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العالم

السودان

نظام البشير والجهاديون :تعاون لقمع المعارضة ...واحتضان إقلي ـ
بتأثير من حسن الترابي ،ادى السودان في
التسعينيات دورًا مهمًا لتجميع الحركات
ّاإلسالمية المتباعدة آنذك ،لكن يبدو راهنًا
أن نظام البشير يذهب إلى ما هو أبعد بكثير
يعود بني فترة وأخرى طرح العالقة
ال ـش ــائ ـك ــة ال ـت ــي ت ـج ـمــع ب ــن ال ـن ـظــام
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي واح ـ ـت ـ ـضـ ــان وت ـك ــوي ــن
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ف ـ ــي الـ ـب ــاد
لـعــدد مــن الـجـهــاديــن ذوي األص ــول
ّ
األفــريـقـيــة .وبــرغــم أن عــاقــات نظام
ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ب ــال ـح ــال ــة ال ـج ـه ــادي ــة
(ف ــي أفــري ـق ـيــا خ ـصــوصــا) ملتبسة،
ل ـك ــن مـ ــن امل ـ ـفـ ــارقـ ــات أنـ ـ ــه فـ ــي خ ــال
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ان ـ ـضـ ــم الـ ـ ـس ـ ــودان
إل ـ ــى «الـ ـتـ ـح ــال ــف اإلس ـ ــام ـ ــي» الـ ــذي
أنشأته السعودية بـهــدف «محاربة
اإلره ــاب» .وسبق ذلــك ،ابتعاد نظام
ال ـب ـش ـيــر ع ــن س ـي ــاس ــات ــه اإلق ـل ـي ـم ـيــة
املعهودة (وعــن إي ــران) ،مقتربًا أكثر
فــأك ـثــر م ــن ال ـس ـع ــودي ــة« ،وم ـن ــذ ذلــك
الحني استثمرت الرياض حوالي 11
مليار دوالر في السودان ،وتجاهلت
األمــر الدولي بالقبض على الرئيس
ع ـم ــر ال ـب ـش ـيــر ف ـس ـم ـحــت ل ــه ب ــزي ــارة
املـمـلـكــة ،وف ــي كــانــون الـثــانــي قطعت
الـ ـخ ــرط ــوم ع ــاق ــات ـه ــا م ــع طـ ـه ــران»،
كـ ـم ــا يـ ــذكـ ــر تـ ـق ــري ــر نـ ـش ــرت ــه وك ــال ــة
«روي ـ ـت ـ ــرز» أمـ ـ ــس .ويـ ـض ــع ال ـت ـقــريــر
الـتـغـ ّـيــر ف ــي ال ـس ـيــاســات الـســودانـيــة
فــي نـطــاق ان ـضــواء ال ـس ــوادان ضمن
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة «ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ف ــي
ع ـهــد امل ـل ــك س ـل ـمــان لـتــوسـيــع نـطــاق
مواجهتها مع إيــران في ما يتجاوز
حدود منطقة الشرق األوســط ،وذلك
دون أن تعتمد اعـتـمــادا كـبـيــرا على
حلفائها في الغرب».

«وحدات جهادية» في
الجامعات
وي ـب ــدو ان ـض ـمــام الـ ـس ــودان إل ــى ذلــك
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» مـ ـف ــارق ــة،

إذ أعـ ـ ــادت وك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ــرس»،
أم ـ ـ ــس ،ط ـ ــرح ع ــاق ــة نـ ـظ ــام ال ـب ـش ـيــر
بالجهاديني ،في تقرير كان عنوانه:
«وحـ ـ ـ ــدات ج ـه ــادي ــة ف ــي ال ـجــام ـعــات
ً
ت ـث ـيــر جـ ـ ــدال ف ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان» .ووف ــق
التقرير ،فقد أنشئت تلك «الوحدات
الجهادية» في الجامعات السودانية
ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات لـ ــدعـ ــوة ال ـ ـطـ ــاب إل ــى
التطوع للمشاركة فــي القتال أثناء
الحرب بني شمال السودان وجنوبه
الـ ـت ــي انـ ـتـ ـه ــت عـ ـ ــام  2005ب ـتــوق ـيــع
اتـفــاق س ــام .وذك ــر أنــه بينما يدعو
مدافعون عن حقوق اإلنـســان وقــادة
م ـعــارضــون ونــاش ـطــون إل ــى تفكيك
تلك الوحدات التي يتهمونها بالعمل
ع ـلــى «ق ـم ــع ت ـح ــرك ــات امل ـع ــارض ــن»،
كـمــا يـشــرح ط ــاب ،ق ــال الـقـيــادي في
حــزب «املــؤتـمــر الشعبي» املـعــارض،
حسن الحسني ،في اجتماع األسبوع
املاضي ،إن «تلك الوحدات الجهادية
مـســؤولــة عــن الـعـنــف فــي الجامعات
ويجب إغالقها».
وفي التقرير ،يشرح أحد قادة طالب
امل ـعــارضــة ف ــي «جــام ـعــة ام درمـ ــان»،
طـ ــال ـ ـبـ ــا عـ ـ ـ ــدم ك ـ ـشـ ــف اسـ ـ ـم ـ ــه خ ــوف ــا
م ــن ت ــوق ـي ـف ــه م ــن ق ـب ــل جـ ـه ــاز األم ــن
وامل ـ ـخـ ــابـ ــرات ،أن «ال ـ ـحـ ــرب األه ـل ـيــة
ان ـت ـه ــت اآلن ،ل ـك ــن الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــا زال
يـسـتـخــدم تـلــك ال ــوح ــدات الـجـهــاديــة
ملـهــاجـمــة امل ـع ــارض ــن م ــن ال ـط ــاب».
فـيـمــا ي ــرى طــالــب م ـع ــارض آخ ــر من
«جــام ـعــة ال ـخ ــرط ــوم» أن «ال ــوح ــدات
ال ـج ـه ــادي ــة امل ــدع ــوم ــة م ــن الــرئ ـيــس
(عمر) البشير وحزب املؤتمر الوطني
ُ
(الحاكم) تستخدم لتخزين األسلحة
واحـتـجــاز الـطــاب املـعــارضــن داخــل
الجامعات».
وك ـ ــان م ـئ ــات م ــن طـ ــاب ال ـجــام ـعــات
ال ـســودان ـيــة ق ــد اح ـت ـجــوا مـ ــرات عــدة
ضـ ــد ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،بـمــا
فــي ذلــك التعامل مــع مناطق الـنــزاع
فــي دارف ــور وجـنــوب كــردفــان والنيل
االزرق وكـ ــذلـ ــك مـ ــن أج ـ ــل امل ـطــال ـبــة
بإطالق سراح زمالئهم الذين يجري
اعتقالهم أثناء تظاهرات ،وفق وكالة

يلجأ النظام إلى «الوحدات الجهادية» لمهاجمة الطالب المعارضين (أ ف ب)

«ف ـ ــران ـ ــس ب ـ ـ ـ ــرس» .وفـ ـ ــي األس ــابـ ـي ــع
املــاضـيــة وقـعــت عــدة اشتباكات بني
طـ ــاب ج ـ ُـام ـع ــات س ــودانـ ـي ــة وقـ ــوات
األم ـ ـ ــن ،وقـ ـت ــل ط ــال ـب ــان وج ـ ــرح ع ــدد
آخ ـ ــر اث ـ ـنـ ــاء الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،مـ ــا أج ـبــر
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات عـ ـل ــى ت ـع ـل ـي ــق الـ ــدراسـ ــة
بعدد من الجامعات .وقالت منظمة
«هيومن رايتس ووتــش» ،في تقرير
ّ
الشهر املاضي ،إن «هناك قلقا بسبب
تـ ـق ــاري ــر تـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن م ـج ـم ــوع ــات
طالبية تتبع للحكومة تساند قوات

األمــن بالقضاء على املـظــاهــرات بما
في ذلك استخدام الذخيرة الحية».
وأع ـ ـ ــاد ت ـق ــري ــر ال ــوك ــال ــة ربـ ــط ن ـشــأة
«ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــة» ب ــوص ــول
الرئيس ،عمر البشير ،إلــى السلطة،
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرط ـ ـ ــوم فـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم
اإلسـ ــامـ ــي ف ــي ع ـق ــد الـتـسـعـيـنـيــات.
ون ـ ـقـ ــل ع ـ ــن االس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ف ـ ــي «ج ــام ـع ــة
ال ـخــرطــوم» ،محمد ال ـجــاك ،قــولــه إن
«ع ـ ــددا م ــن ط ــاب ال ـجــام ـعــات قتلوا
أثناء مشاركتهم في الحرب االهلية

ب ــن ال ـش ـمــال وال ـج ـن ــوب» ،فـيـمــا قــال
رئـ ـي ــس ت ـح ــري ــر ص ـح ـي ـفــة «اي ـ ــاف»
خــالــد الـتـجــانــي ،وال ــذي كــان ناشطا
خالل دراسته الجامعية ،إن «الحرب
انتهت والــوحــدات الجهادية جلبت
مـيــدان القتال للجامعات» .وأوضــح
ّ
الـتـجــانــي أن ه ــذه ال ــوح ــدات «تعمل
اآلن ملساندة قــوات االم ــن ...أعــدادهــم
ل ـي ـس ــت ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،ل ـك ـن ـه ــم م ـن ـظ ـمــون
بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة ج ـ ـي ـ ــدة وي ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون عــن
النظام».

وجهة نظر

عن مشاريع «البطالة» في فلسطين
عبد الرحمن نصار
يبحث الـشـبــاب الفلسطينيون مـمــن لم
يحالفهم الـحــظ فــي الـحـصــول مباشرة
ع ـلــى وظ ـي ـفــة جـ ـي ــدة ،ب ـعــد ال ـت ـخ ــرج في
الجامعات ،عن فــرص التشغيل املؤقت،
الـ ـت ــي ت ـس ـمــى ف ــي املـ ـتـ ـع ــارف الـشـعـبــي
«ال ـب ـطــالــة» .أول مــن ب ــادر إل ــى ط ــرح هــذه
املشاريع هي املؤسسات الدولية ،الكبيرة
وامل ـت ــوس ـط ــة ،تـلـتـهــا م ــؤس ـس ــات الـعـمــل
املدني واألهـلــي والبلديات ،وليس أخيرا
الحكومتان في غزة ورام الله.
ه ــات ــان ،ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي رام ال ـل ــه وش ـبــه
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي غ ـ ــزة ،ت ـع ـل ـنــان ب ــن حــن
وآخ ــر طــرحـهـمــا ع ـشــرات آالف الـفــرص
ّ
للتشغيل امل ــؤق ــت ،بــل ت ــزف كــل منهما
الـخـبــر ك ــ«ب ـشــرى» لـلـشـبــاب ،اسـتـمــرارا
فــي سـيــاســة ذر الــرمــاد املـتــواصـلــة منذ
عجزهما عن التوظيف أو إيجاد حلول
حـقـيـقـيــة ،فـضــا عـلــى ت ـكــدس عـشــرات
آالف املوظفني على كشوف الرواتب ،التي
ال تغذيها سوى الضرائب أو املساعدات
م ــن الـ ــدول املــان ـحــة ،تـحــت واق ــع احـتــال

مستمر.
«ال ـب ـط ــال ــة» ه ــي عـمـلـيــة تــوظ ـيــف مــؤقـتــة
تمتد من شهرين إلى سنة على أقصى
ت ـق ــدي ــر ،ي ـت ـقــاضــى فـيـهــا امل ــوظ ــف ال ــذي
يقع خــارج الحقوق الوظيفية (كالتأمني
الطبي واالدخار )...راتبا شهريا مقتطعا
ت ـحــدده امل ــوازن ــة املـخـصـصــة لـلـمـشــروع.
ول ـي ــس ب ــالـ ـض ــرورة أن ي ـع ـمــل ال ـخــريــج
ف ــي م ـج ــال اخ ـت ـص ــاص ــه ،ب ــل ي ـم ـكــن أن
يشتغل «ناطورا» على بوابة مدرسة في
الليل مع أنه يحمل شهادة في الهندسة
الكهربائية .كما يمكنه التهرب من الدوام
ال ـيــومــي ،إال فــي املــؤس ـســات الـتــي تملك
رقابة عالية ،مثل «وكالة غوث وتشغيل
الــاجـئــن ـ ـ األون ـ ــروا» وأي ـضــا الحكومة،
وفـ ــي ه ــات ــن يـمـكــن ل ـلــوســاطــة أن تحل
مشكلة الدوام أيضًا.
بعيدا عــن الحديث فــي معايير وطريقة
اختيار املستفيدين مــن هــذه املشاريع،
الـتــي تـشــوبـهــا املـحــاصـصــة الـحــزبـيــة أو
ّ
(املحسوبيات) ،ال يمكن تحديد
العائلية
األهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة وراء الـتـشـغـيــل
املؤقت ،فاملعلن هو :مساعدة الخريجني

فــي إيـجــاد فرصة عمل مؤقتة ،يعيلون
بها أنفسهم؛ بدال من وقوفهم في طوابير
انتظار املساعدات ،أو التفكير في العمل
مع فصيل سياسي أو جناح عسكري،
وليس أخيرا النتائج الكارثية (املجتمعية
والنفسية) لبقائهم في بيوتهم متعطلني
عن العمل.
إلى هنا كل شيء يسير بصورة طبيعية:
م ـشــاريــع عـمــل مــؤقـتــة ف ــي ظ ــل وص ــول
نسب الفقر والبطالة إلى ما فوق الـ.%50
ّ
لكن األمور تقاس ،على األقل ،بنتائجها.
ماذا يحدث بعد أن ينتهي عقد «البطالة»؟
يعاود املستفيد من املشروع البحث عن
فــرصــة مؤقتة قــد تتحول إلــى «أسـلــوب
حياة» اذا لم تتوافر فرصة عمل ثابتة،
بــل يمكن ألحــدهــم أن يعمل فــي وظيفة
ثابتة وال يمانع أن يستلم دواما جزئيا أو
إضافيا في أحد مشاريع «البطالة».
م ــا يـنـبــه إل ـيــه مـتـخـصـصــون ف ــي مـجــال
االس ـت ـشــارات ممن يعملون مساعدين
لـلـمــؤسـســات ال ــدول ـي ــة ،ه ــو أن مـشــاريــع
الـتـشـغـيــل امل ــؤق ــت (ان ـخ ـف ـضــت م ــا بعد
حــرب  ،)2014تنتج جيشًا من الشباب

امل ـس ـل ــوب ــي اإلرادة وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ،هـ ّـمـهــم
الــوح ـيــد ه ــو كـيـفـيــة اخ ـت ـصــار ســاعــات
ال ــدوام املطلوبة منهم فــي العمل املؤقت،
ثــم الـهــرب إلــى واقــع البطالة نفسه داخــل
املجتمع؛ بما أن العامل في هذا املشروع،
أك ــان مـهـنــدســا أم مـحــامـيــا أم مــدرســا،
يـعـلــم يـقـيـنــا أن ــه سـيـسـتـلــم رات ـب ــه نهاية
كل شهر ،وأن ال أحــد ـ غالبا ـ سيعنيه
تقييمه الوظيفي ،بل ال يحذر من سلطة
املدير عليه سوى الخطر من إنهاء العقد
املؤقت ،ما الحاجة إلى اإلبداع أو اكتساب
الخبرات؟
ْ
أكـ ـث ــر مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ل ـ ــم ت ـن ـج ــح امل ـ ـحـ ــاوالت
ال ـت ــي جــرب ـت ـهــا ب ـع ــض امل ــؤسـ ـس ــات فــي
ت ــوف ـي ــر دع ـ ــم م ــال ــي إلن ـ ـشـ ــاء م ـش ــاري ــع
صـغـيــرة يـصـيــر صــاحـبـهــا قـ ــادرا على
تمويل نفسه بنفسه .كانت دومــا تكال
االتهامات إلى طبيعة الناس ،دون النظر
بــدقــة فيمن سعى إلــى إكـســاب الشباب
هذه السلوكياتّ ،
وعودهم أن أكل التفاح
املـقـشــر يغني عــن التفكير فــي الــزراعــة
وال ـح ـص ــاد ،ف ـبــاتــوا ي ـبــدع ــون ف ـعــا في
كيفية االلـتـفــاف عـلــى مـمــولــي املـشــاريــع

ُ
الصغيرة كي يبيعوا األدوات التي قدمت
إل ـي ـهــم ،وي ـح ـص ـلــوا ع ـلــى س ـيــولــة نـقــديــة
ّ
سرعان ما يتبخر.
ً
وس ــط كــل ذل ــك ،اسـتـمــر فــي غ ــزة ،مـثــا،
افتتاح الجامعات وإعطاؤها التراخيص،
وصارت أفضل مشاريع استثمارية بعد
املـطــاعــم وال ـب ـقــاالت .وف ــي ح ــال مراجعة
أصحاب الـقــرار عن سبب افتتاح املزيد
مــن الكليات برغم البطالة العالية ،يأتي
ال ـ ّ
ـرد مبسطًا« :مقابل جيش الخريجني
ال ـج ــدد لــديـنــا جـيــش آخ ــر م ــن خــريـجــي
الدراسات العليا يحتاجون إلى تشغيل»!
برغم ذلك ،لم تنعدم الطبقة التي تسعى
إلــى تحويل املحنة إلــى منحة ،وحــاولــت
ّ
افـتـتــاح مـشــاريــع صـغـيــرة ك ــان يغطيها
اإلع ــام فــي بــدايــة انطالقها مــع أن أحــدا
ال يسأل عن مصيرها بعد ذلــك .هؤالء
بــاتــوا اآلن ،بسبب تفاصيل التفاصيل
ّ
ّ
في الـظــروف القاهرة واملعقدة ،يفكرون
في سبيل واحــد للخالص ،هو الهجرة.
ّ
لكن الحل األخير صار االحتالل يعيقه
بعدما ّ
سهل له في مراحل سابقة ،ولهذا
حديث آخر!ا

