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رجال أعمال ببدل عسكرية السودان :مناقشة التحول
زياد منى *

م ــن ال ـغــريــب أن ــه فــات ـنــا ،جـمـيـعــا ،تـقــريـبــا ،أن
االن ـت ـف ــاض ــة األول ـ ـ ــى ض ــد ط ــاغ ـي ــة م ــن ط ـغــاة
العالم العربي اندلعت فــي الـســودان فــي عام
 ،1985ضــد املخلوع جعفر النميري ،لكن ما
ح ــدث ه ــو ان ـت ـقــال الـسـلـطــة إل ــى الـتـكـفـيــريــن
مــن اإلخ ــوان املسلمني ،كما جــرى الحـقــا ،وإن
مؤقتًا ،في مصر وتونس.
الحديث في دور القوات املسلحة السودانية
اقتصاديًا يتطلب العودة إليه منذ االستقالل
حـيــث خضعت للحكم الـعـسـكــري بــن عامي
 1958و ،1964وبني عامي  1969و ،1985ومنذ
ع ــام  1989إل ــى يــومـنــا ه ــذا .ال ـقــوات املسلحة
ال ـس ــودان ـي ــة ات ـخ ــذت م ــواق ــف م ـحــايــدة تـجــاه
االنـتـفــاضــات الشعبية ،مــا أفـســح فــي املـجــال
أمام هزيمة أنظمة الطغاة .لكنها أجبرت على
االنخراط في حروب أهلية أو حروب انفصال
منذ عــام  ،1956باستثناء فـتــرة األح ــد عشر
عامًا التي أعقبت توقيع اتفاقي أديــس أبابا
عــام  .1972بعد ذل ــك ،اسـتــولــت مجموعة من
الـضـبــاط املـتـطــرفــن عـلــى السلطة ع ــام 1998
وما زالوا متمسكني بالكرسي اللعني.
هـ ــذه ال ـط ـغ ـمــة ال ـج ــدي ــدة/ال ـق ــدي ـم ــة ،أدخ ـل ــت
تـ ـع ــدي ــات ب ـن ـي ــوي ــة ع ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
السودانية ووسعت من نشاطها االقتصادي
خصوصًا بني عام  2000و 2011إبان الطفرة
النفطية .إع ــادة هيكلة الـقــوات املسلحة هذه
تطلبت العمل على اتجاهني هما االقتصادي
والفكري ،آخذين في االعتبار مكونات الدولة
اإلثنية أو الثقافية /الدينية املختلفة ،إضافة
إلى االتجاهات السياسية املصاحبة.
التزاوج بني قيادات القوات املسلحة والحكم
دفع بأحد املحللني إلى وصف النظام القائم
في السودان بأنه رأسمالية حزبية ـ طفيلية،
وبـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة حـ ـي ــث اس ـت ـح ــال
الجيش ،بمختلف قطاعاته ،إلى بيروقراطية
معسكرة.
ابـتـ ً
ـداء من الطفرة النفطية آنفة الذكر ،اندلع
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ص ـ ــراع ب ــن الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
م ــن ج ـهــة واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات م ــن ج ـهــة أخـ ــرى،
ممثلة ب ــ«ج ـهــاز األم ــن وامل ـخ ــاب ــرات الــوطـنــي
الـســودانــي» و«ق ــوات الدعم السريعة» والــذي
قاد إلى تشكيل االقتصاد في تلك الدولة.
مــن املـهــم هنا التنويه إلــى أن معظم ضباط
القوات املسلحة السودانية كانوا من املثقفني
ويشكلون جزءًا من الطبقة الوسطى في البالد
الثقافة العالية لدى كافة السودانيني
(درجة ُ
كثيرًا ما أهملت في املاضي) .وكما هو الحال
في كثير من الحاالت ،فإن معظم جنود القوات
املسلحة السودانية وضباط الصف أتــوا من
املحيط وانتموا إلــى الطبقة العاملة ،لكنهم
وجدوا أنفسهم في خدمة الطبقات املالكة.
ّ
فــي أعـقــاب تسلم الجيش الـســودانــي بقيادة
ال ـج ـن ــرال ع ـب ــود سـ ــدة ال ـح ـكــم وت ــول ــي حــزب
األم ــة اإلخــوانــي رئــاســة الـ ــوزراء ،فتح املجال
أم ـ ــام ف ـئ ــات واسـ ـع ــة م ــن ال ـش ـعــب لــانـضـمــام
إلـ ــى الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ،وت ـس ـل ـم ـهــم مـنــاصــب
عليا فيها ،قاد ،ضمن أمور أخرى إلى ظهور
مجموعة مــن الـضـبــاط املنتمني إل ــى الطبقة
الــوسـطــى وحــامـلــي الـفـكــر الـتـقــدمــي .ه ــذا قــاد

إلـ ــى انـ ـ ــدالع ص ـ ــراع داخ ـ ــل الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
السودانية ،حيث انضم كل طرف إلى طبقته
أو حــزبــه الـسـيــاســي .ه ــذا االن ـق ـســام الطبقي
رافقه انقسام إثني أيضًا.
االن ـق ـســام الـطـبـقــي ق ــاد إل ــى م ـحــاولــة زعــزعــة
ال ـقــوات املسلحة الـســودانـيــة وإفـســادهــا عبر
إقحامها في الزراعة اآللية ،مع أن هذا لم ِّ
يؤد
إلى نشوء فئة رجال أعمال من الضباط .هذا
الحال استمر حتى أواخــر سبعينيات القرن
املاضي.
الـصــراع بــن الفئتني ،الـبــرجــوازيــة الصغيرة
والضباط التقدميني وصل إلى مرحلة صدام
فــي ع ــام  ،1964تـحــديـدًا عـلــى خلفية املــوقــف
الواجب اتخاذه تجاه االنتفاضة الجماهيرية
التي اندلعت في البالد ضد الحكم العسكري.
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،الـتــأثـيــر ال ـنــاصــري وصــل
إل ــى ال ـق ــوات املـسـلـحــة ال ـســودان ـيــة ،وق ــاد إلــى
تشكيل خاليا من «الضباط األحــرار» أجبرت
حكم الجنرال عبود على التخلي عن السلطة
استجابة لالنتفاضة الجماهيرية التي كانت
تطالب بإنهاء الحكم العسكري.
هذا التحرك قاد إلى هزيمة فئة كبار الضباط
وح ـل ـف ــائ ـه ــم مـ ــن ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــن امل ـحــاف ـظــن
ف ــي امل ـج ـت ـمــع .ل ـكــن ال ـق ــوى الــرج ـع ـيــة تمكنت
م ــن االن ـق ــاب عـلــى ال ـن ـظــام الـتـقــدمــي وأعـقــب
ذل ــك ع ــرب ــدة وهـسـتـيــريــة إخــونـجـيــة مـعــاديــة
ل ـل ـش ـيــوع ـيــة ،م ــدع ــوم ــة أم ـي ــرك ـي ــا وم ـص ــري ــا،
تمثلت ،ضمن أمور ،في طرد أعضاء البرملان
ال ـس ــودان ــي ال ـش ـيــوع ـيــن وت ـعــديــل الــدس ـتــور
لحظر ال ـحــزب الـشـيــوعــي ال ـســودانــي مــا أدى
بالضرورة إلى إضعاف الروابط واالتحادات
والـ ـنـ ـق ــاب ــات الـ ـت ــي ك ـ ــان ل ـل ـي ـســار ال ـس ــودان ــي
األغلبية فيها .هستيريا مـعــاداة الشيوعية
وك ــل مــا يـمــت لـلـيـســار بـصـلــة ق ــاد إل ــى إعــان
ّ
اإلخــونـجـيــة املــدعــومــة أمـيــركــا إلــى شــن حرب
على كافة القوى اليسارية في املجتمع.
ه ــذا الــوضــع اسـتـمــر حـتــى ع ــام  1969عندما
أنـ ـج ــز «الـ ـضـ ـب ــاط األحـ ـ ـ ـ ــرار» بـ ـقـ ـي ــادة جـعـفــر
ال ـن ـم ـي ــري ،ان ـق ــاب ــا أدى إلـ ــى إنـ ـه ــاء ال ـح ـيــاة
السياسية في البالد .ولم تمض فترة طويلة
حتى اندلع الصراع بني الجناحني في القوات
املسلحة السودانية ،أي اليسار والشيوعيون
من جهة والناصريون اليمينيون املحافظون
من جهة أخرى.
في تموز عام  ،1971أنجز الضباط اليساريون
فــي ال ـقــوات املـسـلـحــة الـســودانـيــة ث ــورة ،على
شكل انقالب ،ذلك أنهم أعلنوا إصرارهم على
عكس سياسات النميري املوالية لواشنطن
وإصرارهم على محاربة االستعمار الجديد.
لكن االنـقــاب /الـثــورة لم تــدم ،حيث سارعت
الـقــوى اليمينية املحلية والعربية والدولية
للتدخل املباشر ،وفي مقدمتهم نظامي أنور
السادات ومعمر القذافي ،إضافة إلى املليونير
السوداني خليل عثمان.
عقب ذلك ،قام نظام جعفر النميري بالتصالح
م ــع ال ـج ـن ــوب االن ـف ـص ــال ــي ،وت ـغ ـي ـيــر مــذهــب
الـ ـق ــوات املـسـلـحــة ح ـيــث ص ــار ع ـلــى ضـبــاطــه
القسم بــالــوالء للنظام وليس للوطن .وعقب
ذلـ ــك س ـل ـس ـلــة م ــن ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
تمثلت في «الباب املفتوح» تدعمها مشيخات
ال ـع ـم ــول ــة والـ ـعـ ـم ــال ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـن ـف ـط ـيــة،

ومعسكر دول حلف األطلسي.
في عام  ،1982أصدر جعفر النميري مرسوم
بتشكيل «التعاونية االقتصادية العسكرية»
( )1انظر Bienen, H.S., and J. Moore, «The
»Sudan» Military Economic Corporations
,4 .No ,13 .Armed Forces and Society Vol
 ،»516–489 .pp ,1987وحدد هدفها بالتالي:
 اسـتـخــدام امل ــوارد الــزائــدة لـلـقــوات املسلحةلدعم االقتصاد الوطني.
 تحسني األوضاع املعيشية ألعضاء القواتاملسلحة.
 توفير كافة احتياجات القوات املسلحة منذخيرة ومعدات وأسلحة ،وغيرها ،وتسهيل
النشاط االقتصادي للقوات املسلحة.
 رفع مستوى أداء أفــراد القوات املسلحة فياملجال التقني اإلداري.
القوات املسلحة السودانية باشرت نشاطها
االقـتـصــادي غاية فــي الـتــواضــع بجمع بقايا
ال ـب ـض ــائ ــع املـ ـسـ ـت ــوردة وامل ــركـ ـب ــات وغ ـيــرهــا
وإعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ــدويـ ــرهـ ــا .أم ـ ــا ه ـ ــدف ال ـت ـع ــاون ـي ــة
االقـتـصــاديــة الـعـسـكــريــة ،فـكــانــت إع ــادة بنية
ال ـقــوات املسلحة وتحويلها إلــى فئة طبقية
مستقلة وجــودهــا مرتبط باستمرار النظام.
وكــذلــك تــأسـيــس عــاقــة بــن ال ـقــوات املسلحة
الـ ـس ــودانـ ـي ــة وط ـب ـق ــة رجـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ال ــذي ــن
زودوا كبار الضباط بالبضائع االستهالكية
وباملركبات الفخمة.
ح ـكــم جـعـفــر ال ـن ـم ـيــري األت ــوق ــراط ــي أضـحــى
بذلك مرتكزًا إلى أجهزة االستخبارات ما أدى
إلــى بــروز تذمر في صفوف القوات املسلحة،
التي اخترقتها حركات إسالمية التي أضحت
ال ـق ــوة الــرئ ـي ـســة ال ـثــال ـثــة ف ــي ان ـت ـخــابــات عــام
 .1986بعده تسلم املشير عبد الرحمن سوار
الذهب ملدة عام وسلم السلطة ملمثلي الشعب.
انتفاضة عــام  1985بقيادة النقابات املهنية
والـعـمــالـيــة ،املـتـحــالـفــة مــع الـحــركــة الشعبية
لتحرير السودان ،التي أعلنت اإلضراب العام،
طــال ـبــت ب ـحــل أجـ ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات وط ــرد
الفاسدين وإيـقــاف العمل بقوانني الشريعة.
لكن القوات املسلحة التي اخترقتها الحركات
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة رف ـ ـضـ ــت مـ ـطـ ـل ــب وق ـ ـ ــف ال ـع ـم ــل
بالشريعة وطــالـبــت جـيــش تـحــريــر الـســودان
بتسليم أسلحته أو!...
إس ـق ــاط ن ـظــام الـنـمـيــري أدى إل ــى ق ـيــام حكم
إسالمي عسكري متحالف مع حزب «اإلخوان
امل ـس ـل ـمــن» ب ـق ـيــادة ح ـســن ال ـت ــراب ــي الـ ــذي لم
يـخــف امـتـعــاضــه مــن الـعـسـكــر ،ام ـتــد مــن عــام
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مــا إن تسلم اإلســامـيــون الحكم حتى قاموا
ب ـطــرد ك ــل مـعــارضـيـهــم م ــن ال ـق ــوات املسلحة
وأغ ـ ـ ـ ـ ــروا الـ ـضـ ـب ــاط املـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن ب ـم ـك ــاف ــآت
لتأسيس أعمالهم ال ـحــرة ،واسـتـيـعــاب بقية
كبار الضباط في شبكات الرأسماليني.
نـجــح ح ــزب «اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن» فــي تدبير
االنقالب بفضل «النظام الخاص» التابع لهم
الــذي تعود جــذوره إلى حسن البنا ،والهدف
ح ـمــايــة ال ـح ــرك ــات اإلس ــام ـي ــة م ــن اخـتــراقـهــا
عـ ـب ــر ال ـ ِـع ـل ـم ــان ـي ــن وال ـ ـي ـ ـسـ ــار .وقـ ـ ــد أشـ ــرف
النظام الـخــاص هــذا على تــدريــب «اإلخ ــوان»
واملناصرين عسكريًا ،في املدارس والجامعات
ومختلف األحياء.

سـيـطــرة ح ــزب ال ـتــرابــي عـلــى الـجـيــش حــولــه
إل ــى أداة لـحـمــايــة ج ــزء م ــن املـجـتـمــع ودول ــة
«اإلخوانجية» ،ما قاد إلى طرد آالف من كوادر
الـقــوات املسلحة السودانية وضباطها .كما
صدرت أحكام بالقتل على قادة كافة الحركات
التي تحدت حكم االنقالبيني اإلخونجية.
هذا التطور الخطير في بنية القوات املسلحة
قــاد إلــى ابـتــداع التكفيريني مفهوم «الشعب
املقاتل» ،إضافة إلى طرح مفهوم الجهاد (ضد
م ـ ــن؟!) .كـمــا أس ــس الـتـكـفـيــريــون مليشياتهم
املسلحة بسبب عدم ثقتهم بالقوات املسلحة
السودانية وقياداتها .وفي مرحلة الحقة تم
تأسيس قــوات العشائر املسماة «املراحيل»،
الـتــي ت ـطــورت الحـقــا لتضحي «الجنجويد»
الـتــي حــاربــت فــي غــربــي ال ـبــاد .أمــا عــدم ثقة
ق ـيــادات األحـ ــزاب التكفيرية بالجيش فـقــاد،
ضمن أمــور أخــرى ،إلى ازديــاد االعتماد على
جـ ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات الـ ـ ــذي أضـ ـح ــى أقـ ـ ــوى مــن
القوات املسلحة السودانية.
عملية محاصرة اإلسالميني للقوات املسلحة
السودانية تجلى أيضًا في عدم احترام نظام
تسلسل املرتبات فيه ،إضافة إلى عدم احترام
التسلسل الزمني للترقيات .هذا أدى إلى بروز
فـئــة فــي الـجـيــش تتمتع بــامـتـيــازات خــاصــة،
خصوصًا بعد تأسيس «منظمة الشهيد».
اإلفـســاد فــي الـقــوات املسلحة ،وفــي قياداتها
تحديدًا ،أدى ،ضمن أمــور أخــرى ،إلــى تخلي
القيادات اإلخوانية عن مبدأ «الجهاد» الذي
أط ـل ـق ـتــه ض ــد الـ ـق ــوى الــوط ـن ـيــة وال ـي ـس ــاري ــة،
وتبنت سياسة نفعية تتمثل بالتعاون مع
معاد للنظام ،ومن ذلك التعاون مع
أي طرف
ٍ
الحركة االنفصالية في الجنوب ،والجنجويد
في دارفور ،وجيش الرب في أوغندا.
هذا كله يظهر مدى رعب نظام «اإلخوان» من
الـقــوات املسلحة الـســودانـيــة ،مــا عنى إلحاق
أكبر األضرار باملؤسسة املفترض أنها أقيمت
للدفاع عــن الــوطــن .وثمة مــؤشــرات أن بعض
ال ـض ـب ــاط ف ــي الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ـســودان ـيــة
دخـلــت هــي وق ـيــادات املـخــابــرات فــي صفقات
تجارية غير شرعية ما أدى في نهاية املطاف
إل ــى إض ـع ــاف ال ـط ــرف األول ع ـلــى ن ـحــو غير
مسبوق ،ولــم يعد بإمكانها إعــادة األمــن إلى
الـبــاد ضــد الـحــركــات االنفصالية فــي أقاليم
دارفور والنوبة والنيل األزرق.
تمرير دستور عام  1998حول البالد إلى دولة
ذات ح ــزب واحـ ــد ،هــو ح ــزب املــؤتـمــر بـقـيــادة
حسن الترابي ،لكن هذا لم يسر قيادات القوات
املـسـلـحــة ال ـســودان ـيــة الـعـلـيــا وف ــي مقدمتهم
عـمــر الـبـشـيــر ورف ــاق ــه مــن اإلســام ـيــن ،وقــاد
فــي نهاية املـطــاف إلــى القضاء على «النظام
الخاص» ،وتسلم العسكر قيادة النظام.
إض ـ ـ ـعـ ـ ــاف «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة
ال ـســودان ـيــة ح ـ ّـد مــن مـقــدرتـهــا عـلــى مــواجـهــة
ال ـح ــرك ــات االن ـف ـصــال ـيــة م ــا دف ــع ال ـن ـظــام إلــى
زيادة الضرائب واتباع سياسة الخصخصة
وإقــامــة تـشــارك مــع شــركــات آسيوية لتطوير
ص ـن ــاع ــة األس ـل ـح ــة ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان .ك ـم ــا دع ــا
النظام الصني للتنقيب عن النفط في البالد
في املناطق التي عملت فيها شركة شيفرون
في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات.
ومــع حلول عــام  1999بــدأ الـســودان بتصدير

عدالة غوتيريس
علي عوباني *
ُت َّ
ضرج الطفولة بدمائها ،وتتناثر أشالؤها
كــل يــوم ،فــي عالم يدعي التمدن والتحضر
والرقي .باألمس ذبحت براءتها بعد حصار
جــائــر لـلـفــوعــة وك ـفــريــا فــي حــي الــراشــديــن،
وق ـبــل شـهــر واح ــد وف ــي لـيـلــة ظـلـمــاء افتقد
بــدرهــا بمقتل ع ـشــرات األط ـف ــال عـلــى أيــدي
«الـتـحــالــف األمـيــركــي الــدولــي» فــي املــوصــل،
ومنذ أكثر من سنتني وآلة القتل السعودية
تحصد آالف األطفال في اليمن ،وقبلها في
الـبـحــريــن ولـبـنــان (قــانــا األولـ ــى والـثــانـيــة)،
أمــا في فلسطني ِّ
فحدث وال حــرج ،فالقائمة
تطول والـتـعــداد ال ينتهي مــن محمد الــدرة
وفارس عودة إلى ما ال نهاية.
كل ذلك واألجساد الطرية ال تجد لها ناصرًا
وال معينًا فــي عــالــم «م ـتــوحــش» يستقوي

بجبنه على براءتها وطراوة عظمها .وحتى
ّ
املنظومة الدولية التي أوجدت لحل النزاعات
وحماية القيم بعد الحروب العاملية ،أضحت
بأجهزتها الحقوقية واإلنسانية املختلفة
وبـكــل أســف أسـيــرة للضغوطات الصهيو-
أم ـيــرك ـيــة وم ـج ــرد ش ــاه ــد زور ،ب ــل وصـلــت
بضحالتها وخوائها إلى أبعد من ذلك إلى
ّ
حد ّ
«تقمص» دور محامي الدفاع عن الجالد
القاتل بوجه الضحية البريئة.
تقتل األطفال وتسفك دماءهم بدم بــارد كل
يوم من دون أن تفقه أي ذنب ارتكبت ،فيما
يـقــف الـعــالــم مـتـفــرجــا ،وإن تــوزعــت األدوار
بــن غ ــرب يـحــاضــر بعفة الـحــريــة والـحـقــوق
والــديـمــوقــراطـيــة ،وال يطبق مــن شعاراتها
شيئًا ،وبني دول ومجموعات إرهابية تقتل
األطـ ـف ــال وت ـم ـشــي ف ــي ج ـنــازات ـهــم كــأمـيــركــا
والسعودية وإسرائيل و«داع ــش» و«جبهة

ال ـن ـصــرة» ،وب ــن مـنـظـمــات دول ـيــة رؤوسـهــا
م ـتــواط ـئــة بــالـتـغـطـيــة وإخـ ـف ــاء امل ـع ــال ــم كي
تكتمل عـنــاصــر الـجــريـمــة الـكــامـلــة وتضيع
الحقيقة وال تتحقق العدالة.
وتـكـبــر الفضيحة أكـثــر فــأكـثــر أم ــام فظاعة
الـصـمــت الـغــربــي املـطـبــق ال ــذي يـســود عقب
ك ـ ــل ج ــريـ ـم ــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة وآخـ ـ ــرهـ ـ ــا امل ـ ـجـ ــزرة
املـهــولــة بـحــق أهــالــي الـفــوعــة وكـفــريــا الــذيــن
سالت دماؤهم وامتزجت بتراب الوطن في
الــراشــديــن .فــأمـيــركــا وال ـغــرب الــذيــن تباكوا
ح ـت ــى األمـ ـ ــس الـ ـق ــري ــب ع ـل ــى ص ـ ــور مـ ّ
ـزي ـفــة
ومـصـطـنـعــة ف ــي خ ــان ش ـي ـخــون ،وأغــرقــونــا
بدموعهم ،ومشاعرهم الجياشة حتى كدنا
ن ـص ــدق أن قـلــوبـهــم الــرق ـي ـقــة ال تـحـتـمــل أن
تـخــدش إنسانيتهم مــن ق ـســاوة مــا يـجــري،
وق ـفــوا وب ـكــل أس ــف مـتـفــرجــن عـلــى مـجــزرة
اإلرهابيني في الراشدين برغم قساوتها.

ربـ ـم ــا يـ ـك ــون املـ ــوقـ ــف األم ـ ـيـ ــركـ ــي م ـف ـهــومــا
ومـتــوقـعــا م ــن دولـ ــة اع ـت ــادت قـتــل شعوبنا
بأسلحتها كل يوم ،لكن ما ال يمكن أن ُيفهم
هــو مــوقــف «املــؤتـمـنــن» على معشر «األمــم
امللتحفة» بالخزي والتبعية والعار ،الخانعة
ل ـل ـب ـت ــرودوالر ،وع ـلــى رأس ـه ــم األمـ ــن ال ـعــام
الجديد لألمم املتحدة انطونيو غوتيريس
ال ـ ــذي اك ـت ـفــى ب ــرغ ــم هـ ــول وف ـظ ــاع ــة املـشـهــد
ببضع كلمات ،قيلت بالنيابة عنه ومضى،
وكــأن شيئًا لــم يـحــدث ،كلمات حدثنا فيها
سعادته عــن «عــدالــة دولـيــة» ،لكن أي عدالة
تلك؟ بالطبع هــي ليست عــدالــة على قياس
ض ـحــايــا ال ـف ــوع ــة وك ـف ــري ــا ،ف ـلــم ي ـح ــدث في
تاريخ منظمته الدولية أن أنصفت صاحب
ح ــق .إن ـه ــا «ع ــدال ــة غــوت ـيــريــس» ال ـج ــدي ــدة،
ع ــدال ــة كـتـلــك ال ـتــي دفـعـتــه قـبــل شـهــر واح ــد
فـقــط إل ــى سـحــب تـقــريــر أم ـمــي ل ــ«اإلس ـكــوا»

