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بوش يرحب بمبادرة اوملرت
والفلسطينيون يتمسكون بخارطة الطريق
اعلن ا لــرئ يــس االم يــركي جـورج بــوش ان اق تــراح رئ يـس
ا لــوزراء اال ســرا ئـي لـي اي هــود او ملــرت حتــد ي ــد ومن ج ــانب
واحد حدود اسرائيل قد يكون "خطوة مهمة" يف عملية
ا لــسالم يف ا ل ـشــرق االو سـط وا عــدا ا ســرا ئـيل مب ـســا عــدة
الواليات املتحدة لها يف حال تعرضت العتداء ايراني.
و قـال ا لـرئ يـس االم يـركي خالل مـؤ متـر ص حـايف مـش تـرك
مع اوملرت يف البيت االب يـض بعد ساعتني من احملادثات
ان "اف كــار رئ يـس ا لــوزراء ميـكن ان تــشكل خـطــوة مـه مــة
ن حـو السالم الذي نـريده نحن االث نـني" مشيرا مع ذلك
الى احلاجة لفتح مفاوضات.
واوضح ان "اي ت ـس ــو يـ ــة ل لـ ــوضع سـتـت حـقق ف قــط ع ل ــى
ا س ــاس ات فــاق مـتـبــادل" .و ق ــال "ال ي جــوز ان ي ـسـتـبق اي
طرف املفاوضات حول اتفاق يتعلق بالوضع النهائي".
واشاد بوش ب"االفكار الشجاعة" لضيفه.
وقال ان هـذه االف كـار قد تـؤدي الى حل يـؤدي الى قـيام
دو لــة ف لـســط يـن يــة يف ح ــال لم تـت عــرقل خـطــة " خــار طــة
الطريق".
خطوة مهمة
واوضح ان خـطة او ملـرت لت فـكيك امل سـتوط نـات الي هـودية
امل ع ـ ـ ــزو ل ـ ـ ــة يف ا لـ ــض فـ ـ ـ ــة ال غ ـ ـ ــر ب ـي ـ ـ ــة مـع االب قـ ـ ـ ــاء ع ل ـ ـ ــى
ا ملـستوط نـات االخرى قد متـثل "خطوة مه مـة" يف عملية
السالم".
و قــال بــوش " قـلت ل ــرئ يـس ا لــوزراء مــا كـنت صــر حـت به
عل نـا :ا سـرا ئـيل هي صــديق وح لـيف ل لـوال يــات املت حـدة.
ويف ح ـ ــال ت عـ ــر ضـت ا سـ ــرا ئــيل لـه جـ ــوم فـ ــان ا لـ ــوال يـ ــات
املتحدة ستساعد اسرائيل".
و قـد ا عــرب م سـت شـارو رئ يـس احل كـو مـة اال سـرا ئـيل يـة عن
ارتياحهم الشديد بعد تصريحات بوش.
ومن ناحيته ،اع لـن اوملرت عن رغبته يف ا سـتنفاد جميع
ا لـ ــو سـ ــائل مــن اجل ا لـتـ ــوصل ا لـ ــى ا ل ــسالم يف ا ل ـصـ ــراع
اال س ــرا ئـي لــي-الف ل ـسـطـيـنـي طـب ق ــا " خل ــار ط ــة ا لـط ــريق"
ولكنه حـذر من ا سـرا ئـيل ال ميكن ان تـنت ظـر "ا لـى مـا ال
نهاية" محاورا فلسطينيا.
كـمـ ــا اع لــن انه ســي لــت قـي "يف مـ ـســت قــبل قـ ــر يـب" ر ئـي ــس
ا لـسـل طـة ا لـو طـن يــة الف لـسـط يـن يــة مح مــود ع بـاس ا لـذي
وصفه ب ــانه ش خـص " ص ــادق و ج ــدي .و ن ــأمل ان يـتـمـتع
بـكـ ـ ــامل ا لـ ــصال ح ـي ـ ــات كــي ي ـ ـس ـتـ ـط ــيع ا ل ــت فـ ـ ــاوض" مع
اسرائيل.
و قـال ر ئـيس ا لـوزراء اال سـرا ئـيلي "ا نـوي ا سـتن فـاد جـميع
الو سـائل املمك نـة لدفع ا لـسالم مع الفل سـطين يـني طبقا
خل ــار ط ــة ا لـط ــريق .وا ن ــا ا م ــد ا لـي ــد ك ــا ش ــارة سالم ا ل ــى
محمود عباس".
التلويح بحل منفرد
ولكنه ا كـد ان ا سـرائ يـل ال ميكن هـا ان ت نـت ظـر "ا لـى مـا ال
ن هــا يــة" ب ــروز م ح ــاور ف ل ـسـطـيـنـي م قـبــول و لـن ت قـبل ان
ت كــون "ر هـي نــة" دب لــو م ــاس يــة يف يــد
حماس.
و قـ ــال "اذا ت ـ ــوص لـنـ ــا ا لـ ــى نـتــي جـ ــة
قلق عربي
م ف ــاد هـ ــا ان اي ت ق ــدم غـيـ ــر مم كـن
من املبادرة
ف ـســن ك ــون مـضـط ــر يـن ا ل ــى س ل ــوك
االسرائيلية
طريق اخر".
وا ضـاف "اذا لـم يظ هـر هـذا ا حملـاور
التي تعني
فـان ا لـدو لــة الع بـر يـة سـتب حـث عن
رسم حدود
و س ــائل ا خ ــرى لـتـطـبـيق مـب ــادىء"
خ ــار ط ــة ا ل ـطـ ــريق ا لـتــي وض عــت ه ــا
اسرائيل من
ا لـل ج ـن ـ ــة ا ل ـ ــر ب ـ ــا ع ـي ـ ــة (ا ل ـ ــوال ي ـ ــات
جانب واحد
امل تـحدة واال حتـاد االوروبي ورو سـيا
واالمم املت حـدة) للتوصل الى حال
مما قد
ع ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا لـ ـ ـت ــف ـ ـ ـ ـ ـ ــاوض لـل ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع
يدفع ذلك
اال سـرائيلي -الفلس طـيني مع قيام
إلى تشدد
دولتني.
وا ك ــد ان ا حملـ ــاور الف ل ـسـطـيـنـي مع
اكبر من
ـج ـ ـ ـ ــوز ان ي ـكـ ـتـف ــي
اس ـ ـ ـ ــرا ئـ ـيـل ال ي ـ
ـ
اجلانب
" بـت صـر يـح عل نـي ول كـن يجب عـليه
ان ي كــون ق ــادرا ع لــى تـن فـيــذ بـنــود
الفلسطيني
خـ ـ ـ ــار طـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـطـ ـ ـ ــر يـق و م ـ ـطـ ـ ـ ــا ل ــب
+ا ل ـ ـ ــر ب ـ ـ ــا عـ ـي ـ ـ ــة +اال عـ ـت ـ ـ ــراف بـحـق
ا ســرا ئـيل يف ا لــو جــود و نــزع اسل حــة
الفصائل االرهابية واحترام االتفاقات املوقعة".
االزمة االيرانية
وا عـلن او ملـرت ا يـضــا ان اجل هــود ال تـي ت بــذل هـا ا لـوال يـات
ا ملـت ح ــدة ض ــد ا لـب ــر ن ــامج ا لـن ــووي اال ي ــرا نــي يف مج لــس
االمن ا لـدولي تـر تـدي " طـاب عـا مه مـا و حـاس مـا" يف ا طـار
ان ايران تشكل تهديدا لالسرة الدولية.
و قـال ان ا لــرئ يـس اال يــراني مـح مــود اح مـدي جنـاد د عـا
مــرات عــدة ا لــى "م حــو" ا لــدو لــة ا لـع بــر يــة عن ا خلــار طــة
و شـكـك بـ ــو جـ ــود ا حملـ ــر قـ ــة ا لــي هـ ــود يـ ــة و لـكـن "ا لــت هـ ــد يـ ــد
االيراني ليس فقط تهديدا السرائيل".
وا ضـاف "انه ت هـد يـد الست قــرار ال شــرق االوسط وت هـد يـد
لل عـالم با سـره .وهذا االمر قـد يفتح اجملال ا مـام سباق
التسلح اخلطير وغير املسؤول يف الشرق االوسط".
وشدد ع لـى ان "االسرة ا لـدول يـة ال ميكن هـا الت سـاهل مع
وضع يصبح معه ن ظـام بايديولوج يـة متطرفة ومعروف
بعدم مسؤوليته دولة نووية".
واوضح او ملــرت "انه وقت ا حلـقي قــة .لم يـفت االوان ب عـد
للحؤول دون حصول هذا االمر".
و قــد ر فــضت ا لــس لـطــة ا لــو طـن يــة الف لـســط يـن يــة االف كــار
ا لـتي طرحها ر ئـيس الوزراء االسرا ئـيلي ايهود اوملرت يف
واشنطن حول تطبيق خارطة الطريق.
و قــال املت حـدث بــاسم ا لـر ئـا ســة الف لـسـط يـن يـة نـبيل ا بـو
رد يـنـي ـ ــة ان "كالم او ملـ ــرت غـيـ ــر مـ ـشـجع و هـ ــو بـ ــا فـكـ ــاره
ا جلـد يـدة ي حـاول تـغي يـر خ طـة خـار طـة ال طـريق" مـؤ كـدا
ان "كالمه غير مشجع على االطالق".
واكد ا بـو ردينية ان "ال طـريق الى السالم يـتم فقط عبر
امل فـاوضات بني اجلانبني الفل سـطيني واالسرائيلي على
ا سـاس خ طـة خـار طـة ال طـر يـق التي جنـدد ال تـزام نـا ب هـا
وبتنفيذها".
وا ضـاف ان "اف كـار او ملـرت غــام ضــة وغ يـر مـشج عــة ولكن
مـع ذ لــك جنـ ـ ـ ــدد ا لـقـ ـ ـ ــول ان ا ل ـ ـ ـسـل ـ ـطـ ـ ـ ــة ا لـ ـ ـ ــو طـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة
الفل سـطينية و مـنظمة الت حـرير الفل سـطينية جـاهزتان
لل بـدء فـورا يف م فـاو ضـات حـول ق ضـا يـا ا لـوضع الن هـائي
لل تــوصل ا لــى حل ع لـى ا سـاس دو لـتني جـن بـا ا لـى جـنب
ت ع ـي ـ ـش ـ ــان بـ ــسالم وا مــن ع ل ـ ــى ا س ـ ــاس خـ ـط ـ ــة خ ـ ــار ط ـ ــة
الطريق".
وا لــدول ال ع ــرب ي ــة قل قــة مـن امل بــادرة اال س ــرائ يـل يــة ا لـتي
ت عـني رسم حـدود ا لـدو لـة الع بـر يـة من جـانب وا حـد ممـا
قد يدفع الى تشدد اكبر يف اجلانب الفلسطيني.
ك مـا اقر مجلس النواب االميركي بغالبية كبيرة مشروع
قــا ن ــون ي هــدف ا لــى مـنع االدارة اال مـيــر كـيــة مـن ت قــدمي
م ـس ــا ع ــدات مـب ــا ش ــرة او غـي ــر مـب ــا ش ــرة ا ل ــى ا ل ــس ل ـط ــة
الفلسطينية.
واعلنت الرئاسة االميركية على الفور انها ال تؤيد هذا
ال نـص ا لــذي ميـثل مــوق ف ــا اك ثــر تـش ــددا من ذاك ا لــذي
تدعو االسرة الدولية الى اعتماده.
وقال املتحدث باسم البيت االبيض توني سنو "لم نؤيد
هــذا اال ج ــراء النه ي قـيــد ا يــدي ا لــر ئـيــس يف مــا يـتـعلق
ب ــا مل ـس ــا ع ــدة اال ن ـس ــا نـي ــة" ،م ع ــر ب ــا عـن ام لـه يف تخ فـيف
لهجته من خالل مفاوضات الحقة.
وكاالت

تقارير

مصر فوق قنبلة موقوتة

جيل الطوارئ املطحون باالزمات قد ينفجر

تـلك أهـم ال ـسِّ ـمــات الـبــارزة الـتـي
اتفـق علــيهـ ــا خـبـ ــراء م ـصـ ــريـ ــون
م ــتخـ ـصـ ـصـ ـ ــون يف الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة
واالجـ ـتـ ـم ـ ـ ــاع والـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون وعـل ــم
النفـس ،لـ "جيل الطـوارئ" ،الذي
ولــد وعــاش وتعلـم يف ظل قــانــون
الـ ـطـ ـ ــوارئ ال ـ ـ ــذي يحـكــم ال ــبالد
بــاحلــدي ــد والنــار علــى مــدى ربع
ق ــرن ،بـ ــدأت مع ت ــولـي ال ــرئـي ــس
مـحمــد حــسنـي مبــارك مق ــاليــد
السـلطة يف الـبالد خلفاً للـرئيس
الـراحـل محمـد أنـور الـسـادات يف
عام 1981.
متديد الطوارئ
ويـح ـ ـ ــذر اخل ـب ـ ـ ــراء مــن أن ه ـ ـ ــذا
اجلـيل ،ويف ظل التمـديد األخـير
لـلطـوارئ لعــامني آخـريـن ينـتهي
يف آي ـ ـ ـ ــار  ،2008يـ ـنـ ـتـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــر مـ ـنـه
"الغـضـب والـتـمــرد ،كـمــا يـنـتـظــر

انخـ ـ ــراط يف العــمل ال ـ ـس ـي ـ ــاســي
يـؤدي إلــى االعتقـال ،ممـا يـربـط
بني السيـاسة واالعتقـاالت ،وكأنه
ن ــوع مـن الـعق ــاب ،وه ــو م ــا جـعل
ممـ ــارسـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـ ــة لـ ــدى هـ ــذا
اجل ــيل هــي نـ ـ ــوع مــن اجلـ ـ ــرائــم،
و"الـن ـظـ ــر إلـ ــى أمـ ــور الـ ـسـيـ ــاسـ ــة
ب ــوصفه ــا حِـك ــراً علــى مـن ميـلك
القوة" ،سواء اجلـيش أو الشرطة،
وأنها لـيست عـمالً شعبيـاً ،بل هي
تخـص نخبـة فقط ،ممـا أدى إلـى
غياب فكرة املشاركة السياسية.
شرطة منفلتة
وأضاف حبيب" :تكون وجهة نظر
عــن ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ب ـ ــوصـفه ـ ــا ق ـ ــوة
مـنفلتـة" ،مـن أي نظـام أو قـانـون،
وأنها قـادرة على إيقـاع األذى بأي
فـرد واعـتقـالـه ألسبـاب قــد يكـون
بعـضهــا سيــاسيـاً وبعـضهـا اآلخـر

جيل سلبي خائف قلق منكسر غاضب فاقد
الثقة مشغول بالبحث عن لقمة العيش غير
آمن على حياته وال مستقبله قد يتمرد ويثور
بصورة تؤدي الى تغيير نظام احلكم.
م ــنه أن يـك ـ ــون س ـ ــاخـ ـط ـ ـ ـاً عل ـ ــى
اجملـتمع ،وأن تكـون لــديه مشـاعـر
سـلـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة م ــن ن ـ ـظـ ـ ـ ــام احل ـك ــم"،
معـتـبــريـن أن "هــذا اجلـيـل ميكـن
أن يثور ويـعترض ويـتمرد بـصورة
تــؤدي إل ــى تغـيـيــر نـظ ــام احلكـم،
فهو أشبه بالقنبلة املوقوتة".
يـ ــرى الـكـ ــاتــب واملفـكـ ــر امل ـصـ ــري
الــدكـتــور رفـيق حـبـيـب ،أن "جـيل
ال ـط ـ ــوارئ" ه ـ ــو ذلـك اجلــيل مـن
الـشبـاب الـذي ولـد وتـربّــى وعـاش
وتـعلّــم يف ظل ق ــان ــون ال ـط ــوارئ،
مـ ـشـيـ ــرا إلـ ــى أن ه ـ ــذا القـ ــانـ ــون
الـكئـيب قــد تــرك بــصم ــاته علــى
هذا اجليل.
ويقـ ــول حـبـيـب  ،إن هـ ــذا اجلــيل
ي ـتـ ـ ـســم بـخ ـم ـ ــس س ـم ـ ـ ــات هــي:
"العــزوف عـن العـمل ال ـسـيــاسـي"
واعـتبـاره نـوع ـاً من املغـامــرة غيـر
محسـوبة النتـائج ،وتصوره أن كل

شخـصـي ـاً ،وهــو مــا يــرسـم صــورة
لـ ـ ـ ــرجـل األم ــن أقـ ـ ـ ــرب لـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة
"الـبلــطجـي" ،و"قـن ــاع ــة ال ـشـب ــاب
مبـن ـطـق القـ ــوة" ،وأن الـغلـبـ ــة ملـن
ميلك القـوة ،يستـطيع أن يفرض
به ــا م ــا ي ــري ــد عـن حق أو ب ــاطل،
مم ــا ي ــسهـم يف اســتخـ ــدام الق ــوة
ب ـصـ ــورة خـ ــارجـ ــة عــن القـ ــانـ ــون،
م ــادام الـنـظ ــام ال ـسـي ــاسـي نفــسه
يـستخـدم القـوة بـشكل اسـتثنـائي
وبعيداً عن القانون الطبيعي.
وأشار حـبيب إلـى أن خامـس هذه
السـمات "غـياب فـكرة العـدل على
جمـيع املــستــويــات والـصــور" ،فال
يشعـر الشاب بأنه يعيش يف نظام
عـ ـ ــادل ،بل ي ـ ــشع ـ ــر ب ـ ــأن امل ـنـ ــطق
السائد أقرب إلى "قوانني الغاب"،
مم ـ ــا يـ ــشع ـ ــره ب ـ ــال ــظلـم ،وي ـ ــؤدي
بـالتالي إلى تكـوّن أمناط سلوكية
ال تلتزم بقاعـدة عامة ،وال تراعي

قيم العدل واحلق.
جنب غير مسبوق
ويـ ـتـفـق الـفـقـ ـيـه ال ـ ـ ـ ــدسـ ـت ـ ـ ـ ــوري
الدكتور محمد سليم مع الدكتور
رفــيق ح ـب ـيــب ف ـي ـم ـ ــا ذهــب إلــيه،
ويق ـ ــول" :أعــتق ـ ــد أن أهــم س ـم ـ ــة
ميكـن رص ــده ــا له ــذا اجلـيل مـن
الـ ـشـبـ ــاب الـ ــذيـن ولـ ــدوا وتـ ــربـ ــوا
وعــاشــوا يف عـصــر الـطــوارئ ،هـي
اجلـنب غـيـ ــر املـ ـسـبـ ــوق يف ت ـ ــاريخ
مصر".
ويق ـ ــول ال ـ ــدك ـتـ ـ ــور عل ــي فه ـمــي،
أستـاذ القـانـون واالجـتمـاع" :هـذا
اجلــيل يعـيــش يف غـيـب ــوب ــة مـن ــذ
أكثــر من ربع قـرن ،ورغـم الضـنك
االق ـت ـ ـص ـ ـ ــادي وقـل ـ ـ ــة ذات ال ـي ـ ـ ــد
واالرتف ــاع اجلـن ــونـي يف األسع ــار،
ف ـ ــإنـه يعـيـ ــش ألنه لـي ــس أم ـ ــامه
بـديل ،جيل غـير مـؤمن بـاملشـاركة
ال ـسـي ــاسـي ــة ،ومـن ثـم ف ــإنه غـي ــر
مهـتـم مبـم ــارس ــة ال ـسـي ــاس ــة ،وال
يعـبــأ بــاألحــزاب ال ـسـيــاسـيــة ،إنه
جيل مـطحــون ،مهمـوم ،مـشغـول
بالبحث عن لقمة العيش".
وي ـسـتـهل ال ــدكـت ــور سـمـي ــر عـب ــد
الفتـاح ،أستـاذ علم الـنفس بكلـية
اآلداب بجـ ــامع ــة املـنـي ــا ،وعـمـي ــد
املـعـهـ ـ ـ ـ ــد الـعـ ـ ـ ـ ــال ــي لـلـخـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــة
االجتمـاعية ببنهـا ،حديثه قائال:
"مالمح جـيل الـطــوارئ ه ــذا ،هي
مالمح ضـاغـطــة يف كل األحـوال،
فال ميـكـن أن نـنـ ـسـ ــى ال ــضغـ ــوط
اخمل ـ ـتـلـف ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي حت ـ ـيـ ـ ــط بـه،
اقتـصاديـاً واجتمـاعيـاً ،كمـا يجب
أن نع ـتـ ـ ــرف بـ ـ ــأن  25عـ ـ ــامـ ـ ــا مــن
املـشكالت والهـموم قـد أثرت سلـباً
يف تكوين هذا اجليل".
جيل سلبي
وي ــصف الـ ــدكـتـ ــور عـب ـ ــد الفـتـ ــاح
مـالمـح ه ـ ـ ـ ــذا اجلـ ـيـل فـ ـيـق ـ ـ ـ ــول:
"الـ ـ ـش ـبـ ـ ــاب املـ ـصـ ـ ــري يف عـ ـصـ ـ ــر
الـطوارئ هـو شبـاب غيـر منتج ،ال
ميـ ـيـل لـلـح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ،إال إذا ك ـ ـ ــان ــت
مقـابل مـصلحـة مـاديــة مبـاشـرة،
فـ ـ ـضـالً ع ــن أنـه جـ ـيـل يـفـ ـتـق ـ ـ ـ ــد
القـدرة ،كمـا يفتقـد مبـدأ الثـواب

والعقـاب" .كما أن من أبرز سماته
"ال ـ ـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـب ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـالم ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــاالة
واالنـ ــسح ـ ــاب ـي ـ ــة" ،وذلـك بـ ـس ـبــب
مشـاهـدتـه الفسـاد بـجميع صـوره
متفــشيـا بـدرجـة كـبيــرة يف شتـى
مجـ ــاالت احلـيـ ــاة ،بـيـنـمـ ــا يـقف
القــانــون عــاجــزا أم ــام إشكــالـيــة
محاسبة املفسدين!
ويعـتبـر الــدكتــور عبــد الفتـاح أن
هـ ـ ـ ـ ـ ــذا اجل ـ ـيـل" :مـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــرب،
ومـتــضخـم ال ــذات ،ال ي ــرى غـي ــر
نـفـ ـ ـسـه ،أن ـ ـ ــانــي ،ك ـم ـ ـ ــا أنـه ج ـيـل
ضعيـف ال يسـتطـيع أن يعبـر عن
آمـ ـ ـ ـ ـ ــالـه ،ف ـ ـ ـضـالً عـ ــن أنـه ج ـ ـيـل

دعوة واشنطن الى إغالق معتقل غوانتانامو

جلنة االمم املتحدة ملكافحة التعذيب تدعو إىل حماكمة املعتقلني

دعت جلـنة االمم املـتحدة ملـكافحـة التعـذيب
الواليات املتحدة الـى "اتخاذ اجراءات حازمة
الزالـ ــة كل ان ــواع الــتع ــذيـب" الـتـي متـ ــارسه ــا
قواتها االمنية يف افغـانستان والعراق واقفال
مـراكــز االعتقـال الـسـريـة التـي حتتجــز فيهـا
مــشتـبه ــا فيـهم يف قـضــايــا ارهــاب وال سـيمــا
معتقل غوانتانامو.
واوضح الـتقرير ان علـى السلطات االمـيركية
"ان تتـوقـف عن احـتجــاز اشخـاص يف مـراكـز
اعــتق ـ ــال س ـ ــريـ ـ ــة داخل اراضــيه ـ ــا ويف اراض

خاضعة لسيادتها او يف مراكز خاضعة عمليا
الشرافها الفعلي".
واضـ ــاف ان عل ــى ال ــسل ـط ــات االمـي ــركـي ــة ان
تعـتـ ــرف بـ ــان "اعــتقـ ــال اشخـ ــاص يف امـ ــاكـن
سـريـة يشـكل عمل تعـذيب او معـاملـة قـاسيـة
او غـي ــر ان ـس ــانـي ــة او مهـيـن ــة او عق ــاب ــا تـبع ــا
لطبيعته احملددة وهدفه وقساوته".
وتـتـ ــألف الـلجـنـ ــة مــن نحـ ــو عـ ـشـ ــرة خـبـ ــراء
م ـ ـس ـتـقلــني ،وق ـ ــد درســت م ـ ــوض ـ ــوع اح ـت ـ ــرام
الــواليــات املـتح ــدة املعــاهــدة الــدولـيــة حــول
مكــافحــة الـتعــذيـب العــائــدة ال ــى  ،1984كمــا
تفعل بـشكل دوري مع كل الـدول املوقعـة على
املعاهدة.
وه ــذا الـتق ــري ــر ه ــو االول ال ــذي ي ـسـته ــدف
الــواليــات املـتح ــدة بعــد اعـت ــداءات  11ايلــول
 2001وبـدايـة "احلـرب علـى االرهـاب" التي مت
بعدها افتتاح معتقل غوانتانامو باي يف كوبا
حـيث يحتجـز مئـات املعتقلني خـارج اي اطار
قانوني.
وقــالـت اللـجنــة يف ت ــوصيــاتهــا املــوجهــة الــى
الــواليــات املـتحــدة "علــى الــدولــة الـطــرف ان
تتــوقـف عن اعـتقــال اي كــان يف غــوانتــانــامــو
ب ـ ــاي وان تقـفل مـ ــركـ ــز االعــتقـ ــال هـ ــذا ،وان
تسـمح للمعـتقلني بـان يـخضعــوا للمحـاكمـة
او ان تف ــرج عنـهم يف اســرع وقـت ممكـن .كمــا
علـيهــا ان تـتــأكــد مـن انهـم لـن يــسلـمــوا الــى
دولة قد يتعرضون فيها للتعذيب".
يـ ـشـتــبه الــتقـ ــريـ ــر كـ ــذلـك بقـيـ ــام الـ ــواليـ ــات
املتحــدة بنقـل التعــذيب الـى دول اخــرى عبـر
نقل امل ـشـتــبه بهـم ال ــى ه ــذه ال ــدول مـن اجل
اخضاعهم لالستجواب.
وقال رئيس اللجنة االسـباني فرناندو مارينو
مـيـنـيـن ــدي ــز يجـب ازال ــة ال ــسج ــون ال ـس ــري ــة
الــواقع ــة حتت االش ــراف االمي ــركي او يف دول
اخـ ــرى والـتـي تـ ــوجـ ــد مـعلـ ــومـ ــات ح ـ ــولهـ ــا،
مخالفة للمعاهدة".

واض ـ ــاف ان واقع احــتج ـ ــاز شخــص بـ ـشــكل
ســري يعـني ان "احـتمــال الـتع ــذيب م ــرتفع
جدا".
كمــا دانـت اللـجنــة بعـض وســائل الـتحقـيق
الـتي ال يعـتبـرهـا االميـركيـون تعـذيبــا ،مثل
تلـك الـتــي تق ـضـي بـ ــانـ ــزال املـ ـشـتـبـه به يف
ح ــوض استـحمــام ،او بــاسـتخ ــدام الكالب او
وضع قيود ضيقة جدا على املعصمني.
ومتـنـح اللجـنــة الـتـي ال تعـتـبــر تــوصـي ــاتهــا
ملـزمة ،احلـكومـة االميـركيـة مهلـة سنـة من
اجل اتخـاذ تدابير تصحيحية وابالغها بها.
وتـتـمـثـل صالحـيـ ــات الـلجـنـ ــة بـ ــالـتـنـ ــديـ ــد
باملشاكل التي يفترض تصحيحها يف رأيها.
وك ـ ــان تق ـ ــري ـ ــر ص ـ ــادر عــن خ ـب ـ ــراء يف االمم
املــتحـ ــدة يف شـبـ ــاط اشـ ــار الـ ــى ان "ظـ ــروف
االحـتجــاز العــامــة يف غ ــوانتــانــامــو تـســاوي
معــاملــة غيـر انـســانيــة" ويف بعـض احلـاالت
"تعـتـب ــر مبـث ــابـ ــة" تع ــذيـب .وطلـبـت اقف ــال
معـتقل غــوانتـانـامـو .وقــد رفضـت واشنـطن
التقرير.
ووقـعــت  141دول ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى مـع ـ ـ ــاه ـ ـ ــدة االمم
املـتح ــدة ملك ــافحــة الـتعــذيـب الـتـي اقــرت يف
كـانــون االول 1984ودخلـت حيــز التـنفيـذ يف
حـزيـران 1987.وهـي حتظــر التعــذيب او اي
معــاملـة اخـرى وحــشيــة او غيـر انـســانيـة او
مذلة.
ووقعت الـواليــات املتحـدة املعـاهـدة يف 1994
مـع حتف ـظـ ــات .ومــثلـت امـ ــام الـلجـنـ ــة مـ ــرة
واحدة يف سنة 2000.
ورفــض مـ ـسـ ــؤولـ ــون يف وزارتـي اخلـ ــارجـيـ ــة
والدفاع االمـيركيتني خالل االسـتماع اليهم
يف اخلـ ـ ــامـ ــس مــن ايـ ـ ــار يف ج ـن ــيف ب ـ ـشـ ـ ــدة
االتهـامات بـالتعـذيب التي اثـارتها الـوسائل
املـعتمـدة من ادارة الـرئيـس االميـركي جـورج
ب ــوش ملكــافحــة االره ــاب من ــذ اعتــداءات 11
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انه ــزامـي ،مه ــزوم مـن ــذ م ــولِـ ــده،
ليـست لـديه الــرغبـة يف املـشـاركـة
الـسيــاسيـة احلقـيقيـة ،ألنه علـى
قـن ــاع ــة ب ــأن م ـش ــاركـته لـن ت ــأتـي
بجديد ،فـاقد الثقـة يف اآلخرين،

العـبقـريـة الــسيــاسيــة ،وذلك ألن
النـظــام البــوليــسي م ـدّ سلـطــانه
على كل أركان العـملية السـياسية
فأصابها بالشلل التام".
ويـذكـر الـدكتـور سعيـد جـانبـاً من

جيل سماته السلبية والالمباالة بسبب
مشاهدته تفشي الفساد يف شتى مجاالت
احلياة بينما يعجز القانون عن محاسبة
املفسدين.
يـ ـ ـ ــرى وعـ ـ ـ ــود ال ـكـ ـبـ ـ ـ ــار كـ ـ ـ ــاذبـ ـ ـ ــة
وبـ ـ ـ ــرامـجـه ــم أقـل م ــن أن حتـقـق
طموحاته".
ويخـتـتـم ال ــدكـت ــور عـب ــد الفـت ــاح
رسمـه مالمح هــذا اجلـيل قــائالً:
"هـو جيل بطـالة ،ال يـحب العمل
وال يجـ ـ ــده وال يـ ـ ــرغــب ف ــيه ،ألن
س ـ ـ ــوق الـع ـمـل ي ـت ـ ـطـلــب ق ـ ـ ــدرات
ومـواصفات خـاصة غـير مـوجودة
لديه ،كمـا أنه جيل خائف ،وقلق،
مـنكـسـر ،غـاضـب ،وغيـر مـطمـئن
وغيـر آمن على حـياته ،فضالً عن
أن يك ــون آمـنـ ـاً عل ــى م ـسـتقــبله"،
مــشيـراً إلــى أن "البـيئـة الـطـارئـة
التـي ولد فيها ونشأ وترعرع فيها
هــي ال ـتــي ش ـكّـلــت اخلـ ـصـ ـ ــائ ــص
الـسلوكـية لـدى هذا اجلـيل الذي
مي ـكـ ــن أن ن ـ ـ ـطـلـق عـل ـ ـيـه "ج ـ ـيـل
الطوارئ".
عصر مبارك
وم ــن جه ــته ،ي ـ ـ ــوضح الـ ـ ــدك ـتـ ـ ــور
محمد الـسيد سعيد ،نـائب مدير
مـ ــركـ ــز الـ ــدراسـ ــات الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
واإلسـتـ ــراتــيجـيـ ــة بـ ــاألهـ ــرام ،أن
"ع ـص ــر ال ــرئـيــس مـبـ ــارك وعل ــى
م ــدى  25ع ــام ــا مـتـ ــواصلـ ــة ،ذبح
هــذا اجلـيل .فهــو بـكل املق ــاييـس
العـصــر األكبــر كــآبــة يف تــاريـخنــا
الـوطني ،عصـر الطغـيان الظـاهر
لل ـ ــدول ـ ــة ،ح ـيــث أغـلِـقــت ج ـمــيع
منـافذ التعبيـر الوطني .فـاحلياة
اجلامعيـة مغلقة متـاماً ،ممـارسة
ال ـسـي ــاس ــة ممـن ــوع ــة يف ال ــوسـط
اجل ـ ـ ــامع ــي املف ـت ـ ـ ــرض أنه ج ــيل
املـ ـســتقــبل املـ ـس ـ ــؤول عــن إع ـ ــداد
وت ـ ـ ـ ــأهـ ـيـل أس ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ــذة ومـعـلـ ـم ــي
ومه ـنـ ـ ــدســي وأط ـب ـ ـ ــاء وعل ـمـ ـ ــاء
وساسة املستقبل".
ويقــول الــدكتــور سـعيــد" :احليــاة
اجلـامـعيــة انقـسـمت إلــى "شلل"،
والـثقــافــة ال ـسـيــاسـي ــة قلّــت ،ومت
ذبـح احلـ ـي ـ ـ ــاة ال ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ــاسـ ـي ـ ـ ــة يف
اجل ـ ـ ــامعـ ـ ــة ،واملـ ـ ــدارس أص ــبحــت
مـكلفة جـداً ،والتـربيـة السـياسـية
منعـدمـة ،فـضالً عن أنه ال تـوجـد
مـشـاركــة سيــاسيــة ،كمـا أنـه جيل
يـعـ ـ ـ ــان ــي م ــن فـقـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد يف

سِ ـمـ ــات ومـالمح جــيل ال ـطـ ــوارئ
فـ ـيـق ـ ـ ـ ــول" :إنـه جـ ـيـل يـحـ ـتـق ـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة ،ول ـ ـ ــديه م ــيل عـ ـ ــام
لالنسحاب من احلياة السياسية،
كمــا أنه جـيل مـسـتلـب سي ــاسي ـاً،
ومتغـرب إلـى حـد كـبيـر" ،معـتبـراً
أن "عـصر مبـارك هو عـصر إخالء
الفضاء العام من السياسة وملؤه
بــاالقـتـصــاد ،وهــو مــا أنـتج جـيالً
أكثـر اهتمـامـا بـالـ "بيـزنـس" علـى
حساب السياسة".
الغضب والتمرد
ويـتـســاءل الــدكـتــور رفـيق حـبـيـب
قـ ــائال" :مـ ــاذا يـنـت ـظـ ــر مـن جــيل
بهـذه املواصـفات؟! ويسـارع حبيب
ب ـ ــال ـ ــرد" :يـنـت ـظ ـ ــر مـنـه الغ ـضـب
والـتـم ــرد ،ألنه ي ــرى ع ــدم إت ــاح ــة
حـ ـيـ ـ ـ ــاة عـ ـ ـ ــادلـ ـ ـ ــة لـه م ــن اجلـ ـيـل
ال ـس ــابق ،ويـنـتـظــر مـنـه أن يكــون
ساخـطاً على األجيـال األكبر منه
الـتـي سـكـتــت علـ ــى أوضـ ــاع غـيـ ــر
عادلة يف اجملتـمع ،يُـنتظر منه أن
تكــون لــديه مـشــاعــر سلـبـيــة مـن
نظام احلكم".
ويحذر حـبيب من أن "هذا اجليل
هـو أشـبه بقـنبلـة مـوقـوتـة ،ميـكن
أن يثـور ويعتـرض ويتـمرد بـصورة
تـؤدي إلـى تـغييـر نظـام احلكم يف
م ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــر ،وهـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ــدث يف
االنتخـابــات البـرملــانيــة األخيـرة،
حـيـث ظه ــرت كـث ــاف ــة كـبـي ــرة مـن
الــشبـاب الـذيـن تتــراوح أعمــارهم
ب ــني  25 -18عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا ،وه ــم مم ــن
ولـدوا يف أجواء الـطوارئ ،لـوحظ
إقـب ــاله علــى الـتـصــويـت ،خــاصــة
أنهــم مت ق ـي ـ ــدهــم بـ ـشــكل آلــي يف
جداول االنتخابات".
ويختـتم الــدكتــور حبـيب حــديثه
مـؤكداً أن "هذه الفئـة من الشباب
أعـطـت أص ــواته ــا املع ــارض ــة ،ولـم
تعطهـا النـظام احلـاكم ،ممـا يدل
عل ــى ال ــرغـب ــة يف رفــض الـن ـظ ــام
والـتـمـ ــرد علــيه ورفــض أسـ ــالـيـب
حـك ـمـه ،وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــا أف ـ ـ ــرز رد فـعـل
إيجــابي غــاضب ورافـض لقــانــون
الطوارئ ونظام احلكم برمته".
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اجلوع والفقر يفتكان بدارفور

إنعدام املياه اجلارية والكهرباء واملدارس واملستشفيات

تنتشر القرى الـبائسة التي بالكاد
ميلـك سكــانهــا مــا يـقتــاتــون به يف
شمـال دارفور ،واالسـتثنـاء الوحـيد
وسط كـل هذا الفقـر بعض الـطرق
املعبـدة ومـدن معــدودة يصـل اليهـا
التيار الكهربائي.
ويقول احد سكان كركرة التي يبلغ
عـ ــدد سـك ـ ــانه ـ ــا نح ـ ــو ثالثـ ــة االف
شخــص والـ ـ ــواقع ـ ــة ش ـم ـ ــال ش ـ ــرق
الفاشـر ،مركز شـرق دارفور يف غرب
الـسـودان" ،نــرغب بـاحلـصــول علـى
عـدد اكبـر من اآلبـار .لـدينــا نقطـة
ميـاه واحـدة والـنبع اآلخـر القـريب
يقع علــى بعــد عـشــرة كـيلــومتــرات
من هنا".
وال يـ ــزال احلـمـ ــار يـ ـشـكل وســيلـ ــة
الـنـقل الـ ــرئـيـ ـسـيـ ــة لـ ـسـكـ ــان هـ ــذه
املـنـطقــة ،وبــالـتــالـي فــان قــطع كل
هـذه املسافـة سعيا وراء املـياه وسط
درجـ ـ ـ ـ ـ ــات حـ ـ ـ ـ ـ ــرارة ال حت ـ ـت ـ ـمـل يف
الغالب ،يشكل مهمة شاقة.
يف قــريــة جــوقــو جــوقــو الـتـي تعــد
 300نـسمـة والقــريبــة من الفـاشـر،
تـنـتـ ـشـ ــر االكـ ــواخ امل ـصـنـ ــوعـ ــة مـن

القــش .وب ــالـت ــالــي ميكـن الي ع ــود
ثقـ ــاب ان يـ ـشـعل قـ ــريـ ــة بـكـ ــامـلهـ ــا
خالل بـضع دق ــائق .ال تــوجــد مــاء
جــاريــة وال كهــربــاء وال مــدرســة وال
مستوصف.
وقــال اح ــد سك ــان القــريــة "لــديـنــا
اربع مــضخـ ــات اال ان ثالث ــا مــنه ــا
معطلة".
وتقـ ـ ــوم ثالث ش ـ ــاب ـ ــات ام ـ ــام اح ـ ــد
االكــواخ بـتكــديـس الــذرة الـبيـضــاء
يـحيط بهن عـدد من االطفـال وقد
التصق الذباب على وجه احدهم.
يف بل ــدة ك ــوم ــا الـتــي تعـ ــد  50الف
نسمـة ثالث سيـارات فقط متـوقفة
امـام منزل زعيم القرية ،وهو منزل
نـادر مبـني بـالـطني واحلجـارة ،الـى
جانب املدرسة واملسجد.
وال تقل مـدينـة الفـاشـر ،العـاصمـة
التــاريـخيــة لــدارفــور قـبل تقــسيـمه
ال ـ ــى ثالث والي ـ ــات يف  ،1993فقـ ــرا
عـن املـن ــاطق االخ ــرى .ويــبلغ ع ــدد
سك ــانه ــا  1993الف ــا .وهـي حتــصل
الـيــوم علــى م ـســاعــدات املـنـظـمــات
غيـر احلكـوميـة الدولـية والـوكاالت

االنـســانيـة والقـوة االفــريقيـة الـتي
اتخذت منها مقرا.
وب ـ ـ ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ـ ـ ــاء سـ ـي ـ ـ ــارات االج ـ ـ ــرة
الصـغيرة التي تتنـقل على الطريق
الـرئيسـية ،ال تـشاهـد يف املديـنة اال
سـي ـ ــارات رب ـ ــاعـي ـ ــة ال ـ ــدفع ت ـ ــابع ـ ــة
ملـن ـظـم ــات اجـنـبـي ــة .ام ــا ال ــسك ــان
فـيـتـنقل ــون علــى احلـمـيــر او سـيــرا
على االقدام.
وغـالبـا مـا تـسحل الطـرق التـرابيـة
يف موسم االمطار.
علـما ان السـودان ،الدولـة االكبر يف
اف ــريقـي ــا ،متـلك م ــوارد كـبـي ــرة مـن
الـنفـط والغـاز الـطـبيـعي .وتـربـتهـا
خصبة تسقيها مياه نهر النيل.
اال ان احل ـ ـ ـ ـ ــرب االهـل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
اجتـاحـت جنـوب الـبالد علـى مـدى
اكثــر من عـشـريـن سنــة والنـزاعـات
امل ـ ـسـلحـ ـ ــة ال ـت ــي شهـ ـ ــدهـ ـ ــا شـ ـ ــرق
ال ـس ــودان وغ ــربه ،ب ــاالض ــاف ــة ال ــى
الـنزاعات القبلـية يف دارفور ،جعلت
مهمــة تنـميــة االقليـم صعبــة علـى
احلكومات املتعاقبة.
وتـبلغ نــسب ــة االمي ــة اكث ــر من %60

بــني ال ـ ـسـك ـ ــان الـ ـ ــذي يع ـيـ ــش %40
مـنهـم حتت عـتب ــة الفقــر ،بحــسب
ارقــام نشـرتهـا وكـالـة االسـتخبـارات
املركزية االميركية.
وبـدأت حـركـة الـتمـرد يف دارفـور يف
ش ـبـ ـ ــاط  ،2003يف خـ ـضــم ال ـنـ ـ ــزاع
اجلـن ــوبـي ال ــذي انـته ــى يف ب ــداي ــة
 2005.وي ـ ـط ـ ـ ــال ــب املـ ـتـ ـم ـ ـ ــردون يف
دارفـ ــور بـت ـ ــوزيع اف ـضـل للـثـ ــروات،
علـمـ ــا ان الـفقـ ــر ي ـطـ ــول املـ ــوالـني
للـحكــومــة واملـنــاهـضـني له ــا علــى
السواء.
ويقـول ناشـط يف منظـمة انـسانـية
تـ ـ ـ ــابـعـ ـ ـ ــة لـالمم املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة "كـلـه ــم
يتساوون يف الفقر واالهمال".
وتكمن املفارقة يف ان النازحني الى
اخمليمات يجدون انفسهم اليوم يف
وضـع افضل مما كانوا عليه عندما
ك ــان ــوا يف ق ــراهـم ،فهـم يحــصل ــون
عـلـ ـ ـ ــى املـ ـيـ ـ ـ ــاه وال ـ ـطـعـ ـ ـ ــام والـعـالج
والتعليم مجانا.
ويـقـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــط يف اجملـ ـ ـ ـ ــال
االنـ ـس ـ ــانــي ان بعــض الـ ـسـك ـ ــان يف
الفـ ـ ــاش ـ ـ ــر يقـ ـص ـ ـ ــدون مخ ـي ـمـ ـ ــات

الـن ــازحـني اجمل ــاورة يف زام زام واب ــو
شوك للحصول على املياه.
وي ـت ـ ــابـع "له ـ ــذا ال ـ ـس ـب ــب ،نح ـ ــاول
اخل ــروج مـن اخملـيـم ــات وال ــذه ــاب
الـ ـ ــى الق ـ ــرى مــن اجل م ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة
الناس الذين ال يزالون يف منازلهم
وجتنيبهم القدوم الى اخمليمات".
وي ـنـ ــص اتفـ ـ ــاق ال ـ ــسالم الـ ـ ــذي مت
الـتوقيع عـليه يف اخلامـس من ايار
بـني احلـكـ ــومـ ــة وحـ ــركـ ــة الـتـمـ ــرد

الـرئيـسيـة يف دارفور ،حـركة حتـرير
الـسـودان ،علـى انـشــاء صنــدوق من
اجل اع ــادة اعـم ــار وتـنـمـي ــة دارف ــور
علــى ان تــدفـع حكــومــة اخلــرطــوم
مـبـلغ  700ماليـني دوالر لل ــوالي ــات
الثالث يف دارفور.
اال ان ح ـ ــرك ـتــي مت ـ ــرد اخ ـ ــريــني ال
ت ـ ــزاالن ت ـ ــرف ـض ـ ــان ت ـ ــوقـيـع اتف ـ ــاق
السالم وتطالبان باملزيد.
وكاالت

