸﻬﺮاً ﻣﺴﺪﺳﻪ وﻋﺼﺎه وﺟﺎﻫﺰاً ﻹﻃﻼق
اﻟﻨﺎر .وأﻣﺎم اﻟﺴﻴّﺎرة ﺷﺒّﺎن ﻳﺘﺮاﻛﻀﻮن وإﺳﻔﻠﺖ ﻣﻐﻄﻰ
ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة وإﻃﺎرات ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ،وﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﳌﺸﻬﺪ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼّﻮرة واﻟﻠّﺤﻈﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪاً ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮّﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم
وﺟﻮد اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،أو أيّ ﻻﻓﺘﺔ أو ﺷﻌﺎر ،ﻇﻬﺮت
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ أوﺿﺢ ﻣﻦ أي وﻗﺖ آﺧﺮ .ﻇﻬﺮت
اﻟﻬﻮﻳّﺔ ﺑﻮﺿﻮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺧﻄﺎب ﻳﻠﺒﺲ ﻓﻴﻪ زﻋﻴﻢ
ﻛﻮﻓﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼّﺔ ،أو ﻳﻠﻘﻲ ﻓﻴﻪ زﻋﻴﻢ آﺧﺮ ﺑﻌﺾ أﺷﻌﺎر
ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ .ﺑﺎت ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻬﻮﻳّﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﺣﺎﺿﺮاً
ﻓﻲ ﺗﺤﺪّﻳﻪ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎريّ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
واﻟﺮﻣﺰﻳّﺎت .ﺑﺎﻗﺘﻀﺎب :ﺗُﺼﺒﺢ اﻟﻬﻮﻳّﺔ واﻗﻌﺎً ﻳُﻔﺮض ﻋﻠﻰ
اﳌُﺴﺘﻌﻤﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮط وﺟﻮدﻫﺎ :ﺗﺤﺪّﻳﻪ.

إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ« واﻗﻌﺎً ﺑﺤﻜﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻳﺪّﻋﻲ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻧﻔﺘﺎﺣﺎً ﻣﺘﺒﺎدﻻً ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪّاﺧﻞ واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗّﻔﺎق أوﺳﻠﻮ .اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺬي
أﺧﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﺑﻌﺪ أوﺳﻠﻮ ﺷﻜﻞ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴّﺎت ﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ داﺧﻞ أراﺿﻲ  ،48ﺑﻘﻲ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻧﻔﺘﺎح ﺗﺤﺖ »ﺷﺮط« اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴّﺔ ،اﻧﻔﺘﺎﺣﺎً ﺷﻜﻠﻴّﺎً ﻟﻢ
ﻳﻤﺲ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺼﺮاع اﻷﺳﺎﺳﻲ :اﻷرض واﻟﻬﻮﻳﺔ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺣﺪاث ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎض داﺧﻞ أراﺿﻲ ،48
ﻫﻲ اﺷﺘﺒﺎك ﻓﻜﺮيّ وﺳﻴﺎﺳﻲّ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻨّﻰ
اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧّﻪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك »اﻧﻔﺘﺎح« ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎً ﻣﻊ ﻣﻦ
رأى اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺪاﺧﻞ »ﺻﺪﻣﺔ«! ﻓﻘﺒﻞ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ
ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎض اﻟﺪّاﺧﻞ ،دﻫﻤﺖ اﻟﺴّﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺧﻴﻤﺔ
اﻻﻋﺘﺼﺎم اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ أﻫﺎﻟﻲ اﳌﺜﻠّﺚ ﺗﺼﺪّﻳﺎً ﳌﺨﻄّﻂ إﻗﺎﻣﺔ
أوﺗﻮﺳﺘﺮاد »ﻋﺎﺑﺮ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ« ،واﻋﺘﻘﻠﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻀﺎل ﻋﻨﻴﺪ ﺧﺎﺿﻪ أﻫﺎﻟﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺿﺪّ اﻟﻄّﺮﻳﻖ
اﻟﺬي أرادت إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺐ أراﺿﻴﻬﻢ .ﻓﻲ
اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﺆرة ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﻔﺎ ﻋﻤﺮو اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﻤﺎل ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﳌﺤﺘﻠﺔ ،ﺑﻌﺪ
إﻗﺪام اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺪم ﺑﻴﻮت ﺣﻲّ »أم اﻟﺴﺤﺎﻟﻲّ« ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء .أﻋﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن
ﺑﻨﺎءﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﺷﻌﺒﻲ ﺗﻄﻮّﻋﻲ أدّى إﻟﻰ اﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻋُﺮﻓﺖ اﻟﻘﻀﻴّﺔ ﺑﺎﺳﻢ »ﻗﻀﻴّﺔ أم اﻟﺴﺤﺎﻟﻲّ«،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻤﺼﺎدرة أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﻴﻦ
ﻣﺎﻫﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨّﺎﺻﺮة ﻷﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﺣﻲٍّ

ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ »اﻟﻨّﺎﺻﺮة اﻟﻌﻠﻴﺎ«.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻬﻮﻳّﺔ ،واﺟﻬﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴّﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺤﺎوﻻت ﻗﻤﻊ ﻋ ـﺪّة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻣﺎ أدّى ﺑﺎﳌﻮازاة إﻟﻰ ﺗﺸﻜّﻞ ﺣﺮاك ﻃﻼّﺑﻲ ﻧﺎﺑﺾ
ﺗﺤﺪّى اﻟﻘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ داﺧﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎول ﻣﻨﻌﻪ .ﻋﻤﻠﻴﺎً ،ﻛﺎن
اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻓﻲ اﺗّﺠﺎه واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷوّل/
أﻛﺘﻮﺑﺮ  .2000واﺗّﺠﺎه واﺣﺪ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻧﻔﺘﺎح أﺣﺪ
اﻟﻄّﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ :ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ اﻧﻔﺘﺎح ﺑﺎﺗﺠﺎه
اﳌﺪﻧﻲ ،وﺻﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺠﺮّد ﺗﻤﺮﻳﻦٍ ذﻫﻨﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﺒﺎب .ﻓﺎﳌﺎﺿﻲ ﻳﻔﻘﺪ
ﻣﻌﻨﺎه إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ دﻟﻴﻼً ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ .وﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻓﺈنّ إﻋﺎدة ارﺗﻜﺎب أﺧﻄﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﺛﻤﻦ ﻋﻠﻰ
ﻗﻀﻴّﺔ وأرض وإﻧﺴﺎن ووﻋﻲّ ﺗﺸﻜّﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺷﺮﻃﺎً وﺟﻮدﻳﺎً .ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴّﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻓﺠﻮﻫﺮﻫﺎ ﻛﺪوﻟﺔ
ﻗﻮﻣﻴّﺔ ﻳﻬﻮدﻳّﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳّﺔ ﺑﻘﻲ ﺣﺎﺿﺮاً ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪّاﺧﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻀّﻔّﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّﺔ
وﻗﻄﺎع ﻏﺰّة .ﻓﺎﻟﺪّاﺧﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ زال ﻃﻴﻠﺔ اﻷﻋﻮام
اﻟﺴّﺘﺔ ﻋﺸﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وﻳﺒﺮز اﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻓﺔ ،ﺑﺪءاً ﻣﻦ ﻣﺨﻄّﻂ
»ﺑﺮاﻓﺮ« اﻻﻗﺘﻼﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﻨﻘﺐ ،وﺻﻮﻻً إﻟﻰ
ﻗﺮﻳﺔ »رﻣﻴّﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﺼﺎدرة
أراﺿﻴﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻛﺮﻣﻴﺌﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻣﺮوراً ﺑﻬﺪم اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﳌﺜﻠّﺚ وﺣﺼﺎر

أﺧﺬ ﻳﺒﺮز ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺘﻬﺎ
اﻷﺣــﺰاب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ واﺣﺪة،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ .ﻇﻬﺮ أول ﻣﻠﻤﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺎب
إﻋﻼﻣﻲ ﻗﺎده رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﻮﺟّﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،إذ ﺗﻮﺟّﻪ ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮّة إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت
اﳌﻬﻤّﺸﺔ ﻃﺒﻘﻴﺎً داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳّﺔ ﻛﺎﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ
أﺻﻮل ﺷﺮﻗﻴّﺔ ﻣﺜﻼً  ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜّﻠﻮن ﻫﻢ ذاﺗﻬﻢ ﻣﺨﺰون
اﻷﺻﻮات اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ .واﺳﺘﻤﺮ
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻟﻴﺆﺷّﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ
وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮّد دﻋﺎﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴّﺔ ،دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﺨﺼﻮﺻﻴّﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﻴﻦ داﺧﻞ أراﺿﻲ  48واﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴّﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ وﺟﻮدﻳﺎً وﻟﻴﺲ ﺷﻜﻠﻴﺎً أو ﻇﺎﻫﺮﻳﺎً.
وﺑﺬرﻳﻌﺔ ﺑﺚ روح اﻟﻮﺣﺪة وﻋﺪم ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺨﻼﻓﺎت إﻟﻰ
اﻟﺨﺎرج ،أﺧﺬ ﻳﺨﺘﻔﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً اﻟﺨﻼف داﺧﻞ »اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ«،
ﺣﺘﻰ ﺳﻴﻄﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟﻮ إﻋﻼﻣﻴﺎً وﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻦ .وﺑﺎﳌﻮازاة ،راﺣﺖ ﺗﺒﺮز ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻤﺢ ﻟﻮﺿﻊ إﻃﺎرٍ ﻧﻈﺮي وﺳﻴﺎﺳﻲ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺆﺳّﺲ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻬﺞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻﺪرﺗﻪ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻌﺮب
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ« .وﻳﺨﻠﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻧّﻪ ﻳﺘﻮﺟّﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أن ﻳﺸﻜّﻠﻮا ذاﺗﺎً ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،
وﻳﻠﻌﺒﻮا دور »اﻟﻮﺳﻴﻂ« ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﺼّﺮاع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ـ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻦ »ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺷﻤﻮﻟﻴّﺔ
ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻴﻬﻮد وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ« ،وﻳُﻌﺮّف إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻋﻠﻰ أﻧّﻬﺎ »دوﻟﺔ ﺗﻤﺎرس ﻧﺰﻋﺎت ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴّﺔ«.
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺤﺬّر ﻣﻦ ﻋﻮدة اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻣﺮﺑّﻊ
»اﻟﻼﺟﺪوى« ،وإﻟﻰ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج وﺗﺠﺮﻳﺐ اﳌﺠﺮّب ،ﺣﻴﺚ
اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻮق اﻟﻘﻮﻣﻲ .واﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﺲ إﻻّ
ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴّﺔ .ﻟﻜﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻮدة
إﻟﻴﻪ اﻵن ،وﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻵﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻣﺸﺮوع
وﻃﻨﻴﺎً وﻻ وﺣﺪة ،ﻳُﺼﺒﺢ اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻻﻧﻔﺼﺎل ﻛﺮدّ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮدّي وﻟﻴﺲ ﻟﻈﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲّ ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ أوﺳﻠﻮ ﻣﺜﻼً وﻣﺎ
ﺗﺮﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻘﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﻣﺠﺮّد ﻋﺒﺚ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ واﻟﻬﻮﻳﺔ.
ﻏﺎﻟﺒﺎً ،ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺘﻮﺟّﻪ إﻟﻰ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺪﻧﻴّﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ داﺧﻞ أراﺿﻲ  ،48وﺧﺼﻮﺻﻴّﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ،ﻣﺮاﻋﺎة إﺳﻘﺎﻃﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟّﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻮﻳّﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﺧﺎﺻّﺔ أﻧّﻬﻢ ﻳﺘﻮﺟّﻬﻮن إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف وﺟﻮدﻫﻢ ﻟﻴﻄﺎﻟﺒﻮﻫﺎ ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺪﻧﻴّﺔ
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺤﺎول اﳌﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺘﻨﺎزﻻت ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﻖ اﳌﺪﻧﻲّ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻟﻴﺲ إﻻّ أداة
ﺗﺄدﻳﺒﻴّﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳّﺴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳّﺔ ﻟﻔﺮض ﻣﻮاﻗﻒ
ﺳﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳّﺔ أو اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﺴّﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ اﳌﻮﺣّﺪة ،واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻛﻤﺒﺮّر اﻧﻔﺼﺎل وﻟﻴﺲ ﻛﺘﺤﺪٍّ ،ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴﺔ اﻵﻧﻴﺔ .ﻓﻠﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲّ إﺳﻘﺎﻃﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،وﻋﻮدة إﻟﻰ اﳌﺮﺑّﻊ اﻷوّل ﻟﻠﺼّﺮاع

ﺿﻴﺎء اﻟﻌﺰاوي ـ اﻟﻌﺮاق

أﺣﺪب اﳌﻮﺻﻞ اﻟﺤﺪﺑﺎء
ﺣﺪﺑﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ وﻳﻼت ﺑﻠﺪه وﻣﺪﻳﻨﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻇﻬﺮه ﺳﻨﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮّس ،وﺻﺎرت اﻷﺣﻼم ﺗﻨﺰﻟﻖ ﻣﻦ
اﻟﺮأس ﻓﻮﻗﻪ وﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻬﺸّﻤﺔ .واﺟﻪ ﻗﺒﺢ
اﻟﺤﺪب ﺑﺠﻤﺎل ﺗَﺸﺎﺑﻬﻪ ﻣﻊ اﳌﻨﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ
ﻛﻬﻮﻳﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎرة اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ اﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﻘﺼﺺ
اﳌﻮﺻﻞ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮون ،واﻟﺘﻲ ﺻﺎرت اﻟﺮﻣﺰ
اﻷول ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻛﺎن اﻷﺣﺪب اﻟﺸﺎب ﻳﻔﺘﺢ ﺷﺒﺎك ﻏﺮﻓﺘﻪ
ﻛﻞ ﻳﻮم ﻟﻴﻨﺎﺟﻲ اﳌﻨﺎرة اﻟﺸﺎﺧﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ
اﻷﻣﺘﺎر ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،ﻓﻴﻜﻠّﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﺧﻴﺒﺎﺗﻪ وأﻣﻨﻴﺎﺗﻪ وﻣﺨﺎوﻓﻪ
اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻣﻦ أﺷﻴﺎء ﻛﺜﻴﺮة ،وﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ اﳌﻠﺘﺤﻒ
ﺑﻬﻴﺒﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺪﻻﻻت .أﺧﺒﺮﻫﺎ ذات ﻳﻮم ﻛﻢ أﻧﻪ ﻳﺘﻮق
ﻟﻠﻘﺎء إزﻣﻴﺮاﻟﺪا ﻓﺎﺗﻨﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺷﻮارع »اﻟﺪوّاﺳﺔ« أو »ﺑﺎب
اﻟﻄﻮب« )ﺣﻴّﺎن ﻣﻦ أﺣﻴﺎء اﳌﻮﺻﻞ( ،وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻠﺔ
ﻫﻮﻏﻮ ﻓﻘﻂ ،ﻟﻜﻦ ﺻﻮت ﺑﻨﺎدق ﻗﺮﻳﺐ أﺟﺎب ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﻣﻨﺎرﺗﻪ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ.
ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻳﺸﺎﻫﺪ اﳌﻮﺻﻞ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺮح
ﻟﻠﻜﺮه واﻟﺪﻣﺎء ،ﺗﺘﺼﺎرع ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﳌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻤﻬﻮوﺳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮذ واﳌﺎل ،ﻟﺘﺴﻠﺦ
اﻷﻣﺎن ﻋﻦ ﺑﺮّه وﺗﻌﺒّﺊ اﻟﻨﻔﻮس ﻓﻲ ﻗﻮارﻳﺮ اﻟﻴﺄس واﻟﺨﻮف.
ﻟﻢ ﻳﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪاً ﻓﻲ إدارة ﻇﻬﺮه اﻟﻨﺎﺗﺊ ﻷﺧﺒﺎر اﻟﻘﺘﻞ
واﻟﺨﻄﻒ واﻟﺘﻔﺠﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻪ ،وﻟﻜﻦ دون

ﻋﻮدة اﻟﺨﻄﺎب اﳌﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻮﻣﻲ

اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻣﺒﺮّر ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﺑﻴﻦ اﳌﻄﻠﺒﻲ اﳌﺪﻧﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺘﺤﺮري
ﻳﺘﺄﺛّﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﻮن ﻓﻲ اﻟﺪّاﺧﻞ ،ﻛﺄي ﺗﺠﻤّﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲّ
آﺧﺮ ،ﺑﺄي ﺗﻄﻮّر أو ﺗﺤﻮّل ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ـ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﺎﻣّﺔ .وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪّة اﻟﺘﺄﺛّﺮ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﺘﻐﻴّﺮات اﻟﻌﺎﻣّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاع ،وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ
أﺳﺎﺳﺎً إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺠﻤّﻊ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ واﺷﺘﺒﺎﻛﻪ وارﺗﺒﺎﻃﻪ
اﻟﺮﻣﺰيّ واﳌﺎديّ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳّﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻲ إﺣﺪاث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ .واﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ أوﺳﻠﻮ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺬﻛﺮى ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴّﺔ
ﺳﻮى أﻳّﺎم ﻋﺪﻳﺪة ،وإن ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺬريّ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤّﻌﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﻛﺎﻓﺔ ...ﺗﺄﺛﻴﺮٌ ﻛﺎن ،ﻛﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ ،ﻓﻲ اﺗﺠﺎه
ﺳﻠﺒﻲّ .ﺑﺎت ﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮر ﻋﺎمّ ،داﺧﻞ أراﺿﻲ  48ﺧﺼﻮﺻﺎً،
ﺑﺄنّ اﻟﻘﻀﻴّﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻞ ،وأنّ دوﻟﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﺳﺘُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻌﺎم  ،1967وﻳﺘﻮﺟّﺐ اﻵن
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪّاﺧﻞ وﺑﺎﳌﻮازاة ،ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ
اﻧﻔﺼﺎﻟﻲ ،وﺑﺎت اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﺂﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤّﻌﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ أﻣﺮاً واﻗﻌﺎً .وﺑﺎﺗﺖ ﻣﻘﻮﻟﺔ أﻧّﻬﻢ »ﺷﺄن داﺧﻠﻲ

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﺘﻮﻧﺎت داﺧﻞ اﳌﺪن اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ ﺗﺤﺖ
ذرﻳﻌﺔ »اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ« ،وﺳﻂ ﺗﺸﺮذم واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ واﻧﻬﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﺟﺪوى .ﻓﺎﻟﺒﺎرود ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻷﻓﻮاه ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق واﻟﺤﺎﻓﻼت،
وﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎت وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺒﺎء وﺷﺎﺷﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت .ﻇﻞ
ﻳﺠﺪّف ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺪﻣﻮي ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ وﻣﻔﺎﺗﻦ
ﺣﺴﻨﺎوات اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﻛﺆوس اﻟﻠﻴﻞ اﳌﻬﺪﺋﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺧﺎرج ﻏﺮﻓﺘﻪ ﻣﺼﺮّ ﻋﻠﻰ إﻋﻼء ﺻﺮح اﻟﺠﻤﺎﺟﻢ اﳌﺜﻘﻮﺑﺔ..
إﻟﻰ أن ﻇﻬﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻮدﻳﻞ  2014ﻳﻘﻄﻊ اﻟــﺮؤوس ﻓﻲ
اﻟﺸﻮارع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر ،وﻳﺠﻠﺪ ﺷﺎرﺑﻲ
اﻟﺨﻤﺮ وﻣﻤﺎرﺳﻲ اﻟﺠﻨﺲ وﻣﺴﺘﻨﺸﻘﻲ دﺧﺎن اﻟﺘﺒﻮغ،
وﻳﺮﻣﻲ اﳌﺜﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎن ﺷﺎﻫﻘﺔ ،وﻳﻐﻠّﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺴﻮاد
ﺟﻨﻮﻧﻪ.
ﺑﻠﻎ اﻟﺴﻴﻞ أﻣﺘﺎراً ﻓﻮق اﻟﺰﺑﻰ ،ﻟﻢ ﻳﻌﺪْ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﳌﻜﻮث
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷرض وﻣﻌﺎﻳﺸﺔ دراﻣﺎ اﻟﺨﺒﻞ اﻟﺴﺎدي .ﺗﻠﻤّﺲ
ﻃﺮﻳﻘﺎً ﻟﻠﻬﺮب ﻧﺤﻮ أي ﺑﻘﻌﺔ ﻟﻢ ﺗُﺼﺐ ﺑﻮﺑﺎء اﻟﺤﺪود
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻫﻴﺠﺎن اﻟﻌﺎﻟﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻌﺮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻓﻮﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ
ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﻜﺮد اﳌﺠﺎورة .ﻓﻲ ﺧﻴﻤﺔ اﻟﻨﺰوح ،ﺑﻘﻲ اﻷﺣﺪب
ﻳﺤﺎول ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺟﺮى وﻳﺠﺮي ،ﻳﺘﺬﻛﺮ أن اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ
أﺑﻨﺎء اﳌﻮﺻﻞ ﻣﺘﺬﻣّﺮون ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ،
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺘﺬﻣﺮ أﺳﺎﺳﺎً ﻣﻦ ﻓﻜﺮة »ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻴﻌﺔ«.
وﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺒﺎط واﻟﺠﻨﻮد اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻳﺪرﻛﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ،ﻟﺬا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺤﻴﻨﻮن اﻟﻔﺮص
ﻹﻳﺬاء اﻷﻫﺎﻟﻲ وإذﻻﻟﻬﻢ .إﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﻋﺼﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﻴﻦ .وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬا ﻛﻞ ﺷﻲء؟
وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮﺻﻠﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ
اﻟﺒﻐﺪادي؟ وﻣﻦ اﳌﻘﺼّﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ؟ اﻟﻘﻮات
اﳌﺴﻠّﺤﺔ أم اﻷﻫﺎﻟﻲ؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﻘﺎً ﻣﺆاﻣﺮة ﻛﻮﻧﻴﺔ
ﻹﺳﻘﺎط اﳌﻮﺻﻞ؟ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺮﺗﻄﻢ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻪ ﻣﻦ
دون ﺑﺰوغ إﺟﺎﺑﺔ ﻧﺎﺻﻌﺔ ،ﻻ ﻣﻦ دﻣﺎﻏﻪ اﳌﺸﻮّش وﻻ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻞّ أﻫﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻘﺴّﻤﺔ
ﻳﺮﺷﻘﻮن ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻹﺿﺎﻋﺔ دﻣﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ
ﺑﻴﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﻜﺮﻫﻢ.
راح ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﺘﺄﳌﺎً ﻃﻴﻠﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻠﺖ ﻧﺰوﺣﻪ ،ﺻﻮر اﳌﺠﺎزر
اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮد اﻟﺨﻼﻓﺔ اﳌﺴﺘﻬﺘﺮة داﺧﻞ اﳌﻮﺻﻞ
وﻋﻠﻰ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﻮن وأﻳﺰﻳﺪﻳﻮن وﺷﺒﻚ
ﻳﻠﻮﻧﻮن ﻟﻮﺣﺔ ﻧﻴﻨﻮى ﺑﺎﻧﺘﺸﺎرﻫﻢ اﻟﻬﺎدئ ﻓﻲ اﻟﺴﻬﻮل
اﻟﺨﻀﺮ اﳌﺴﻮّرة ﺑﺘﻼل ﺗﺼﻄﻒ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻛﺂﻟﻬﺔ
اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺨﻤﺮ واﻟﻔﻨﻮن .وﺗﺬﻛﺮ ﻣﺘﺄﳌﺎً أﻛﺜﺮ ﺻﻮر ﺑﻌﺾ
أﻫﺎﻟﻲ اﳌﻮﺻﻞ ﻣﻤﻦ رﺣﺒﻮا وﻓﺮﺣﻮا ﺑﺎﺳﺘﻴﻼء »اﻟﺜﻮار« ﻋﻠﻰ
اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻃﺮد اﻟﺠﻴﺶ »اﻟﺮاﻓﻀﻲ« ﻣﻨﻬﺎ .ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﺑﺬ
اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺪد ﻓﻲ أﻳﺔ ﻟﺤﻈﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي أﺑﻌﺪه ﻋﻦ
ﻣﻨﺎرﺗﻪ ورﻓﺪ ﻣﺴﺘﻨﻘﻌﺎت اﻟﺪﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻜﻤﻴﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ،
وأﻃﺎل اﻟﻜﻬﻒ اﳌﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﻛﺐ اﳌﺴﺎﻛﻴﻦ
ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ .ﻟﻄﺎﳌﺎ اﺷﺘﻬﺖ ﺳﻔﻨﻪ اﻹﺑﺤﺎر ﻧﺤﻮ ﻣﺮاﻓﺊ

اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﻮاﺋﺐ اﻟﺤﻘﺪ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ،ﻟﻜﻦ
رﻳﺎح ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺆوﻣﻴﻦ ﺟﺮت داﺋﻤﺎً ﻧﺤﻮ ﻟﺠﺞ اﻟﺘﺄﺟﻴﺞ،
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺟﻤﻮع اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ ﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺸﺮ.
ﻣﺮت اﻷﻳﺎم واﻷﺳﺎﺑﻴﻊ واﻟﺸﻬﻮر ،وﻗﻀﻴﺔ اﳌﻮﺻﻞ ﺗﺘﺴﻊ
رﻗﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺻﺎر اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪم ﻓﻴﻬﺎ ،واﻷﺣــﺪب ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺑﻮﻋﻴﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﺷﻜﻞ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت
ﺗﺸﺘﺒﻚ ﻋﻨﺪه وﺗﺮﺗﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﻣﺎم أﺑﻮاب ﻣﻐﻠﻘﺔ.
ﺑﺪأ اﻷﺗﺮاك ﻳﺠﻠﺒﻮن ﻗﻮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻦ اﳌﻮﺻﻞ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻜﺮد ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻨﺴﺤﺒﻮا ﻣﻦ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﺮروﻫﺎ داﺧﻞ ﺣﺪود ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ،وإﻳﺮان
ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺮﻓﺾ ذﻟﻚ،
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ،واﻟﺒﻐﺪادي وﺳﻂ ﻛﻞ
ﻫﺬه اﳌﻌﻤﻌﺔ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎت ﻋﺪة.
ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ﺗﺪور اﳌﻌﺎرك ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﳌﻮﺻﻞ ﺑﻬﺪف
ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ .اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎرك ،واﳌﺸﻜﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ
زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ .اﻧﻄﻠﻘﺖ اﳌﻌﺎرك واﻟﺨﺮاب ﻣﺎ زال ﻳﺨﻴّﻢ ﻋﻠﻰ
اﳌﺪن اﻟﺘﻲ اﻏﺘﺴﻠﺖ ﻣﻦ وﺣﻮش اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا
ﺑﺪورﻫﻢ ﻳﺨﺪﺷﻮن وﺟﻮه ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻐﺪاد
وﻧﻴﻨﻮى ،ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻳﺠﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك،
وراوة وﻋﺎﻧﺔ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﺎر ،ﺑﻞ أﻧﻬﻢ ﺗﺴﻠﻠﻮا ـ وﻣﻌﺎرك

وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻃﺮاف .ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴّﺔ،
ﻟﻴﺲ ﺷﻜﻠﻴّﺎً وﻻ ﻇﺎﻫﺮﻳّﺎً وﻻ ﻧﺰﻋﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وﻟﻮ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ اﻟﻴﻬﻮدﻳّﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﺗﺸﻜّﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻋﻨﺼﺮي ،ﺑﻴﻨﻤﺎ »اﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ«
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻴﺲ ﺑﺄي ﻣﻌﻨﻰ إﺛﻨﻲ( ﺗﺸﻜّﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺗﺤﺮّري إﻧﺴﺎﻧﻲ .واﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺮ وﺻﺮاع
داﺋﻢ .اﻷوﻟﻰ ﺗﺤﺎول إﻟﻐﺎء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺤﻮﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً أو ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ وﺟﻮﻫﺮﻫﺎ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﺤﻮّﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﺮّد
ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎً ،ﺷﻜﻠﻴﺎً ورﻣﺰﻳﺎً .ﺗﺘﺤﻮّل
اﻟﻬﻮﻳّﺔ إﻟﻰ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴّﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻪ
ﺣﻴﻦ ﻳُﻨﺰع ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ :ﺗﺤﺪّي ﺷﺮﻋﻴﺔ
وﺟﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻞ ذاﺗﻬﺎ ﻛﻨﺎﺗﺞ ﻧﺸﺎط اﺳﺘﻌﻤﺎري.

ﻋﻮدة إﻟﻰ اﳌﺮﺑّﻊ اﻷول ﻟﻠﺼﺮاع

ﺗُﺸﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﻴﻦ داﺧﻞ أراﺿﻲ  48ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﳌﺆﺳّﺴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﺧﺎﺻّﺔ وأنّ ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ
داﺧﻠﻬﺎ ،وﻫﻢ ﻣُﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴّﺘﻬﺎ ،إﻟﻰ ﻟﺤﻈﺎت
ﺗﺤﻮّﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ ،ﻣﺮﺑّﻊ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ اﻷوّل
وﺟﻮﻫﺮﻫﺎ .وﻫﺬه اﻟﻠّﺤﻈﺎت ﺗﺠﻠّﺖ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ
ﻗﺎﻣﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ »ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ« ﻛﺄﻋﺪاء:
اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ »ﻳﻮم اﻷرض« ،ﺣﻴﺚ ﺻﺪّر اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﻲّ
إﻟﻰ اﻟﻀﻔّﺔ واﻟﻘﻄﺎع .واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴّﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛّﺮ
اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﻲ ﺧﺎرج ﺣﺪود »اﻟﺨﻂ
اﻷﺧﻀﺮ« .ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻔﻌﻼن ﺑﺎﳌﻀﻤﻮن إﻟﻰ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻔﻜﺮة
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ :اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،أي اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻹﺣﻼل
اﻟﺮﻣﺰي ،أي ﻫﺪم ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻫﻮﻳﺔ وإﻧﺸﺎء أﺧﺮى ﻣﺸﻮّﻫﺔ.
إذاً ،اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ داﺧﻞ أراﺿﻲ
 ،48ﻟﻴﺲ ﺻﻤﻮداً ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﳌــﺎدي ﻓﻘﻂ .اﻟﺼﻤﻮد ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺒﻘﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻤﺘﺪّ ﺣﺘﻰ اﻟﻬﻮﻳّﺔ
وﺧﺼﻮﺻﻴّﺘﻬﺎ ﻓﻲ أدقّ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﺧﺎﺻّﺔ أنّ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪّدة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺼّﻌﺪ اﻹﺛﻨﻴّﺔ
واﻟﻄﺒﻘﻴّﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴّﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗُﻄﺎﻟِﺐ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎواة .ﻓﺎﻟﺒﻘﺎء
)اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ( دون ﺗﺤﺪٍّ ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎً ،أو ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ »إﺳﺮاﺋﻴﻞ« .ﺗﻤﺎﻳُﺰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻳﻨﺒﻊ
أﺳﺎﺳﺎً ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﻢ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻣﻊ اﻟﺮواﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ و
»اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ« اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ .ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﳌﺮﺑّﻊ اﻷوّل ﻟﻠﺼّﺮاع،
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻴﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎريّ ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ »دوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮد«
وﻟﻴﺴﺖ دوﻟﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮل اﳌﺒﺎﺷﺮ
واﻟﺤﺎد :اﻷﺳﺮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أﻳﻀﺎً ﻟﻦ ﺗﺤﻘّﻖ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أيّ
إﻧﺠﺎز ،ﻓﺎﻟﺪّوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴّﺎً ﻟﻠﻴﻬﻮد ،أي أﻧّﻬﺎ دوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدي ﻏﻴﺮ
اﳌﻮاﻃِﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ دوﻟﺔ اﳌﻮاﻃِﻦ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨّﻔﻲ
إﻟﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻻﻧﺪﺛﺎر
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري ﻧﺘﻴﺠﺔً.
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴّﺔ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺪاﺧﻞ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ ،2000
ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ »ﻫﺒّﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ« ،وآﺧﺮون »ﻫﺒّﺔ
اﻟﻘﺪس واﻷﻗﺼﻰ« ،وﻓﺌﺔ أﺧﺮى أرادﺗﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻘﻂ
»اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴّﺔ« .ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ 10 .أﻳّﺎم
ﺳﻘﻂ ﻓﻴﻬﻢ  13ﺷﻬﻴﺪاً ﻗُﺘﻠﻮا ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻮّﻟﻮا ﻷﻋﺪاء ﻓﻲ
اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﻮا وﻗﺎﻟﻮا ﻓﻌﻼً  :ﻧﺤﻦ ﻣﻮﺟﻮدون .ﻗﺎوﻣﻮا
ﻛﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رﻓﺾ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺤﻮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻨّﻈﺎم
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري .ﻗُﺘﻠﻮا ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻔﻀﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﺸﺮوع ﻻ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮاﺗﻪ اﻟﺸﻜﻠﻴّﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻤﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﺣﻴﻦ ﻳُﺴﻄِّﺮ
ﻋﺮوﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻣﺘﺪاده اﻟﻘﻮﻣﻲ.

رازي ﻧﺎﺑﻠﺴﻲ
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﻔﺎ

اﳌﻮﺻﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ـ إﻟﻰ وﺳﻂ ﻛﺮﻛﻮك وﺣﺎوﻟﻮا إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻮا ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﺮُﻃﺒﺔ ﺑﺎﻷﻧﺒﺎر .ﻋﺸﺎق اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻣﻮﺟﻮدون ﻓﻲ داﺧﻞ اﳌﻮﺻﻞ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻣﻮﺟﻮدون ﻓﻲ
ﺑﻐﺪاد وﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻘﻊ اﻟﺠﻨﻮب رﺑﻤﺎ ،وﻫﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون داﺋﻤﺎً
ﻟﻔﻘﺪان ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻣﺘﺎع ﺧﻠﻴﻔﺘﻬﻢ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺘﻞ،
وﻟﻦ ﻳﺘﺤﻮّﻟﻮا ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﳌﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻛﺎﺋﻨﺎت أﻟﻴﻔﺔ .ﻛﻞ
ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻮاﺟﺲ راودت اﻷﺣﺪب ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﺗﺤﻤﺲ ﻣﻊ اﳌﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ،ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻫﺎﺷﺘﺎﻏﺎت اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك
وﺗﻮﻳﺘﺮ ،وﻣﺠّﺪ ﻛﺜﻴﺮاً اﳌﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﻴﻞ دﻣﺎؤﻫﻢ
ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺎت.
زوال ﻛﻮاﺑﻴﺲ اﻟﻌﺮاق أﻣﻨﻴﺔ اﻷﺣﺪب اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ اﻵن.
ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺎﻧﻘﺮاض ﻣﻌﺴﻜﺮات ﺗﻠﻘﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮذة ﺑﻜﻞّ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ،
وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻻ ﻳﺼﺪح ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺮاء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻦ ﻣﻦ أﻗﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺨﻠﻒ وﻣﺪارس اﻟﻨﺼﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎل ،وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﻔﻮس
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻧﺒﺔ اﻟﺘﺸﺒﺚ اﻷﻋﻤﻰ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺼﺤﺮاء وﻣﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺳﻤﺎت اﻟﺘﺤﻀﺮ .ﻳﻈﻦّ أن أﻣﻮراً ﻛﻬﺬه ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎء
ﺷﻜﻠﻪ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻋﺎدﺗﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﻟﻈﻬﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﺻﻠﻪ اﻟﺤﺪﺑﺎء.

أﻣﺠﺪ ﺻﻼح

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق

إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﻨﺎ!
ﻗﺮار اﻷوﻧﺴﻜﻮ ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ،اﻟﺼﺎدر ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﻴﺪة
ﻟﺘﻔﺤّﺺ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء .وﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎً ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺨﻄﺎب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ..اﻟﺠﻤﻴﻊ :أﺻﺪﻗﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻞ
وأﻋﺪاﺋﻬﺎ وﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻤﺎ اﻹﻋﻼم.
ﺗﻌﺘﻤﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دوﻣﺎً اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إزاﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﳌﻄﺮوح ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ،
وﺗﻮﺻﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻫﺎ ،وﺧﻮض ﻣﺤﺎﺟﺎت ﺧﺎرج اﻟﺼﺪد .ﻫﻨﺎك ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ »ﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ«
اﻟﺘﻲ ﺗُﻠﺼﻘﻬﺎ ﺑﺄيّ ﺷﻲء ﻳﺰﻋﺠﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ..وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ،
وﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻓﺰّاﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﺮﻳﺞ.
ﻗﺮار اﻷوﻧﺴﻜﻮ ﻳُﺪﻳﻦ ﺣﺮﻣﺎن اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻸﻗﺼﻰ واﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ وﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻌﺾ
أﺟﺰاﺋﻪ وﻣﺼﺎدرة أﺣﻴﺎء ﻣﻼﺻﻘﺔ ﻟﻪ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﺮد ﺳﻜّﺎﻧﻬﺎ )ﻛﺤﺎل ﺗﻠّﺔ ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ(،

وﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮاﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،وﻳﺴﻤﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻨﺎ
ﺳﻠﻄﺔ اﺣﺘﻼل ..ﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ! وﻫﺬا ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻛّﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﻜﺎن ﻟﻸدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ .ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت.
ﻓﺘﺠﺎدل إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺄن اﻟﻘﺮار أﻧﻜﺮ ﻗﺪاﺳﺔ اﳌﻜﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮد ،وﻧﻔﻰ أيّ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ )ﻛﻨَﻔﻲ
اﻧﺘﻤﺎء ﺳﻮر اﻟﺼﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻳﻘﻮل ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ!( .وﻫﻮ ،وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺴﺎﺳﺔ وﻛﻞ اﻟﺼﺤﻒ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎن اﺗّﺠﺎﻫﻬﺎ ،وﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨّﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ »ﻳﺴﺎرﻳﺔ« ،ﻳﺮﻛﺒﻮن أﻋﻠﻰ
ﺧﻴﻮﻟﻬﻢ ،ﺗﻬﺪﻳﺪاً ووﻋﻴﺪاً .وﺗﻌﻠِّﻖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻧﺴﺤﺒﺖ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ!
وﺗﻤﺸﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وراء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﻼ وﺟﻞ ،وﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ »اﻟﻘﺮار اﻟﻐﺮﻳﺐ« ،وﻻ
ﻳﺘﻨﺎول أﺣﺪ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻘﺮار :اﺣﺘﻼل اﻟﻘﺪس وإﻟﺤﺎﻗﻬﺎ )وﻫﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
رﺳﻤﻴﺎً أﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ( ،وﺣﺮﻣﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻲ اﻷﻗﺼﻰ )ﻓﻬﻢ

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻤﻨﻮﻋﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ أﺻﻼً ( ،وإدراك ﻓﺪاﺣﺔ ﻣﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ
ﺗﺮاث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ وﺗﺤﻮﻳﺮ.
وﻣﻊ أن ﻧﺺّ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻨﻲ وواﺿﺢ ،ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﻮاﻗﻊ وﺻﺤﻒ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن
ﻋﺮب ،اﻟﺨﻄﺎب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻓﻴﻬﻨّﺌﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي »اﻋﺘﺒﺮ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ إرﺛﺎً
إﺳﻼﻣﻴﺎً ﺧﺎﻟﺼﺎً وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﺑﻪ« .أﻣّﺎ أﻳﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻴﺐ.
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن »اﻟﺴﺮ« ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻧﺘﺼﺎرات )ﺳﻬﻠﺔ( وﻣﻨﺠﺰات ﻓﻲ زﻣﻦ ﻋﺰّ
ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ..وﻗﺪ ﻳﻜﻮن :اﻋﺘﻤﺎد إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻛﻼم
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻷﺷﻴﺎء!

ﻧﻬﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎل
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ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

»ﻋﺎر« اﳌﺮض اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻮارٌ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ،إﺛﺮ ﻓﻘﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲّ ،ﺳﻘﻄﺖُ ﻓﻲ
ﻧﻮﺑﺔ اﻛﺘﺌﺎب ﺣﺎدة ﺑﻌﺜﺮتْ ﻛﻴﺎﻧﻲ وﺷﺘّﺘﺖ وﺟﻮدي،
ﻓﺸﺮد ذﻫﻨﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﻟﻴﺘﺴﺎءل ﻋﻤّﺎ ﻟﻢ أﻓﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ .وﻣﻦ ﻋﺘﻤﺔ اﻟﺴﻮاد ﺑﻌﻴﻨﻲ وﺗﻐﻠﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ،
ﻟﻢ أﺑﺼﺮْ أي ﺟﻮاب .ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﺤﺎوﻻت اﻧﺘﺸﺎﻟﻲ
 ﻣﻦ ﻫﻮل ﺣﺰﻧﻲ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻲ » -ﻋﻨﻴﻔﺔ« ﺗﺮﻧﻮ ﺑﻐﻠﻈﺔﻻﻧﺘﺰاع إرادة اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺪاﺧﻠﻲ ،ﻋﻨﻮةً واﻏﺘﺼﺎﺑﺎً.
ﺷﻌﺮتُ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻜﻢ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺮﻓﺾ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺒﻄﻨﻪ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎه أي اﺿﻄﺮاب ﻧﻔﺴﻲ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎً وﻟﻪ ﻣﺎ »ﻳﺒﺮّره« )ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إداﻧﺔ ﺳﻮاه!(.
رأﻳﺖ ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻴﺪ ﺗﺄوﻳﻞ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ واﻷﻣﺜﺎل
واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻨﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻄﺒﻄﺒﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ .ﻫﻜﺬا ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
ﺗﻐﺎﻟﺐ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﺮدّد» :اﻟﻨﺎر ﻻ ﺗﺼﻴﺐ اﳌﺆﻣﻦ« ،وإنْ
ﺣﺪث »ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ ﻣُﺼﺎب«! وﺗﻌﺮّف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  WHOاﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ »ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺠﺮد اﻧﻌﺪام اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺮد إدراك إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻜﻴّﻒ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻮﺗّﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘِﺞ وﻣﻔﻴﺪ واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ اﳌﺤﻠّﻲ«.
رﺑﻤﺎ ﺗﺒﻌﺚ اﻟﻨﻈﺮة اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣﺮﺿﻰ .ﻳُﻔﺼِّﻞ اﻷﻣﺮ د .أﺣﻤﺪ ﻗﺪري،
ﻣﺘﺨﺼﺺ »ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻹﺑﺪاع« )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻴﻮﺗﻮ ـ
اﻟﻴﺎﺑﺎن( ،ﺑﺄن »ﺗﻤﺎم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ
اﳌﻨﺎل ،ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ أنّ ﻛﻠﻨﺎ ﻣﺮﺿﻰ ،ﻓﻼ ﻳُﻌﺪُّ
ﻣﺮﻳﻀﺎً ﻧﻔﺴﻴﺎً إﻻ ذاك اﻟﺬي ﻳﻔﻘﺪ ـ أو ﺗﻀﻌُﻒ ﻟﺪﻳﻪ ـ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴّﻒ ﻣﻊ ﺿﻐﻮط اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻌِّﺒﻬﺎ
ﻟﺪرﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤَﻠﺔ«.

»ﻋﺎر« اﳌﺮﻳﺾ اﻟﻨﻔﺴﻲ!

ﻟﺤﺪّ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻧﺨﺎف اﳌﺮض رﺑﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﺿﻌﻔَﻨﺎ
أﺿﻌﺎﻓﺎً ،وإذ ﻳﻔﺮض اﳌﺮض »اﻟﻌﻀﻮي« ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻓﻴﺠﺒﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﻋﻼﺟﻪ،
ﻧﻮاﺟﻪ اﳌﺮض »اﻟﻨﻔﺴﻲ« ﺑﻜﻞّ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺨﻮف اﳌﻜﻨﻮﻧﺔ
ﺑﺪاﺧﻠﻨﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻟﻘﻮة راﻓﻀﺔ وﻣﻨﺎﻫِﻀﺔ ﻟﻪ ،ﺑﻞ
وﻣﺘﻨﺼﻠﺔ ﻣﻦ وﺟﻮده .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺘﻮاﻧﻰ اﳌﺮض
اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻻ ﻳﺘﻮارى ﻋﻦ ﻓﺮض ﺗﺄﺛﻴﺮه ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ
ﺑﻪ اﻷﻣﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻹزﻫﺎق اﻷرواح .ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ »ﻳﻨﺘﺤﺮ ﺣﻮاﻟﻲ  900أﻟﻒ ﺷﺨﺺ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎً ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺎﻻت
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ  15و 44ﺳﻨﺔ ،وﺗُﺴﺠَﻞ
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ أﺑﺮز أﺳﺒﺎب اﻻﻧﺘﺤﺎر
وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ« ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺮﻣﻨﺎ اﻟﺠﻬﻞ،
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻼج .ﻳُﻌﻀﺪ اﻟﺠﻬﻞ وﺻﻤﺔ اﻟﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ
اﳌﺮض اﻟﻨﻔﺴﻲ .ﻓﻤﺎ زال اﳌﺮﻳﺾ اﻟﻨﻔﺴﻲ ـ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﻌﺔ ـ ﻫﻮ ذاك »اﳌﺠﻨﻮن«
ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻘﺪرات اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺰﻟﻪ اﻟﻨﺎس وﺗﺨﺎﻓﻪ.
ﺗُﻌﻠّﻖ د .إﻳﻨﺎس دوﻳﺪار ،وﻫﻲ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ
وﻋﺼﺒﻴﺔ )ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﻌﻤﻮرة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺼﺤّﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ(» :إن اﻟﺠﻬﻞ
ﻳﻤﺜّﻞ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة ﻋﺘﻴﺪا ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،
إذ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﺗﺼﻨّﻒ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ »ﻗﻠﺔ أدب« ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗُﻮاﺟَﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أﺳﺮﺗﻪ وﻣﻘﺮﺑﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﻰ اﻟﺪؤوب ﻟﻠﺮدع اﻟﻌﻨﻴﻒ
واﻻﺳﺘﻨﻜﺎر اﳌﺘﻌﺎﻟﻲ .ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﻳُﺴﺘﻬﻠﻚ
اﳌﺮﻳﺾ ﻓﻲ وﺻﻔﺎت اﻟﺪﺟّﺎﻟﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺨّﺺ ﺷﻜﻮى
اﳌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎ ﻣﺤﺾ »ﻣﺲّ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ« .ﻳُﻀﻴﻒ
د .أﺣﻤﺪ ﻗﺪري» :انّ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻳﻤﺜّﻞ ﺧﻄﻮة
ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺑﻞ إن ﺣﺘﻰ
ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﺠﻨّﺒﻬﺎ )(...؛ إن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺶ
ﺑﻬﺎ واﳌﻤﺘﻠﺌﺔ ﻋﻦ آﺧﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺗﻌﺎً ﺧﺼﺒﺎً ﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،وﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻴﺠﺪ
ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎوز ،ﻓﻼ

ﺷﺨﺼﺎً ﻟﻘﻮا ﺣﺘﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وأﺻﻴﺐ  ٧٢آﺧﺮون ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺴﻴﻮل
اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻋﺪة ،ﻣﻦ ﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء إﻟﻰ ﺳﻮﻫﺎج وﺑﻨﻲ
ﺳﻮﻳﻒ ،ﺑﻴﻦ  ٢٧و ٢٩ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ  .٢٠١٦وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ رأس ﻏﺎرب ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﺪن اﻟﺒﻼد ﺗﻀﺮراً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

ﻓﻜـــﺮة

ﻋﺒﻮدﻳﺔ

ﺗﺘﺤﻮل ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﻛﻢ ﳌﺮض ﻧﻔﺴﻲ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺸﻮرة اﻟﻄﺒﻴﺔ«.

اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ »أرﻗﺎم«

ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮارد ﻓﻲ »اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻋﻼج اﻹدﻣﺎن،
 ،«2015ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﻮاﻟﻲ  18ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻸﻣﺮاض
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ،ﺑﺴﻌﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  6آﻻف
ﺳﺮﻳﺮ .وﺗﺘﻮزع اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت،
ﺣﻴﺚ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻜﺒﺮى واﺛﻨﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺘﻮزع اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺑﻨﻲ
ﺳﻮﻳﻒ ،ذﻟﻚ ﺑﺨﻼف ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﻌﻴﺎدات
اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻳﺒﺪو ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء اﳌﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮاض
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻀﺎﻫﻴﺎً ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى،
إذ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  210اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ 264 ،أﺧﺼﺎﺋﻴﺎ
وﻣﺴﺎﻋﺪَ أﺧﺼﺎﺋﻲ ،وﺣﻮاﻟﻲ  287ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻣﻘﻴﻤﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ
إﺣﺼﺎءات اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻹﺣﺼﺎء ﻓﻲ
»اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻌﺎم
 .«2014وﻛﻤﺎ أﺷﺎرت دوﻳﺪار ،ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﳌﺮﻳﺾ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﳌﺮﺿﻰ ﺑﻤﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎز
ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﻨﻘﺺ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﻌﺪد اﻷﺳﺮة وﻋﺪم
ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ.

ﺳﺒﻞ اﻻﺳﺘﻄﺒﺎب اﻟﻨﻔﺴﻲ

ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺎم
ﺑﻴﻦ ﻋﻴﺎدات اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻓﻤﺘﻰ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ /اﻟﺸﺎﻛﻲ ﻟﻜﻞٍ ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻳُﺠﻴﺐ
د .ﻗﺪري» :ﻳﻔﻀَّﻞ أن ﺗُﻘﺼﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺸﻮرة ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ،
ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق وﺻﺪﻣﺎت اﻟﻔﻘﺪ واﻟﻮﻓﺎة
وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟــﻚ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳُﻘﺼﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ
وﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي ،إن ﻛﺎن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﺸﺎﻋﺮ
ﺳﺎﻟﺒﺔ وﻣﺰﻣﻨﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺪث
آﻧﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت اﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﻘﻠﻖ واﻟﻔﺼﺎم وﻏﻴﺮﻫﺎ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳُﻘﺒَﻞ ﺑﺘﺎﺗﺎً إدﺧﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺤﻠﻘﺔ
ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ إﺟﻤﺎﻻً ،
إذ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ إرادة
روّادﻫﺎ وإﻟﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﺳﻴﺔ رﻧﺎﻧﺔ ،وﻫﺬا دور
إﻳﺠﺎﺑﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻼﺟﺎً ﳌﺮﻳﺾ« .أﻛﺪت دوﻳﺪار
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻗﺪري ﻣﻀﻴﻔﺔ» :ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻤﻞ
ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﺼﺪى
ﻟﻌﻼج اﳌﺮﺿﻰ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ ﺳﻮى اﳌﺨﺘﺺ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
 Psychologistأو اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،Psychiatrist
وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻻ ﻳَﻜﺘﺐ اﻟﺪواء ﺳﻮى اﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ
ﺗُﻮﻇﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إﻛﺴﺎب وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻤﻨﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ«.

ﺗﻮﻋﻴﺔ و »ﻟﻜﻦ«

ﻣﺆﺧﺮاً ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺪراﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ،ﻛﻤﺎ اﻧﺘﺸﺮ اﺳﺘﺨﺪام
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﻨﺒﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺨﺘﺼﻴﻦ
اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻓﻤﺜﻠﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﻌﺾ »اﻟﻬﻮاة« ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى .ﺗﻜﺎﺛﺮت اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻛﻴﺔ
)ﻣﺜﻞ »ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻧﻔﺴﻴﺔ«» ،ﻛﺒﺴﻮﻻت ﻧﻔﺴﻴﺔ«،
»أﺳﺮار ﻧﻔﺴﻴﺔ«» ،ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ«» ،ﻋﻴﺶ ﺣﻴﺎﺗﻚ
ﺑﻨﻔﺲ« ..وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ( .ﺻﺎر ﻳﻘﺘﺤﻤﻨﺎ ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻣﺸﺎرَﻛﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت
»اﻟﺼﺤﻴﺔ« ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺸﺪة واﻟﺮﺧﺎء ،ﻛﻤﺎ اﻣﺘﻸ
ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك ﺑﻨﺼﺎﺋﺢ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺤﻴﺎة ،رﺑﻤﺎ
أﻗﺮﺑﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺎﺷﺘﺎغ #ﻣﺘﺘﺠﻮزﻳﺶ،
وﺗﻀﻤّﻨﺖ »ﺳَﺘّﺔ« ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﺨﻠﻰ

رﻓﻴﻖ ﻣﺠﺬوب  -ﻟﺒﻨﺎن
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﺘﺎة ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ .وﻗﺪ ﻻﻗﺖ
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت ،أوﺟﺪت ﻟﻬﺎ
اﻧﺘﺸﺎراً ﻛﺒﻴﺮاً .ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺗﻘﻮل دوﻳﺪار :إن
اﻟﺪراﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳﻼﺣﺎً ﻫﺎﻣﺎً وﺧﻄﻴﺮاً ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ورﻏﻢ اﳌﻐﺎﻟﻄﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻨﻬﺎ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ
ﻟﻘﻮة ﻧﻔﺎذ وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻀَﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺪراﻣﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس« ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺬر
ﻗﺪري ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺨﺘﺼﻴﻦ
وﻳﺆﻛﺪ »أن ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻗﻮاﻟﺐ ﺟﺎﻣﺪة ﻟﻸﻧﻤﺎط
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ واﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك أو
ﻏﻴﺮه ،ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﺒﺬ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻐﺎﻳﺮ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﳌﺮﺳﻮم ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﻐﻞ اﻻﻓﺮاد ﺑﺈﺻﺪار
أﺣﻜﺎم ﺟﺎﻫﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس واﻻﺳﺘﻌﻼء ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻫﻲ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺨﻄﻮرة ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
اﻷﺻـﻮب أن ﺗﺘـﻢّ اﻟﺘﻮﻋﻴـﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻔﺴﻲ ،وﻋﺒﺮ اﳌﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﻦ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ :ﺿﺮب اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
ﺗﻌﻄﻴﻞٌ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت
ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ أﻗﻞّ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ
ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺌﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ .وﺑﻠﻎ
اﻷﻣﺮ ذروﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺤﺎل
اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻬﺪّد اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮرﻗﻴﺔ وﻫﻲ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ
ﻳُﺮﺟﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﻮن إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻋﻢ واﻹﻋﻼﻧﺎت.
أﺿﺮب اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﻮن ﻓﺘﺤﻮّﻟﺖ أﻛﺸﺎك اﻟﺼﺤﻒ
ﻓﻲ ﻧﻮاﻛﺸﻮط إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ راﻛﺪة ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﻤﺜﻘﻔﻴﻦ
واﳌﺸﺘﺮﻳﻦ وﻣﺮاﻛﺰ ﻧﺸﺎط ﻣﺘﻮاﺻﻞ .وﻫﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮون إﺿﺮاﺑﻬﻢ
ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻳﻌﺘﺰﻣﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻔﺖ أﻧﻈﺎر
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﳌﺤﻨﺘﻬﻢ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح اﻹﺿﺮاب
ﺳﺎرﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﺻﺤﻒ ﻏﻴﺮ ﺟﺎدة ﻳﺼﺪر ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﻮن ﺻﺤﺎﻓﺔ »اﻟﺒﺸﻤﺮﻛﺔ« .ﻛﺎن
ﻧﺎﺷﺮو ﻫﺬه اﻟﺼﺤﻒ ﻗﺪ رﻓﻀﻮا اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻗﺮار ﺣﺠﺐ اﻟﺼﺪور
اﻟﺬي اﺗﺨﺬه ﻧﺎﺷﺮو ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺼﺤﻒ .وأﻛّﺪ ﻫﺆﻻء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن وزﻋﻮه
»أن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻤﺮّ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺎﻟﻈﺮف
اﻷﺻﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،رﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ أدّت دور رﻳﺎدة اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
اﻟﺤﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻀﺎﻻت اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﻣﻨﺬ  ،1991وﺗﺼﺪت ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﻦ اﳌﺼﺎدرة إﻟﻰ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،إﻟﻰ ﺗﺤﺮّش رﺟﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻟﻮﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠّﻒ
اﻟﺜﻤﻦ« .وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻗﺎﻣﺖ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ ﺑﺪور ﻣﺸﻬﻮد ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ورﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﻛﺸﻒ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ .واﻟﻴﻮم
ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﳌﺒﻴﻌﺎت ،وﺗﺘﻘﻠﺺ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ،وﻳﺨﺘﻔﻲ ﺳﻮق اﻹﻋﻼن،
وﺗﺘﺮدى اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،وﻻ وﺟﻮد ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪﻫﻮر
اﳌﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ.
وﻫﻢ أوﺿﺤﻮا أنّ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ
ﻳﻤﺜّﻞ إﻻ ﺟﺮﻋﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻟﺠﺴﻢ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ إﻧﻬﺎك ﻗﻮي ،وأن اﻟﻘﺮار

اﻹداري ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﳌﻠﻴﺎرات اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻦ اﻷوﻗﻴﺔ ) 28ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
اﺷﺘﺮاﻛﺎت وإﻋﻼﻧﺎت ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻓﻼس اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻗﺪ ﻻﻗﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎب اﻟﺼﺤﻒ ﺗﺠﺎوﺑﺎً واﺳﻌﺎً ﻣﻦ ﻟﺪن
اﳌﺪوّﻧﻴﻦ واﳌﻐﺮّدﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﺪ اﳌﺪوّن ﺑﺎﺑﻪ ﺳﻴﺪاﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺪوﻳﻨﺔ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺻﺤﻒ »اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﻪ« ﺳﺘﺼﺪر ﻏﺪاً( ،اﻣﺘﻨﺎع ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻗﺮار اﻻﺣﺘﺠﺎب ،وﻗﺎل »ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺣﺰاب اﳌﺠﻬﺮﻳﺔ أو أﺣﺰاب اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻟﻺﻳﺤﺎء
ﺑﺄن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺣﺰاب ﺗﺪﻋﻢ ﺧﻴﺎراﺗﻬﺎ وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎرﺿﺖ
اﻷﺣﺰاب اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻧﻘﻼب اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ آب /أﻏﺴﻄﺲ  ،2008اﻟﺬي
أوﺻﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﺎدرت ﻫﺬه ﺑﺠﻤﻊ ﺣﻤَﻠﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮل إن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺣﺰاب ﺗﺴﺎﻧﺪ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﳌﻨﺘﺨﺐ .وﻳﺒﺪو أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺪ ﻗﺮرت اﻟﻴﻮم اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﺻﺤﻒ اﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﺪر ﻣﻄﻠﻘﺎً ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﺼﺤﻒ
اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﺳﺘﺼﺪر«.
وﻳﺆﻛّﺪ رﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ أنّ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر أوﻗﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ
اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺼﺤﻒ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺒﻠﻎ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻃﺎﻟﺐ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع .وﻗﺪ ﻗﺎﻃﻌﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﺑﻌﺪ إﻗﺪام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻏﺮاﺋﻬﻢ ﺑﺪﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ .واﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﺛﻤﺎﻧﻲ
ﻫﻴﺌﺎت ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺨﻄﻮة ووﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻔﺎﺟﺌﺔ،
ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻢّ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻹﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع وﻻ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻪ وﻻ
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ..وﻫﻲ ﻟﻌﻠّﻬﺎ ﺗﺨﻄّﻂ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﺑﻬﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﻮت ﻳﺆرﻗﻬﺎ وﻳﻼﺣﻖ ارﺗﻜﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام.

اﳌﺨﺘﺎر وﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺧـﻼل اﻟﻘﻨـﻮات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ«.

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ

أﻋﺮﺑﺖ دوﻳــﺪار ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺّ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻊ ﺑﺪء اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﺠﻤﻌﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗُﻌﻄﻲ أوﻟﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﺪﻳﻬﻢ ﻟﻌﻼج
اﳌﺮﺿﻰ ،ﻓﻴﻤﺎ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻗﺮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳُﻌﻄﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘﺺ اﻷدوات وﻗﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻮق
اﻟﺠﺮاح ﻣﺜﻼً  ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻌﺐء اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻲ
اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ ذاﺗﻪ ،إذْ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺑﺸﺨﺼﻪ
ﺑﺆرة ﻋﻤﻠﻪ وﻋﻤﺎد ﻧﺠﺎﺣﻪ.

ﻋﺎم  2000وﻟﺪ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺳﻌﻴﺪ وﻟﺪ ﺳﻠﻴﻢ .وﻷنّ أﻣّﻪ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺒَﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﻤﺪ وﻟﺪ اﻟﺤﺎﺳﻴﻦ ،دﺧﻞ اﳌﻮﻟﻮد
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻌﺒﺪاً ﻓﻲ ﻣﻨﺰل »اﻟﺴﻴﺪ« وﻟﻌﻞ أﻣﻪ
ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ورﺛﺖ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻋﻦ آﺑﺎﺋﻬﺎ ..وﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام
وﻟﺪ أﺧﻮه ﻳﺎرغ.
ﻋــﺎم  2011ﻫــﺮب ﺳﻌﻴﺪ وأﺧــﻮه اﻷﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺰل
ﻣﺴﺘﻌﺒﺪﻫﻤﺎ وﺗﻤﻜﻨﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة إﺣﺪى ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣﻦ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت
ﻓﻲ ﻧﻮاﻛﺸﻮط .ﺣﻜﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻤﺪ وﻟﺪ اﻟﺤﺎﺳﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﻏﺮّﻣﺘﻪ  4700دوﻻر ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺳﺘﻌﺒﺎد
اﻟﻄﻔﻠﻴﻦ وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﺮّة اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮّم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ
ﻗﺎﻧﻮن أﻗﺮّ ﻋﺎم  .2007اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺳﻌﻴﺪ وﻳﺎرغ اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻗﻀﻴﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻤﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻨﺰل »اﻟﺴّﻴﺪ«
وﻧﻘﻞ أﻏﺮاﺿﻪ وﺗﻠﻘّﻲ ﺿﺮﺑﺎﺗﻪ ،أنّ اﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻒ وﻗﺮّر
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف .ﻟﻜﻦّ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﻮ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﺳﺮاح
»اﻟﺴﻴّﺪ« ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  680دوﻻراً ﺑﻌﺪ ﻋﺪّة أﺷﻬﺮ.
ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗّﻒ اﻟﻄﻔﻼن وﻣﻦ ﻳﺪﻋﻤﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻞ
اﺗﺠﻬﻮا إﻟﻰ »ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ورﻋﺎﻳﺘﻪ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ«
اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺖ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ) 27ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ( اﻟﺪﻋﻮى
اﻟﺘﻲ ﻗﺪّﻣﺘﻬﺎ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ« وSOS
 Esclavesﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ وﻳــﺎرغ .وﻫﺬا ﺳﻴﺸﻜّﻞ
ﺿﻐﻄﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻠﺪﻫﻤﺎ اﳌﻮﻗّﻌﺔ ﻋﻠﻰ »اﳌﻴﺜﺎق اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ورﻋﺎﻳﺘﻪ« اﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻻﻋﺘﺪاءات
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻤﺎ ﻛﺎن
ﻳﺘﻌﺮّض ﻟﻪ اﻟﻄﻔﻼن .وﻣﺎ ﻫﻮ أﻗﺴﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ أنّ ﺧﻴﺎراﺗﻬﻤﺎ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺤﺪّدة ﺳﻠﻔﺎً ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن
ﻹرادﺗﻬﻤﺎ أيّ اﻋﺘﺒﺎر .اﻟﻴﻮم ﻳﺤﻠﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺄن ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎً
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺎرغ ﻳﺤﻠﻢ ﺑﺄن ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎً.
ﺗﺘﺤﺪث وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻄﻔﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أنّ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
أﻟﻐﺖ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻋﺎم  1981ﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ
ذﻟﻚ ،وإﻟﻰ أنّ أوّل ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮّﻣﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ،2007
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أنّ ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن
اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد .ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮد أرﻗﺎمٌ ﻣﻀﺨّﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد
اﳌﺴﺘﻌﺒﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ )ﺣﻮاﻟﻲ  800أﻟﻒ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺪد
ﺳﻜﺎن ﻳﻘﺎرب اﻟـ 4ﻣﻼﻳﻴﻦ( وﻫﻲ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ واﻷرﺟﺢ أﻧّﻬﺎ
ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺒﻴﺪاً ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ اﻷﺧﺮى اﻵن ﺑﻴﻨﻤﺎ
أﻋﺪاد اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻀﻌﺔ آﻻف )وﻫﺬا ﺑﺤﺪّ ذاﺗﻪ ﻛﺒﻴﺮ!(.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢّ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أنّ اﻟﺒﻴﻈﺎن )ذوي اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺒﻴﻀﺎء(
ﻳﺴﺘﻌﺒﺪون اﻟﺤﺮاﻃﻴﻦ )ذوي اﻷﺻﻮل اﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮة
اﻟﺴﻮداء( ،واﻟﻮاﻗﻊ أنّ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ أﻛﺜﺮ
ﺗﻌﻘﻴﺪاً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻫﻨﺎك ﺑﻴﺾٌ ﻳﺴﺘﻌﺒﺪون ﺑﻴﻀﺎً وﺳﻮدٌ
ﻳﺴﺘﻌﺒﺪون ﺳــﻮداً ،وﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘَﻌْﺒِﺪﻳﻦ اﻟﺴّﻮد ﻳﻄﻠﺒﻮن
اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻲ دولٍ أﺟﻨﺒﻴﺔ.
أﺣﻤﺪ ﻓﺆاد ﻧﺠﻢ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ إﺣﺪى ﻗﺼﺎﺋﺪه »ﻗﺎﺑﻠﺖ اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ اﻟﺮاس ﻟﻠﺪﻳﻞ وآﻣﻨﺖ ﺑﺈن اﻟﻜﻞّ ﻋﺒﻴﺪ« ..رﺑﻤﺎ ﺑﺄﺷﻜﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ،
وﺳﻮاﻫﺎ ،ﻣﺠﺮد ﺑﻀﻌﺔ آﻻف ﻓﻬﺬا ﻛﺜﻴﺮ وﻣﺄﺳﺎوي وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻷﺧﺮى..
اﳌﺘﻮارﻳﺔ.

رﺑﻴﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﺑﺴﻤﺔ ﻓﺆاد
ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

اﳌﺮاﺳﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ:
ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻌﺎر
ﻣﻨﺬ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ أواﺧﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﺻﺎر ﻗﻄﺎع اﻟﺼّﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔً ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ،إذ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺼﺤﻒ
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ '›اﻟﻔﻮﺿﻰ اﳌﻬﻨﻴﺔ« ﺑﺘﺰاﻳﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ واﳌﺮاﺳﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﻴﻦ،
ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ أﺟﻮراً زﻫﻴﺪة ﻻ ﺗﻠﺒّﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﳌﺎدّﻳّﺔ
وﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻳﺴﻤّﻮﻧﻬﺎ
»ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻌﺎر«.
ﻳﻘﻮل ﻣﺮاﺳﻠﻮن وﺻﺤﺎﻓﻴّﻮن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ
أو ﺑﻌﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﺪ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻫﺮان أنّ اﻟﺮّاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي
ﻟﻠﻤﺮاﺳﻞ اﻟﺼّﺤﺎﻓﻲ ﺑﺠﺮﻳﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪّى
ﻋﺸﺮ آﻻف دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي )أي أﻗﻞّ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ دوﻻر
أﻣﻴﺮﻛﻲ( ،وأﻣّﺎ أﺟﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲّ اﻟﺜّﺎﺑﺖ ﻓﻴﺼﻞ إﻟﻰ
ﺣﺪود  60أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺟﻞّ اﻟﺠﺮاﺋﺪ
اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ رواﺗــﺐ اﳌﺮاﺳﻠﻴﻦ
واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،واﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻞ
اﳌﺤﻠّﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳّﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود
ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر..
وﻻ ﺗﺘﻄﺮّق ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﻨﺸﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ ﻣﻠﻒّ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴّﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء
إﻻّ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎدرة وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻜﻠﻴّﺔ ،وﻫﻲ ﻻ
ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴّﺔ ـ وزارة اﻻﺗّﺼﺎل ـ اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﺘﻨﺼﻴﺐ ﺳﻠﻄﺔ
ﺿﺒﻂ اﻟﺼّﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞّ اﳌﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﺜّﻠﻲ
ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺛﻢ اﻟﺘﻔﺮغ ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

ﻣﻦ دون ﺗﺄﻣﻴﻦ وﻻ ﺳﻜﻦ

ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﻳُﺘﺪاول ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨّﺎس أنّ ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﺼّﺤﺎﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻔﻀﻞ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﻬﻨﺘﻪ ،إذ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ وﻣﻤﺜّﻠﻲ ﻫﻴﺌﺎت إدارﻳﺔ وﺣﻜﻮﻣﻴﺔ،
واﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ وإن ﺑﺤﺪود ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ﺑﻤﺎ أﻧّﻪ ﺣﻖ
ﻣﻜﻔﻮل ﻟﻜﻞّ ﻣﻮاﻃﻦ ﺟﺰاﺋﺮي ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة .ﻛﻤﺎ أنّ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ واﳌﺮاﺳﻞ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺤﻞّ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ..
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺮاه اﻟﻨّﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻴﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ
اﻟﺘّﺤﺪث إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻹﻳﺼﺎل ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺎت.
ﻏﻴﺮ أﻧّﻪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴّﻴﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن
وﺳﻂ ﺣﺎﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺘﻪ ﻗﺼﺔ ﻧﺎدﻳﺔ
ﺑﻮﺧﻼط اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻐﻠﺖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﳌﺪة 15
ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺤﺘﺞّ أﻣﺎم ﻣﻘﺮّ ﻫﻴﺌﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞ.
ﻓﻬﻲ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺠﺮﻳﺪة '›ﺻﻮت اﻟﻐﺮب›› ،اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺸﻂ ﺑﻮﻻﻳﺔ وﻫﺮان ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻐﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺎم
 2002وﻛﺎن راﺗﺒﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮي  4000دﻳﻨﺎر ،وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ
ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪي اﻟﺬي ﺣﺪّدﺗﻪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑـ 18أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
وﺗﻀﻴﻒ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ أﻧّﻬﺎ ﺣُﺮﻣﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ وﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ أي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻬﻨﻲ.
وﻳﺤﺪث ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻠﻮم ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺼﺤﺎﻓﻴّﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧّﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎﻋﻬﻢ
ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷوّل اﻟﺼﺤﺎﻓﻴّﻴﻦ ﺑﺎﻹﺳﺮاع ﻓﻲ
ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼّﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺜّﻠﻬﻢ وﺗﻨﻘﻞ اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻬﻢ اﳌﺘﻌﺪدة إﻟﻰ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
واﻟﻬﻴﺌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ..

ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻋﻼﻧﺎت

وأﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ »اﻟﺘﻘﺸﻒ« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
وﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻳﻘﻮل وزﻳﺮ اﻻﺗﺼﺎل إنّ
اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ اﳌﻮﺟّﻬﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ،
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق 50
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أنّ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﺳﻨﻮات ﺻﻌﺒﺔ ،وﺣﺼﺔ اﻹﻋﻼن
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻤﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺟﻮر
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ واﳌﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻬﺎ.
وﻳﺸﻴﺮ اﻷﻣــﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن ﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ
ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﺗﺘﻨﺎﻗﻞ ﺑﻌﺾ اﻷوﺳــﺎط اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي أﺧﺒﺎراً ﻋﻦ إﻗﺪام ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻹذاﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟّﻬﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻣﻀﺖ ﻟﻨﻔﻘﺎت
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ ،ورواﺗﺐ
اﳌﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻊ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻛﻤﻨﺘﺠﻲ ﺑﺮاﻣﺞ..
وﻫﺬا ﻓﻲ وﻗﺖ أﻗﺮّ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻌﺎم 2017
ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ.

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮواﻧﻲ

ﺑﺎﺣﺚ وﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟـﺨﻤــﻴــــــﺲ
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ﻗـﻀـﻴــــﺔ

ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان :دوﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ أم ﻧﻬﺞ ﻏﺮﺑﻲّ ﻓﺎﺷﻞ؟
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺘﻌﺎﻃﻒ ودﻋﻢ ﻏﺮﺑﻲ ﻻ ﺣﺪود ﻟﻪ ،ﻟﻢ ﺗﻠﺐِّ
أﺷﻮاق ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﻻ ﺳﻌﺖ ﺑﺼﻮرة ﺟﺎدة إﻟﻰ وﺿﻊ اﻵﻣﺎل اﻟﺘﻲ ﻋﻠّﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وإﻧﻤﺎ اﻧﺰﻟﻘﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎً إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﻔﺴﺎد واﻧﺘﻬﺎك
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وأﺧﻴﺮاً إﻟﻰ ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟّﺖ أﻣﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻮﻟﻴﺪة .وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﺮاع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻧﺤﺪر ﺳﺮﻳﻌﺎً
ﻟﻴﺘﺨﺬ ﻟﻪ ﺑﻌﺪاً ﻗﺒﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺤﺸﺪ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﳌﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﻛﻞّ ﻃﺮف.
ﻓــﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟــﻘــﺮن اﳌﺎﺿﻲ،
اﺗﺨﺬت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﻣﻘﻬﻰً إﻳﻄﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ
ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﻠﻘﺎءاﺗﻬﻢ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ .اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﺳﻢ
»اﳌﺠﻠﺲ« ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢّ ﺿﻤﻦ آﺧﺮﻳﻦ
ﺟﻮن ﺑﺮﻧﺪرﻛﺎﺳﺖ ،اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻓﻲ إدارة ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن وﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ
ﺿﻢّ ﺳﻮزان راﻳﺲ ﻣﺴﺘﺸﺎرة اﻷﻣﻦ
اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻧﺠﺢ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺿﻢّ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻬﻮﻟﻴﻮدي
ﺟﻮرج ﻛﻠﻮﻧﻲ إﻟﻴﻪ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﻬﺪف
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﻔﺼﺎل وإﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻬﻢ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ،ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ،
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮن ﻗﺮﻧﻖ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺳﻮدان
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺣّﺪ .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف،
ﺳﺨّﺮ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ
ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻢ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث وﺗﺴﻨﻢ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻹدارات اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ واﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ اﻟﻠﻮﺑﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﻓﺎرﻗﺔ
أﻣﻴﺮﻛﺎن وﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ وﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ..ﻟﺪﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ اﻷﻣــﺎم .وﻫﻮ
اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﺗُﻮّج ﺑﺎﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب
وإﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات.
ﻟﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ
ﺑﺘﻌﺎﻃﻒ ودﻋﻢ ﻏﺮﺑﻲ ﻻ ﺣﺪود ﻟﻪ،
ﻟﻢ ﺗﻠﺐِّ أﺷﻮاق ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وﻻ ﺳﻌﺖ
ﺑﺼﻮرة ﺟﺎدة إﻟﻰ وﺿﻊ اﻵﻣﺎل اﻟﺘﻲ
ﻋﻠّﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
وإﻧﻤﺎ اﻧﺰﻟﻘﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎً إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ
اﻟﻔﺴﺎد واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن،
وأﺧﻴﺮاً إﻟﻰ ﺣﺮب أﻫﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺨﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟّﺖ أﻣــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟﻮﻟﻴﺪة .وﻛﻞّ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﺮاع
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻧﺤﺪر ﺳﺮﻳﻌﺎً
ﻟﻴﺘّﺨﺬ ﻟﻪ ﺑﻌﺪاً ﻗﺒﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺤﺸﺪ
اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﳌﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﻛﻞّ ﻃﺮف.

ﻛﺸﻒ اﳌﺴﺘﻮر

ﺑﺮﻧﺪرﻛﺎﺳﺖ وﻛﻠﻮﻧﻲ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺒﺬل
ﻣﺠﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﳌﺎﺿﻴﻴﻦ
ﻹﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼّﻞ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻔﺴﺎد وﻧﻬﺐ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺬﻛﺮ
ﻟﻸﺳﻤﺎء وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺠﻴﻴﺮ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻓﻲ اﳌــﺼــﺎرف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﻘﻖ واﻟﺒﻴﻮت
اﳌﺸﺘﺮاة .وﺷﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻈﻢ

اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ
وﻧﺎﺋﺒﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺧﺼﻤﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر
رﻳــﺎك ﻣﺸﺎر .اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﻈﻲ ﺑﺪﻋﻢ
ﻋﻠﻨﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ اﻵراء ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﻔﺎوت ،واﻟﺘﺮدد
ﺳﻴّﺪ اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋﻤﻠﻪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ .ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ
ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺣﻈﺮ اﻟﺴﻼح
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺮدود ﺳﻠﺒﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
ﻫﺒﻮب رﻳﺎح اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ،وﻣﻮﺳﻜﻮ
ﻟﻢ ﺗﺨﻒِ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻠﻌﺐ دور ﻣﺎ
ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ واﺷﻨﻄﻦ ،ﻛﻤﺎ أن
ﻗــﺮارات اﻟﺤﻈﺮ واﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺳﻨﺪاً ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ .وﻓﻮق ﻫﺬا،
ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﺎون ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺠﻨﻮب ﺑﻘﻴﺎدة ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻔﺎذ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻧﺸﺮ
ﻗﻮات ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﺟﻨﺪي ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﳌﺪﻧﻴﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻔّﻆ ﻋﻠﻴﻪ
ﺟﻮﺑﺎ .وﺗﻄﻠّﺐ اﻷﻣﺮ زﻳﺎرة ﻣﻦ ﻣﻨﺪوﺑﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار.
ﺑﻞ إن ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺮزت إﻟﻰ
اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺪﻋﻢ وﻗــﺮارات ﻣﻦ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ،أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺤﺪّى اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺄﻧﻔﺔ واﺳﺘﻌﻼء ،ﻛﻤﺎ اﺷﺘﻜﻰ ﺑﺎن ﻛﻲ
ﻣﻮن اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻪ ،ﻗﺎﺋﻼً إنّ ﺟﻮﺑﺎ ﺗﺨﻠّﺖ ﻋﻦ
ﺗﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻘﻮم ﻓﻲ
أﺣﻴﺎن ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ
اﳌﺒﻌﻮﺛﻴﻦ اﻷﻣﻤﻴﻴﻦ ،وإﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أب  /أﻏﺴﻄﺲ
اﳌﺎﺿﻲ ،ﺗﻢَّ ﺗﺴﺠﻴﻞ  50ﺣﺎدﺛﺔ ﺧﺮق
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﻬﺪات ،ﻣﻨﻬﺎ  23ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺗﻤﻮز  /ﻳﻮﻟﻴﻮ وﺣﺪه .ووﺻﻞ اﻷﻣﺮ
إﻟﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻷﻣﻤﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺴﻼح وﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ،ﺑﻞ واﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎزن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻲ ،وأﺧﺬ
أﻃﻌﻤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  30ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﺎن
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻌﻢ  22أﻟﻔﺎً ﻣﻦ اﳌﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
ﻟﻔﺘﺮة ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻴﺮ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي واﻷﻣﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ
ﻗﺎدﺗﻬﺎ »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻹﻳﻘﺎد« اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ
دول اﻟﺠﻮار ،ﺑﺪﻋﻢ ﻏﺮﺑﻲ واﺿﺢ ،ﻟﻢ
ﺗﺤﻘﻖ اﺧﺘﺮاﻗﺎً ﻳُﺬﻛَﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﻧﺠﺎح ﻛﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﻖ ﺻﻔﻮف ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ
وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻟﺘﻌﺒﺎن دﻳﻨﻖ اﻟــﺬي ﻛﺎن
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻔﺎوﺿﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎر ﻓﻲ
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ،اﻟﺬي ﺧﺼّﺼﺘﻪ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳌﺸﺎر ،وﻟﻴﺨﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﺎﺋﻖ
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ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻫﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي
ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻳﻮم  ٢٩ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ.

ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﻔﻜﺮة »رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﻞ
اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺘﻤﺪﻳﻨﻴﺔ« ،وﺗﺴﻴﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ واﳌﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻘﻴﻢ ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﺤﻠﻲ .وﺟﺮى اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة أﻓﻜﺎر
»إﻃﻼق ﺣﺮﻳﺔ اﻷﺳﻮاق« و»ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺪﺧّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ« ،ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻌﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻗﺒﻮل ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ ..اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻔﺘﺢ أﺑﻮاب ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﺪوﻟﻲ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ
ﻣﻮاﻃﻨﻮ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ إﻧﺠﺎز
ﺗﺤﻮُّل دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﺳﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
واﻟﺜﺮوة واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻣﻊ إﻳﺠﺎد
وﺳﻴﻠﺔ ﻹﺑﻌﺎد اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻲ ﺿﻠﻌﺖ
ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻋﺐ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ،وأﻳﻀﺎً اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة
اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻋﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺬرﻳﺔ

دار اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻣﺒﺎرك  -اﻟﺴﻮدان
ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﻮﺳﻄﺎء وﺣﺘﻰ
واﺷﻨﻄﻦ ﻣﻔﺮاً ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻠﻎِ اﻟﺴﺆال اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ؟
ﺑﺮﻧﺪرﻛﺎﺳﺖ أوﺿﺢ ﻓﻲ إﻓﺎدات ﻋﺪة
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ﻣﺆﺧﺮاً أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﻳﺘﻨﺎول ﻋﺮَض اﻷزﻣﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻄﻠﻮب
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺬورﻫﺎ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدّت
إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺒﺘﺪأ .وﻫﻮ ﻳﺮى أﻫﻤﻴﺔ اﺗّﺒﺎع
ﻣﻨﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻻﺳﺘﺨﻼص

اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺘَﻄﻔﺔ ،ﻳﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ
ﻗﻴﺎدات ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﺑﺪون إﻗﺼﺎء أﺣﺪ إﻻ ﻣﺘﻬﻤﺎً
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻳُﻀﺎف إﻟﻴﻬﻢ أﻳﻀﺎً
زﻣﻼؤﻫﻢ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ

ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟّﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻓﻲ
رأي آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﻨﺪي ﺟﻮن
ﻳﻮﻧﻎ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮدان واﻟــﺪول
اﳌﺠﺎورة ،ﺑﺎﺣﺜﺎً وﻋﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﻮاﻗﻊ وﻣﺘﺎﺑﻌﺎً ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .ﻳﻮﻧﻎ ﻳﺮى
أن اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬرﻳﻊ اﻟﺬي ﻣُﻨﻴﺖ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻻ ﻳﻌﻮد ﻓﻘﻂ
إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﻬﻤﺔ واﻟﻔﺎﺳﺪة ،وإﻧّﻤﺎ
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﺾ
اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻓﻊ
ﺑﺎﻷﺟﻨﺪة اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﳌﺨﺘﻠﻒ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪ
ﺿﺮﺑﺎت إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻋﻔﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ
أي ﻣﺴﺎءﻟﺔ وأﻋﻄﺘﻬﺎ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ
أﺧﻼﻗﻴﺎً.
وﻳﺮى ﻳﻮﻧﻎ أنّ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻧﻬﻴﺎر اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺸﺮﻗﻲ
وﺳﻴﺎدة ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ«
واﻧﺘﺼﺎر اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻲ
ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﻔﻜﺮة
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺘﻤﺪﻳﻨﻴﺔ،
وﺗﺴﻴﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻴﻢ وﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎر
ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﺤﻠﻲ .وﻟﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة أﻓﻜﺎر إﻃﻼق ﺣﺮﻳﺔ اﻷﺳﻮاق
وﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺐ
ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ..اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻔﺘﺢ أﺑﻮاب ﻫﺬه اﻟﺪول
أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺄﻣﻞ
زرع اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﺔ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان.
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد

ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﻘﺎرﺑﺔ ،ﻓﺈن
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻻ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﺠﺎح
ﻳُﺬﻛﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺰاع،
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﻄﻮّر ﻳُﺬﻛﺮ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً .ﻓﻤﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
اﺗّﻀﺢ ﻣــﺪى اﺣﺘﺮام أﻫــﻞ اﻟﺨﻴﺎر
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ »ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ« اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن
ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ .ﻓﺎﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮي
داﺋﻤﺎً ﻓﻲ ﻓﻨﺎدق ﺧﻤﺴﺔ ﻧﺠﻮم ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻷي ﺷﺨﺺ أن ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻢّ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت واﳌﺠﻤﻮﻋﺎت
أﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﻟﻜﻦْ ﻫﻨﺎك ﺳﻴﺎجٌ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ
ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺮوﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت،
وﻳﺘﺴﺮّب ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺤﺮِّﻛﻮﻫﺎ
إﻳﺼﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس .وأﻫﻢّ ﻣﻦ ذﻟﻚ ـ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻼم
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ـ ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗُﻌﺮض
ﻗﻂّ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻹﻗﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء
ﻋﺎم ،ﻛﻤﺎ أن أي ﻗﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻟﻢ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺨﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
وﻳﺮى ﻳﻮﻧﻎ أﻧّﻪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﻨﺨﺐ وﺗﻐﻴﻴﺐ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻼم واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﻊ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻤَﻠﺔ اﻟﺴﻼح وإﺧﻀﺎع
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﻠﻨﻲ.
وﻟﻌﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺪﻋﻮات ﻟﻮﺿﻊ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان ﺗﺤﺖ وﺻﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻹدارة
ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻪ وﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ،
ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻔﺸﻞ
ﻧﻤﻮذج اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻟﺤﺴﻢ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان.
وﻳُﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮات
اﳌ ـﺆِّﻳــﺪة ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪأت
ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺳﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﺎن أﻣﻮم ،اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺤﻤﺪاﻧﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻴﻮﻏﻨﺪي
اﻟﺬي ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻟﺠﺎن ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ،وﺗﺴﺮّﺑﺖ ﻣﺬﻛﺮة أﻋﺪّﻫﺎ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد
دول »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻹﻳﻘﺎد« اﳌﺠﺎورة ﻣﻦ
ﻟﻌﺐ أي دور ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻷﻣﻨﻲ ﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ واﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

اﻟﺴﺮ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ

ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻣﺨﺘﺺّ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻂ

ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺢ ﺻﺎﻟﺢ »ﻋﻔﺎﺷﺎً« وﻫﺎدي »دﻧﺒﻮﻋﺎً«

اﻟﺘﻨﺎﺑﺰ ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب :اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ أﺣﻂّ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ
ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﻣﺎ ﻋُﺮف ﺑﺤﺼﺎر اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎم  1967واﻟﻌﺎم ،1968
اﻧﺘﻬﺖ ﻛﻞ ﻓﺮص اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼﻟﺔ ﺑﺈﻗﺼﺎء أﺳﺮة ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺸﺄت
ﻋﺼﺒﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺷﻜﻠﺖ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻫﻴﻤﻦ اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اﳌﻨﺘﺼﺮون ﻓﻲ ﻓﻚ اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻦ ﺻﻨﻌﺎء
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ .وﻣﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،اﺣﺘﻮاﻫﺎ ﺣﺰب اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ ،اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻤﺎح اﻟﺸﻜﻠﻲ
ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر.

ﺳﻼﻟﻴﺔ »اﻟﺰﻟﻂ« اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ

ﻳُﻄﻠﻖ اﻟﻴﻤﻨﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ »اﻟﺰﻟﻂ« .وﻫﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎ :اﻟﺰﻟﻮﺗﻲ .وﺗﻬﻜّﻤﺎً ،ﻳﺪﻋﻮ
ﻓﻘﺮاء اﻟﻴﻤﻦ ،اﻟﺘﺠﺎر وﻣﺎﻟﻜﻲ رؤوس اﻷﻣﻮال ،ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﺰﻟﻂ .ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ) (2012-1979ﻛﺎن ﻗﺪ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻫﺆﻻء ﺿﺎﻟﺘﻪ
ﻟﺒﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻗﻮﻳﺔ ،ﻫﻲ اﻟﻘﻮام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﺳﺘﻤﺮت  33ﺳﻨﺔ.
وﻫﻜﺬا اﺿﻤﺤﻞّ ﻗﻠﻴﻼً دور اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم  1962ﺗﺤﺘﻜﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  900ﻋﺎم.
ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻋﺪم اﻧﺘﻤﺎء ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻫﺎﺷﻤﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻗﺪوﻣﻪ إﻟﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذه داﺧﻞ اﻟﺠﻴﺶ ،وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻘﻪ اﻟﻘﺒﻠﻲ .اﳌﺆرخ
واﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﺮدوﻧﻲ ،اﻟﺬي ﻇﻞ ﻳُﻌﺮف ﻣﺪى ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﳌﺘﻤﺮد
واﳌﻨﺸﻖ ،ﻗﺎل إنّ ﻣﻴﺰة ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻫﻲ ﻛﻮﻧﻪ أﺗﻰ ﻣﻦ وﺳﻂ ﻓﻼﺣﻲ .وﻣﻊ
أنّ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺷﻜّﻜﻮا ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻣﺪﻳﺢ اﻟﺒﺮدوﻧﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ أن ﻛﺘﺎب
»اﻟﺜﻮرة واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ« ﺗﻌﺮّض ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻒ ،إﻻّ أن ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺮّط ،ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ،ﻓﻲ
اﳌﻴﺰة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻨﻈﺎم ﺣﻜﻤﻪ.
اﺑﺘﻌﺪت أﺟﻨﺪة ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وأﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺮون أﻧّﻬﻢ ﻣﺘﻤﻴّﺰون ،ﻇﻠﻮا ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻳﺪﻳﺮون اﻟﻘﺮار وﻳﺴﺘﻔﺮدون ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات
وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار.

اﻷﺣﻤﺮ ،ﻟﻘﺐ ﺗﻮﺳّﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ

ﺣﻈﻲ ﻧﻈﺎم ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻷﺣﻤﺮ .وﻫﻮ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ وﺳﻂ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺸﻴﺨﻲ،
وﻛﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﺜﻤﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪّﻣﻬﺎ واﻟﺪه وأﺧﻮه ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻬﻢ
ﻣﻊ أﺳﺮة ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ )اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﳌﺎﻟﻜﺔ آﻧﺬاك( ،إذ ﻗﺘﻼ وﺣﺒﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ
وﻛﺎن ﻳﺎﻓﻌﺎً ،ﻟﻴﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎره اﻟﺤﺼﺮيّ واﻟﺴﻬﻞ ،وﻟﺬا ﻛﻮّن
ﺛﺮوة اﻋﺘﺒﺮت اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺴﻊ اﻟّﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺒﻼد .وإﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻇﻞ اﻷﺣﻤﺮ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎً ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت وﺟﻮده ﻛﺴﻴﺎﺳﻲ وﻗﺒﻠﻲ ورﺟﻞ
أﻋﻤﺎل ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
وإﻟﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ،ﻇﻦّ اﻟﺠﻤﻴﻊ أنّ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ،ﺻﺎﻟﺢ ،وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻷﺣﻤﺮ
ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ،وﻳﻨﺤﺪران ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ واﺣﺪة .ﻟﻜﻦّ ﺻﺎﻟﺢ أﺗﻰ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺤﺎن ﺷﺮق ﺻﻨﻌﺎء ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺣﻤﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻇﻠﻴﻤﺔ
ﺣﺒﻮر ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻤﺮان .ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻃﺆ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻹﻇﻬﺎر ﺻﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ،
ﻹﺧﻔﺎء ﻣﺎ ﺑﺪا أﻧّﻪ ﻧﻘﻴﺼﺔ ﺷﺎﺑﺖ أﻫﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠّﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﻌﺪ أن أوﺣﺖ
إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﺑﺄنّ اﻟﺴﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﳌﺸﻴﺨﺔ
واﳌﺎل ﻫﻲ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة واﻟﻨﻔﻮذ.
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺼﺎﻟﺢ  ،2006ﺧﺸﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أن
ﻳﺆدي ﺗﺪﻫﻮر ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺤﻠﻴﻔﻪ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﺨﺴﺎرة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻳﺚ
اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺣﻤﺮ ﻋﻦ أنّ اﻟﺒﻠﺪ دﺧﻠﺖ ﻧﻔﻘﺎً ﻣﻈﻠﻤﺎً ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﺤﻤﻴﺪ اﻷﺣﻤﺮ ﻧﺠﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻷﺣﻤﺮ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ
ﻻﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎﻟﺢ .وﻟﺬا ﻟﺠﺄ إﻟﻰ ﺣﻴﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻋﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ
إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﺐ »اﻷﺣﻤﺮ« إﻟﻰ آﺧﺮ اﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺎت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻌﺮف اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻳﺄﺧﺬ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﺤﻰً ﺷﺨﺼﻴﺎً إذاً ،وﻧﺼﺮة اﳌﺴﺘﺠﻴﺮ ﺷﻲء ﻻ

ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ .وﻣﻊ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎر أن
ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺬرع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻻﺳﻢ ﻗﺮﻳﺔ »اﻷﺣﻤﺮ« ﻛﻠﻘﺐ ﻟﻪ ،إﻻّ أن اﻟﺘﻮرﻳﺔ ﻫﻨﺎ
ﺟﻌﻠﺖ دﻻﻟﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔً.
وﺻﻠﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ .ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺣﻤﺮ ﻗﺪ ﻏﺎدر اﻟﺒﻼد
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻣﻊ أﻧّﻪ ﺻﻤﺖ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪّﻋﺎﻳﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻮم ،ﺛﻢ أﻋﻠﻦ أن ﻣﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻫﻮ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﻌﻠﻼً ذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻘﻮل »ﺟِﻨّﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ وﻻ إﻧﺴﻲّ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮش« .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺧﺬﻟﻬﻢ
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ،ﻛﺎن ﺣﺰب اﻹﺻﻼح اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ اﻷﺣﻤﺮ .وﻛﺎن اﻟﺤﺰب ﻗﺪ
أﻗﺎم ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻨﺎﻫﻀﺎً ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﻘﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺣﻤﺮ ،وأﻣﻞ أن ﻳﺘﻢ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺻﻤﺖ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ ﻣﺮﺷﺢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ .وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﻋﻄﻰ
اﻟﻠﻘﺐ أﻛﻠﻪ ،وﻓﺎز ﺻﺎﻟﺢ.

ﻋﻔﺎش :ﺧﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ

ﺗﻮﻓّﻲ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم  2006ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻳﻌﺰو اﻟﻜﺜﻴﺮون
ﻟﺤﻜﻤﺘﻪ إﺑﻘﺎء ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺟﺰءاً ﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﻨﺪ
اﻟﺤﺪ اﻵﻣﻦ .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2011ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﺎﻧﻔﺮط اﻟﻌﻘﺪ .اﻧﻀﻢّ
أﻧﺠﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺣﻤﺮ اﻷﺛﺮﻳﺎء وﺣﻠﻴﻔﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي إﻟﻰ »ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«،
ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ أﻧّﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ .ﺻﺎﻟﺢ،
واﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻠﻘّﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﺣﻤﺮ وﺻﻴّﺔ أﺧﻴﺮة ﺑﺄن ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﺠﺎﻟﻪ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أوﻻده ،ﻟﻢ ﻳﺼﻤﺪ أﻣﺎم أول ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﻨّﻴﻞ ﻣﻨﻪ.
أﺷﺎع اﳌﻨﻀﻤﻮن اﻟﺠﺪد ﻟﻠﺜﻮرة اﺳﻤﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻟﺼﺎﻟﺢ» :ﻋﻔّﺎش« ،وﻫﻮ اﻟﻠﻘﺐ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺨﺒﻲء ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ آﻧﺬاك ،واﻋﺘﺒﺮوه ﻣﺜْﻠﺒﺔ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﺎ .أدﺧﻞ
اﻟﺜﻮّار اﻟﻐﺎﺿﺒﻮن اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ ﻫﺘﺎﻓﺎﺗﻬﻢ ،ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻣﻦ
إﻳﻘﺎع ﺻﻮﺗﻲ ووﺷﻮﺷﺔ :ﻻ أﺣﻤﺪ وﻻ ﻋﻔّﺎش ،ﻋﺎش اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺎش.
ﻛﺎن اﳌﻐﺰى واﺿﺤﺎً .أراد اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺜﻮري اﻟﻘﻮل إنّ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ
ﺳﻼﻟﺔ ﻣﺸﻴﺨﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻠﻘﺐ إﻟﻰ ﻛﻮن اﻟﺮﺟﻞ آﺗﻴﺎً ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘﻴﺮة،

إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﺑﻲ )»ﻣَﻦ ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻬﻢ«(،
ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ  -ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ  -أﻧّﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻴﻜﻮن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وﻗﻠﻴﻠﻮن ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮأوا ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺜﻮرة ،وﺣﺎوﻟﻮا
ﺗﺼﻮﻳﺒﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﺮط اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻠﺔ ،ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ آﻟﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻔﻠﺘﺔ
وﺑﺨﻄﺎب واﺣﺪي وﺗﺨﻮﻳﻨﻲ .ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺣﺎول ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ
أن ﻳﺼﺤﺢ »ﺧﻄﺄ« اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻓﻘﻴﺮة ،ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻋﻔّﺎش ﻛﺎن ﺷﻴﺨﺎً!
وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺜﻮرة ﺗﺘﺤﻮّط ﻟﻪ ،ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺼﺮاع ﺗﻠﻚ ،أنّ اﻟﺴﻼﻟﻴﺔ
اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮة إﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم ،وﻟﺬا اﺳﺘﻐﻠﻮا اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﺘﻲ
اﻋﺘﺮت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎب أﻇﻔﺎرﻫﻢ.

»اﻟﺪﻧﺒﻮع« ﻧﺼﻴﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة

ﺑﻌﺪ أن ﺳﻠّﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ »ﻋﺒﺪ رﺑّﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي« ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﺎم  ،2012وﺿﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
)»اﻟﺪﻧﺒﻮع«( ،واﺳﻢ ﻗﺮﻳﺘﻪ )»اﻟﻮﺿﻴﻊ«( ﻋﻠﻰ اﻟﺮفّ .وﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات،
اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﺜﻮرة اﳌﻀﺎدة اﳌﺘﺸﻜّﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺻﺎﻟﺢ واﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﺐ
ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﺤﻜﻢ ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﺳﻤَﻲ »اﻟﺪﻧﺒﻮع«
و »اﻟﻮﺿﻴﻊ« ﻟﻠﺤﻂّ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ..ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﺠﺄت ﻋﺎﺋﻼت ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺜﻴﺮة ﻹﻋﺎدة أﻟﻘﺎﺑﻬﺎ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ،ورﺑّﻤﺎ اﻟﺘّﻔﺎﺧﺮ ﺑﻬﺎ ـ ﺑﻌﺪ أن ﺧﺒّﺄﺗﻬﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب
ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ـ ﻃﻤﻌﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ
ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺼﻨﻌﺎء.

رﻳﺎن اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ
ﻛﺎﺗﺐ وﻓﻨّﺎن ﺗﺸﻜﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ
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نـوافــذ

وعود شراب اللوز الحلبي
حسناً فعلوا أهلها حين أسموها عَيّوش .ومَن مثلها
كافح ليعيش رغم املرض والفقر والظلم وقلّة الحظ من
الجمال والعلم والرعاية ،ومَن غيرها مَلك الرضا والصبر
حتى نالَ!
عيّوش الحلبية السمراء (يصفونها في حلب
العنصرية تجاه ألوان البشرة بالسوداء) ،ويتندرّون
على ضآلة حجمها وخلّوه من التكورات «اللّحام الشاطر
ال يستطيع أن يشّف منها كيلو لحم»« ،قفّة (سلّة)
عظام اللهم عافينا» ..هذا تصنيف القريبات قبل
الغريبات.
عين واحدة أنصفتها وحمتها من شرور العالم ،عين
ابن عمّها الذي بالفعل لم يكن له سوى عين واحدة
تبصر واألخرى مظلمة .أرادها ولم تزده معارضة األهل
إال طلباً ،فصارت له زوجة وحبيبة .لم يكن بينهما قصة
عشق ،ال غزل وال شعر ،ال سهر وال أحالم .لكن عندما
تغمض عَيّوش عينيها الواسعتين وتقول بعذوبة ندّية
«أنا دخلت دنيا ،الله يطعمها لكل محبّ» ،تشعر كما
لو أن حالوة القدود الحلبية تتوغّل في أوصالك كلها،
فخورة بفارسها «بياع السحلب» الذي يعرف الدنيا
ومفاتنها وهي تقصد جوالته في قلب حلب التي جلب
منها مفاجأة العرس :شراب اللوز.
يجري العالم كلّه على عــادة تقديم العصائر
واملشروبات في األفراح واألعراس ،ولم تكن العروس في
بلداننا تحلم بأفخر من «الشرْبات» املصرية التي شاع
صيتها بفضل السينما والتلفزيون مخلّفة في النفس
خياالت من البهجة والطيب أبعد من طعم الشربات
ذاتها .أما شراب اللوز ،فهو شيء آخر حقاً ،واحد من
أسرار حلب الكتيمة املكتفية بنفسها والعصيّة على
االمتالك أو االنفتاح إال لعشاقها.
تلك الخلطة الساحرة من مستحلَب اللوز مع الحليب
بمقادير محسوبة مع الرغوة الباردة تقدّم في كؤوس
شفافة مزينة بدانتيل يحاكي فستان العروس وأحالمها
املحلقة فوق الغيوم.
ــ إيه« ،شي بيغّرف القلب» أي يذيبه امتالء ونشوة،
هكذا تستعيد عَيّوش لحظة حياتها الفارقة.
ال تستطيع أن تتخيّل يدي عيّوش وهما هادئتان .على
العكس يلزمك أن تفترض أن عشرات األيدي تكاتفت
دون كلل لتنجز ما تقوم به هذه املرأة يومياً.
ما دام الحليب يصل إلى البيت ألجل «السحلب»
الذي يبيعه الزوج ،فقد أقنعته بتنويع بضاعته وأخذت
تصنع القشطة ألجل «الكنافة بنارين» شتاء ،و
«الهيطلية» مع البوظة صيفاً .معاً يجهزان مستلزمات
عربة السحلب ،تودّعه على الباب وتعود لتهيئة بناتها
إلى املدارس وترتيب البيت ،تركض لتأخذ الباصات

 ..بــألــف كـلــمـة

إلى حلب الغربية ،حيث نساء (مثلها) لم يعتدن على
تحريك أيديهن ،يستعنّ بها في شؤون الطبخ ويكتفين
بتعليمها وإرشادها وتوجيهها إلى أصناف جديدة
وخلطات لم يسبق أن سمعت بها .وفي طريق عودتها
تمرّ على «باب جنين» حيث الخضار أوفر وأرخص،
تحمل ما يفوق طاقة جسدها فينحني وتزداد قصراً
وتعثراً دون أن تكترث ،فهي تسارع الوقت لتصل وتطبخ
لبناتها الخمس وزوجها الذي يعود عند مغيب الشمس.
إنها أسعد أوقاتها عندما تعرض أمامهم ابتكاراتها في
أطباق مختلفة من الكوسا أو القرع .وتحصل على وسام
الرضا حين تفرغ الصحون على وقع ثناء رجلها« :الله،
سفرة للنظر!» مطرياً ذوقها وملساتها وطيب نَفَسها في
الطبخ.
ثمة إطراء آخر كانت تتشوّقه كقصيدة عشق فريدة،
عندما كان يشكر نعمة وجودها مخاطباً بناته« :اللي أمه
بالبيت خبزته مدهونة بزيت».
ال أحد يستطيع الجزم بما إن كانت عيّوش تعرف
القراءة والكتابة أم ال ،فال شيء يشير إلى دخولها
املدرسة ،ومع ذلك كانت تضع كتاب كل واحدة من
بناتها إلى جانبها وهي تجهز طعاماً أو تخيط شيئاً،
وتطلب منها أن تقرأ أو تتلو ما حفظت دون تساهل،
تفتح دفاترهم وال تطيق أي عيب في الورقة ،تمحي
وتمزّق وتجبرهنّ على اإلعادة :من املعيب أن يكون دفتر
ابنة عيّوش على هذا الشكل! وكيف ال؟ ففي بيت عيّوش
ال شيء يُهمل ،جرّة الغاز لها ثوبها املزركش ورفوف
البراد لها أغطيتها املطرزة وصينية القهوة ال تصل
الضيف إال بكامل زينتها.
في مكان آخر ،كانت ستنتهي قصة عيّوش هنا.
لكن للجغرافيا قيود أخرى إضافية .ليس سهالً أن تكون
املرأة ابنة الشرق فما بالك بشرق الشرق! وعيوّش ابنة
حلب الشرقية ،املنطقة التي تتعرّض للدمار منذ سنوات
ثالث ،تُقصف وتجوّع ويروّع أهلها ويموتون .ما اضطرها
وغيرها من العائالت إلى النزوح مرة بعد أخرى إلى األحياء
املجاورة لهم ،والتي بدورها تتعرض للقصف والتجويع.
وهل يمكن أن تبقي عيوش أيديها مكتوفة؟! هي أول مَن
يُسرع لنجدة األطفال وإغاثة املنكوبين وتضميد جراح
املصابين ،وهي مَن تخبز بعد أن قُصف الفرن اآللي في
مجزرة رهيبة .ولكن ذلك لم يشفع لزوجها الذي ضُبط
(إثر وشاية) وهو يُدخّن ويرقص معها في بيتهما على
أنغام أغاني «أديب الدايخ».
في زمن مضى ،كان زوجها امللقّب بـ «أبو أحمد» رغم
أنه لم ينجب صبياً ،يخطب ودّ عيّوش عبر تدليلها:
ارتاحي وتستتّي وأنا سأخدمك بعيوني ،فتخجل أن
تطلب شيئاً دون أن ترفقه بكلمة« :ال تهون» ناولني

فنجان القهوة« ،ال تصغر» أحضر صحن فواكه
بطريقك.
بعد عودته من حبس «الهيئة الشرعية» كان أبو
أحمد قد أُهين وصُغِّر لدرجة أنه امتنع عن الكالم وعن
الحركة .تشهد عليه زاوية الغرفة التي تحصّن بها
وعينه الكسيرة وعبرات تخرج رغماً عنه على وقع
القصف املستمر فوق تلك البقعة املنكوبة.
عيّوش في البيت والخبز بال زيت! لم تعد تستطيع
العبور من حلب الشرقية إلى الغربية لتطبخ هناك ،وما
يدخل من مواد شحيحة إلى حلب الشرقية ال يفلح في
إنتاج طبخة ما رغم سعة حيلتها .يا لشوق اليدين
إلى الطبخ ،إلى الخضار وألوانها وأحجامها وسوائلها
وطباعها ،إنه أشدّ حرقة من احتياج الجسم إلى الطعام.
امرأة كانت تمضي حياتها في الطبخ ،مدينة كانت تأكل
وتستهلك وتطعم بسخاء يفوق حاجتها ،مَن يصدّق أن
تجوع حلب؟
نجحت عيّوش في تدبّر أمر خطبة ابنتها البكر لشاب
نجا من بؤس حلب الشرقية ووصــل إلى مخيمات
األردن ،وها هي تجلس كل يوم بجانب زوجها تبثّه
األخبار واآلمال املعلقة على إتمام هذا الزواج .وكلما
قرصهم الجوع نادت على ابنتها :أحضري الدفتر يا
عُال اكتبي طريقة طبخ النوع العاشر من الكبّة (هناك
نحو ستين صنفاً من الكبة الحلبية) ،ضعي مالحظة :سرّ
البامياء في دبس الرمان كما يكمن سحر امللوخية في
فن التحميص ،افتحي صفحة املحاشي أضيفي طريقة
صنع محشي العجور بالفريكة ..أمامنا صفحة املعجّنات،
ركزي على «عشّ البلبل» هذا مدّلل وفريد عصره ،إلى
املخلالت افردي صفحة ملخلل الخس ..أسرعي يا ابنتي
ال نعرف في أي لحظة يفتح الطريق ويأتون الصطحابك
إلى زوجك.
عُال تُخبر أمها عن حلمها بشراب اللوز وعن هرج ومرج
وأناس مجتمعين ،تنعش الذكرى روح عيّوش املنهكة،
بخاصة أن األخبار تتحدّث عن هدنة وعن فكّ حصار
التجويع ..وتأخذها وعود شراب اللوز إلى أن تصدح
بأهزوجة حلبية قديمة« :أويها وألروح لباش حلب
وأقلو ..فرحة عروستنا وعريسنا بتسوى عسكرك
كلو»
عيّوش هي روح حلب املكافحة املنشرحة الوثابة،
وحلب هي املدينة العيّوش ،مدينة املتع الحسية وفن
العيش في قلب الحياة املتخمة باملعاناة والتناقضات
وويالت الحرب.

واحة جمّنة« :الكرامة في عراجينها»

					
جمعية عمومية للمواطنين والجمعيات املدنية في جمّنة

ضحى عاشور
كاتبة من سوريا

حالة تعذيب وسوء معاملة 5 ،حاالت وفاة في أماكن االحتجاز وحالتا قتل 28 ،حالة إهمال
طبي في أماكن االحتجاز 113 ،حالة اختفاء قسري 13 ،حالة ظهور بعد اختفاء ،و 14حالة
عنف دولة ..حصيلة انتهاكات شهر أيلول /سبتمبر  2016في مصر ،حسب تقرير مركز
«النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» ،الذي صدر في شهر تشرين األول /أكتوبر.

حـلـــــم..

جميل مالعب  /لبنان

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ مغرب الورثة :االصطفاء الطبيعي ال يحصل ـ محمد الناجي
ـ من نهر امليسيسيبي حتى جبل صبر في اليمن ـ سارة جمال
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

واحة «جمّنة» في تونس ،الشهيرة بنخيلها ،كانت ملكاً للفالحين ثم تملّكتها الدولة ،تؤجرها للمتنفذين من جماعتها ،إلى أن عاد أصحاب الرزق لينظموا
أنفسهم معاً ويأخذوا على عاتقهم تسييرها ذاتياً وبيع محصولها بأنفسهم :تجربة أثارت تضامناً واسعاً ،وأفعاالً مساندة عملية كالتداعي لجني املحصول..
أضأنا على القضية في «السفير العربي» من خالل مقالة «تجارب تسيير ذاتي في قلب الصحراء» ( /2016 - 10 - 26رامي عبد املولى) ،ومن خالل ملفّ
متابعة «تضامناً مع تجربة التسيير الذاتي بواحة جمّنة» .نضيف إليها التفاتة إلى أصوات متفرقة متضامنة ،في مدوّنات هذا األسبوع من تونس.

(من صفحة «جمعية نخلة» عن فايسبوك)

توضيب البلح في جمّنة

مدونات

عن الفاسدين وإنقاذ البالد وجمّنة النموذج

جمّنة لنا

بعد جمنة التمور ،انتفاضة زيتون؟

انتهت بتة محصول الدقلة في جمنة .بيع املحصول بمبلغ  1مليار و 700مليون .بينما املحصول
نفسه كان يباع بـ 16مليوناً الثنين من الخواص أي بـ 1في املئة من القيمة األصلية للصابة!!
هنشير جمنة تم تسويغه بالعامية مِكْرِي الثنين من الخواص :زوز عباد توانسة فوق رأسهم ريشة
على خاطر يشري في محصول بواحد في  100من قيمتو منذ التسعينيات!!

جمنة« ،الكرامة في عراجينها» ،ال يمكن إال أن نعشق جمنة ونكتب عنها.
جمّنة بتشديد امليم ،ليست األرض ،والعمل ،واملعمر وستيل ،والدولة والقانون،
والحق واألهالي ،بل جمنة كل ذلك ،لكنها أكبر من ذلك أيضاً! جمنة هي سدّ املسعدي
الذي اكتمل لكنه يأبى القصور والنقصان ،ملحمة عشق خالدة للكرامة في عراجينها!
سواعد تعشق العمل ،مجتمع متكاتف متآلف ،يحيا البساطة والعزة.

بعد جمنة والكرامة في عراجينها ،ننتظر النظر في هنشير «البارون» بحفوز املستعمر منذ  35سنة والذي
يحتوي قرابة  100ألف شجرة زيتون ويستغله «شهاب سالمة» أحد قروش الزيت النباتي في تونس ،بل
أكبرهم منذ أكثر من  20سنة بمبلغ زهيد جدّاً ( 6ماليين) مع العلم أن متوسط الصابة السنوية يقدّر
بـ 10مليارات ،ومع استنزافه للثروة املائية بالجهة وعدم تشغيل العاطلين فيها...
هذا إلى جانب هنشير منزل املهيري الذي يحتوي على  12ألف شجرة زيتون طاولة وعدد « 2صنداج»،
وكذلك يُستغلّ من قبل أحد الحيتان بمبالغ زهيدة وشباب الجهة ال يتمتعون بشيء غير البطالة
والحسرة..
هذا عالوة على ضرورة إعادة النظر في هذا القطاع برمّته ،بداية من تسعير الزيتون قبل الجني إلى احتكار
هوامير املعاصر لهذا القطاع إلى تسعير الزيت للمواطن وبالخصوص االتفاقيات الدولية التي تفرّط في هذه
الثروة الطبيعية لدول أجنبية بأبخس األثمان في صفقات مشبوهة.
من صفحة ( Ali Tahriعن فايسبوك)

إيه نعم لعشرات السنين ..والفرق بين املبلغين فين يمشي؟ البقية تتوزع بين سلسلة من الفاسدين
واملتمعشين من املال العام ذوي البطون الكبيرة اللي التهمت األخضر واليابس وإلى اليوم أصبحوا
بارونات الفساد اللي يحاربو في أي محاولة لتغيير هذا الواقع اللي هو سبب من أسباب إفالس الدولة
وانعدام مواردها ..ما كان يحصل في جمنة يحصل في كل الصفقات التي تقوم بها الدولة وفي كل
املجاالت .واملتمعشين أصبحوا متخصصين كل واحد عندو  secteurخاص بيه ال يزاحمه فيه أحد:
متاع البنان ومتاع البرتقال ومتاع الزيت و و و...
ومن بعد يخرجون علينا في املنابر يتحدّثون عن بناء الدولة العصرية وعن الدور الهام الذي تلعبه
اإلدارة! ويطالبون بالرجوع إلى ما قبل  !2011إذا نحبو ننقذو ما نستطيع إنقاذه للبالد فلن يتحقق ذلك
إلّ بمحاربة الفساد وبمحاسبة الفاسدين وإال فلن يستقيم لنا حال.
من صفحة ( Sonia Zakraouiعن فايسبوك)

كيف لجمنة أن ال تنجح واإلنسان على فطرته ،والعالقات بين الناس يحكمها املوقف
والكلمة؟
أيُالم من يتشبث باألرض أم يالم من يفرّط فيها؟
على من ينحاز إلى غير الوطن أن يجرب العيش في جمنة ،ليعرف قيمة األرض!
الكرامة ،عفاف وتعفف ،أيّ املالحم أعتى وأبلغ في تصوير قيمة األرض والعمل وحب
الوطن؟
قال أهالي جمنة إن األرض لنا لن نسلم في شبر منها ،فجاء قولهم ياسميناً يضوع
في القلب!
من صفحة ( Souad Seddikiعن فايسبوك)

