
باختصار..

عمران  في  منطقية  للبعض  بالنسبة  الحرب  تبدو  ملاذا 

وغريبة في عدن أو تعز؟ ملاذا تتعافى مدن كعدن من الحرب 

أسرع من غيرها، ويتسابق الشباب على عجل إلى تنظيف 

الشوارع وإعادة دورة الحياة؟ ملاذا تنتهي الحروب بسرعة 

من جديد  لتبدأ  إال  تنتهي  ال  بينما  وإب،  مناطق كتعز  في 

حول صنعاء؟ ال عالقة لألمر بالخير والشر، بل هو االقتصاد 

بدرجة أساسية.

يغرق شمال الشمال القبلي في اقتصاد الحرب، وتُعرّف 

وتزدهر  تنمو  التي  وهي  ومحاربة،  »حربية«  كـ  قبائله 

بفضل النزاعات، على عكس القبائل الفالحية ) املمتدة على 

األغلب في وسط اليمن وجنوبه( والتي تعتمد على الزراعة  

في اقتصادها. بمعنى آخر، الحرب في تعز تعطيل القتصاد 

منطقة   في  الحرب  انتهاء  بينما  املزارعين،  وحياة  املزرعة 

كعمران، هو حضور للبطالة وانتهاء للحال »الطبيعي«.

واملتعالي،  املعلب  بالتفسير  القبول  التسطيح  من 

الجنوب  في   التعليم  نسبة  ارتفاع  بقياس  املنحصر 

في شمال  والجهل  األمية  معدالت  ارتفاع  مقابل  والوسط 

»شيوعي«  لنظام  خضع  الجنوب  أن  القول  أو  الشمال، 

الجنوب  في  املذكور  النظام  أجنحة  أن  علماً  لسنوات.. 

في  مناطقية  قبلية  بمعطيات  بشعة  دموية  حربا  خاضت 

من  الرغم  وعلى  ذلك  وعلى  يناير1986.  الثاني/  كانون 

التباسات كثيرة، فقد أمكن ولو بحدود ال يمكن تجاهلها، 

تحويل قبائل يافع الجنوبية مثال التي كان نمط حياتها 

وصلت  حروبا  وخاضت  الشمال،  شمال  قبائل  من  قريبا 

إلى حضرموت شرقا، إلى الزراعة والصناعة.

امللكة أروى

الهجري(، حكمت  الخامس  )القرن  الوسيط  العصر  في 

الصليحي.  أحمد  بنت  أروى  امللكة  عقود  لخمسة  اليمن 

وهي من األقلية الدينية اإلسماعيلية، وقد عُرفت بامتالكها 

للفقه الديني )كانت تفتي وفق املذاهب األربعة( وبمقدراتها 

السياسية. وحينما أرادت إقناع زوجها بنقل العاصمة من 

مناطق  أخصب  أحدى  إب،  )محافظة  جبلة  إلى  صنعاء 

اليمن(، قالت له مقولتها الشهيرة : »هنا )جبلة( العيش أي 

الخبز، وهناك )صنعاء( الجيش«. كانت امللكة أروى عارفة 

واقتصادهم،  وجغرافيتهم  مملكتها  سكان  وتعدد  بتنوع 

فالحظت بعين انثروبولوجية واقتصادية، أن أهل صنعاء 

وخناجر  سيوفا  يحملون  كانوا  للقائها،  حضروا  حين 

في جبلة، فحضر  أما  القتال حينها.  أدوات  من  وما شابه 

هذا  يدل  سمن.  وعاء  أو  ماعز  أو  منجل  وبيده  بعضهم 

أيضا على أن نزعة الحرب كانت قائمة منذ ذلك الحين، 

الدول  حكام  سياسات  عن  ناتج  كإرث  استمرت  وهي 

الحسين  بن  يحيى  اإلمام  قدوم  منذ  املتعاقبة،  الزيدية 

الرسي من الحجاز )282 هجرية( الستنفار املواطنين في 

صعدة مقدّما لهم دوافع دينية لقتال من حولهم، تأسيسا 

لدولته التي فرش أرضها بأطروحات املذهب الزيدي كما 

عدّله، وبجثث ضحايا حروبه التوسعية. القتال إذاً ثقافة 

تاريخ  وعززها  كرسها  بل  الحاضر  ظروف  تصنعها  لم 

طويل من غياب أي اقتصاد غير حربي للسلطات املتعاقبة.

ثقافة املحارب

ذمار  بين  املمتدة  القبلي  اليمني  الشمال  مناطق  تتميز  

شماال،  للسعودية  املحاذية  وصعدة  صنعاء(  )جنوب 

الثأر  وانتشار  للقتال،  واستعدادها  الحربية  بطبيعها 

القتال  من  جعلت  عوامل  وهي  األمطار.  وقلة  فيها.. 

الوسيلة الوحيدة لكسب املال، وذلك منذ الدولة الزيدية 

منتصف  إلى  امليالدي  التاسع  القرن  من  استمرت  التي 

حيث  االمتداد،  في  وتفاوت  بتقطع   ولو  العشرين،  القرن 

كانت تعتمد على قبائل الشمال كمورد بشري للقتال في 

ظل عدم وجود جيش نظامي كبير يغطي حاجتها للتوسع 

والحروب املستمرة مع خصومها، أو بين املتنافسين على 

ثورة  حتى  الوضع  هذا  استمر  وقد  زعمائها.  من  الحكم 

أيلول/ سبتمبر 1962 التي أنهت عهد آخر حاكم ينحدر 

من ساللة األئمة هؤالء.

قبائل  أبناء  من  كثير  توافد   ،1962 ثورة  قيام  وعند 

معها  ــواء  )س الثورة  حــروب  في  للمشاركة  الشمال 

كجماعات  وإنما  متطوعين  كأفراد  ليس   ضدها(،  أو 

)ميليشيا(  قبلي  جيش  وتَكوّن  القبليين،  شيوخها  تتبع 

يسمى  كان  ما  بتركيبته  ويشبه  الجمهورية،  مع  يقاتل 

بـ»الجيش البراني« أي ما كان يستخدمه اإلمام لتأديب 

قيادة  تحت  ينضوون  الوافدون  وكان  املتمردة.  القبائل 

شيوخ القبائل وليس القادة العسكريين املحترفين. وكان 

لهم  فتصرف  الحرب،  مقاوالت  يمارسون  الشيوخ  هؤالء 

الدولة املال والسالح لتحرير منطقة بعينها، وتعتمد لهم 

موازنة مالية بيد شيوخهم. ولهذا ظل والء الناس لشيخ 

»االقتصاد«  عجلة  ألن  آخر،  والء  أي  على  مقدما  القبيلة 

بل  الثورة،  بعد  السلوك  هذا  يتوقف  ولم  به.  مرتبطة 

هذه  لرجال  حشدها  طريق  عن  بتكريسه  الدولة  قامت 

الحرب  من  ابتداء  املتعددة،  الداخلية  في حروبها  القبائل 

)1972( ومرورا بحرب  والجنوب  الشمال  بين  الشَطْرية 

املناطق الوسطى )الجبهة( نهاية 

السبعينات وبداية الثمانينات من القرن املاضي، وحرب 

الحوثيين  ضد  الست  صعدة  حروب  ثم   ،1994 صيف 

في  الدائرة  الحالية  بالحرب  وانتهاء   )2009  -  2004(

يحاربون  الذين  الحوثي  فمعظم مسلحي جماعة  اليمن. 

معها ينحدرون من هذه البيئة القبلية .

نسبة الفقر على املستوى الفردي في محافظة كعمران 

)دارت فيها حروب متعاقبة في السنوات املاضية( هي )بناء 

على تقرير للبنك الدولي لعام 2007( أعلى من تلك التي في 

محافظة الحُدَيدة الخالية من القبائل أصال. لقد سمح هذا 

في وسط  للحياة  وأي فرص  املدارس  املدقع وغياب  الفقر 

بالتحكم  واملشايخ(  السلطة  قبل  )عمدا من  املناطق  هذه 

حتى  حروبهم  وقود  ليكونوا  وحضّرهم  األفراد،  بمصير 

اآلن.

كما تتشابه القبيلة وأعرافها وتركيبتها في محافظات 

كالبيضاء بمحافظة عمران في شمال الشمال. لكن قبائل 

عكس  على  ــ  قط  جغرافيتها  خارج  تحارب  لم  البيضاء 

قبائل شمال الشمال ــ وسبب ذلك بشكل كبير هو أن 

البيضاء إحدى أعلى املحافظات اليمنية استقباال للحواالت 

يعتمد  هناك  القبائل  اقتصاد  فأصبح  الخارج،  من  املالية 

من  بدال  أبنائها  من  املغتربين  أموال  على  أساسي  بشكل 

الحروب كما كان في السابق.

أدت مأسسة الحرب والعنف )بل وتقديسهما في أحيان 

كثيرة( من قبل السلطة والقادة املحليين في هذه املناطق 

إلى جعل العمل بأي حرفة مَنْقصة وعيباً. وباملقابل، ال يعاب 

كثيرا سلوك  قطع الطريق على العابرين. وكان هذا ربما 

على  الواقعة  القرى  في  اليهودية  األقليات  انتشار  وراء 

إسرائيل  إلى  أغلبها  )هاجر  الشمال  ملناطق  العامة  الطرق 

الريح« الشهيرة 1948(، ألنها تميزت  في »عملية بساط 

بممارسة األعمال الحرفية التي ال يجيدها رجال القبائل وال 

يعملون فيها باعتبارها مهانة للقبلي وتحقيرا اجتماعيا له.

دفعت  شماال،  للقبيلة  لالنتماء  الصعبة  الشروط  هذه 

مناطق  باتجاه  للهجرة  القبائل  تلك  أبناء  من  بالكثير 

وسط اليمن في قرون مختلفة. ويالحظ انتشار كثير من 

األسر املنحدرة من بكيل وحاشد )قبائل الشمال الكبرى( 

في محافظة إب وسط البالد حتى اليوم، لكن ليس هناك 

من هجرة معاكسة من الوسط إلى الشمال بشكل كثيف 

من  قادمين  املعلمون  يفد   )1962 )بعد  بدأ  بل  جماعي،  أو 

مناطق اليمن الوسطى حيث الكثافة السكانية األعلى.

والتي  شماال،  للقبيلة  لالنتماء  الصعبة  الشروط  هذه 

 ( القبلي  الغُرم  من  الكثير  تتطلبه  ما  ضمن  من  تتطلب 

توفرها  ال  السالح،  وشراء  والضراء(  السراء  في  التكاتف 

فأدت  للتعليم،  مباشرا  هدفا  ظلت  التي  العامة  الوظيفة 

أيضا إلى عزوف أبناء القبائل عنه.

في أواخر التسعينات وبداية األلفية، كان االستقرار قد 

عمّ اليمن. وبدأت بعض قبائل الصحراء، كمأرب، التعامل 

الجامعات  فترى  السالح،  من  متخفف  جديد  اقتصاد  مع 

لدراسة  منهم  العديد  ومال  املناطق  تلك  بأبناء  امتألت 

اآلثار مثال، أماًل في الحصول على عمل كدليل سياحي في 

عن  بالتخلي  الرغبة  تلك  لكن  بها...  املليئة  محافظتهم 

اآلثار  من  اليمن  فيها  خلت  بحروب  اصطدمت   ، السالح 

والسياح معا، مما اعاد أبناء القبائل إلى أسلحتهم.

ثقافة الفالح

الشمال  شمال  في  الجافة  الجغرافيا  عكس  على 

وسط  مناطق  في  بكثافة  تنتشر  صعدة(،  )باستثناء 

الزراعة، وتهطل األمطار بمعدالت أعلى من  اليمن   وغرب 

املناطق األخرى، وتغيب املشاكل والنزاعات وتخف نسب 

النادرة   ( السكان خالفاتهم  الجيش، ويحل  املجندين في 

أصال(، عن طريق التقاضي غالبا وليس الثارات، ويلتحقون 

كما  الشمال.  بمناطق  مقارنة  مرتفعة  بمعدالت  باملدارس 

عن  بحثا  االغتراب  إلى  تحولوا  منهم  كبيرة  نسبة  أن 

فرص للعمل عندما أصبحت الزراعة ال تلبي احتياجاتهم 

مع التزايد في عدد السكان وتناقص نصيب كل فرد من 

األرض املزروعة. في مثال شديد الداللة بالنسبة للفالحين 

في اغلب هذه 

املناطق، فإن مواسم الزراعة  مقدسة، وال يحارب الفالح 

)إن اقتضى األمر( إال في فصل الشتاء. وتمثل الحرب في 

من  أعمدة  على  مبني  اقتصاده  ألن  وعائقا،  مشكلة  نظره 

االستقرار والسالم.

من  كثير  نشأت  والغربية  الوسطى  املناطق  هذه  وفي 

دول التاريخ اإلسالمي الوسيط التي اشتهرت بمشاريعها 

التعليمية  بمنشآتها  أو  الصليحية،  كالدولة  اإلنمائية 

التي كرست   والطاهرية،  الرسولية  كالدولتين  والدينية 

في مراحل استقرارها ثقافة العمل والتعلم واإلنتاج، بعكس 

الدول الزيدية املتعاقبة التي كانت هيمنتها على الشمال 

أكثر استمرارية وسطوة، الى ان توج االمر بعهد علي عبد 

والقتال  الحرب  ثقافة  سلطته  كرست  الذي  صالح  الله 

كأحد أهم معالم حكمها.

وفي 1967، حين توافد أبناء املناطق الوسطى خصوصاً، 

كانت  التي   1962 ثورة  لنصرة  صنعاء،  إلى  تهامة،  ومن 

التدخالت  قد غرقت في الحرب األهلية ألسباب عدة منها 

مظلة  تحت  كجماعات  وليس  كأفراد  قدموا  اإلقليمية، 

إلى  عادوا   )1968( الحرب  انتهاء   وبعد  القبيلة.  شيوخ 

أو   تجارية  أو  زراعية  أخرى  أعمال  ملمارسة  مناطقهم 

يدوية. وبالطبع حينها، ساعد على كسر سطوة الشيوخ 

انتشار كبير للمد اليساري والقومي في هذه املناطق، وهو 

ما حَدّ من ثقافة االحتكام للشيخ لصالح التعامل مع أجهزة 

الدولة، وشجع على االلتحاق بالتعليم بشكل كبير، وعلى 

في  للدولة  كشريك/بديل  التعاوني  العمل  مبدأ  انتشار 

تنمية املناطق.

والحرف  املهن  تحقر  ال  تلك  الوسط  مناطق  وفي 

جالب  أي  »املُدبر«  بـ  السالح  حامل  يُنعت  بل  اليدوية، 

أبنائها  ما وضع من شارك من  املشاكل، ولهذا فسرعان 

للحياة بمعزل عنه.  الثورة سالحه وتوجه  الدفاع عن  في 

وألن مناطقهم لم تكن مواطن حرب، فهم قاموا بمناصرة 

التي  والشرق  الشمال  قبائل  عكس  على  جماعيا،  الثورة 

انقسمت بين طرفي القتال.  

املتغيرات

سيطرة  منذ  متعاقبة  حــروب  في  اليمن  دخــول  بعد 

)أيلول/سبتمبر  صنعاء  في  السلطة  على  الحوثيين 

2014(، بدأ القتال في مناطق الوسط بالتصاعد واالزدهار 

كارثي،  وبواقع  آخر،  اقتصادي  نشاط  أي  حساب  على 

الطائفي  الطابع  من  بالضد  طائفيا  طابعا  يتخذ  راح   إذ 

مناطقي  جذر  على  مؤسس  األصل  في  هو  بينما  الزيدي، 

أو جهوي. ومع ذلك، فلم يتمدد القتال بشكل واسع في 

املناطق الزراعية، وال زال مركّزا في املدن الرئيسية كعدن 

وتعز،  املتشابهة ثقافياً وفكرياً، والتي تتشارك املأساة التي 

خلفها اجتياح جماعة الحوثيين للمحافظات بقوة السالح 

وبمقاتلين ينحدرون غالبا من شمال الشمال.

السلمي  حياته  وطابع  ثقافته  نقل  الفالح  يستطع  لم 

املنتِج باتجاه الشمال، ربما ألسباب كثيرة منها الجغرافيا 

السلطات  رغبة  لغياب  تلك،  من  اهم  ولكن  والطبيعة، 

املتعاقبة في تحويل اهتمامها نحو أي شيء غير الحرب. 

صالح  الله  عبد  علي  أراد  حينما   ،2007 العام  في  فحتى 

قام   ، للسلطة  احمد  إبنه  الستالم  إعداداً  القبائل  رشوة 

باالعالن عن إعادة الخدمة اإللزامية العسكرية )لم تُفعَّل(. 

وكانت الحروب املتعاقبة منذ 2004 قد حولت صعدة، التي 

كانت أجمل وأخصب محافظات شمال الشمال، واملعروفة 

للقنابل  إلى عاصمة  العالم،  في  والعنب  الرمان  أنواع  بألذ 

العنقودية. وبدال من صعود رأسمال املزارعين هناك، صعد 

نجم أشهر تجار السالح في اليمن وفي القرن األفريقي..

أربع سنوات،  بعرق  ثبتناه  الذي  التصوير  استديو  زجاج 

يتفتت،  أو  يستقر  أن  رفض  الذي  املنزل  زجاج  تماماً  يشبه 

املوت  يخترها  لم  التي  به  املحتمين  كأرواح  متشققاً  فبقي 

موعد  أن  يبدو  برزخ  في  عالقة  لتبقى  الحياة،  ونسيتها 

انقضائه ال يزال بعيداً. في رابع أيام الحرب وجدتُ »بأسي« 

عوضاً  اليمن  وبنات  أبناء  من  قسم  اختاره  الذي  الفن  في 

إبان  شهراً  عشر  الثني  قبائلهم  تركته  وهذا  السالح.  عن 

انتفاضة 2011، لكنه عاد يَدكّ كل ليلة وأقيس بأسه بمدى 

تأرجح السرير العتيق، يفك قلياًل مدى الصواريخ مساميره 

كل ليلة. 

نشوب  إبان  حسين  الرحمن  عبد  بنا  اتصل  كما  تماماً 

أول فيديو  أيلول/سبتمبر 2011 لنصور  النزاع املسلح في 

تصارع  التي  اليمن«  »سند  تعاونية  الحقاً  أصبح  ملا  قصير 

أربع  منذ  الحرب  بمواجهة  للفن  مساحة  لبقائها  يومياً 

يوليو/تموز  في  بنا  االتصال  الرحمن  عبد  عاود  سنوات، 

2015 ليحدثنا بشغف بالغ عن الحجرة املظلمة ذات الثقب 

قرون  قبل  الهيثم  ابن  درسها  التي  العين  بداخل  الصغير  

األرضية  املضادات  صوت  متجاهاًل  شرح،  »قمرة«.  وأسماها 

أن العين البشرية بحجرتها ذات الثقب العاكس للضوء هي 

ما ألهمت صناعة الصور والكاميرا الحقاً. 

في فترة قياسية، بذل كل جهده فريق »سند اليمن«، تلك 

النزاع  التي تأسست عام 2011 في ظل  اإلعالمية  التعاونية 

املسلح، وبقيت واقفة من دون أي دعم حتى أصبحت قادرة 

جهد  برسالتها.  يؤمن  من  مع  متكافئة  شراكة  خلق  على 

يمنيات  وشابات  شبان  لتدريب  »قمرة«  مخيم  تصميم 

على صناعة األفالم الوثائقية في فترات الحروب والنزاعات. 

واقترح املركز الثقافي البريطاني املشاركة بمساندة الفكرة 

بالدعم اللوجيستي. 

يوم، بوجود عبد  أقصر كل  االستوديو  إلى  الطريق  بدت 

التي  صداقتنا  من  الرغم  وعلى  إسحاق.  وسارة  الرحمن 

أستقطع  زلت  فال  والتهميش،  اإلقصاء  تعاظم  مع  كبرت 

الوقت ملشاهدتهما يقودان تفاصيل العمل بذهول طفلة ترى 

إيصال  استطاعا  كيف  وتتساءل  األولى،  للمرة  قزح  قوس 

اليمن إلى ترشيحات األوسكار بفيلم »ليس للكرامة جدران« 

بعدما أفرغ بلدهما من دور السينما قبل أكثر من عقدين. 

قمرة أصبحت ثقب الضوء الصغير الذي اتسع ليحتوي 

يعملون  العدني،  وشهدي  التعزي  ومحمد  املحويتية  حنان 

جنباً إلى جنب في تدريب من قصدونا حاملين الكاميراً عوضاً 

عن السالح. قمرة لم تجبرنا على تبرير تعلق العدنيات الالتي 

ولدن في صنعاء على حب مدينتين اجتهدت الحرب على أن 

ال يجتمع حبهما في قلب، فكنت أنا ورويدا ويسرا بمأمن عن 

التخيير القسري البليد بين أزقة كريتر عدن وأسوار صنعاء 

االستوديو  ذلك  في  الدمار  من  احتمت  التي كأنها  القديمة، 

كوطن  وظيفتها  املوقفة  والقرى  املدن  من  األوسع  الصغير 

حتى إشعار آخر. كانت اليمن التي ننشد. أربعة عشر يوماً 

عمل فيها الفريق ألكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً، جعلت 

من صوت االنفجارات وظلمة الطرق مجرد حدث عرَضي. ال 

في  التي يحدثها  الفجوات  ترميم  في  فيلم  أو  أغنية  تفشل 

قلوب غضة ال زالت قادرة على أن تقرأ بين األسطر وتروي 

املوت  هذا  ويقاومون  يقاومن  من  قصص  عبر  الحرب  قصة 

العبثي، جامعين من الالشيء فرصاً للبقاء.

بين صفوف تاريخ الفن والحرب، ودروس اإلعداد التصوير 

واإلخراج، اتسعت قمرة لفلسطين وسوريا ولبنان بفنانيها 

عن  الحديث  وقبلوا  الحرب  نيران  تحت  يعملون  الذين 

النزاع« مع  التفاعلي في مناطق  التصوير واملسرح  »تجارب 

متدربي ومتدربات قمرة. وهو الحديث الذي تحول في أحيان 

كثيرة إلى فضفضة تروي الوجع والرغبة في االستمرار، بين 

ألفتهم  ولكن  الكمبيوتر  شاشة  على  اتصال  جمعهم  من 

جعلت  ما  هي  مرارتها  أن  جميعاً  لهم  بدا  التي  الخيارات 

حميمياً  االقتتال  مقابل  الفن  تجربة  أصحاب  مع  الحديث 

وشغوفاً للحد الذي مألنا جميعاً بمخزون من الحب سيكفينا 

أكثر من مخزون الغذاء الذي بدأ ينضب في بيوتنا.

تصويرها  تم  قصيرة  أفــالم  أربعة  كانت  قمرة  ثمرة 

املقهى  في  وعرضت  ساعة،  وأربعين  ثمانٍ  في  وإخراجها 

إلى  الصاعدة  النيران  أضاءتها  ليلة  في  لالستديو،  املجاور 

السماء، إال أنها أصبحت غير مرئية وسط دموع وقهقهات 

الحاضرين الذين لبوا الدعوة في تعطش لتسطيرٍ مختلف 

ليومياتهم عن ذلك الراصد لعدد البوارج والصواريخ في كل 

نشرة أخبار. 

واملتدربات  املتدربين  توحد  كانت  األهم  قمرة  ثمرة 

الروحي بالرواية اإلنسانية للحياة والعدالة االجتماعية في 

وجه الدمار والقهر. كانوا يشعرون بأنهم ليسوا وحيدين 

وأن روايتهم املختلفة ليوميات الحرب، عبر قصة اإلنسان 

نينا  اغتراباً لدى سماعهم صوت  أقل  األرقام، أصبحت  ال 

الواليات  في  العنصري  الفصل  ضد  تغني  وهي  سيمون 

جعل  فيروز  صوت  بأن  شعروا  قرن..  نصف  قبل  املتحدة 

الحرب اللبنانية أقل صقيعاً، تماماً كما اقتربوا من العراقي 

أحد  في  صباح  كل  دكانه  فتح  يحاول  جاراً  يشبه  الذي 

وهم  والقصف  الحصار  رغم  تعز  في  موسى  باب  أزقة 

يشاهدون وثائقياً عراقياً يشبه ذلك الوثائقي الفلسطيني 

الذي يقاوم الجبروت اليومي بمسرحٍ يحرس شغف أطفال 

تالحق  وهي  املتعبة  أعينهم  حركة  كانت  للحياة.  جنين 

وثائقيات  عرض  فترة  في  الشاشة  على  واأللوان  املشاهد 

دوران  تشبه  البسيطة،  على  شتى  مناطق  من  الحروب 

التحموا  التشتيت.  ناسك صوفي تجرّدَ من كل مقومات 

اإلبادة  من  ناجٍ  قصة  تحكي  التي  والصورة  الصوت  مع 

كلوحة  متقن  بصري  مشهد  في  روانــدا،  في  الجماعية 

وثقت مكمن الثورة الفرنسية في امرأة نصبت العلم فوق 

الركام، مروراً بأشعار غزال املقدشية، ثائرة القرن التاسع 

عشر ضد نظام اإلقطاع في قريتها الجبلية اليمنية، التي 

حمر  هنودٍ  قصائد  مع  تلقائياً  تعابيرها  ربط  من  تمكنوا 

أُحْرقت خيامهم وبقيت قصائدهم تذكّر الوديان بسكانها 

األصليين، وانتهاءً بصورة التُقِطَت لفريق طبي من األفارقة 

الكو  ثياب  يرتدي  رجل  حياة  ينقذون  وهم  األميركيين 

كلس كالن في القرن املاضي.

أفالم قمرة األربعة والوثائقي القصير الذي سجل التجربة، 

الوحشة  بي  حدقت  كلما  التي  الخاصة  قمرتي  أصبحت 

القادمة من أخبار املعركة التالية، احتميت بها مذكِّرة نفسي 

بما رواه لي أحد املتدربين الذي انقسم أقرباؤه للقتال مع كِال 

الطرفين، مخلفين الشك في جوف شاب بقي يعبث بكاميرته 

ما  إحياء  وتعيد  الشك  بذور  على  قمرة  لتقضي  الصغيرة، 

ـ  القصة  ليروي  الحياة  قيد  على  البقاء  في  الرغبة  أسماه 

وتتسع  الرحيل  يتعب  حتى  البقاء  لنا  يضمن  بما  ـ  قصتنا 

بقعة الضوء لتنير كل الحجرة املظلمة.

برزخنا وإن طال، هو قمرة بها فتحة تتسع إلدخال الضوء 

يكفي  بما  مجرداً  كان  ملا  أعيننا  بداخل  العتمة  لوال  الذي 

مادة  لي  بالنسبة  أصبح  أراه  ما  فيه  أرى  يوم  لتعكسه. كل 

لخزن الصور في عيني البشرية التي ألهمت صناعة الكاميرا 

والتي ال يزال متدربو ومتدربات قمرة يحملونها بعد شهرين 

من انقضاء املخيم الذي خلّف تركة ستكون قوت األمل، حتى 

ينتهي برزخ اليمن الذي باتت أكبر التحديات املصاحبة له 

هو حراسة الروح من عواصف الحقد والحقد املضاد.. وحتى 

يصمت ضجيج ذخيرة املعسكرات املتقاتلة.

4 3 2 جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

انتخابات محلية وبلدية في املغرب: 

ــزاب  األح تزكية  على  الــصــراع 

الترحـال  يُكْثـرُ  مـا  للمترشـحين، 

كلمـة«،  »بألـف  وفــي  بينـهـم. 

تحركات تالمذة غزة ضد إجراءات 

التقشفية: »التعليم كاملاء  االونروا 

والهـواء للشــعب الفلسطيني«.

من  الصوفي  املوقف  في  قــراءة 

في  الرجل  مع  استواؤها  املرأة: 

البارود  وبعد  الخلْق.  مركزية 

الثـالث مــن  الجيـل  والنـووي، 

ذاتياً.  تقاتل  أسلحة  الحرب: 

و»الزاوية الحمرا«: لبنان ـ مصر 

وحرب األجيال.

العـالقـات السـعوديــة اليمنـيـة: 

لتاريخ  سرد  األسود،  الصندوق 

متداخل ومصطخـب. والـ»تـوك 

مصر.  في  الفقراء  تاكسي  توك«، 

البحـر  »مهاجـرو  »فـكرة«،  وفـي 

في  الدولية  الفضيحة  النائمون«: 

التعامل مع املأساة السورية. 
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فارع املسلمي

باحث من اليمن

جغرافيا الحرب والزراعة في اليمن

نهلة الشهال

مدينة جبلة في محافظة إب اليمنية، ويُرى »مسجد امللكة أروى«                     )من اإلنترنت(

قُمْرَة

سارة جمال

كاتبة من اليمن

النفايات تتكدّس في شــوارع بيروت  عــادت 

منقطعة  الكهرباء  زالــت  وما  مدهشة.  بطريقة 

ــدن الـــعـــراق وقـــــراه، كــمــا تنهش  عــن أحــيــاء مـ

البطالة أهل مصر، وما زال السوريون يغادرون 

بــاملــايــيــن بــادهــم املــنــكــوبــة بــفــعــل فــاعــل، وأمــا 

ويبلعون  الفساد  مبلغ  فيعرفون  الجزائريون 

املــــوس مــخــافــة األعـــظـــم، وهــنــاك مــا يــقــرب من 

ولكنهم  الفقر..  يدانون خط  السعوديين  ثلث 

محجوبون. ويمكن االسترسال لوصف الوضع 

ــل بـــلـــد، بــالــخــصــوصــيــات الـــعـــائـــدة لكل  فـــي كـ

مــكــان وفــــي الـــوقـــت نــفــســه بــســمــات مشتركة 

واملاء  الكهرباء  فعلى  »امللفات«:  تشابه  وأولها 

املعممة،  البطالة  وعــلــى  كـــان،  أينما  املفقودين 

ــفــتــقَــد لسائر  ويُ عــامــيــن..  تعليم وال صــحــة  فــا 

الـــحـــاجـــات األســـاســـيـــة. األخـــطـــر أن الــســلــطــات 

بــل يسود  تـــصـــورات وطــنــيــة عــامــة،  ال تمتلك 

مــزيــج مــن انـــعـــدام مــريــع لــلــكــفــاءة، واســتــهــتــار 

بالشأن العام، واستسهال النهب بشكل علني 

السلطة  أهـــل  انــشــغــال  يطغى  بينما  يــكــاد،  أو 

في  بقائهم  بتعزيز  املنطقة  من  مكان  في كل 

السياسية،  »اللعبة«  بها  ويختصرون  السلطة، 

تــنــاحــرات ومــن تاعبات  مــا تتضمنه مــن  بكل 

في آن. استُثمِر في االنقسام املذهبي في بعض 

ــاب« في  ــ األمـــاكـــن، أو فــي »الــحــرب عــلــى اإلرهـ

أخرى، وغالباً في كليهما معاً. واستُثمِرـ ـــ وبكل 

الوسائل ـــــ في دفع الناس إلى استبطان العجز 

والرضا بأشكال املوت املتنوعة، املباشرة وغير 

املباشرة، البطيئة والسريعة. 

ــخــتــصــر مــســألــة الــحــكــم بــاإلمــســاك  هـــكـــذا تُ

ــإدارة  بـ السلطة  مــســألــة  وتُــخــتــصــر  بالسلطة، 

تتميز  إذ  دنيا  وهــي  املجتمع،  لشؤون  »دنيا« 

ــام تـــجـــاه كـــل الـــشـــؤون الــعــامــة،  ــتـ بــالــفــشــل الـ

وباللجوء إلى القمع بالرصاص إذا لزم األمر، 

وبكمّ األفواه. نموذج لبنان معبِّر للغاية. طواف 

النفايات في كل شــوارع بيروت )وهــي على 

لبشاعة  تجسيدها  رمــزيــة  مــن  عليه  هــي  مــا 

املوقف(، كان متوقعاً قبل أشهر من حدوثه، 

ولــكــنــه تُـــــرك يــقــع بـــا اكــــتــــراث. ثـــم تــركــت 

النفايات تتراكم ألسابيع ألن أطراف السلطة 

كانت متخاصمة حول نسب أرباح الشركات 

املــســتــزْلِــمــة عــنــدهــا.. ثــم نُــقــلــت الــنــفــايــات إلــى 

ــادت تــتــراكــم  ــ ــف بـــاملـــؤقـــت، ثـــم عـ ــ مـــكـــان وُصـ

كــمــا مـــن قــبــل. وأحـــــاط بــكــل ذلـــك إجـــــراءات 

متخبطة، جــدارٌ يُنشأ ويُــفــك، وفــض عروض 

ثم إلغاؤها، وقبلهما رصاص ومسيل للدموع 

تماماً،  سلمية  تظاهرة  على  األول،  اليوم  منذ 

تتضارب  به  وللقائمين  للحراك  اتهامات  ثم 

بــشــكــل مــضــحــك: الــســلــطــة وســيــلــة للحصول 

على الثروة، والثروة تتأتى من النهب. هكذا 

وباختصار.



أسرار التفاصيل الدفينة للعالقات السعودية اليمنية قد ال تحتويها اال 

صناديق سوداء شبيهة بتلك التي تحملها طائرات النقل الجوي، فهي 

مليئة بما ال يخطر على بال. فالسعودية تقبّلت التعايش مع دولة اإلمامة 

بعد أن خضعت األخيرة لسطوة الجار املتجبر. استثمرت السعودية في 

صراع اإلمام يحيى مع األدارسة على أرض اليمن، في عسيرها وجيزانها، 

فدافعت عنهم بوجه اإلمام ثم انقلبت عليهم بعد أن توافقوا مع اإلمام، 

فأعلنت أن أرض األدارسة هي أرضهم ألنهم احتموا ولو الجل بدولة آل 

سعود. وبعد أن تعايش الطرفان، وحّد األمر الواقع الحدود بينهما، على 

الرغم من أن اإلمام أحمد بن يحيى حاول التملص من السطوة السعودية 

في  وسوريا  مصر  مع  والدخول  الناصر  عبد  قيادة  من  التقرب  بواسطة 

حله  الذي   ،1958 العام  املتحدة»  العربية  «الجمهورية  وقتها  سُمّي  ما 

اليمن  في  الناصرية  أتباع  بين  العالقات  تدهور  بعد  الناصر  عبد  جمال 

أيلول   26 ثورة  فكانت  وأتباعه،  االمام  وبين  منهم،  العسكريين  وخاصة 

اليمني،  الجيش  في  االحرار»  «الضباط  و  السالل  الله  عبد  بقيادة   1962

التي وقفت السعودية ضدها بكل قوة ودعمت اإلمام الهارب محمد البدر 

والعدد.  بالعدة  له  مموًال  وعمقاً  لجيشه  مالذاً  اململكة  أرض  من  وجعلت 

ولم يكن خافياً بأن التدخل العسكري املصري املباشر لدعم ثورة اليمن 

كان قد أثار حفيظة كل من بريطانيا واسرائيل اللتين أملتا باستنزاف 

فشارك  ــ  مباشرة  غير  بأشكال  ولو  لذلك  وعملتا  ــ  املصري  الجيش 

طيرانهما بتزويد مرتزقة اإلمام البدر بالذخائر، وبقصف املواقع املصرية 

في الحُديدة. ولم يكن خافياً ايضاً دعم شاه ايران غير املباشر للبدر ومن 

الجنوبي  اليمن  في  قواعدها  مصير  على  بريطانيا  خشيت  خلفه.  يقف 

لثوار  املسلح  الكفاح  اندالع  أن  خاصة  التحرري،  القومي  التيار  تمدّد  من 

العربي املدعوم  الجنوب بات واقعاً بعد أن تشكل جيش تحرير الجنوب 

من مصر ومن ثوار صنعاء، فكانت انطالقة ثورة 14 تشرين االول 1963 

البريطاني  التواجد  ركيزة  تبعد كثيراً عن عدن،  ال  التي  ردفان  من جبال 

املطل على أهم ممر استراتيجي في منطقة الشرق االوسط ، باب املندب، 

بوابة البحر األحمر ومفتاح اإلبحار اآلمن نحو األبيض املتوسط عبر قناة 

السويس.

سعودة اليمن

االستقالل  القومية،  الجبهة  بقيادة  اليمن،  جنوب  ثوار  انتزاع  بعد 

اليمن  أحرار  سعى   ،1967 الثاني  تشرين   30 في  البريطاني  االحتالل  من 

يراود  كان  الذي  اليمنية  الوحدة  حلم  تحقيق  الى  مشاربهم  بمختلف 

للتفاوتات السياسية  الفاعلة شماًال وجنوباً، وكانت  الوطنية  القوى  كل 

شماًال،  اليمنية  العربية  الجمهورية  بين  والحركية  وااليديولوجية 

هذا  عرقلة  في  دورها  جنوباً،  الشعبية  الديموقراطية  اليمن  وجمهورية 

الرغم مما لقيه من تأييد من الحركات الشعبية في عموم  املشروع على 

السعودي  بالتدخل  السلطة  على  الصراعات  وسمحت  العربي.  الوطن 

ثورة  بوجه  اإلمامة  بدعم  الخشن  املباشر  تدخلها  عن  املختلف  الناعم، 

من  تخشى  كانت  انها  وخاصة  الناصر،  عبد  مصر  خلفها  ومن  السالل 

التطلعات اليسارية لحكام الجنوب الذين كانوا ال يطيقون نفوذ آل سعود 

على شبه جزيرة العرب. ووجد علي عبد الله صالح بحرب صدام حسين 

سانحة  فرصة  السعودية،  تخشاها  إقليمية  كقوة  وبروزه  إيران  مع 

لبسط النفوذ على الجنوب، خاصة أن قادته تقاتلوا في ما بينهم بدموية 

واستنزفوا مشروعهم، وفقدوا حليفهم الدولي بعد شيوع أعراض انهيار 

االتحاد السوفياتي. قامت الوحدة اليمنية في 22 أيار 1990، وأصبح علي 

البيض  سالم  علي  ونائبه  هو  ودخل  وحصانة،  قوة  أكثر  بعدها  صالح 

واالردن ومنظمة  الذي جمع عراق صدام ومصر  العربي  التعاون  مجلس 

التحرير الفلسطينية، حيث لم يكن بمقدور السعودية وقتها عرقلة تنفيذ 

مشروع الوحدة املعلن، ثم جاءت االنتخابات الوحدوية لتفرز نتائج لم ترق 

للسعودية، ألنها اعطت صالح وحزبه امكانية التفرد بقيادة اليمن الكبير، 

خاصة  وجيزان،  بنجران  التاريخية  بالحقوق  اليمنيين  مطالبة  فتخشى 

وحدتها  استقرار  بشرط  نفطياً  بلداً  لتكون  طريقها  في  كانت  البالد  أن 

التي ستعزز االستثمارات النفطية الدولية. لذلك كانت السعودية سباقة 

بإعالن تأييدها لحركة انفصال الجنوب مجدداً بعد أحداث حرب 1994 

التي استبيح فيها ما كان اليمن الجنوبي وانتهك، بما يعمّق الشروخ.

مذهب الغاية تبرّر الوسيلة

قبل ذلك، ليس غريباً أن يشار للدور السعودي باغتيال إبراهيم الحمدي 

اإلسراع  اجل  من  لعدن  سفره  من  يوم  قبل   ،1978 االول  تشرين  في 

بتحقيق اتفاق الوحدة بين اليمنيين، ومن ثم وصول الغشمي للسلطة، 

وبعدها وصول علي عبد الله صالح الى رأس هرمها. وهي بقيت صاحبة 

الذي  القوى  بموازين  االختالل  وقع  1990 حيث  العام  الطولى حتى  اليد 

بين  الوحدة  إعالن  عند  املبادرة  على  القدرة  وفقدانها  عراق صدام،  خلقه 

حافظة  والثالثة،  الثانية  الخليج  حروب  ترويضات  بعد  وظلت  اليمنين. 

الله صالح، حتى في مبادرتها الخليجية  لعهدها مع الشاويش علي عبد 

الحوثيين  مع  بتحالفه  عليها  انقالبه  ثم  ومن  اليمني،  الربيع  أزمة  لحل 

املوالين إليران، وتمرده عليها وعلى مبادرتها لحل أزمة اليمن.

الغاية هي السلطة بال حدود، أما الوسيلة فهي حمل راية املذهب الذي 

يصادر الدين والدنيا وكأنه تنزيل جديد إلله آخر غير الله الذي نعبده. 

ال  آل سعود  أطماع  مع  وتزاوجها  الوهابية  انبثاق  يطّلع على سيرة  ومن 

أي  في  نفخت  التي  ألميره  ميكافيللي  مع وصايا  الخواطر  توارد  يستبعد 

تزاوج من هذا النوع روحا كاثوليكية ال تموت اال بموت الزوجين معا. وحده 

املذهب الوهابي أعطى لنفسه الحق باستباحة املذاهب االخرى واالجهاز 

الخضوع لسيف دولته، وكأنه دين جديد  اتباعها واكراههم على  على 

آل سعود.  امراء  بالشهادة لحكم  إال  أهلها  ال يسْلم  أرض كافرة  نزل في 

واالمير.  الشيخ  بين  واالمارة،  اإلمامة  بين  املزاوجة  أتمت  الوثقى  العروة 

وهكذا منذ بداية القرن الثامن عشر وحتى اآلن.

محيطه،  في  حدود  الي  والعابر  للسلطة  التواق  الحركي  املذهب  بهذا 

استطاع آل سعود ان يتميزوا عن غيرهم من حكام وامراء ومشايخ شبه 

مكة،  أشراف  الهواشم،  منافسيهم  على  تفوقوا  لقد  العربية.  الجزيرة 

وعلى حكم اإلمامة في اليمن، وعلى اتباع االباضية من سالطين عمان...

نجران تحت القصف

لو قدر لالمام يحيى حميد الدين املتوكل ( 1869 ـ 1948)، اعادة امجاد 

اجداده الزيدية وأقام مملكته بعد ان انسحب العثمانيون من اليمن عام 

بن  العزيز  عبد  مملكة  عن  الجوهر  حيث  من  تختلف  ال  لكانت   ،1918

على  ملكا  ايطاليا  امبراطورية  به  اعترفت  لقد   .(1953 ـ   1876) سعود 

اليمن نكاية بالبريطانيين، وكأنها تريده ملكا على كل االرض املمتدة من 

ظفار الى عسير الشمالية، مرورا باملهرة وحضرموت وشبوة وآبين وعدن 

ينقصه  يكن  ولم  ومخا.  والحديدة  وصعدة  وصنعاء  ومآرب  وتعز  ولحج 

وغير فرص  معه،  تتخادم  منتصرة  قوى كبرى  على  االستناد  غير  حينها 

مؤاتية ليقدم نفسه للمتنافسين الكبار كقوة ال يمكن تجاهلها. ولو توفر 

له ما توفر آلل سعود من موارد نفطية وايديولوجية برغماتية توسعية، 

كاملذهب الوهابي، لكان له شأنا منافسا بل نديا ململكة آل سعود، وليس 

وسعودي،  بريطاني  بتهديد  ومحاصرة  نفسها  على  منطوية  مملكة 

الذي  السعودي  بالدعم  مرهون  ووجودها  والتقوقع،  التخلف  ينخرها 

لنفسه من  يثأر  لقيام يمن جديد وسعيد  زوالها طريقا  يفتح  ان  يريد  ال 

تمددات آل سعود التي تجاوزت كل الحدود.

من  نيلهم  بسبب  االنكليز  مع  مباشر  تعارض  على  يحيى  االمام  كان 

له  يمدوا  أن  من  أضعف  االيطاليون  وكان  اليمن،  جنوب  بضم  طموحه 

ان  بعد  مبشِّرة  تكن  لم  سعود  آل  مع  التصادم  في  وتجاربه  العون،  يد 

استطاعوا انتزاع اعتراف اململكة املتوكلية بسيطرة آل سعود على 100 

كيلومتر من ساحل تهامة اليمني األصل، وباحتفاظهم بجيزان وتقاسم 

الجانبين  بين  املوقعة  الطائف  اتفاقية  في  ما جاء  وذلك بحسب  نجران، 

عام 1934 وما لحقها من ملحقات عام 1936، والتي تعتبر تتويجا للسعي 

السعودي لقضم واحتواء ما تيسر من أرض اليمن، وعزل ساللة الحكم 

فيه عن األطراف املثلومة.

بعد ان ثبت ملك آل سعود، وبعد ان جعل من كل أطراف شبه جزيرة 

العرب كيانات تستقوي به وليس عليه، راح يدافع عنها بوجه أي رياح 

الساحل  ودافع عن مشايخ  اليمن  ثورة  بوجه  اإلمامة  عن  فدافع  للتغيير 

غير املتصالح بوجه املناهضين لهم.

قيل أن الحكمة والسيف يمانيان، وقيل أن الراية السعودية استعارت 

خارج  يبقى  لن  الخالي  الربع  بأن طريق  وقيل  الحكمة،  وأهملت  السيف 

نطاق التغطية.. حتى قيل بأن في بعض أرض اليمامة رجال تعودوا على 

 ، احتساء خلطة ليس لها مثيل، ال في اإلحساء وال في كل جزيرة العرب 

خلطة الحاس والبسباس والخبث األصيل، إذا حضرت حضرــ املوت!

وعلى سيرة القيل والقال، فإن الحب هو الذي أسرى بوضاح اليمن الى 

عبد  بن  الوليد  االموي  الخليفة  زوجة  البنين  الم  خليال  كان  حين  املوت، 

امللك، حيث كان دفن الخليفة للصندوق الذي أخفت به أم البنين شاعر 

وكأن  الحقيقة،  سر  من  للهروب  الخليفة  من  محاولة  ووضاحها،  اليمن 

شيئا لم يكن رغم ادراك عقله الباطن بان أخفاء اثر املعشوق ال يلغي سر 

تمرد زوجته عشقا بغيره. وقال عبد الله البردوني شاعر اليمن الحديث: 

ماتت  والجرب،  السل  مليحة عاشقاها  ــ  أبتي  يا  أحدث عن صنعاء  ماذا 

بصندوق وضاح بال ثمن ــ ولم يمت في حشاها العشق والطرب!

بأنها  وقالوا  الصفر،  تحت  هي  األخدود  أصحاب  منذ  نجران  أن  وقالوا 

تحت القصف الن اميرها لم يتعظ، ال من أصحاب األخدود وال من حدود 

األخدود نفسه..

250 ألف فدّان هي مساحة األراضي املزروعة حالياً بالقطن في مصر بينما كان حجم هذه األراضي 

1.2 مليون فدّان عام 1980. وقد ألغت الحكومة املصرية مؤخراً قراراً بحظر استيراد القطن على 

اعتبار أنّ كلفة املستورد منه هي 600 ألف جنيه مصري للقنطار بينما تبلغ كلفة القطن املصري 

ضعف ذلك، ويحتاج تصنيعه آالت أكثر حداثة من املوجودة في املعامل حالياً. قضيـــــة
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ظهر  وهو  اجتماعية».  «ظاهرة  مصر  في  توك»  «التوك 

مع  وتوسًّع   2007 عام  منذ  مختلفة  مناطق  في  تدريجيًا 

عدد  عليها  يعتمد  هامة  مواصالت  وسيلة  ليصبح  الوقت 

كبير من املصريين.

البدايات والتقنين

عربة صغيرة ذات ثالث عجالت، تتسع بالكاد لثالثة أفراد، 

بدأت في الظهور عندما اقترحت الحكومة بقيادة الحزب 

مشكلة  حل  أجل  من  استيراده  وقتها،  الحاكم  الوطني، 

البطالة، ولقدرته على توفير أكثر من 63 ألف فرصة عمل 

في 13 محافظة على ما قيل في الحيثيات. بدأ انتشاره في 

عدد من محافظات الوجه البحري، قبل أن يدخل القاهرة في 

أثناء «ثورة يناير» 2011، بحكم ارتخاء قبضة االمن. بدأ 

ظهوره في العاصمة في األماكن الشعبية والفقيرة، وساهم 

يدخلها  ال  قد  التي  األحياء  تلك  في  املرور  مشكلة  حل  في 

ببساطة  أو  وازدحامها،  طرقاتها  لضيق  «التاكسي» 

الغالبة».  «تاكسي  عليه  يُطلق  أن  برر  مما  منها،  للخوف 

مع الوقت، أصبح «التوك توك» وسيلة ال غنى عنها لعدد 

كبير من املواطنين، حتى في ظل التضييق الحكومي على 

ترخيصه أو تحجيم تواجده في أماكن بعينها.

 ،(121) رقم  بقانون  في عام 2008،  مرة  تقنينه ألول  تم 

من خالل تعديل بعض أحكام املرور. وفي 2009، حدث جدل 

داخل مجلس الشعب ملنع ترخيصه وتقنينه، لكن قانون 

املرور األخير الصادر في أواخر 2014 لم يمنعه بل رخّصه 

كـ «أجرة موتوسيكل» وال بد لقائدها أن يكون لديه رخصة 

مهنية، وتتم مراجعة شروط األمن واملتانة طبقا ملواصفات 

األعداد  تحديد  القانون  وترك  والتجارة.  الصناعة  وزارة 

مع  للمحافظ،  واملواقف  واألجرة  السير  وخطوط  واأللوان 

الطرق  إلى  توك»  «التوك  يصل  ال  حتى  الرقابة  تشديد 

السريعة، حيث يحظر دخوله الى مناطق كثيرة، وخاصة 

في الشوارع الرئيسية وعواصم ومراكز املدن املختلفة. 

الحصول على رقم دقيق بخصوص أعداد «التوك توك» 

ترخيص  عدم  ظل  في  للغاية  صعب  أمر  الحالية  الفعلية 

تقدر  لكن هناك احصاءات غير رسمية  منه،  األكبر  العدد 

مستوى  على  ونصف  مليون  من  أكثر  بحوالي  أعداده 

الجمهورية، تستفيد منه حوالي 5 ماليين أسرة. وتشير 

إحصائية الجهاز املركز للتعبئة العامة واإلحصاء أن عدد 

على  ألفاً   74 حوالي  إلى  وصل  املرخص  توك»  «التوك 

 2010 عام  في  كان  أنه  حين  في  الجمهورية،   مستوى 

أما  سنوات.  أربع  خالل  تضاعف  أنه  أي  ألفاً،   37 حوالي 

جغرافياً، فإنه ينتشر في محافظات الوجه البحري بالدرجة 

املحافظات  ثم  القبلي،  الوجه  محافظات  تليها  االولــى، 

الحضرية بدرجة أقل، إال أنه ال ينتشر بشكل ملحوظ في 

املحافظات الحدودية، وذلك وفق إحصائيه أخرى للجهاز 

املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

الظواهر السلبية واإليجابية 

يالحظ  حيث  األطفال،  عمالة  هي  السلبية  الظواهر  أهم 

األطفال  من  هم  توك  التوك  سائقي  من  كبيراً  عدداً  أن 

للخطر،  الركاب  حياة  ناحية  من  يعرض  ما  واملراهقين، 

ويخالف من ناحية أخرى املواثيق واملعايير الدولية الخاصة 

بعمالة األطفال. وهو، على الرغم من مساهمته في تحسين 

وضع األزمات املرورية في مناطق، إال أن كثرته وتركزه في 

أماكن بعينها أدّيا إلى حدوث تكدس مروري شديد، خاصة 

الى  كذلك  الرئيسية،  الطرق  من  الفرعية  الشوارع  في 

من جانب  من سهولة سرقته  «جرمية» بسبب  مشكالت 

وتسبُّبه في حدوث مشاجرات عديدة بين سائقيه لصغر 

سنهم في أغلب األوقات، باإلضافة إلى تسجيل استخدامه 

في حاالت اختطاف واغتصاب عديدة.

عديدة  عمل  لفرص  توفيره  وعدا  آخر،  جانب  من  ولكنه 

للمواطنين  التكلفة  رخيصة  مواصلة  شكَّل  فقد  للشبان، 

لم  بأنه  القول  يمكن  اإلطار،  وفي هذا  الفقيرة.  املناطق  في 

ينافس التاكسي، ألن لكل منهما وظيفة مختلفة ومناطق 

تحرُّك مختلفة، فالتوك توك يعتمد على املناطق الجانبية 

والشوارع الفرعية والطرق قصيرة املسافة والتي ال تجاوز 

أكثر من 2 كيلومتر في أغلب األماكن.

وفي ظل كل تلك املعطيات، يبدو الحديث عن منعه من 

الوزراء  رئيس  «دعا»  فقد  حال،  أية  وعلى  املستحيالت. 

في خطبة له منذ أسابيع، الشبان الى اللجوء اليه للعمل 

باعتبار انعدام فرص التوظيف لدى الدولة! على ذلك، فال 

بد أن تتركز جهود املحافظات املختلفة (وفق أحوال كل 

ترخيصه  وتشجيع  أوضاعه  تقنين  ضرورة  على  منها) 

بإجراءات بسيطة، دون تعقيد أو روتين. كذلك، فال بد من 

منع األطفال من قيادته، وضرورة وجود رجال شرطة املرور 

أية حال فال بد من االعتراف  الفرعية. وعلى  في الشوارع 

أن التوك توك نجح في سدّ حاجات اجتماعية متنوعة..

الـ«توك توك»: تاكسي الغالبة في مصر

يوسف الشيخ ــــ السعودية

فكـــرة

الطفلة التي ارتدت فستاناً كحليّ اللون بدوائر 

الــصــورة  بيضاء واســعــة خــرجــت مــن آدميّتها فــي 

املوزّعة إلى الرأي العام. بدت لعبة بحجم أكبر من 

حجم األلعاب االعتياديّ، ولكنها لعبة أحدث لهو 

األطفال بها تشوهات في العينين.

كـــفّ الــلــعــبــة األيــمــن نــاصــع الــبــيــاض يــوحــي بيد 

ابتلّت أسفل خرطوم املياه لساعات، أو في بركة 

للسباحة، حيث ال أسباب أخرى لتحوّل كفّ طفل 

إلى هذه الحال.

أمّها  أو  لعبة،  أنّــهــا  اعتبرنا  لــو  االفتراضية  أمها 

ــو أعــدنــاهــمــا إلــى  ــة الـــتـــي قــضــت مــعــهــا لـ الــحــقــيــقــيّ

آدميّتهما سويّاً، حرصت على إضافة أسفل ثياب 

الــطــفــلــة ثــيــابــاً. يــبــدو مـــن الــكــنــزة الــبــيــضــاء أســفــل 

الفستان، املُضلّعة الشبيهة بكنزات ارتداها كثيرٌ 

منّا في الصغر، خوفٌ من صقيع متوقّع، صقيع قلب 

البحر الليلي. أمّا أسفل الفستان، لناحية القدمين، 

اللون بورود  أزرق  الطفلة بنطلوناً ضيقاً  فأُلبست 

كــثــيــرة. كــانــت األم حــريــصــة عــلــى هــنــدام لطيف 

البنتها.

ومن االحتماالت أيضاً، أنها توقعت غرقاً أو موتاً، 

بالية  ونصوص  شعبيّ  وتفجّعٌ  وإعــالم  فكاميرات 

شبيهة، فلم تُرد لطفلتها الصغيرة في نومها املُمتدّ 

ظهوراً غير الئق.

تــنــاثَــر الــرمــل فـــوق فــســتــان الطفلة الــنــائــمــة على 

الــشــاطــئ الــلــيــبــي. وانــتــهــت قــصــتــهــا، بــيــنــمــا كــان 

قارب آخر يُبحر لتهريب الجئين غير شرعيين، 

هاربين من املوت نحو موت آخر.

هذه واحدةٌ من صور عديدة خرجت إلى العلن، 

آخر  بــحــراً.  املستمرة  الفاجعة  جــديــدة  مــرة  موثِقةً 

بحدود  كانت  الليبي  الشاطئ  إلــى  وصلت  دفعة 

مئتي جثة، وقبلها كــان قد تــمّ اكتشاف 71 جثة 

داخل شاحنة تُركت مقفلة حد اختناق «ركابها» 

النمسا  بــيــن  الــحــدود  عــلــى  عنها  التخلي  وجـــرى 

الشمس»!  في  «رجــال  كنفاني:  غسان  وهنغاريا. 

مـــع تــعــديــل طــفــيــف فـــي الــســيــنــاريــو: الــســوريــون 

شاحنة  في  اختنقوا  بالدهم  جحيم  من  الهاربون 

قبلها،  ولكنهم،  الحر.  شــدة  بسبب  وليس  تبريد 

وهم  البعض،  بعضهم  عيون  في  ينظرون  كانوا 

يقضون تباعاً.

 حــســب إحــصــائــيــات خـــاصـــة بــاملــنــظــمــة الــدولــيــة 

لــلــهــجــرة، فــمــن بــيــن 5 آالف مــهــاجــر (فـــي الــعــالــم 

فــإنّ 66.5  العام 2014،  لقوا حتفهم في  بأسره) 

أوروبــا،  أبــواب  املئة منهم فقدوا حياتهم على  في 

ال ســيــمــا فـــي الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط. وعــرفــت 

بداية  فبين  العام،  ارتفاعاً مهوًال هذا  النسبة  هذه 

كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر و25 آب/أغــســطــس، لقي 

أوروبــا وحدها،  باتجاه  مهاجر حتفهم  آالف  ثالثة 

أيــام،  بــأســره. منذ  العالم  من أصــل أربعة آالف في 

ــاع  ــدفـ الـ وزارة  ــدت  ــ أكــ ــطــــس/آب،  ــســ أغــ  29 فــــي 

الشائكة  باألسالك  بناء سياج  االنتهاء من  املجرية 

على طــول الــحــدود مــع صــربــيــا، يتألف مــن ثالث 

أربعة  بعلو  جــدار  الخطوة  هــذه  وسيتبع  طبقات، 

أمـــتـــار، بـــدأ الــجــيــش املــجــري بــبــنــائــه ملــنــع «الــعــبــور 

لشؤون  السامي  املفوض  للحدود».  القانوني  غير 

الالجئين، أنطونيو غوتيريس، يقول «أشعر بقلبي 

ينفطر للذين يموتون غرقاً في محاولتهم الوصول 

بعدد  باملقارنة  متدنٍ  املهاجرين  أوروبــا.عــدد  إلــى 

الــقــدرة على مجابهة  تمتلك  وهــي  ــا،  أوروبــ سكان 

هذه األزمة. فأوضاع الالجئين السوريين هي أكبر 

كما  الثانية».  العاملية  الحرب  بعد  إنسانية  كارثة 

شــرودر  جيرهارد  السابق  االملــانــي  املستشار  عبَّر 

عن انزعاجه إزاء قيام املجر ببناء سور عازل على 

وال  املتوسط  البحر  «ال  قائًال  مع صربيا،  حــدودهــا 

بناء أسوار جديدة مثل التي تبنيها املجر، ستوقف 

الجدران  إقامة  تعيد  أوروبــا  ها  اليائسين».  البشر 

الــجــدران.  هــدم  حقبة  وتنهي  املائية  أو  اإلسمنتية 

وهي هذه املرة مَصدات تجاه بائسين «مختلفين»، 

ولكن أليست الجدران دوماً تصد املختلفين؟

وهـــكـــذا كــــان مـــع املــهــاجــريــن الـــذيـــن قــضــوا في 

شاحنة تبريد. تجلدوا. ولكن قبلها كانوا ينظرون 

في عيون بعضهم البعض وهم يقضون تباعاً.

مهاجرو البحر 

النائمون.. وسواهم

زينب ترحيني

العالقات السعودية اليمنية: الصندوق األسود

جمال محمد تقي

باحث من العراق مختض بشؤون الخليج العربي

أحمد عبد العليم

كاتب وباحث سياسي من مصر



ال تندرج النظرة الصوفية إلى املرأة، عموما، في سياقات 

الرؤية  تلك  نعني  الكالسيكية.  اإلسالمية  العربية  الرؤية 

والعمليّة،  النظريّة  املباني  ضمنها  تتشكل  إذ  الفقهية 

تجلياتٌ  هي  بما  والسيطرة  الذكورة  مفاهيم  مستثمرةً 

على  األشــكــال،  من  شكل  في  تحرص،  التي  للقوامة 

واملنتِج  االعلى/  القائد  القبَليّ/  الذكر  مخيال  مأسسة 

دائرة  في  »منفعال«  فيه  املرأة  تكون  ذاتهُ،  املخيال  األوحد. 

الناحية  من  رتبة،  ادنى  املرأة  األصيل.  الذكوري  الفعل 

تستقيم  وال  ذكوريّا،  مخياال  باعتبارها  االنطولوجية،  

»الشهوة«.  مربع  قلب  من  إال  الكائنين  بين  العالقة 

منحى  تنحو  قد  سلطة   أو  طاقة  أوّال  باعتبارها  الشهوة 

التفلت ضمن أنساقٍ تكون فيها هي الدافع األصلي إلنتاج 

الحكم الفقهيّ، الذي هو حكم »مُفكَّر فيه« من جهة الرجل 

الحكم واستثماره  قائما بتأطير  الذكر  الرجل/  تحديدا. 

في الترتيب األبويّ الراسخ اجتماعيا. املرأة، إذاً، في خالصة 

املنتَج  إنّها  الرجل.  شهوةِ  موضوعة  الفقهية،  املدونة 

الذكورة  فانتازيا  نتاج  الذي يكون غالبا  املسطّح واملشّيّئ 

وحلقة استثماراتها الرئيسية.

من الفصوص

املرأة، في دوائر »فصوص الحكم« للشيخ األكبر محيي 

 1240 املوافق  هجري   638 سنة  )توفي  عربي  ابن  الدين 

االنشغال الصوفيّ،  ميالدي(، هي خالصة سياق طويل من 

في شقّه الفلسفيّ التأويليّ، بهذا الكائن، باعتبارها مركزا 

خيال.  باألحرى  أو  إلهيّ  وتجلٍّ  جماليّ  فيض  إنها  كونيا. 

الذي  املرمَّز  أداة ظاهرية للتعبير الجماليّ  املقابل، هي  وفي 

يُتّقى به في التعامل الحذر مع الذات اإللهية شعرا أو نثرا 

الشيخ  متنُ  الفصوصُ،  األشواق«(.  )»ترجمان  صوفيّين 

املؤرخين(،  عند  جدال  متونه  أكثرُ  )بل  واألصعب  األمكن 

إلى  والحنين  املحبّة  باب  من  املرأة  الى  الشيخُ  فيه  يرى 

الحقّ، حنين الجزء إلى الكلّ، على ما في لفظ » املحبّة« من 

تاريخ استخداماته  مُحمّالت تتصل بدالالت املصطلح في 

الصوفية.

وعلى طريقة الصوفية في تجيير األحاديثِ، يُحكِمُ الشيخ  

مقاطع  رائعة من الفصوص، تكون املرأة فيها مقدّمة على 

الصالة رتبةً في »نفْس« النبي/ قطب األقطاب. ننتقي مثاال 

ما ورد في »فصّ الحكمة الفردية في كلمة محمّدية«، في 

تأويل حديث »حبّب إليّ من دنياكم ثالث: النساء والطيب 

قال  »لذلك  الشيخ:  يقول  الصالة«.  في  قرّة عيني  وجعلت 

في باب املحبة في ذكر املوجودات )...( فابتدأ بذكر النساء 

وأخّر الصالة«. ويردف: »فبطن نَفَس الرحمنِ  فيما كان به 

صورته  على  شخصاً  منه  له  اشتق  ثمّ  إنسانا.  اإلنسان 

الشيء  حنين  إليها  فحنَّ  بصورته  فظهرت  امرأة،  سماه 

إلى نفسه وحنّت إليه حنين الشيء إلى وطنه. فحبّب إليه 

له  مَن خلقه على صورته وأسجد  الله أحبّ  فإن  النساء. 

أي  زوجٌ  املرأة،  أي  »فإنّها،  يقول:  ثمّ  النوريين«.  مالئكته 

بوجودها  شفعت  املرأة  كانت  كما  الحق،  وجود  شفعت 

الرجل فصيرته زوجا«.

ال يمكن فصل الرؤية الصوفية إلى املرأة، كموضوعة، عن 

أنساق الرؤية الصوفية إلى العالم وإلى الكائن البشري/

إنسان عموما، في مختلف ترتيباته الوجودية. إنها رؤية 

كما  وتطلعاتها،  السلطة  هاجس  من  حيويتها  تستمد  ال 

تستمد  بل  الكالسيكيّ،  الفقه  منظومة  في  ذلك  نلحظ 

حيويتها وحداثتها من راهنية العزلة واالنقطاع، نعني تلك 

السلطة، ذكورية/  إذ تكسّر كلّ مجاالت وأصنام  العزلة 

الذي  الخطاب  إنتاج  إلى  بالنتيجة  وتؤدي  قبلية،  أبوية/ 

اإلنساني/كائن  بالكائن  مهجوسا  الغالب  في  يكون 

بدالالته  البشري  الجمال  ترفع  مركزية،  كرتبة  الله، 

إذا  أو،  الشهوة  تهميش  مقابل  العميقة،  واستثماراته 

وأسرارها  بغواياتها  الشهوة  عالئق  قطع  التعبير،  صح 

السلطوية لصالح اعتبارها أداة من األدوات التي تساهم، 

هو  طهرانيّ،  اسمه  جماليّ  مفهوم  تكوين  في  غيرها،  مع 

املرأة. 

حداثته  يستمدّ  كائن  عن  إذاً  اإلطار  هذا  في  نتحدث 

التقليديّ  الفقه  بخالف  ــ  الصوفيّ  النسق  في  الدائمة 

إنه  الكونية.  الجمالية  الدائرة  في  حرا  فاعال  كونه  من  ــ 

في  الرجل  مع  املرأة  فيها  تستوي  التي  الرتبة  ذو  الكائن 

عارف/يعرف،  كائن  إنها  الحقّ.  مقابل  الخلق  مركزية 

سابح/ يسبّح وعاشق/يعشق.. وقد تكون املرأة إماماً في 

هكذا نسق، يندرج في إمامتها الروحيّة أعالمٌ من الرجال.

فاطمة وعائشة

من  نموذجين  تقدّم،  بما  وربطا  حصرا،  ال  مثاال  نورد، 

مشهورات املتصوفة: األوّل هو نموذج فاطمة النيسابورية، 

التي كانت من عارفات نساء خُراسان، والتي كان ذو النون 

املصري يسألها عن مسائلَ، وإنه قد سُئل عنها في أواخر 

بمكة  رأيتها  امرأة  من  أجلّ  أحدا  رأيت  »ما  فأجاب:  عمره 

يقال لها فاطمة النيسابورية. كانت تتكلم في فهم القرآن 

هو  والثاني  الله«.  أولياء  من  ولية  هي  منها..  تعجيب  في 

نموذج عائشة بنت أحمد الطويل املروزية، التي بحسب 

ألطف  وال  منها  حاال  أحسن  وقتها  في  يكن  »لم  النُقول 

لها  قيل  حيث  قالت،  التي  عائشة  التصوف«.  في  طريقة 

أرفاق النسوان مذلة  إذ في قبول  إن فالناً لم يقبل رفقتك 

أظهر  فقد  في عبوديته،  التعزز  العبد  »إذا طلب  ونقصان: 

رعونته«.

راهنية التأويل

التقليدي،  املــرأة  لفقه  التقعيدية  الصرامة  بخالف 

فائق  بمنسوب  الصوفية  الدائرة  في  املرأة  يتسم خطاب 

موصولة  تبقى  مجاالت  خلق  على  والقدرة  الحيوية  من 

بالراهن. الجفاف الفقهيّ التقعيدي الذي يقفل الباب على 

أي تعديل عميق يفتح خطاب املرأة على حداثة انسانوية 

الصوفيّ  التأويل  من  كنزٌ  بعيد  حدّ  إلى  يقابله  مفترضة، 

إنها  االنسانويّ.  الخطاب  باب  من  مرتكزا  املرأة  إلى  يرى 

الفهم  من  نسق  إدراج  أو  إدماج  على  فائقة  خطاب  قدرة 

الله/إنسان/كون،  املنفصل،  ال  املتداخل  الدائريّ  الثالثي 

في مختلف أنساق الرؤية الحداثية إلى الكائن ووجوده. 

الحداثة  طروحات  مع  التكيف  على  قادرا  يظل  نسق 

وامرأة(  )رجال  الكائن  صلة  ترتيب  موضوعة  في  والسيما 

في  هامشا  ال  رئيسية  موضوعة  الكائن  باعتبار  باملفارق، 

ذاته  املفارق  فهم  أن  ذلك  على  زد  املفارق.  اإلله  مركزية 

الخلق  أن  الصوفية، من حيث  )الحق/الخلق(  ثنائية  في 

خياالت أو فيوضات للحق، يعيد قلب فهم الكائن للمفارق 

ذا  بل  باملطلق  منفصال  ذلك  عند  املفارق  يكون  فال  أصال، 

ذلك  يؤسس  اإلنسان.  نفس  في  غائرة  دنيوية  تماسات 

بالنتيجة لحساسيات إنسانية مغايرة بالوجود، تلحظها 

تنشغل  ال  حساسياتٌ  االجتماع.  تكيفات  الحال،  بطبيعة 

الكائن  منزليْ  يؤبد  الذي  العقدي  الفقهي  بالتسليم 

واإلله: أعلى/ أدنى، ذكر قائم/ أنثى مقوّمة.. إلخ، بل هي 

الدائم  التساؤل  على  البينية  العالقة  تطرح  حساسيات 

فضال عن االنشغال، وهو األهم، بمراكمة تأويالت متجددة 

لبواطنَ تظل مع الوقت بحاجة إلى الكشف.

قضيـــــة
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بعد البارود والنووي

أسلحة تقاتل ذاتياً: الجيل الثالث من الحروب

 راهنية التقسيم الصوفيّ

حين تستوي املرأة مع الرجل في مركزية الخلق

نشرتها  التي  الحديديّة«  »القبة  تنتمي 

تموز/يوليو  حرب  انتهاء  بعد  إسرائيل 

الهجومية  »األسلحة  الى  لبنان،  مع   2006

املستقلة« القائمة على »الذكاء االصطناعي«. 

إسرائيل كانت سبّاقة في اعتماد هذا النظام، 

والوظيفة التي تؤديها »القبة الحديدية« هي 

موقعها  وتحديد  القادمة  الصواريخ  رصد 

مركز  إلى  تتعلق بمسارها  معلومات  وإرسال 

املوقع  بحساب  بدوره  يقوم  الذي  التحكّم 

الذي يمكن أن يسقط به الصاروخ. فلو كان 

اعتراضه  يتمّ  كبيرة،  بأضرار  سيتسبب 

بصاروخٍ مضادّ.

في  األجهزة  هذه  بتصنيع  إسرائيل  بدأت 

االختبارات  من  سلسلة  وبعد   .2007 العام 

أولى  نصبت  و2009،   2008 عامي  بين 

)العام  املحتلة  الوحدات في جنوب فلسطين 

بنحو  وحــدة  كل  تكلفة  وتقدر   .)2011

تصل  بينما  أميركي،  دوالر  مليون  خمسين 

قيمة الصاروخ الواحد إلى 62 ألف دوالر. 

الواليات املتحدّة األميركية التي طورت منذ 

التصرّف«  ذاتي  »الدفاع  تكنولوجيا   1980

للبحرية  الصاروخي  »فاالنكس«  نظام  عبر 

على  وباستقالل،  بذاتها  القادرة  األميركية 

والقتل«  واملقاتلة  والتتبع  »بالبحث  القيام 

كما يقول مسؤولوها.. احتضنت نظام القبة 

الحديديّة في إسرائيل، فوافق مجلس النواب 

ميزانية  مايو 2010، على  أيار/  في  األميركي 

أميركي،  بـ205 مليون دوالر  قُدّرت  لها  دعم 

وفي تموز / يوليو 2012 جدّد الرئيس باراك 

اوباما صرف سبعين مليون دوالر من خزينة 

الدولة لدعمها.

نظام »القبة الحديديّة« هو فعليّاً واحد من 

إسرائيل  وضعتها  الطبقات  متعدّدة  أنظمة 

الصواريخ  ملواجهة  األخيرة  السنوات  في 

منحنياً،  مساراً  يتّبع  )صاروخ  الباليستية 

األرضيّة  بالجاذبيّة  حصراً  يتأثّر  مسار  وهو 

التوقعات  أن  خاصة  الهوائي(،  واالحتكاك 

تشير إلى أنه سيمكن توجيه هذه الصواريخ 

املقبلة.  العسكرية  الحروب  في  أكبر  بتركيز 

املتقدّمة«  الدفاع  ألنظمة  »رافائيل  شركة 

املُصنّعة للقبة الحديديّة، قامت بتطوير نظام 

جديد من شأنه أن يوفّر صدّاً لقذائف الهاون 

القبة الحديدية على اعتراضها  التي ال تقْدر 

نظراً ملداها القصير. النظام الجديد )»شعاع 

الليزر لتفجير القذائف  الحديد«( يستخدم 

في الجو.

الثورة الثالثة في تاريخ الحرب

التطوير في مجال االسلحة يجري بخطى 

هي  ما  فوق  مرعباً  يبدو  مشهد  نحو  ثابتة 

معركة  ــاب:  إرع من  عــادة  الحروب  عليه 

هؤالء  سيسير  »الروبوت«.  أو  اآللي  املقاتل 

»الروبوت« بين الناس من دون حاجة لقدرة 

تحدّد  قاتلة  معدنية  آلة  تُحرّكهم.  بشريّة 

تكون  قد  وتدمر.  وتقتل  وتصوّب  أهدافها 

الخيال  الئحة  في  إال  مُدرجة  غير  األفكار  هذه 

العلمي وأفالمه وألعابه التي تضج بمثل هذه 

الحروب. ولكن ما وصل إليه العلماء في مجال 

تطوير الذكاء االصطناعي وأسلحته ورجاله 

اآلليين يجعل التصور واقعي تماماً.

املُقاتلين  املنتظرين،  اآلليين  برجاله  الغد 

والقاتلين في آن، هو تحديداً ما شكّل محور 

اجتماع أكثر من ألف عالم تكنولوجي ومثقّف، 

مطالبين  العالم  إلى  مفتوحة  رسالة  وجّهوا 

وقبل  اآلن  ـ  بفرض حظر  املتحدة  األمم  فيها 

أو  املستقلة«  »األسلحة  على  ـ  األوان  فوات 

تكنولوجيا »الروبوت« القاتل، حتى »ال يلحق 

الواقع بالخيال واألدب« في هذا املجال. انعقد 

»املؤتمر الدولي املشترك للذكاء االصطناعي« 

في  املاضي،  يوليو   / تموز  شهر  آخر  في 

بيونس آيرس في األرجنتين. شدّد العلماء في 

»األسلحة  عالَم  أنّ  على  املفتوحة  رسالتهم 

الهجومية املستقلّة« الذي تطوّر تطوراً هائاًل 

اليوم  زال  ما  املاضية،  سنة  الثالثين  خالل 

على  اإلبقاء  مع  الدفاعية،  األنظمة  مرحلة  في 

وبفعل  ولكن،  التحكّم.  حلقة  داخل  اإلنسان 

التقدّم الهائل في مجال الذكاء االصطناعي، 

املستقلة  األسلحة  وصول  مُتوقّعاً  بات  فقد 

إلى مرحلة تعيين األهداف وتدميرها من دون 

عقود.  ال  سنوات  خالل  وهذا  بشري.  تدخل 

ودعا البيان الى القضاء على هذا االحتمال في 

املهد.

الفيزياء  النداء عالم  املوقّعين على  من بين 

البريطاني ستيفن هاوكينغ )من أبرز علماء 

في  أبحاث  وله  العالم،  في  النظرية  الفيزياء 

وامللياردير  تشومسكي،  ونعوم  الكون(  علم 

أميركي   - كندي  )مهندس  ماسك  ايلون 

ومخترع، اشتهر بتأسيس شركة »سبيس 

وستيف  الفضاء(،  لتكنولوجيا  إكــس« 

والسؤال  »آبل«.  شركة  مؤسس  وزنياك 

بما  يتعلق  املوقّعون  طرحه  الذي  األساسي 

تسلّح  سباق  انطالق  انتظار  ينبغي  كان  إنْ 

مستقلّة  االصطناعي  الذكاء  ألسلحة  عاملي 

هذا  على  الطريق  قطع  ينبغي  أم  القرار، 

قلقاً  يتضمن  والسؤال  أصــاًل.  »التطور« 

والجائز.  املُباح  بمفهوم  يتعلق  فلسفياً 

تبيح وجوده  اختراع شيء  القدرة على  فهل 

رسالتهم:  في  العلماء  يقول  واستخدامه؟ 

بالدفع نحو  تقوم  قوة عسكريّة كبيرة  »أي 

تطوير هذا النوع من األسلحة في أي لحظة، 

ستجعل من سباق التسلح العاملي أمرا ال مفرّ 

ستكون  املسار  لهذا  النهاية  ونقطة  منه، 

واضحة: أسلحة الذكاء االصطناعي ستكون 

خطورة  يشكّل  ما  وهذا  الغد،  كالشنيكوف 

وقالوا  النووية«.  األسلحة  أكبر من خطورة 

»الثورة  تمثل  املستقلة  األسلحة  تلك  إن 

والسالح  البارود  بعد  الحرب«،  في  الثالثة 

علماء  رفض  إلى  يشيرون  وهم  النووي. 

فتاكة  أسلحة  إنتاج  والبيولوجيا  الكيمياء 

تستند إلى علومهم تلك، ويطالبون بتطبيق 

املبدأ نفسه على الذكاء االصطناعي.

حسب  املستقلة«  القاتلة  و»الروبوتات 

أسلحة  منظومات  هي  املتحدة  األمم  تعريف 

قادرة على أن تختار، بمُجرّد تشغيلها، أهدافاً 

إلى  الحاجة  دون  من  معها  وتشتبك  معيّنة 

وإذا  البشريّ.  العنصر  من  إضافي  تدخل 

كان استخدام املرْكبات الجوية الحربية بال 

طيار املعروفة بـ»Drones« يسمح حتى اآلن 

دائرة  ضمن  البشري  العنصر  على  باإلبقاء 

القرار، ولو عن بعُد، فإن األمر سيتغير بمجرّد 

البدء باستخدام الروبوت املستقل القاتل. 

أميركا واسرائيل االكثر اهتماماً

جهود  على  املتحدة  ــواليــات  ال أنفقت 

فشيئاً  شيئاً  ــي  اآلدم الجندي  استبدال 

دوالر  مليارات   6 حوالي  ــي،  اآلل باإلنسان 

املأهولة  غير  األنظمة  برنامج  ضمن  سنويّاً، 

السياق،  وفي  الحروب.  في  املُستخدمة 

تتضمّن الوثائق السياسية للواليات املتحدة 

األسلحة.  منظومة  استقاللية  لزيادة  خططاً 

بـ»األنظمة  املتعلقة  الطريق   خريطة  ففي 

املمتدة  للفترة  التشغيل«  ذاتية  املتكاملة 

الدفاع  وزارة  كتبت   ،2036 إلى   2011 من 

غير بشرية  أنظمة  »تتصوّر  أنها  األميركية 

مع  مأهولة،  أنظمة  مع  تامة  بسهولة  تعمل 

الحدّ تدريجيّاً من مستوى سيطرة اإلنسان 

وصنع القرار الذي يتطلبه الجزء غير املسيّر 

بشرياً من هيكل القوة«. 

هيومن  منظمة  في  األسلحة  خبيرة  تقول 

»تركز  إنّها  فاريهام،  ماري  ووتش  رايتس 

اإلنسان  سيخرج  حين  سيجري  ما  على 

األسلحة  إلى  ونصل  التحكم  ــرة  دائ من 

مع  تعمل  وهي  بالكامل«.  ذاتياً  املستقلة 

منظمة العفو الدولية وغيرها على دفع الدول 

لسن قوانين محلية مانعة لتطوير األسلحة 

منها،  تملكه  بما  لوائح  وتنظيم  املستقلة، 

لقدراتها  الــدول  تطوير  مع  أنه  وتخشى 

التكنولوجية، فقد يختار الكثير منها االتجاه 

الفوائد  »بسبب  األسلحة  هذه  تغليب  إلى 

التي قد تعود عليها«، واملقصود امتالك هذه 

االسلحة ميزات االستجابة السريعة، والحدّ 

والكلفة  الجنود،  على  املباشرة  املخاطر  من 

املاضي،  العام  من  /مايو  أيار  وفي  األقــلّ.. 

األسلحة  أنظمة  حول  خبراء  اجتماع  عقد 

لألمم  األوروبــي  املقرّ  في  املستقلة  الفتّاكة 

في  الشروع  هدفه  كان  بجنيف،  املتحدة 

توضيح حدود ومسؤوليات هذه األنظمة من 

واالجتماعية.  والقانونية  األخالقية  النواحي 

ولكن  االجتماع،  ذلك  في  قرارات  تتخذ  لم 

أبدتا  األميركية  املتحدة  والواليات  إسرائيل 

في  األسلحة  من  النوع  هذا  بامتالك  اهتماماً 

وكوريا  )مجدداً!(  وإسرائيل  املستقبل. 

امتالك  في  سبّاقة  دواًل  تعتبران  الجنوبية 

خالل  مــن  التصرّف  الذاتية  األسلحة 

تستطيع  التي  املسلحة  الحراسة  روبوتات 

محيطها،  في  البشر  وجــود  عن  الكشف 

وإطالق النار والقنابل. وهذه ما زالت تحتاج 

القيادة  من  أي  اإلنسان،  من  أخضر  لضوء 

العسكرية املسيّرة لها، وفق تقرير للصحافي 

السويسري سيمون برادلي.

متوفرة وزهيدة الثمن

وترتكز املخاوف في نقطة أساسيّة تُعاكس 

السالح  النووي:  السالح  ونظام  مفهوم 

باهظة  أولية  مواد  أية  يتضمّن  ال  املستقلّ 

الثمن أو يصعب الحصول عليها. وهذا يعني 

أنّه سيصبح بإمكان أي قوة عسكرية إنتاجه 

بكثافة وبكلفة قليلة، »ولن يكون ظهوره في 

السوق السوداء إال مسألة وقت، لينتهي بين 

أيدي اإلرهابيين والطغاة وأمراء الحروب في 

العالم، وكلّ من يريد ارتكاب عمليات تطهير 

عرقيّة..« بحسب نداء العلماء.

واملعارضون لتطوير هذا النوع من األسلحة 

تطوير  في مجال  الهائلة  اإلمكانات  ينفون  ال 

اإلنسانية،  ملصلحة  االصطناعي  الذكاء 

التسلّح  سباق  إطالق  أمّا  كثيرة.  نواحٍ  في 

األسلحة  من  النوعيّة  لهذه  العسكري 

»فكرة  فهي  االصطناعي،  بالذكاء  املرتبطة 

املثقفين،  عند  يتوقّف  لم  الرفض  سيئة«. 

الذكاء  مجال  في  الباحثين  الى  وصل  بل 

االصطناعي أنفسهم، فأوضحوا الكيفيّة التي 

يجري فيها تطوير االبتكارات في هذا املجال، 

مشيرين إلى مدى خطورة مجرّد التفكير في 

األمر العسكري!

إشكاليات  تثيرها  أسئلة  أصاًل  وهناك 

آليين في األمور  الحياة املشتركة مع رجال 

الحياتيّة العادية، فكيف بإدخالهم الى عالم 

باآلالت  الجنود  استبدال  إن  إذ  الحرب؟ 

اإلنسانية  الخسائر  تقليل  إلى  سيؤدي 

الحرب  صنّاع  أن  يعني  وهذا  »للمالك«! 

أكبر  بسهولة  إليها  سيندفعون  وأقطابها 

بل  الخسائر،  ضغط  تحت  يوقفوها  ولن 

يمكنها أن تمتدّ طوياًل.. 

الذكاء  تكنولوجيا  مطورو  يتخوف  بل 

االصطناعي من انقالب السحر على الساحر، 

من  بالكامل  الروبوتات  هذه  تفلت  من  أي 

»ثورة  تحدث  أن  وحتى  صانعيها،  سيطرة 

روبوتيّة« كما نرى في بعض أفالم الرعب.. 

املتحدة  األمم  ملكتب  بالنيابة  العام  واملدير 

في جنيف مايكل مولر، قال العام املاضي خالل 

الفتّاكة،  األسلحة  موضوع  حول  املناقشات 

من  كثير  في  تتنبه  ال  الدولية  »القوانين  إن 

األحيان للفظائع واملعاناة إال بعد حدوثها«.

حسن نصّور

كاتب من لبنان

30000 هو عدد العالقين في واحة أوباري الليبية نتيجة الصراع بين الطوارق والتابو، 

ويوجد في املنطقة مستشفى واحد غير مجهّز، وقد بدأت االستعانة  بطائرات نقل النفط 

إليصال املرضى إلى مناطق تبعد بين 100 إلى 130 كم عن تلك الواحة، 

مات منهم 15 شخصاً قبل وصول هذه الطائرات.

اللوحة للفنان السوري الدانماركي دزيفاكو دونكان 

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

حرب األجيال والضربات العشر

آمن الشباب املصريون يوماً ما، من خمس سنوات، بالتغيير، واندفعوا في الشوارع 

ــه. ركــضــوا فــي شــوارعــهــم بــســرعــة وبــإيــمــان. كــانــوا شــديــدي الــحــمــاس،  هــاتــفــيــن بـ

يركضون،  الشباب  كــان  حيثما  ولكن  رشيقة.  وحركته  متحمّس  عموماً  والشباب 

نزلت  ممن  بالتغيير،  يــؤمــنــون  ال  ممن  العجائز  مــن  بمجموعات  يصطدمون  كــانــوا 

عليهم يد القدر والضربات العشر فأفقدتهم اإلحساس وبلّدتهم وسمّكت جلودهم. 

وكان العجائز واقفين في المباالة يبتسمون بسخرية وبعدم اهتمام، وكان ينتج عن 

العجائز يتعمّدون  الوقت، أصبح  الجانبين. بمرور  هذا االصطدام سقوط ضحايا من 

الجميل  شبابنا  وجــد  حتى  يــوم،  بعد  يــومــاً  يزيد  عنفهم  وكــان  بالشباب،  التحرش 

املتحمّس نفسه في الغالب وقد سقط على األرض، انسحل والتصق باإلسفلت، وأصبح 

جزءاً منه. 

صحيح أن شبابنا بعدها بدأ يقوم شيئاً فشيئاً، ينفصل عن األرض بالتدريج. ولكن 

هذا لم يحدث إال بعد تغيرات جوهرية: ابيضّ شعر شبابنا وظهرت تجاعيد أسفل 

عيونهم، صارت حركتهم أبطأ بفعل الكروش التي نبتت لهم. هم أيضاً نزلت عليهم 

ضربات القدر والضربات العشر. 

اآلن، في مكان آخر من العالم، في مدينة اسمها بيروت، يظهر شباب جدد، يندفعون 

في الشوارع ويركضون بثقة وإيمان بالغد الجديد األجمل. يتابعهم شبابنا املصري، 

في طوره األخير، بعد أن فقد اإلحساس وتبلّد وسمك جلده، ولم 

الكثير، مع  الــعــاري  اللحم  يعد يــرى في شــوارع بيروت ســوى 

بسمة ساخرة وال مبالية على طرف شفتيه. 

مدّ شبابنا يده ليحاول أن يطول شباب لبنان، ليحاول حجزهم عن الركض، ليحاول 

صدمهم فتهدأ حركتهم، ولكن الساحة الراكضة في بيروت كانت بعيدة عن مناله، 

وهو ما تسبّب في خيبة أمل وإحباط شديد لدى شبابنا. على العموم، ما يزال شبابنا، 

الذي لم يعد شاباً، يحاول أن يكون هو نفسه ضربات القدر والضربات العشر، ألن 

السنوات السابقة صوّرت له أن هذا هو األمر املمتاز واألنسب لـ »كارييره«.

زينب ترحيني
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املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ اليمن: من لم يمت بالسيف مات عطشاً ـ هشام الخوالني

ـ تفاقم أزمة السكن في موريتانيا ـ املختار ولد محمد

Assafir Arabi ـ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ـ

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

سناء كانت دايماً بالنسبة لي لغز.

عالء بسيط.. عالء متربي على تحمل املسؤولية.. لكن سناء كانت لغز، عنيدة، شديدة، مصممة إنها تبقى 

مهتمين  عيلتها  وأصدقاء  عيلتها  اللي كل  العامة  بالحاجات  تهتمش  ما  إنها  الدراسة ومصممة  في  خايبة 

بيها. سناء بتكبر ومش عايزة تتغير، لغاية ما حصلت الثورة وسناء في الثانوية )وناوية ما تجيبش مجموع(.

في ميدان التحرير، لقيت سناء عايزة تشارك في كل حاجة، شوية العيال اللي من سنها اتلموا وقرروا إنهم 

يعملوا جريدة وتحولت سناء إلى »رئيسة تحرير« بحق وحقيقي!

وبعدين وصلت مرحلة الغاز في مواجهات حزيران/يونيو، وبعدين في مواجهات محمد محمود. سناء خدت 

جرعات كبيرة جداً من الغاز، لذلك أصبحت محصّنة من الغاز بتدخل وما يهمهاش.

قبضوا عليها في مجلس الوزراء، ما بيهمهاش.

ما تابعتش سناء في السنتين اللي بعد كده، باشوفها في وسط البلد معاها شباب األلتراس، وباسمع من 

ليلى إنها متولية الطبلية في حبسات عالء )الطبلية يعني تكفل األهل بإدخال طعام يومياً للمحبوس وعدم 

صرف طعام له من السجن(، باسمع عن جريها في املشارح واملستشفيات )...( دلوقتي سناء في السجن، 

وقادرة تتعامل مع فكرة السجن أحسن من أي حد أعرفه. بتقضي وقتها في املذاكرة!!! وفي عمل حاجات يدوية 

بديعة.

من صفحة hany elhosseiny  )فايسبوك(

أعتقد أن القادم من تغيير السلوك والتفكير أعنف وأشدّ من دمار بنغازي، واستفادة مدن أخرى. سيكون على 

أثرها تغيير ديموغرافى وقلبٌ تامّ في كل املوازين.. على سبيل املثال، اليوم مديرة مدرسة وقفت بمنتهى العنف 

وبأسلوب خالٍ من اإلنسانية في صبيحة امتحانات طالبات اإلعدادية، مهدِّدة إياهن بالطرد إن لم يلتزمن لبس 

العباية واملحرمة السوداء أو البيضاء.

بنات زي الورد شوفتهن تردّ الروح، وال واحدة منهنّ البسة شورت وال »كت« وال شفّاف. يلبسن بنطلونات 

من البضاعة املتوفرة في األسواق، وبلوزات بألوان فرحة عاديّة، شعرهنَّ مرفوع بفيونكات.

واحدة منهنّ وجدتني واقفة أنتظر ابنة أُختي، جاءت تجري وتسأل »لباسي في حاجة يا أبلة؟ قالونا البسوا 

عباية، أنا منبيش نلبسها حتى لو طردتني، عمي قتلوه أنصار الشريعة اللي علمهم أسود وجدي جاته جلطة 

وبابا مريض من يومها ونحنا نازحين، منبيش نلبس عباية سوداء«، ارتبكت، وكل اللي عليّا ضميتها في حضني 

وقلتلها: إنت حلوة وتهبلي إنتِ ولبستك، أهم شيء انتبهي لالمتحانات عشان النجاح هو أهم حاجة..

وأنا في قرارة نفسي مقهورة وزعالنة عشان شكل األيام اللي جايتكن مع الطوفان األسود.

من صفحة Ahlam Noor Elbadri )فايسبوك(

هاكتب عن سناء

يوم في بنغازي

مدونات

رسم عالء البابا/حيفا

الساعة 3:30 فجراً وصلت الى املكان.

 تحت أنظار الجيش والشرطة دخل مسلحون إلى خيمة 

تجهيزاتهم  وكامل  سياراتهم  مع   100 )تقريباً  االعتصام 

العالية(. اعتدوا على املوجودين وقيّدوهم وعصبوا أعينهم 

سرقوا  وكذلك  وضربوهم،  وأموالهم  هواتفهم  وسرقوا 

الخيمة ومحتوياتها ومزّقوا الالفتات. لم نسكت طبعاً، إذ كنا 

أمام املحافظة واعتدوا علينا، ولم يُحرّك حماة الوطن األبطال 

ساكناً أو حتى نبسوا ببنت شفة للدفاع عنّا.

املستشفى،  إلى  الجرحى  نقلنا  الطريق،  بقطع  قمنا  لذلك 

الخيمة.  إلى  ليهبوا  البصرة  ألبطال  استنفار  حالة  وأعلنّا 

الساعة 6:30 تناولنا اإلفطار.

منتصف  في  الجديدة  خيمتنا  نصبت   9:30 الساعه 

الطريق.

اليوم هو أول يوم في االعتصام. والله تعجزون ولن نعجز! 

من صفحة موسى زهير )فايسبوك(

العراق: من األلف إلى الياء

2000 من أنواع اإلنتاج الزراعي والحيواني في الجزائر ال يتمّ استثمارها، حسب تصريح 

للخبير االقتصادي مالك سراي الذي يعتبر أنّ استغالل هذه األنواع يمكن أن يؤمن أرباحاً 

تصل إلى 500 مليون دوالر خالل خمس سنوات، وأنّ استغالل لحوم حيوانات كاألرانب 

والنعام وطيور السمان يمكن أن يسدّ 30 في املئة من حاجات االستهالك املحلي.

تالميذ 

غزة

ستجري االنتخابات الجماعية )البلدية واملحلية( في 

خصص  املقبل.  أيلول/سبتمبر  من  الرابع  يوم  املغرب 

تبدأ  وبعدها  الترشيحات  ــداع  إلي يوما  عشر  أحد 

الحملة االنتخابية ثم التصويت. وقبل الوصول للنهر 

تحضيرا  كبيرة  أنشطة  تجري  فيه،  الغرق  أو  لقطعه 

دستور  ظل  في  يجري  الذي  االنتخابي  لالستحقاق 

2011، نتاج الربيع العربي / األمازيغي. الدستور خفض 

عدد جهات )محافظات( املغرب من 16 إلى 12، وزاد من 

اختصاصات املنتخِبين، وأوصل حزب العدالة والتنمية 

كاختبار  االنتخابات  لهذه  ويُنظر  للحكومة.  اإلسالمي 

للحزب وخصومه. وهذا ما يجعل الرهان كبيرا. 

أربعة  االنتخابية  اللوائح  في  املسجلين  عدد  يبلغ 

في  املئة منهم نساء. و44  في   45 ناخب.  مليون  عشر 

املئة منهم سنهم بين 25 و44 عاماً. و44 في املئة من 

على  القروي  العالم  في  يقطنون  املسجلين  الناخبين 

في   33 هي  املغرب  ساكنة  من  نسبتهم  أن  من  الرغم 

 31503 النتخاب  مدعوون  الناخبين  هؤالء  وكل  املئة. 

أعضاء من بين 130925 مرشحا للبلديات والجماعات 

عن  عبارة  الداخلية،  وزارة  بحسب  واألخيرة  املحلية، 

بدقة  الجغرافية  حدودها  تعيين  يتم  ترابية  وحدة 

قبلية  واقتصادية  ـ  تاريخية سوسيو  طبقا العتبارات 

بين  وتكامل  تعاون  لتحقيق  سعياً  أو  ومؤسساتية، 

مكونات املنطقة.

فالدراما  لذا،  دراميا.  ضعيفة  حسابية  معلومات  هذه 

تكمن في سلوك املرشحين من طرف 36 حزباً، بعضها 

خرج من بَياته الشتوي في آب /أغسطس الحالي. فلكي 

بمقر  بالترشيح  التصريح  ملفات  اللوائح  وكالء  يضع 

املحافظات، ال بد من التزكية. فمن يترشح وكيف وملاذا؟

بارز  قيادي  مثل:  أخبار  املغربية  الجرائد  على  تتوالى 

في حزب فالني يلتحق بالحزب )اآلخر( الفالني، استقالة 

)اآلخر(  بالحزب  لاللتحاق  الفالني  الحزب  من  جماعية 

بعد  الفالني  الحزب  تزكية  على  يحصل  فُالن  الفالني، 

فشله في الحصول على تزكية حزبه.

حزبين  على  والعين  التزكيات  على  التسابق  يتم 

والتنمية«  العدالة  »حزب  وهما  متنافسين،  رئيسيين 

الذي  واملعاصَرة«  األصالة  »حزب  و  الحاكم  اإلسالمي 

العدالة  في  قيادي  اعتبر  بينما  املهنية  باالنتخابات  فاز 

والتنمية نتائج انتخابات الغرف ال عالقة لها بالجماعات، 

يخسر  حزب  كل  طبعا  سياسية.  داللة  ذات  وغير 

انتخابات يزعم أنها غير ذات داللة سياسية. يبدو أنها 

انتخابات ذات داللة خُبْزية.

هذا هو السر. التزكية التي تزيد من منسوب الدراما 

السياسية. والدراما خليط من التراجيديا والكوميديا. 

رأس  على  سيكون  من  تحديد  عند  التشويق  ويزيد 

التي  االنتخابية  الفضائل  هي  وما  االنتخابية.  الالئحة 

يعرضها املرشح على زبائنه السياسيين؟

يسمح  مدخل  وهذا  وشفوية.  كتابية  املعايير،  هناك 

بمقاربة الكثير من الظواهر في املجتمع. حسب املعايير 

يتوفر  الذي  املرشح  تزكية  مطلوب  فإنه  الكتابية، 

والنزاهة  واملصداقية  والتجربة  والجدية  الكفاءة  على 

والقرب من املواطنين، ويجب أن يكون له مشروع وجرأة 

ليطرق األبواب ويقنع الناس به.

واألصل أن كل حزب يزكّي مناضليه. وتنص األدبيات 

)القاعدة(  »املسطرة«  اتباع  على  املكتوبة  الحزبية 

املسطرة  هذه  بنود  ومن  الترشيحات،  في  القانونية 

اختيار  طريقة  تكون  أن  ويجب  الحزب.  في  األقدمية 

املرشحين علنية.

حزبيون  قياديون  يسافر  املسطرة  هذه  تفشل  حين 

واالسترضاء،  للوساطة  نائية  مناطق  إلى  الرباط  من 

والحتواء النزاعات في فروع الحزب ألنه حتى حين يتم 

الترتيب. فالصراع  التزكية، يظهر مشكل  حل مشكل 

تزداد  ولهذا  شرس.  اللوائح  في  األولى  املراتب  على 

النزاعات التي تفكِّك األحزاب. ومن الحلول املبتكرة أنه 

في بعض األحزاب قدمت القيادة لوائح من دون إعالنها 

األخير  اليوم  حتى  بها  احتفظت  أو  الصراعات،  لتالفي 

من املهلة ملنع الخصوم من املناورة، ولتحقيق الصدمة 

والدهشة. 

غير  الالئحة  رأس  اختيار  معايير  ألن  النزاع  يشتد 

انضمامه  مرشح  يشترط  أن  ويحصل  واضحة. 

لحزب ما بجعله األول في الالئحة لينجح. وهذا شرط 

التزكيات،  شراء  عن  أخبار  تسري  صفقة.  رائحة  فيه 

دوالر  ألف   350 دفع  شخصا  أن  الصحف  كتبت  بل 

ليقترحه حزبه وزيرا في الحكومة الحالية، وقد حقق له 

الثمن األمنية.

الشفوية  إلى  الكتابية  الشروط  من  ننتقل  وهنا 

للتزكية. ومنها الدفع املسبق. ومنها ثانيا إظهار الوالء 

األسبقية  يعطي  الذي  الحزب  زعيم  مع  البقاء  ونية 

ألنصاره على حساب املحتمل رحيلهم الى أحزاب أخرى. 

فالطموح  التواضع،  إظهار  املزكّى  املرشح  على  ثالثا 

السياسي الشديد خطِر. لذا لن يحصل على التزكية 

من يحتمل أن يتجاوز في تباهيه أو صفاته الذين زكوه. 

كل منافس محتمل يُركن في زاوية مظلمة مبكرا. رابعا 

عليه أن يتوفر فيه معيار الفعالية الهجومية االنتخابية 

الذي  الالعبين  الحزب  زعيم  ينتقي  عليها  وبناء 

سيكتسب بهم املباراة االنتخابية. ال جدوى من تزكية 

االنتخابية.  البدنية  اللياقة  بد من  ال  املحتمل فشلهم. 

والجاه.  املال  على  والفاعلية   اللياقة  هذه  وتتأسس 

والثاني ابن األول الذي يمكنه أن يشتريه.  

املغاربة الذي يمارس في مجال ال يعرفه ولكن  يسمي 

يملك املال بأنه »مول الشكارة«، أي حامل حقيبة ممتلئة 

بالفلوس. وهذا هو النجم االنتخابي األول. لكن الفلوس 

وتعتبر  املجتمع..  بصفات  تتلون  بل  عارية،  تتقدم  ال 

أحزاب  وهناك  السياسية.  الحياة  زينة  االنتخابات 

وهي  املخدرات،  هو  اإلنفاق  مصدر  يكون  أن  تخشى 

األعلى ربحاً ومن يربح فيها ال يهمه كم سينفق لتبييض 

بواسطة  لنشرح  بكرسي.  اسمه  وشرعنة  سيرته 

البرهان: حين يترشح شخص فقير يبدو للناس كأنه 

عريقة  لعائلة  نتيجة  فهو  الجاه  أما  مجنون.  أو  أبله 

في  خلدون  ابن  ويعرِّف  ثروة،  وتراكم  قبلي  موقع  أو 

مقدمته الجاه: »هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف 

في من تحت أيديهم من أبناء جنسهم«، وينطبق هذا 

على أصحاب املشاريع وشبكات تبادل املصالح والذين 

أن  املشكل  ملصلحتهم.  الناخبين  تحريك  يستطيعون 

أصحاب الجاه شبعوا ويستغنون عن االنتخابات.

في ظل هذا الوضع، يخشى الحزب أال يقدم مرشحين 

لذا  عاجز.  صغير  حزب  وكأنه  فيظهر  الدوائر  كل  في 

يقبل الكائنات االنتخابية ويزكيها. وفي املعجم زَكّاه أي 

وزَكّى  نمّاها.  أي  أموالَه  بالصالح. وزكّى فالنٌ  له  شهد 

كل  يزكي  وأن  الطُّهْرِ.  إلى  وَنَسَبَها  مَدَحَها  نَفْسَهُ: 

ما  أن يزكي حزب  لكن  العمل.  به  فرد نفسه فهذا جار 

إلى تفسير.  البارحة فهذا يحتاج  إليه  ارتحل  شخصا 

فكيف يشهد له وبالكاد التحق به؟

يهدف ممارسو »الترحال السياسي«ـ  وهذه االستعارة 

حيث  للتموقع   - املغربية  الصحافة  في  مستخدمة 

كعكة أفضل. يجري اآلن ترحال نحو األحزاب املشاركة 

في الحكومة على فرض أنها ستربح االنتخابات القادمة. 

لتزكيهم،  األعيان  تستقطب  وغيرها  األحزاب  وهذه 

وهم يرفون شعار »حزبي حيث التزكية«، وهم يغيرون 

يغيرون  كما  االنتخابية  دوائرهم  ويغيرون  أحزابهم 

جواربهم، واملهم هو رأس الالئحة. وهم يبتزون القيادة 

الحزبية باستمرار، وهذا يجعل الحزب ضعيفا هشا..

هجواً  السابقة  أحزابهم  الرحل  يهجو  ما  وعــادة 

ذلك  وفي  الجديدة.  أحزابهم  ويمدحون  انتقامياً 

الهجاء ينشرون الغسيل فيفرح الصحافيون إذ تتوفر 

جانب  وهذا  للنشر،  ضخمة  درامية  مادة  يومياً  لهم 

أن  فهو  التراجيدي  الجانب  أما  املنافسة.  في  كوميدي 

الحزبي  املشهد  تشكيل  تعيد  الفورية  التزكيات  هذه 

وتقتل روح التحزب ألنه بالنظر لسلوك املرشح الوافد 

والحزب املستقبِل يتضح أن وعيين انتهازيين قد تآلفا. 

االنتخابات زينة الحياة السياسية 

حلقة التزكية في مسلسل انتخابات املغرب

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

تالميذ 

من مدارس 

األونروا في 

غزة يعبّرون 

عن رفضهم 

إجراءات 

خفض نفقات 

التعليم وزيادة 

عدد تالميذ 

الصف الواحد 

إلى 50.

الصور من 

)رويترز(
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