
فلسطين مجدداً، فلسطين دوماً..

تنقّل قصي خالل ستة أشهر بين ثالثة سجون في بغداد. كان قد اعتقل 

واسم  اسمه  لتشابه   2013 العام  األضحى  عيد  سبق  الذي  اليوم  في 

الذي تجاوز  الرجل  بالقيام بأعمال »إرهابية«. حاول  والده بمشتبه فيه 

شرح  أجل  من  ضابط  إلى  التحدّث  الفترة  هذه  طيلة  عمره  من  الثالثين 

حالته واالستفسار عن سبب وجوده في السجن، وتبيان الفارق في أسماء 

الجدّ واألم واللقب بينه وبين املتهم املطلوب، إال أن أحّداً لم يصغِ: »يتم 

التعامل معنا كأرقام وكموجودات عاديّة« وفق تعبيره.

الشديد،  الذعر  إلى  قصي  ووصول  السادس،  الشهر  انقضاء  مع 

منسيين  أصحابها  استمرّ  لحالته  مشابهة  حاالت  وجود  مع  خصوصاً 

في السجون ألكثر من عامين، عقد قصي »صفقة« لقاء مع ضابط كلّفته 

من  ذاته  الضابط  مع  الصفقة  توسيع  من  بعد  فيما  ليتمكن  دوالر،   300

أجل »براءة« كلّفته 3 آالف دوالر، دفعها أهله املعدمون مرغَمين، ليُخرجوا 

ابنهم من قضيّة ال أحّد يعرف حتّى اآلن ما هي على وجه التحديد.

قصّة قصي، املُعتقل العشوائي من قبل قوّات األمن العراقية، ال تعدّ على 

مأساويتها بحدث »كافكائي« بالغ املأساوية مقارنة بالقصص التي خرج 

بها. قصص هائلة الفظاعة. عوائل كاملة تفكّكت، ورجال أصيبوا باليأس 

بعد فقد كرامتهم بسبب وشاية من مخبر سرّي أو لالشتباه فيهم أثناء 

مداهمة عشوائية.

هذا جعل قصي، وعلى الرغم مما أُصيب به من إحباط، سعيداً بخروجه 

بهذا الوقت »السريع«، وبشكل »غير مكلف« مقارنة بما رآه وسمعه عن 

صفقات جرت بين رجال األمن وأهالي املعتقلين وصلت في بعض األحيان 

إلى أكثر من 20 ألف دوالر.

اعتقاالت اليوم.. اعتقاالت األمس

االعتقاالت العشوائية ليست جديدة كليّاً في العراق، وهي شكّلت أحّد 

خالله  من  حسين  صدّام  قاد  الذي  الديكتاتوري  النظام  أساليب  أهم 

العراق ألكثر من ثالثة عقود، من أجل السيطرة على البلد وترويع سكّانه 

جورج  األميركي  الرئيس  شرّع  نفسه،  املنوال  وعلى  كرامتهم.  وامتهان 

بوش االعتقاالت العشوائية في العراق وأفغانستان بعد احتاللهما من قبل 

الجيش األميركي، كخطط للقضاء على اإلرهاب بعد أحداث 11 أيلول. 

عمدت قوّات االحتالل األميركي في العراق الى اعتقاالت واسعة صاحبَتْها 

والتحقير  اإلهانة  أنواع  متبَعة بشتّى  نهار،  ليل  العراقيين  منازل  مداهمة 

أبي  تكون قضية سجن  وقد  الضحايا.  اغتصاب  الى  والترهيب، وصواًل 

الوحيدة،  ليست  وإن كان  ذلك،  في وصف  األبلغ  العام 2004  في  غريب 

وقد حكم على املتهمين بارتكابها بعقوبات مخففة كان أقصاها الحبس 

األميركي  االحتالل  قوات  أن  إال  مدويّة.  الفضيحة  بينما  أشهر،  لثمانية 

استمرت بتكديس املعتقلين حتّى بلغ عددهم العام 2005 نحو 17 ألف 

معتقل، جلّهم مشتبه فيه ولم يخضع ألي محاكمة. 

»السجن صعب للجميع، لكنه يجري في مصلحة الشعب العراقي ألنه 

 ،2008 العام  ستون  دوغالس  األميركي  اللواء  قال  لألمن«.  تثبيت  عامل 

وهو كان يشغل منصب قائد املعتقالت األميركية في العراق، وذلك لتبرير 

»غير  منهم  املئة  في   90 معتقل،   23500 نحو  إلى  املعتقلين  عدد  ارتفاع 

مدانين«، بعدما قضوا أشهراً عديدة وراء القضبان.

لكن اللواء األميركي املزهو بالحفاظ على أمن سكّان العراق، ردّ مستدركاً 

بسؤال يحمل جوابه مسبّقاً: »ملاذا هم موجودون في عهدتنا؟ هم كذلك 

سياسة  بتأسيس  كفياًل  ذلك  كان  محتماًل«.  خطراً  يشكلون  ألنهم 

إلى  الكثيرين  وتحويل  بحقائق،  املسنَدة  غير  الشبهة  ملجرد  االعتقال 

»إرهابيين محتملين«، وبالتالي اعتقالهم دون محاكمة ولو شكلية. لغة 

النيات هذه التي أفضت إلى تخمة السجون بالعراقيين، والطريقة القمعية 

التي أُديرت بها شؤونهم، شكّلت في ما بعد أحد أهم أسباب بروز تنظيم 

زعيم  البغدادي  بكر  أبو  بدأ  بأفعاله، حيث  العالم  »دوّخ«  الذي  »داعش« 

السجون  في  »داعش«  لتشكيل  التخطيط  مساعديه،  وبعض  التنظيم، 

بعمليات  قاموا  الذين  للقادة  الفعلي  التجنيد  وبدأ  العراق،  في  األميركية 

إرهابيّة ضدّ العراقيين بعد ذاك، من داخل تلك السجون.. بسبب العزل 

وفقاً  معتقالتها،  في  للمسجونين  األميركية  اإلدارة  اعتمدته  الذي  املنظّم 

ألقوال أبو أحمد، مساعد البغدادي، واصفاً سجن »بوكا« الذي أسسته 

اإلدارة األميركية في محافظة البصرة بـ »املالذ اآلمن«!

اعتقال  إلى  أدت  التي  »النيات«  عقيدة  فإن  »داعــش«،  عن  وبمعزل 

القوّات  يد  على  بعد  فيما  عُرفاً  صارت  األميركي،  الجيش  لدى  العراقيين 

العراقيّة  »الدولة«  بها  تُدار  التي  املفاصل  أحد  العراقيّة، وشكّلت  األمنيّة 

الجديدة. فقد ازداد عدد املعتقلين على يد هذه القوات. وصار األمر أكثر 

سوءاً حين بدأت وزارتا الداخلية والدفاع تؤسسان سجوناً سريّة يتمّ 

فيها تعذيب املعتقلين في أعوام االقتتال الطائفي )2006 ــ 2007(. بل إن 

شكوكاً دارت حول وزارات خدمية اتهمت بإنشاء سجون سرّية تدار من 

قبل ميليشيات تابعة ألحزاب السلطة. 

متّهمون حتى تثبت إدانتهم

العام 2009، وقف رئيس الوزراء السابق نوري املالكي على حاجز أمني 

في أطراف بغداد، وهو يحث جنوداً على الصمود أمام الهجمات اإلرهابية، 

بداًل  املنازل(  )على  عشوائية  بمداهمات  القيام  الجنود  مطالبة  يفته  ولم 

بأنهم  الجنود  ردّ  ما  وسرعان  األمني.  الحاجز  في  املستمرّ  وقوفهم  من 

كان  آنذاك،  اإلرهابيين«.  ليل  »يقلقون  وأنّهم  باملداهمات،  فعاًل  يقومون 

جميع العراقيين متهمين حتّى تثبت إدانتهم. املداهمات تجري على قدم 

وساق، وتظهر الصور على شاشات التلفزة رجااًل وقد وضعت رؤوسهم 

في أكياس سوداء، املشهد مألوف تماماً، فهو تقليد شبه األصل للطريقة 

األميركية.

أما العراقيون في بغداد فقد كانوا سُعداء بأن القوّات األمنية تقوم فعاًل 

بواجبها في القضاء على اإلرهاب. إال أن الواقع كان مختلفاً ومأساوياً تماماً، 

نفسه تصديرها،  املالكي  التي حاول  القانون«  »دولة  أسلوب  إلى  يرقى  ال 

العام  ففي  االنتخابات.  به  ليدخل  االنتخابي  الئتالفه  التسمية  تبنّى  بل 

يقبعون  معتقل  ألف  الدولية عن وجود 30  العفو  2010، كشفت منظمة 

في السجون العراقيّة من دون »محاكمات«، الفتة إلى أن بعض املعتقلين 

إلى تشكيكها  أكثر من عام، إضافة  القضبان  مضى على وجودهم خلف 

بتعرّضهم للضرب أو لإلهانة.

أن  دون  من  مواطن  توقيف  يمنع  العراقي  القانون  أن  من  الرغم  وعلى 

تكون لدى القوّات األمنية مذكرة إلقاء القبض، إال أن أغلب هذه االعتقاالت 

تتمّ وفقاً لـ »املادة 4 إرهاب« )وهي تشبه إلى حدٍّ بعيد قوانين الطوارئ 

ارتكب  من  »كل  أنهم  على  املجرمين  تُعرِّف  والتي  القمعية(،  البلدان  في 

مكّن  من  واملموّل وكل  واملخطط  »املحرّض  أو  اإلرهابية«  األعمال  من  أياً 

لتفسيرات  قابلة  فضفاضة  مادة  وهي  بالجرائم«،  القيام  من  اإلرهابيين 

عدّة، وتتيح فرض عقوبة اإلعدام على كل شخص تتمّ إدانته عماًل بها. 

ما  غالباً  إذ  املخبرين،  بقانون مكافأة  بآخر،  أو  املادة ترتبط، بشكل  وهذه 

تتمّ االعتقاالت بناء على تقارير املخبر السري التي ألغيت من قبل مجلس 

ما  أنها  تؤكد  الداخلية  وزارة  في  أن مصادر  إال   ،2013 العام  في  الوزراء 

زالت سارية املفعول. 

إرهاب،   4 باملادة  العمل  إلغاء  يكون  أن  مستغرباً  يكن  لم  هذه،  والحال 

املعتقلين  سراح  بإطالق  املطالبة  عن  فضاًل  السري،  املخبر  قانون  وإلغاء 

على  الرقم(  هذا  املالكي  حكومة  )نفت  ألفاً   130 نحو  عددهم  بلغ  الذين 

رأس مطالب املتظاهرين في محافظة األنبار العام 2012، والذين سارعت 

الحكومة إلى قمع تظاهراتهم واعتصاماتهم.

محسوبية وسجون خربة

ال بدّ أن ينسحب حال الخراب الذي يعيشه العراق على السجون أيضاً، 

إذ يعاني املعتقلون في 18 سجناً متوزّعاً على عموم محافظات العراق من 

االكتظاظ، وغالباً ما يُزجّ في الزنازين بضعف العدد املخصّص لها، عالوة 

قِدمها  لجهة  التحتيّة  بناها  خراب  من  تشكو  السجون  غالبيّة  أن  على 

باستشراء  يتسبّب  ما  دائم  بشكل  املجاري  فتطفح  ترميمها،  وعدم 

األمراض الجلديّة بين املعتقلين وخاصّة مرض الجَرَب، باإلضافة إلى مرض 

التدرّن الرئوي )السل(.

خارجها،  في  كما  السجون،  هذه  داخل  تنتشر  هذا،  كل  على  وعالوة 

املحسوبية والتمييز بين املعتقلين، وفقاً لوزارة حقوق اإلنسان في العراق. 

وفي الواقع، شكّل االعتقال العشوائي، والتعامل مع السجناء في الداخل 

وأهاليهم في الخارج، إحدى الركائز األساسية لرفض البيئات املحلية في 

املحافظات الشمالية والغربية في العراق للحكومات االتحادية، وترسّخت 

النظرة إلى هذه الحكومات على أنها قامعة للحريات املدنية، بل ومتقصدّة 

في أحايين كثيرة بإيذاء الناس وإذاللهم. 

وقد زاد طين األمور السيئة بين هذه البيئات والحكومة بلّة، حين أنكر 

السياسيون املقرّبون من املالكي ادعاءات املعتصمين في األنبار العام 2013 

أن  إال  العراقية.  السجون  في  تهم  دون  من  أبنائهم  من  معتقلين  وجود 

الوقائع سارعت إلى تكذيب اإلنكار ذاك، فقد أعلن القضاء العراقي اإلفراج 

عن أكثر من 150 ألف شخص في العام 2014 وحده، والكثير من هؤالء 

متهمون لم تتم إدانتهم، ووتيرة اإلفراج هذه تصاعدت أيضاً خالل العام 

إذ  السياسية(،  للعملية  الرافضة  البيئات  إلرضاء  محاولة  )في  الجاري 

تؤكد بيانات مجلس القضاء األعلى اإلفراج عن أكثر من 45 ألف متهم لم 

تثبت إدانتهم خالل الخمسة أشهر األولى من 2015.

اإلرهاب والديموقراطية

بمقابل هذا الواقع املزري، والفشل األمني الذي يقود إلى االعتقال بالجملة 

بمجرد الشكّ أو االشتباه، تقف منظمّات املجتمع املدني وجمعيات حقوق 

اإلنسان صامتة أمام هذا الهول، معلّلة ذلك بخطاب الحكومة نفسه، الذي 

واألكثر  »ظالمية«.  قوى  ضد  حرب«  »حالة  في  البالد  أن  بترديد  يستمر 

وفي  السجناء.  تعذيب  أو  البعض عن ضرب  دفاع  هو  هذا  من كل  خزياً 

هذا املفصل بالذات تتوقف مجسات الديموقراطية وحقوق اإلنسان لدى 

تعرّض  عن  والكالسيكية  العديدة  فالقصص  بالغفلة.  ويصابون  هؤالء، 

السجناء إلى التعذيب والتحقير دفعتهم إلى القيام بأعمال أكثر بشاعة 

بعد إطالق سراحهم، ما تزال هذه املتالزمة سارية املفعول.

وثمّة مَن يتساءل ماذا على »الدولة الديموقراطية« أن تفعل وهي تواجه 

كل هذا اإلرهاب؟ والسؤال الذي يجب طرحه هو على العكس تماماً: كيف 

بلغ اإلرهاب هذا املبلغ؟ وكيف تحافظ »الدولة الديموقراطية« على القيم 

واألخالق في لحظات كهذه؟

بضع ثوان كانت كافية لتجعل أحمد النديّ مخلوقاً 

الطرف  من  سمعها  كلمات  بضع  ودخان،  حرائق  من 

اآلخر للهاتف كانت أشبه بسهم اخترق قربة الصبر 

وأحالم  وسالم  طمأنينة  من  فيها  ما  فأسال  قلبه  في 

كلها كانت في طريقها إلى عتبة بابه. رنة الهاتف لم 

تكن عادية هذا الصباح، ثمة شبه بينها وبين أصوات 

على  البصرة  سماء  على  خيّمت  التي  اإلنذار  صفارات 

مستعرة.  زالت  ما  وحروب  تنته  لم  احتالالت  مدى 

سكون غير مألوف في كالم املتحدث على الهاتف. إنه 

سكون ما بعد الفجيعة، كذاك الذي يعقب انفجاراً في 

حي بغدادي ما. 

أمام  يبعده، يضعه  ثم  أذنه  من  الهاتف  أحمد  يدني 

مرة  من  أكثر  الحركة  هذه  يكرر  فيه،   يحدق  عينيه، 

أنساه  لتوّه  الذي سمعه  الخبر  قياسي. كأن  في وقت 

مجتمعة  حواسه  يتوسل  كأنه  حواسه،  وظائف 

في  نكرانه  أو  الخبر  استيعاب  على  سمعه  لتساعد 

الوقت ذاته. 

ينفلت  والتشتت،  الذهول  من  طويلة  لحظات  بعد 

يسأل  ناضج،  قمح  بيدر  تلتهم  نار  مثل  أحمد  صوت 

شقيقه املتصل: رهام...شبيها رهام، عالوي؟«. يأتيه 

الجواب سريعاً، فيصرخ: »يووه يا قليبي«.

الورشة، فتهدأ حركة  أرجاء  يدوّي صوت أحمد في 

التي  أوامره  إصدار  عن  العمل  مراقب  يتوقف  العمال، 

منا  كل  ويضع  املاكينات،  محركات  تنطفئ  تنتهي،  ال 

حمله. طائر املوت يحلّق فوق رؤوسنا اآلن.

يعود أحمد إلى الهاتف، يترجّى شقيقه تكذيب خبر 

أال يكون  منه  رهام، وعلي يؤكده، يطلب  موت زوجته 

يتمنى  الوحيد.  طفله  بحال  بحاله،  يرأف  أن  قاسياً، 

أن  يجيبه  وعلي  العنوان.  أخطأ  إنه  يقول  أن  عليه 

يردّ  لم  الله  مواجهتها،  من  مهرب  وال  وقعت،  الفاجعة 

القضاء، ولم يتلطّف فيه. فيتهاوى جسد أحمد فوق 

أرض الورشة مثل شجرة نخيل أعياها الجفاف.

نهرع كلنا صوبه، تختلط أصوات نداءاتنا بصوت 

يدي  أضع  الصاخب،  املكتوم، بصوت حسرته  أنينه 

تارة على قلبه وتارة أخرى على أنفه، مازال فيه بعضُ 

نفس. أحدهم يسكب ماء بارداً على وجهه فينتفض، 

وينخفض.  صدره  فيرتفع  الهواء  من  قلياًل  يعبّ 

يصرخ  وينهرنا،  عينيه،  يفتح  ذهوله،  من  يستيقظ 

بنا أن نتركه يموت، أال نوقظه من املوت الذي أصبح 

أمنيته اآلن، بعد فقدان رهام. يبكي، ينتحب، يولول، 

على  دموعه  تسيل  يديه.  بكلتا  وجهه  ويضرب 

ال  بيضاء،  خطوطاً  فوقهما  فتحفر  املغبرين،  خديه 

خطف  الذي  القدر  بلون  خطوط  بل  بيضاء،  ليست 

زوجته هذا الصباح، خطوط ال يختلف لونها عن لون 

التعب  لون  عن  فيه،  ويعيش  فيه  ولد  الذي  البؤس 

الذي يكابده في الورشة كل يوم، ولون الخيبة التي 

ساعات  أجر  احتساب  عند  الشهر  آخر  به  تتربّص 

العمل.

تعريه، تربكه  أعيننا تحاصره،  تنهال عليه أسئلتنا، 

يائساً  يصرخ  وصله.  الذي  الخبر  قسوة  من  وتزيد 

جاي  وهي  بالتنور  احترگت  رهام  ماتت،  رهام  »لكْ 

للجهّال«. تخبز 

ال أدري إن كنت أبالغ في القول إنني لم أكن أحسب 

أن أرى في حياتي رجاًل يفجعه موت زوجته مثل أحمد. 

لطاملا سمعت جدتي تردّد مثاًل شعبياً »لبنانياً« يصف 

دقة  »مثل  بأنه  الزوج  على  الزوجة  موت  خبر  وقع 

وال  الشفاء.  لكنه سريع  مؤذٍ  أنه  أي  بالحيط«،  الكوع 

أظنني مبالغاً إذا قلت، إني وجدت في تفجّع أحمد على 

بمعاني  العراقيين  لتمسّك  نفسياً  تفسيراً  زوجته، 

قيماً بسيطة  قاموسنا  في  التي صارت  الزوجي  الحبّ 

نبذ  أنه  على  ذاتها،  بالحياة  تمسّك  أنّه  على  مهملة، 

لفكرة املوت اليومي.

الظلم  من  تعاني  العراق  في  املــرأة  أن  في  شك  ال 

والعرف،  الشرع  مسائل  في  املساواة  وعدم  والتمييز 

الحرب  أن  إال  العربيات،  النساء  كل  شأن  شأنها 

العراقي  الرجل  جعل  ودمار،  موت  من  عنها  ينتج  وما 

شجرة  بجذع  يتمسك  كمن  وبحبها،  بها  يتمسّك 

حرّها  حوله،  من  الطبيعة  تناقضات  قسوة  ليتقي 

العاتية،  ورياحها  الحارقة،  الالسعة،  شمسها  وقرّها، 

املوروث  يقول  كما  دينه،  نصف  تعد  فلم  العاصفة. 

فحسب،  الحضاري  الوصف  كما  شريكة  أو  الديني 

إنما أصبحت وطناً له وسكناً.

تتراجع  لم  العشوائي،  باملوت  املتخَم  العراق  في 

الرغبة في الحب والحياة، بل ربما تضاعفت، وتقدّمت 

الحلول  كل  إنسانية.  رغبات  من  عداها  ما  كل  على 

أمام  تباعاً  تنهار  واالجتماعية  والعسكرية  السياسية 

املوت في العراق، أما الحب فيقف صامداً، حيّاً، متحدّياً، 

الوطن  فيرخي على مساحة  العراقيين،  قلوب  في  يكبر 

املفجوع ظالاًل من السكينة والرحمة. 

املوت  مرض  من  له  شفاء  ال  أنه  العراقي  يــدرك 

حالم،  غير  بعراقي  ألتق  لم  بالحب.  إال  املستعصي 

غير عاشق. في قلب كل عراقي تقيم امرأة واحدة في 

على  يوزعها  فال  بمشاعره،   العراقي  يفرط  ال  األغلب. 

أكثر من امرأة، كأنه يخاف على مشاعره من التشرذم 

كان  وكلما  بواحدة.  فيعصمها  وطنه،  أصاب  الذي 

العراقي فقيراً ازداد حبه المرأته، وتعلقه بها. 

الحب هو السالح الوحيد املتبقي للعراقيين ملواجهة 

املوت. وكلما أعمل املوت يده في حيواتهم، أزهر الحب 

في قلوبهم وتفتح وروداً ووعوداً نبيلة. الحب واملوت 

ومصادرة  العراقي  وجدان  احتالل  على  يتصارعان 

ذاكرته. الحب واملوت هما الخياران الوحيدان املتاحان 

بلحظة،  يومياته، لحظة  في  يتكاثفان  اللذان  للعراقي، 

كثافة التناقض اإلنساني في معنييهما وداللتهما.

ملمحاً  خاطري  في  رسم  زوجته،  على  أحمد  تفجُّع 

بداياته  إلى  يعود  عراق  مرتجى،  عراق  عن  حضارياً 

األولى، حيث تبدأ حكاية الخلق من رحم امرأة، مصنع 

ليست  عودة  واستمراريتها.  بدايتها  ونقطة  الحياة 

البدايات  جوهر  على  للبناء  إنما  انكفاء،  أو  تراجعاً، 

وتفاعالت  حضارية،  منعطفات  أنتجت  التي  البكر، 

ما  ترميم  في  تساعد  العودة  علّ  ووجودية،  حياتية 

واملاء  والحقول  والعمران  والقلوب  النفوس  في  تهدّم 

والفضاءات.

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

الزوايـا واألضرحـة باملغـرب: فـي 

التوظيف  وفـي  بينـهـما  الفـارق 

للظاهرة.  والسلطوي  السياسي 

وملصق من فلسطين كتحية في 

»حلم«. ورسالة من يارا سالم في 

»مدونات«. وكاريكاتير في »بألف 

كلمة«.

مصر  في  العشوائيات  وزارة 

وتبـعاتـه.   ذلك  دالالت  ألغيـت. 

»تعثر  نص  حول  هـام  وسـجال 

مدينة روابي في الضفة الغربية« 

املنشور في عدد سابق.  والزاوية 

الالجئين  ــزو  »غ عــن  الحمرا 

ألوروبا«.

تدحــرج »العربيــة السـعيدة« 

إلى الجحـيـم، قصـــة الصفقة 

السرية في 2011 بين علي عبد 

منصور  ربه  وعبد  صالح  الله 

هـادي لتـزوير تسـليم السلطة 

في اليمن: هنا الجزء األول. 
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عمر الجفّال

كاتب صحافي من العراق

االعتقال العشوائي في العراق: أرقام مرعبة

نهلة الشهال

جمال طاطاح - فلسطين

حكاية حبّ عراقية

عاصم ترحيني

كاتب من لبنان يقيم في البصرة/العراق

إسرائيل في  تتفوّق  أن  البرهان! يمكن  هاكم 

وتعاقب  الــبــيــوت  وتــهــدم  وتسجن  تقتل  الــقــوة، 

ــع املــســتــوطــنــات وتنتهك  ــد، تــوسِّ ــبــعِ جــمــاعــيــاً وُت

املــقــدّســات.. ويمكن أن تمارس  األقــصــى وســائــر 

إن  امليوعة،  درجــات  أعلى  الفلسطينية  السلطة 

ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي  لــم يــكــن الــتــواطــؤ، حــيــال الـ

املحافل  في  »الــصــارم«  بالكالم  وتكتفي  املستمرّ، 

الدولية من دون أن تفعل شيئاً لتطبيقه، وتقمع 

الناس أو تضبطهم، وتحاول ذلك بواسطة الرشا 

أو الــتــوريــط عــــالوة عــلــى الــعــنــف الــــذي تــمــارســه 

شرطتها في غالب األحيان.. ويمكن لدول العالم 

بما  تكترث  ال  أو  إسرائيل  مع  تتساهل  أن  كله 

تسدي  أن  املــصــريــة  للسلطات  ويمكن  يــجــري، 

ــقـــدَّر بــثــمــن« كــمــا قيل  خـــدمـــة إلســـرائـــيـــل )»ال تـ

فيها( فتغرق الحدود مع غزة باملياه، وللسلطات 

األردنية أن تنتظر بصبر مديد وأدب جمّ نهاية 

عيد يهودي لتسأل عن استباحة األقصى )وهو 

رســمــيــاً تحت رعــايــتــهــا(، وأالَّ يــأبــه ســائــر الــقــادة 

الـــعـــرب.. ويــمــكــن حــتــى أن يظهر اإلعـــيـــاء على 

الشعوب املحيطة..

يمكن كل ذلك، ولكنه ال يُنهي فلسطين، التي 

ويــحــرِّك  انــقــطــاع،  بــال  مناضليها  أجــيــال  تتجدد 

أثــنــاء  ــدوا  ــ وُلـ الــيــوم شــبــان وشـــابـــات  انتفاضتها 

أوسلو وحتى بعده! فماذا أنتم فاعلون يا سادة؟ 

ال رجــاء لكم. وإن كــان من يــأسٍ فهو بالتأكيد 

يتبخّر  ولن  فمستمرّ،  الصراع  وأمــا  في طرفكم. 

انتم  فماذا  عبيداً،  يصبحوا  ولن  الفلسطينيون، 

فاعلون يا سادة؟ ال رجاء لكم.

قـــوات الشرطة  أبــــداً أن تبقى  ولــيــس مــؤكــداً 

الفلسطينية على حالها من »الحياد« لو استمرّت 

االقــتــحــامــات اإلســرائــيــلــيــة للضفة  ــعــت(  )أو تــوسّ

والقدس، مع القتل والتدمير بغاية اإلرعاب، ولو 

استمرّ العدوان البذيء للمستوطنين املدجّجين 

عباس  الرئيس  يتمكن  ولــن  وبالحقد.  بالسالح 

من االكتفاء بالتهويل بنهاية أوسلو، وال برفع 

علم فلسطين على مقر األمم املتحدة.. املسؤولة 

عن إسرائيل كما اآلبــاء عن أوالدهـــم، إال حين 

يتبرأون منهم. واألمم املتحدة عليها أن تحضّر 

فعاًل لحماية الشعب الفلسطيني، كما قال عباس 

إنه سيطلب، ولم.. وقد آن أوان اإلعالن الرسمي 

عــن حـــلّ الــســلــطــة، طــاملــا اوســلــو مـــات وتحلّلت 

حــوّلــوه  الــذيــن  للسادة  ويمكن  زمـــن.  منذ  جثته 

باباً لالستفادة الشخصية أن يكتفوا بما حصّلوا، 

فليُنهِ  شـــاؤوا.  ــى  أنّ الرغيد  للعيش  يتّجهوا  وأن 

السيد عباس وصحبه حكمهم بشكل مشرّف: 

بوضع العالم، عبر األمم املتحدة، أمام مسؤولية 

فلسطين. فهذه لم تمت ولن تموت، فماذا أنتم 

فاعلون؟



طياتها  في  حملت  اليمن  في  سلمية  شعبية  ثورة  انطلقت   ، في2011 

بسنوات،  ذلك  قبل  صالح  الله  عبد  علي  كان  واسعة.  شعبية  مطالب 

ومنذ مطلع األلفية الثالثة، قد بدأ بإعداد نجله األكبر أحمد، قائد الحرس 

وتسليحاً،  تدريباً  وأكثرها  اليمني  الجيش  وحدات  أقوى  الجمهوري، 

لتسليمه السلطة من بعده. وحينما باغتته األحداث في 2011، بدأ صالح 

جدياً بالتفكير بتسليم السلطة.. البنه أحمد. ومع إدراك الرجل الواقعي 

والذكي أنه بإزاء موجة ثورية، وأنه لن يكون قادراً على توريث ابنه أو على 

الصمود في مكانه ـ كما اعتاد أن يفعل مع كل شيء ـ  قرر تزوير تسليم 

السلطة بدال من تسليمها فعاًل.

بحث صالح بين رجاالته عمن يمكنه أن يعقد معه صفقة في غاية األهمية 

والخطورة، تقتضي أن يكون جسر العبور للسلطة بينه وبين نجله، ليستلم 

بنفسه  األولى  بنودها  صاغ  التي  ــ  الخليجية  املبادرة  ضمن  السلطة  منه 

السلطة  يعيد تسليم  أن  على  عامين،  تدوم  انتقالية  ملرحلة  ــ  يده  وبخط 

ألحمد. في بادئ األمر، وقع اختياره على رئيس الوزراء حينها، الدكتور علي 

محمد مجور، وهو رجل دولة عريق واقتصادي ينحدر من محافظة شبوة 

الجنوبية، وكان يشغل أيضاً منصب األمين العام املساعد للمؤتمر الشعبي 

العام )الحزب الحاكم حينها(. لكن مجور رفض العرض ونأى بنفسه. ثم إن 

مجموعة عوامل محلية وخارجية كانت تميل جميعها نحو اختيار عبد ربه 

منصور هادي.

الخيانة. كان  وعدم  الوفاء  على  املغلَّظة  واأليمان  القسَم  الرجالن  تبادل 

االتفاق ينص على أن لهادي أن يحكم سنتين يعمل فيهما ما يشاء. كان 

ولم  نائبه  خاللها  كان  عاماً   17 طيلة  له  هادي  إخالص  على  يراهن  صالح 

يتجاوز أثناءها دوره املحدد، وكذلك على عدم امتالكه السند القبلي القوي 

الذي قد يتيح له التفكير في نكث عهده. 

بعد انتخاب هادي، التقى الرجالن في القصر الجمهوري بصنعاء ضمن 

احتفالية خصصها صالح ملا وصفه بتسليمه السلطة »سلمياً«، ودعا إليها 

خطاباً  صالح  ألقى  والعاملية.  العربية  اإلعالم  ووسائل  الديبلوماسيين  كل 

السلطة،  لتسليمها  األمينة«  »األيادي  أخيراً  وجد  إنه  فيه  قال  مقتضباً 

االنتقالية(  املرحلة  زمن  انتهاء  )مع  عامين  بعد  يحضر  أن  ينتظر  وأنه 

احتفالية تسليم العلم لرئيس آخر. وأمام الكاميرات، ظهر الرجالن في تلك 

الصباحية قبيل االحتفال، وكل منهما يصر على إجالس اآلخر على كرسي 

الرئيس املعتاد، في سالسة تبدو غريبة.

هكذا نُفِّذت تفاصيل االتفاق األوّلي بسهولة. وحتى حينما زل لسان قائد 

 ،2012 العام  في  الرئيس(  شقيق  )إبن  صالح  يحيى  املركزي،  األمن  قوات 

قائال إن أسرته بانتظار العودة إلى السلطة في 2014، قُرِّع عائلياً لتلميحه 

غير املسؤول وإنْ غير املباشِر.

النكث

يمني  ناخب  ماليين  سبعة  من  أكثر  خرج   ،2012 فبراير  شباط/  في 

لطي  القوي  تطلعهم  على  التعبير  داللة شديدة  في  االقتراع،  إلى صناديق 

صفحة صالح. ومن أميركا التي كان يُعالَج فيها من آثار محاولة االغتيال 

التي تعرض لها بتفجير مسجد الرئاسة، دعا صالح  أنصاره إلى انتخاب 

هادي في تلك االنتخابات )البيعة(.

لنظام  الواسع  الشعبي  والرفض  الكبير  الدولي  الدعم  استشعاره  مع 

صالح، اتخذ الرئيس هادي خطوة جريئة: لن يفي باالتفاق! أبلغ صالح عبر 

وسطاء بعد االنتخابات بأن الصفقة بينهما الغية.

ومع جمالية الفكرة من حيث املبدأ، باعتبار »خيانة الخيانة وفاء«، إال أن 

التي الحت  للفرصة الشخصية  إالّ  لم يكن يحسب وقتها  الرئيس هادي 

أمامه. توقفت فجأة العالقة بين الرجلين، واللقاءات والرسائل بين أبنائهما 

يتبادلون  للسلطة،  هادي  صعود  بعد  حتى  حميمين  أصدقاء  ظلوا  الذين 

النصائح والخبرات في السياسة والتجارة.

كان علي عبد الله صالح يمنح كل مشاريعه الشخصية صفات وتسميات 

»وحدوية«، بينما يعمل في الواقع على هدم كل ما له عالقة بوحدة اليمن.. 

الشبابية وكل  الثورة  إذ هدم  ربه منصور هادي،  وعلى خطاه مشى عبد 

واألشخاص  األحزاب  بمساعدة  )بالطبع  سنوات  ثالث  من  أقل  في  آمالها 

أكثر  منهم،  جديدة  نسخ  أو  قبله،  كثيرة  أحياناً  صالح  ساعدوا  الذين 

»الحوار  رداءة(، مطلِقاً على مشاريعه أسماء وعناوين وطنية واسعة، كـ 

الوطني« و »القضية الجنوبية«، مهندساً إياها وفق أجندته الشخصية. 

على  السير  وحاول  السلطة،  إلى  صالح  دليل  ومثابرة  بتمعن  قرأ  فهادي 

خطاه.. في زمن غير زمن صالح.

صافر  شركة  في  أخيه(  )كابن  أقاربه  هادي  غرس  وصوله،  بداية  ومع 

النفطية للسيطرة على مواردها. وبداًل من اإلعداد الحقيقي للحوار الوطني 

املبعوث  ومباركة  )بمساعدة  رفض  جدياً،  الجنوبية  القضية  حل  ومقاربة 

األممي( تنفيذ النقاط العشرين لحلها... ألن تحقيق الهدف كان سيُضعف 

النافذة على كونه جنوبي. هذا على  القوى  قام شعبياً وأمام  الذي  مركزه 

الرغم من أنه كان شخصياً متورطاً في الخراب الذي لحق بالجنوب، فهو 

الذي قاد حرب 1994 عليه حين كان وزيراً للدفاع.

وبعد انطالقة مؤتمر الحوار الوطني في آذار/مارس 2013، أصدر الرئيس 

هادي قراراً بعزل اللواء املتنفذ علي محسن األحمر من قيادة الفرقة األولى 

مدرع وقيادة املنطقة العسكرية الشمالية الغربية، والعميد أحمد علي عبد 

تشكيلة  من  املسمييّن  وإلغاء  الجمهوري،  الحرس  قيادة  من  صالح  الله 

الجيش اليمني، وتعيين األخير سفيراً لدى أبو ظبي.

لجنة  قامت  القرار،  بُعَيد  الرجلين.  بين  للصراع  تدشين  أول  ذلك  كان 

بتسليم  أحمد  التزام  عن  له  لتعبر  هادي  بزيارة  صالح  أرسلها  وساطة 

الحرس الجمهوري، وفي املقابل طلبت باسم الرئيس السابق إعفاء نجله 

من منصب سفير في اإلمارات. فقد أراد أحمد البقاء في اليمن. ولكن هادي 

رفض التماس اللجنة، وكانت تلك القرارات تتزامن مع الفترة التي كانت 

تجري فيها محاكمات عالء وجمال مبارك في مصر، فأجابهم قائال »قولوا له 

يحمد ألله، أوالد مبارك بالسجن«،  ليرد عليه أحد أعضاء اللجنة: »فخامة 

الذي  سليمان  عمر  الى  إشارة  في  القبر«،  في  مبارك  نائب  ولكن  الرئيس، 

توفي ولم يصعد رئيساً كهادي.

استطاع هادي حينها تمرير قرار عزل نجل صالح واألحمر، كون القرارين 

وافقا مطالب شعبية واسعة، ولم يكن أي منهما باستطاعته ـ على األقل 

حينها ـ الرفض املعلن أو املباشر.

وجهة الجهد

قيادات  منظومة  تفكيك  على  األول  عامه  في  بنجاح  هادي  الرئيس  عمل 

الدولة.  مفاصل  في  هامة  أماكن  ومن  الجيش  من  تدريجياً  وعزلها  صالح 

يُرسي بداًل  أن  الهرم، من دون  لكن عملية هيكلة الجيش توقفت في قمة 

قيادية  مساحة  خلق  دون  ومن  بالدولة،  مرتبطة  مصالح  منظومة  منها 

شخصية وعامة يمكنه عبرها استيعاب كل هذه القوى التي فككها. وقد 

الجدد  الخاسرين  من  الكثير  استقطاب  إعادة  الحقاً  لصالح  ذلك  سهّل 

حتى  أو  الحتواء  الجهد  من  الكثير  يبذل  لم  الذي  هادي،  أقصاهم  الذين 

لتحييد قوى هامة في اليمن. فعلى سبيل املثال، وخالل عام كامل، لم يزد 

اليدين،  أصابع  العام( عن  الشعبي  )املؤتمر  قيادات حزبه  مع  لقاءاته  عدد 

برغم شغله منصب أمينه العام، فسيطر صالح )رئيسه( عليه وحافظ على 

نفوذه فيه من دون أي جهد يُذكر عدا توظيف أخطاء هادي.

وفي صراعه مع صالح، وإدارته البالد بشكل عام، ركن هادي كثيراً إلى 

املجتمع الدولي ممثَال بسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، إذ 

لم يأبه هو وطاقمه ألي شيء آخر أكثر مما يريده »الرجل األبيض«، متكال 

على املبعوث األممي إلى صنعاء تحديداً. ويمتلك الرئيس هادي على سبيل 

املثال صوراً للقاءاته مع سفراء الدول العشر يتجاوز عددها بكثير لقاءاته 

مع أي طرف يمني خالل سنوات حكمه الثالث، بل يتجاوز عددها لقاءاته 

مع أي من وزراء حكومته.

وحاول  عدن،  في  عنيفة  تظاهرات  اندلعت   ،2013 شباط/فبراير  في 

مستشارو الرئيس إقناعه بالتوجه الى املدينة، عبثاً. كان هادي الذي صعد 

الى السلطة منذ عام، قد زار بريطانيا وأميركا ولم يزر عدن أو أي محافظة 

بزيارتها،  إلقناعه  عمر  بن  جمال  إلى  للجوء  مساعدوه  واضطر  أخرى. 

فهاتفه.. فزارها  في الحال وفي منتصف الليل.

إن  منفصلة،  لقاءات  في  األقاليم،  لجنة  أعضاء  نصف  من  أكثر  ويقول 

واملوافقة  توقيعها  طالباً  الستة  األقاليم  تقسيم  مسودة  لهم  سلم  هادي 

اقتصادية  دراسة  او  حقيقي  نقاش  أي  دون  من  واحدة   ليلة  خالل  عليها 

من  اليمن  لغمت  التي  املسودة  وهي  اجتماعية.  أو  جغرافية  أو  تنموية  أو 

أقصاه إلى أقصاه بعوامل الصراع القائم حالياً، ممهدة الطريق للحوثيين 

إلى صنعاء. فقد كانت مطالبتهم بتعديل التقسيم أبرز دوافعهم للتحرك 

املسلح صوب املركز، وبغض النظر عن الذرائع األخرى.

هندسة السلطة

فقد  هادي،  أخطاء  كل  هو  الشاكلة  هذه  على  األقاليم  تفصيل  يكن  لم 

انصبَّ اهتمامه في مؤتمر الحوار الوطني على تحقيق هدفين شخصيين 

مباشرين، لهما عالقة بنجاحه في تطويق صالح في تلك الصفقة السرية. 

فاستهلك وأهلك الجهود واملاليين والدعم والوقت والطاقات التي كانت 

كلها تتوهم أنها تشارك في حوار وطني يمني ألهداف عامة.

رئاسياً  السياسي  النظام  على  اإلبقاء  هو  املؤتمر  من  األول  هدفه  كان 

وليس برملانيا، كونه ينوي التمديد لنفسه. وأما الثاني فتمرير مادة تمنع 

قادة الجيش من خوض االنتخابات قبل مرور عشر سنوات على مغادرتهم 

الحياة العسكرية. كانت تلك املادة تحديداً تهدف إلى تطويق أحمد علي 

صالح. 

لتحقيق الخطوة األولى، فرض الرئيس هادي ابن قريته، »مارم« رئيساً 

األهم،  وهي  اللجنة،  هذه  رئيس  يكن  لم  املختصة.  الدولة  بناء  للجنة 

يمتلك أي مقومات تذكر للمنصب، لكنه كان ابن قرية الرئيس الوفي الذي 

سيحرص على تحقيق ما يريده منه. وخالل عشرة أشهر، عمل »مارم« على 

تعطيل أي نقاش حقيقي داخل اللجنة، إرضاءً للرئيس، واصطدمت محاولة 

أكثر من عضو لتغييره أو إلصالح سياق عمل اللجنة بنفوذ هادي املباشر 

على األمانة العامة ملؤتمر الحوار الوطني.

العامة  األمانة  واملطيعة،  الطويلة  ذراعه  عبر  الثاني،  هدفه  هادي  حقق 

ملؤتمر الحوار، باستصدار مادة تحقق فعلياً عدم صعود أحمد علي صالح 

 2014 شباط/فبراير  منتصف  هادي  أوفد  ذلك،  والعتماد  السلطة.  إلى 

على  للحصول  نيويورك  إلى  مبارك،  بن  الوطني حينها،  الحوار  عام  أمين 

البندين.  أممي يدعم مخرجات الحوار، وكان القصد تكريس هذين  قرار 

أيلول/سبتمبر  في  للحوثيين  باإليعاز  مبارك  بن  من  الحقاً  صالح  انتقم 

2014 برفض ترشيحه لرئاسة الوزراء، وقد أجبر على االعتذار عن تشكيل 

الحكومة حينها.

وفي حزيران/ يونيو 2014، قرر الرئيس هادي رفع الدعم عن املشتقات 

تظاهرات  وخرجت  عليه  بناء  الوقود  أسعار  فارتفعت  البالد،  في  النفطية 

تصرفات  على  صالح  من  رداً  منها  البعض  وكان  البالد،  عموم  في  كبيرة 

هادي، الذي  قال عن القرار الذي اتخذه خالفاً لرغبة حكومته االنتقالية، انه 

ال مفر منه لرفد املوازنة العامة للدولة. لكن ذلك لم يكن صحيحاً على اية 

حال . تشير إحدى وثائق ويكيليكس السعودية إلى أن السفير السعودي 

في صنعاء كان قد بعث بمذكرة للرياض يقول فيها إن املساعدات النفطية 

التي قدمتها اململكة لليمن لم تُورَّد الى خزينة الدولة.

لم يفوِّت هادي وصالح هذه الفرصة بطبيعة الحال لالنقضاض كلٌ على 

اآلخر. تحول صالح إلى الهجوم هذه املرة، فقد كانت تلك فرصته لتأليب 

الناس على هادي. أما هذا األخير فتلك كانت فرصته لتوجيه أصابع االتهام 

الى »النظام السابق«. لعب هادي على ذلك لثالثة اعوام، معلقاً عليها كل 

احد   1994 العام  منذ  كان  هادي  أن  يعتقد  املرء  تجعل  درجة  إلى  فشله، 

معارضي صالح القابعين في السجن، وليس نائباً له في أسوأ سنين حكمه. 

ليس ذلك فحسب، بل استغل السخط الشعبي لتمرير قرارات جمهورية 

على  الوطني  والحوار  االنتقالية  العملية  له  طبخوا  ملن  كمكافآت  جديدة 

هواه بداًل من االستجابة للمطالب املحقة التي قامت بوجه قرار رفع الدعم 

النفطية. كما استغل السخط الشعبي للسيطرة على قناة  عن املشتقات 

»اليمن اليوم« التابعة لصالح، فأمر قوات الحراسة الرئاسية بمهاجمتها 

والسيطرة عليها.

عمران وما أدراك..

كل ذلك لم يمنع هادي من محاولة مغازلة صالح في تموز/ يوليو 

2014، عندما اندلعت املعارك في محافظة عمران بين الحوثيين وقوات 

اللواء 310 املوالية قيادته لعلي محسن األحمر وحزب اإلصالح )اإلخوان 

من  ثأر صالح  2011.  كان  منذ  اللدودين  املسلمون(، خصمي صالح 

أكثر   ،2011 في  عنه  النشقاقهم  عموماً،  اليمن  في  املسلمين  اإلخوان 

من ثأره من أي طرف آخر. وكان الرئيس هادي يرغب في تقليم أظافر 

اإلخوان والتخلص من صعودهم الذي ترافق مع حراك 2011،  وكان 

إقليمية أيضاً. وهو فعل في قفزة كبيرة فوق  في ذلك تحقيق لرغبات 

معطيات الواقع، وقبل أن يجهز إطار حماية له بديال عنهم، ومن دون 

أن يُخرج صالح إلى مربع محايد على األقل.

صالح،  مع  وهمية  ولو  لهدنة  فرصة  عمران  معارك  في  هادي  وجد 

القشيبي، غير  اللواء  فسمح بسقوط املحافظة بيد الحوثيين ومقتل 

مدرك بأنه يلعب بالنار وسط منطقة مشتعلة للغاية. سُرَّ علي صالح 

بذلك كثيراً، وبنى عليه الحقاً لينسِّق مع الحوثيين إلسقاط صنعاء.

بعد سقوط عمران في رمضان 2014 بيد الحوثيين، بدأت السعودية 

فطلبت  مباشر.  الحوثيين بشكل  تعاظم خطر خصومها  باستشعار 

خالفاتهما  نسيان  هادي  منصور  ربه  وعبد  صالح  الله  عبد  علي  من 

والعمل سوياً ملواجهة الحوثي. من حيث املبدأ، وافق الرجالن، وظهرا 

معاً برفقة اللواء األحمر في صالة عيد الفطر بجامع الصالح، وهو الجامع 

نفسه الذي كانت قوات هادي قد سيطرت عليه أليام قبل ذلك فنشبت 

توترات أمنية.. ضمن محاولة هادي تشتيت الرأي العام وإلهائه عن 

أزمة املشتقات النفطية. 

مصارحة  يستطع  لم  هادي  ألن  شكلية،  اململكة  رغبات  تلبية  ظلت 

امللعونة  الصفقة  عن  الناتجة  صالح  مع  مشكلته  بحقيقة  السعودية 

تلك، كما لم يستطع  صالح ذلك أيضاً. وكان محسن األحمر يدرك 

أنه هدف لهما معاً، كما أنهما هدفان له أيضا. ففشلت الرياض في جمع 

هذا الشتات املتعادي، وكان ذلك في مصلحة الحوثيين وحدهم.

في  وهادي  صالح  واستمر  صنعاء،  نحو  الحوثيين  تمدد  استمر 

الخاص  لصراعهما  وقود  إلى  معركة  أي  وتحويل  لبعضهما  الترصد 

هادي  الرئيس  اجتمع  نفسه،  العام  من  اغسطس  آب/  في  واملباشر. 

تسجياًل  وأسمعهم  صنعاء  بالعاصمة  منزله  في  جيشه  قادة  بكبار 

للحرس  والتابع  املحيطة بمطار صنعاء  املعسكرات  قادة  صوتياً ألحد 

يفعل  لم  إذا  صنعاء  مطار  سيهاجم  إنه  يقول  وهو  الجمهوري، 

الحوثيون.

)بقية القصة في األسبوع املقبل(

بمرور عام على سيطرة الحوثيين على السلطة في صنعاء، ودخول اليمن في واحدة من أكثر الحقبات ظالماً في تاريخها، حديثه وقديمه،  فاألكيد أن جوانب من هذا املآل نتجت عن الصراع املباشر بين علي 

عبد الله صالح وعبد ربه منصور هادي، والصفقات السرية التي عُقدت بين الرجلين وشهد عليها عدد محدود من املقربين منهما. وقد عمل كالهما ما بوسعه المتطاء الشعارات خالل السنوات الثالث املاضية، 

واستجلبا العنف الداخلي والخارجي حينما لزم األمر، تنافساً على مساحة رسماها سوياً في إحدى ليالي2011.

هنا الجزء االول من القصة. في الجزء الثاني، الذي ينشر األسبوع املقبل، سقوط صنعاء بيد الحوثيين في صفقة ثانية بينهم وبين صالح، وكيفية هرب هادي منها، الذي تاله هربٌ ثان من عدن إلى عُمان 

برعاية الطائرات من دون طيار.

الطائرات  بيع  من  إسرائيل  عائدات  دوالر  مليار 

بال طيار )درونز(، وذلك بين عامي 2005 و2013، 

ستوكهولم،  في  العاملي«  السالم  أبحاث  »مركز  بحسب 

آخرها 10 طائرات من نوع )IAI Searcher( باعتها لروسيا.
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ك.بـ:

أشكرك على املقال الجميل، لكنّني أعتقد أنك طرحت 

مسألتين ال رابط بينهما أبداً، أعني عودة الالجئين من 

جهة ومشروع »روابي« من جهة أخرى. املسألة األولى 

باقتصاد  مرتبطة  الثانية  بينما  وإنسانية  سياسية 

السوق. دمج هاتين املسألتين بهذه الطريقة املصطنعة، 

أو دعني أقول »الهزليّة«، ليس عاداًل بحقّهما.

في  أن نساعدهم  وواجبنا  يعودوا  أن  الالجئون يجب 

اختيار مكانٍ يستقرون فيه سواء في الضفة الغربية أو 

في غزة، وال يجب وضع هذه العودة في حزمة واحدة مع 

مبدأ »اشتر واحداً واحصل على الثاني مجّاناً« املرتبط 

أكثر  والبيرة  الله  رام  في  يوجد  السوق.  باقتصاد 

 24000 تستوعب  أن  يمكنها  فارغة  شقة   4000 من 

أظنّ  ال  الذي  »روابي«  ملشروع  بالنسبة  أمّا  شخص. 

قبيل  من  أخرى  مشاريع  أنّ  طاملا  مستحيل  فشله  أنّ 

»مشروع الدّولة«، ومنظمة التحرير، والضمان الصحي، 

والتعليم، والزراعة، والسياحة.. قد فشلت بامتياز ولم 

يقل أحد إنّها أكبر من أن تفشل )هذا ما تمليه العقالنية 

وما تمليه السياسة(. هذا املشروع الذي جاء من رحم 

النيوليبرالية  الحكم  بطريقة  املرتبط  السوق  اقتصاد 

في ظلّ استقاللية محاصرة )االستثناء داخل االستثناء( 

يجب أن ينفّذ تبعاً للمفاهيم نفسها، أي إنّ علينا ترك 

فيها  وجد  التي  نفسها  بالطريقة  يمضي  املشروع  هذا 

وفق قواعد لعبة اقتصاد السوق، فإذا نجح األمر يمكن 

إعادة تجربة »روابي« ثانية )في أريحا مثاًل( أمّا إذا فشل 

فسنوّفر على نفسنا الجدل حول الجغرافيات الجديدة 

ونماذج التمدين )في مواقع ريفيّة على كلّ حال(.

أن  يمكن  التي  الجريئة  املقالة  على  ثانيةً  لك  شكراً 

تدفع النقاش حول عودة الالجئين ـ الفارين من سوريا 

على األقلّ ـ إلى الواجهة.

رجا الخالدي:

شكراً على ردّك العميق واملباشر. أتفق معك في كون 

االقتراح عرضةً ألن يعتبر هزلياً، وقد كنت واعياً بشكلٍ 

من األشكال إلى أنّ املروّجين لـ»روابي« يمكن أن يعتبروا 

ما طرحته نكتة سمجة.

بإعادة  املتعلّقة  مخاوفه  تعليقاته  في  ك  ن.  أظهر 

توطين العائدين في مكانٍ واحد، وما لذلك من آثارٍ على 

أنّ  اعتقادهم  لي عن  عبّروا  آخرين  أنّ  العودة، كما  حقّ 

التي  املقترحات  هذه  يقدّم  أن  يمكن  كان  غيري  أحداً 

أن  أريد  ال  سياسية.  رعاية  على  حصولها  عدم  يرجّح 

أبدو مدافعاً شرساً عن فكرتي لكنّني سألخص فيما يلي 

وجهة نظري حول هذه األمور:

السوق  باقتصاد  »روابي«  مشروع  ارتباط  أّوّاًل:   ÷

استقبال  حول  التحرير  منظمة  مقترحات  وارتباط 

يعني  ال  مواقف(  اتخاذ  )وبمجرّد  بالسياسة  العائدين 

هذه  اختالق  أو  مشتركة  حلول  إيجاد  إمكانية  عدم 

الجماعة  مصلحة  أنّ  هو  الواقع  في  أقوله  ما  الحلول. 

إلى هذا  السوق. إضافة  أن تتقدّم على مصلحة  يجب 

التحرير هذا  أنّ طرح منظمة  أشدّد على  أن  أردت  فقد 

الجيّد ـ والنادر ـ يجب أنّ يتابع بدأب أيّاً كانت طريقة 

إعادة التوطين.

يفشل  أن  من  أكبر  الحقيقة  في  املشروع  ثانياً:   ÷

وستمتلئ  يفشل،  أن  له  تسمح  لن  كثيرة  أطرافاً  ألنّ 

اضطّر  ولو  حتى  الطريقة  كانت  أيّاً  بالسكان  الشقق 

الوقت  في  األثمان.  بأبخس  البيع  إلى  املصري  بشار 

تنجح  لن  االجتماعية  التجربة  هذه  أنّ  أعتقد  نفسه، 

أن  احتمااًل  هناك  إنّ  بل  األرجــح،  على  املخطط  وفق 

املدنية وربما على  تعطي نتائج عكسية على مساحاتنا 

طريقة عيشنا أيضاً. أحد رجال املبيعات في روابي قال 

لزبون قلق من أنّ »روابي« بعيدة عن رام الله إنّنا قريبا 

سنسمع الناس يقولون إنّ رام الله بعيدة عن »راوبي«. 

أنا شخصيّا أفضّل رام الله ونموّها العفوي ـ واملدهش 

أحياناً ـ على نمط الحياة الفلسطيني الجيّد املقترح في 

»روابي« )هذا إذا تغاضينا عن ضجيج رام الله(.

÷ ثالثاً: أمّا بالنسبة لـ«تصوّر العودة« ـ وهذا عنوان 

ـ فهذا شيء  أحد مشاريع جمعية زوخروت )»الذاكرة«(ـ 

لم نقمْ به بشكلٍ منظّم سابقاً، ومن هنا تنبع مصادفة 

تدفّق العائدين من تونس بعد أوسلو الذين عادوا إلى 

الله )في  أو إلى رام  قراهم ومدنهم وبلداتهم األصلية 

حالة الجئي 48(. وهذه مصادفة طبيعية حتماً. لذلك إذا 

وإذا  عائد،   50000 استقبال  نحو  بجدّية  الدفع  أردنا 

أفضل  مكان  فال  أن نجد حالًّ سريعاً الستيعابهم،  أردنا 

املحافظة  من مدينة جاهزة تستطيع رغم كلّ عيوبها 

الذين  اليرموك  ألبناء  االجتماعي  النسيج  تماسك  على 

هُجّر  التي  الجليل  قرى  عن  مصغّرة  نسخة  يشكلون 

»روابي«  أحياء  على  يطلقوا  لن  هؤالء  منها.  معظمهم 

سيطلقون  بل  خالّبة  طبيعية  ومناطق  نباتات  أسماء 

عليها أسماء عكّا، وحيفا، وترشيحا، وصفد... أعتقد أنّ 

توزيع الالجئين في أماكن متفرقة من رام الله والضفة 

من  أفضل  ليس  جدد  »توانسة«  ليصيروا  الغربية 

لهم  تكون  وأن  معاً  الجديدة  حياتهم  يبدؤون  جعلهم 

مجتمعين.  الصالة،  وحتى  والحياة،  العمل،  في  الفرصة 

يجلسون  ومثلك  مثلي  أناساً  أنّ  هي  الكبيرة  املشكلة 

اآلن في رام الله ويضعون تصوّرات ملستقبل العائدين 

كما لو كانوا موضوع مقالة، وكما لو أنّنا نعرف ما هو 

األفضل لهم.. هندسة اجتماعية.. لكن من جهة أخرى، 

ألم يقل قائد جماعة الفهود السود )بالك بانثرز( بوبي 

سيل يوماً: »اغتنم الفرصة«؟ على املرء أن يحاول دائماً 

حتى ولو كانت أفكاره غير ناضجة تماماً.

)النص لكافة التعليقات على املوقع اإللكتروني:

)www.arabi.assafir.com 

ال يُخفى على مَن يعيش بالقاهرة مظاهر التدهور العمراني 

الذي تعاني منه معظم مناطقها. تستيقظ صباحاً وتنزل 

التنقل  تحاول  للسير.  رصيفاً  تجد  فال  شوارعها  إلى 

باملواصالت العامة فال تستطيع الزدحامها وانعدام آدميتها. 

املترو  مع  وتتعامل  الوسطى،  الطبقة  أبناء  من  كنت  وإن 

الذي يصعب ارتياده في ساعات الذروة، فقد تُضطر للتنقل 

القاهرة  شوارع  في  محبوساً  ساعات  لتعيش  بالتاكسي 

املزدحمة. يحكي أحد سكان املناطق التراثية التي أصبحت 

في  نفسه  ليجد  يومياً  يستيقظ  أنه  عمرانياً،  متدهورة 

طابور حتى يتمكّن من دخول املرحاض )املشترك ألكثر من 

ساكن(. وحكت أم لثالثة أطفال من منطقة بُنى أهالي عن 

رعبها اليومي خالل رحلة أطفالها من املدرسة وإليها، حيث 

الثعابين،  تحتوي  مهجورة  أرض  في  للعبور  يضطرون 

املخدرات.  لتناول  املنطقة  أهالي  بعض  يستخدمها  كما 

الصفيح  من  عشش  في  يعيشون  الذين  اآلالف  عن  وماذا 

دون  من  بيوت  في  يعيشون  ماليين  وغيرهم  واألخشاب، 

لضعف  واضطروا،  الطوب  من  بأنفسهم  بنوها  أسقف، 

باألخشاب  مؤقت  بشكل  سقفها  الى  املالية،  إمكاناتهم 

شيّدوا  املصريين  من  ماليين  البالستيكية.  ــواح  واألل

الصحي،  والصرف  املياه  شبكات  الذاتية  بمجهوداتهم 

ويعانون جراء ذلك من املياه امللوّثة في شوارعهم نتيجة 

واملصريات  املصريين  ماليين  الشبكات.  تلك  عدم صيانة 

للعيش  قابلة  مناطقهم  لجعل  جهدهم  قصارى  يبذلون 

العشوائيات  لتطوير  لوزارة  يحتاجون  فهل  واملعيشة. 

في  لإلنسان  اليومية  املعاناة  تتطلب  أال  ال؟  أم  ومناطقهم 

سكنه وبنيته التحتية وخدماته وطرقه ومواصالته وزارة 

تعمل على إصالح وتطوير ذلك...

الزلزال

لم تنشئ الدولة وزارة أو جهة لتختص بأمور التدهور 

مرّت  التي  الطبيعية  الكوارث  أهم  إحدى  بعد  العمراني 

 12 في  األرضي  الزلزال  الحديث.  زمنها  في  مصر  بها 

تشرين األول/أكتوبر 1992، بقوة 5.8 ريختر في القاهرة 

شخصاً   350 من  أكثر  بوفاة  تسبب  أخرى،  ومحافظات 

ألفاً   50 من  أكثر  شرّد  كما  آالف،   6 من  أكثر  وإصابة 

آالف  وتصدّعت  املباني  مئات  انهارت  مأوى.  بال  أصبحوا 

بجانب  والتراثية،  القديمة  األحياء  في  وخاصة  غيرها، 

االنفتاح  بعد  والفساد  البناء  سوء  نتيجة  منها  الجديدة 

املصرية  الحكومة  اضطرت  السبعينيات.  في  االقتصادي 

الخيام  من  عدد  في  بداية  املشردة،  لألسر  العاجل  لإليواء 

مخصّصة  كانت  عمارات  إلى  نقلتهم  ثم  مؤقت،  بشكل 

للشباب. وبعد الزلزال، قرّرت الحكومة املصرية وإدارتها 

مصر  أحياء  في  الترميم  قــرارات  إصــدار  إلغاء  املحلية 

الشعبية والتراثية، وعليه أخذت تلك البيوت في التدهور 

سكان  عدد  مستمرّ  بشكل  وتناقَص  الزمن،  عوامل  بفعل 

تلك األحياء.

صندوق للعشوائيات

مناطقهم  بتسجيل  املناطق  سكان  من  العديد  تفاجأ 

إلى  واحد  من  خطورتها  تدرّجت  آمنة،  غير  كمناطق 

)أيلول/سبتمبر  الدويقة  حادث  بعد  ذلك  حدث  أربعة. 

2008 وكان ذلك في شهر رمضان(، حين انهارت صخرة 

شخص  مئة  من  أكثر  وفاة  الى  أدت  املنطقة  في  ضخمة 

فأنشئ  مأواهم.  من  جميعاً  شُرّودا  آخرين  مئات  وإصابة 

صندوق يختص بتطوير املناطق العشوائية يتبع رئاسة 

القرار:  نص  بحسب  الرسمية  مهامه  كانت  الــوزراء. 

ووضع  وتنميتها،  وتطويرها  العشوائية  املناطق  »حصر 

باملرافق  وإمدادها  عمرانياً،  لتخطيطها  الالزمة  الخطة 

ويباشر  وكهرباء.  صحي  وصرف  مياه  من  األساسية 

الصندوق اختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات 

املعنية ووحدات اإلدارة املحلية، وعلى هذه الجهات إمداده 

باملعلومات والخبرات واملساعدات الالزمة«. خالل سنوات 

على  العشوائية  للمناطق  حصراً  الصندوق  أصدر  عمله، 

ودرجات  وأماكنها  مساحاتها  محدّداً  مصر،  مستوى 

خطورتها على حياة السكان. لم يُطوّر الصندوق أياً من 

تلك  بعض  هَجّر سكان  بل  تطويرها  اعتزم  التي  املناطق 

إلى املدن الجديدة، حيث راحوا يعانون وما زالوا  املناطق 

املعلومات املجمّعة  أما  العمل والخدمات.  انعدام فرص  من 

ويَدّعي  خطورتها!  لجهة  صحيحة  فغير  املناطق،  عن 

الصندوق أن األرض أمالك دولة بينما هي أمالك خاصة.. 

 .2014 وحتى   2009 أوائل  منذ  يعمل  الصندوق  ظل 

املناطق،  وحيث لم نشهد من الصندوق تطويراً ألي من 

السكان  قانوني تهجير  أنشأ أصاًل كي يبرر بشكل  فهل 

من مناطقهم واستخدام املناطق في مشاريع استثمارية؟

الوزارة

»وزارة  باسم  دولة  وزارة  إنشاء  الحكومة  قرّرت  فجأة 

التطوير الحضري والعشوائيات« برئاسة الدكتورة ليلي 

تطوير  صندوق  اإلداري  كيانها  في  تضمّ  وهي  إسكندر، 

املناطق العشوائية. اشتهرت اسكندر بعملها في املجتمع 

املدني ومنظماته. ومنذ توليها في 2014، أجرت عدداً من 

املجتمع  أعضاء من منظمات  االجتماعات االستشارية مع 

املدني معنيين بشؤون العمران والسكن وحقوق اإلنسان. 

تميّزت الوزيرة بتصريحاتها »املختلفة«، حيث وألول مرة 

تهجير  »ال  يقول  مسؤول  يأتينا  املصرية،  الحكومة  في 

للسكان« و »سأعمل على تطوير املناطق حتى وجود آخر 

أسرة فيها«، وتحدّثت عن قيمة اإلنسان وأن أهميته تأتي 

قبل الحجر. كما تغير شعار الصندوق من شجر ومبانٍ الى 

إضافة رسوم لبشر. كانت انتقادات الناشطين والباحثين 

العمرانيين واملعماريين أن كل التصريحات من املسؤولين 

ولم  مناطقهم،  من  السكان  نقل  عنت  الوزارة  إنشاء  قبل 

املناطق  ساكني  بمشاركة  املختلفة  الدولة  هيئات  تهتم 

في أي رؤى تطويرية لها بينما تردد معظم الوقت سكان 

الوزارة محاولة منهم للوصول  الى اجتماعات في  املناطق 

لطرق وحلول لتطوير مناطقهم. وفاجأت الوزيرة الجميع 

أن  عِلمها  بعد  بوالق  حي  في  ماسبيرو  منطقة  زارت  حين 

بشكل  عام  ملدة  عملوا  ومعماريين  عمرانيين  مجموعة 

بحثي مع السكان وأنهم توصلوا لرؤية تشاركية لتطوير 

املنطقة. ولشهور ظلت وزارة التطوير الحضري تعمل مع 

رسمية  جهات  ومع  املعماريين  وفريق  والفنيين  السكان 

مختلفة لتنفيذ املشروع. وقد تمّ عرضه مؤخراً كمسابقة 

معمارية عاملية.

تهجير األهالي

التطوير  وزارة  تصريحات  بين  عدة  تناقضات  وُجدت 

عن  املسؤولة  األخرى  والجهات  والعشوائيات  الحضري 

توجهات  عن  يعبر  أيّها  يتضح  لم  والعمران.  اإلسكان 

السلطة. كان اإلعالن عن مشروع تطوير نزلة السمان في 

تشرين األول/ أكتوبر 2014 من هيئة التخطيط العمراني 

بوزارة اإلسكان مفاجأة ألنه جزء من مشروع القاهرة 2050 

والذي اعتزمت تنفيذه لجنة السياسات بالحزب الوطني 

الحاكم، قبل الثورة املصرية في 2011. املشروع عبارة عن 

مخطط سياحي استثماري في منطقة الهرم ونزلة السمان 

وأهرامات الجيزة، سيؤدي الى إزالة آالف األسر من املناطق 

العمرانية والطالبية ونزلة السمان. ال تندرج تلك املناطق 

بأي من عناصر الخطورة األربعة حتى تتم إزالتها. املفارقة 

األخرى كانت شكاوى أهالي منشية ناصر والدويقة الذين 

باملقطم،  األسمرات  حي  إلى  ينقلوا  أن  املفترض  من  كان 

وأعلن أنهم وافقوا على النقل.. رغم رفضهم الكتشافهم 

ملدة 6 أشهر في حي  املعروض عليهم هو عقود مؤقتة  أن 

السادس من أكتوبر الذي يبعد حوالي 60 كيلومتراً عن 

ملا سيجري  منطقة سكنهم وعملهم، ومن دون ضمانات 

أم ستكون  بعد األشهر الستة تلك، فهل سيتم طردهم 

األسمرات  حي  شقق  بناء  من  انتهت  املسؤولة  الجهات 

القرارات  في  وتناقض  انفصال  هناك  إليها..  فينتقلوا 

والهيئات  اإلسكان  ووزارة  الحضري  التطوير  وزارة  بين 

التنفيذية مثل املحافظات ووزارة الداخلية، وهو ما ظهر في 

التعامل مع أهالي عشش السودان في حي بوالق الدكرور، 

الذين تم إخالؤهم قسرياً )باستخدام قنابل الغاز املسيل 

للدموع( بينما كانت هناك تأكيدات رسمية وتصريحات 

علنية تلتزم بغير ذلك..

هل نحتاج لوزارة؟

ال يهم السكان من يَعِد ومن ينفذ، وال سوء اإلدارة املحلية 

املتسببة في كل هذا. يتعامل السكان مع الحكومة باعتبارها 

إدارة  في  االضطرابات  تلك  أدركوا  إن  واحدة، وحتى  وحدة 

الدولة، فهي ال تعنيهم، ألن املحصلة كانت طردهم. وأخيراً 

املصرية  الحكومة  تغيير  ومع  الفائت،  أيلول/سبتمبر  في 

الحضري  التطوير  وزارة  ألغيت  الستقالتها،  تقديمها  بعد 

والعشوائيات، وتقرر جعل كل أعمال صندوق تطوير املناطق 

العشوائية تحت إدارة وزارة اإلسكان واملرافق. هو أمر مقلق 

سكان  نقل  على  تنص  الوزارة  قِبل  من  املُعلنة  الخطط  ألن 

بُنى  مناطق  سكان  عدد  يقدر  مناطقهم.  من  العشوائيات 

األهالي )»العشوائية«( املعرضين للخطر والذين يعانون من 

العمرانية بـ 12 مليون  حرمان دائم في العمران والخدمات 

تعريف  وحسب  املصدر  حسب  الرقم  ويختلف  نسمة، 

املنطقة »العشوائية«. املؤكد أنه يوجد املاليين من املصريين 

أسس  فيها  تتوافر  ال  آدمية  غير  حياة  يعيشون  واملصريات 

البيئة املبنية األساسية، من مسكن آمن أو خدمات تعليمية 

أو صحية أو ترفيهية. كما تنعدم خدمات تصميم الشوارع 

بُنى  مناطق  لسكان  فقط  ليس  العامة،  واملواصالت  للمشاة 

األهالي ولكن لكل أحياء الطبقات الفقيرة واملتوسطة. 

كبيرة  نسبة  يمثلون  وهم  هؤالء  كل  يستحقّ  أفال 

أن  وخاصة  بأمورهم؟  تُعنى  وزارة  املصري،  الشعب  من 

تطوير املناطق ليس باألمر الهين، بل يتطلب وقتاً وجهداً 

للتنسيق والعمل مع األهالي. ضمّ صندوق تطوير املناطق 

التطوير  وزارة  وإلغاء  اإلسكان،  وزارة  الى  العشوائية 

وسياساتها  الدولة  نيات  يُظهر  والعشوائيات  الحضري 

في  بعينها  لشرائح  املناطق  تطوير  في  التدخل  عدم  في 

إلى  وصاعداً  اآلن  من  تلجأ  سوف  الدولة  وأن  املجتمع، 

تهجير السكان قسراً من منازلهم أو نقلهم إلى الصحراء 

حيث املدن الجديدة وانعدام فرص العمل والحياة الكريمة.

قضيـــــة
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هل يستحقّ املصريون وزارة للعشوائيات؟

أمنية خليل

باحثة أنثروبولوجية في شؤون العمران من مصر

املاضي  الشهر  اإلضراب طوال  أعلنت  إسرائيل  في  املسيحية  االهلية  املدارس  من  املئة  في 

نفقاتها  من  املئة  في   70 من  لها،  املرصودة  للمخصصات  اسرائيل  على تخفيض  اعتراضا 

 645 هو  املدارس  هذه  تالميذ  أهالي  ملساهمة  سقفاً  إسرائيل  تضع  ذلك،  وعلى  املئة.  في   29 إلى 

تلميذ. ألف   30 املدارس  هذه  وفي  املبلغ.  هذا  ضعف  الى  فعليا  يحتاج  الذي  للتلميذ،  سنويا  دوالرا 

وفا حوراني - فلسطين

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

سجال حول »تعثر مدينة روابي في الضفة الغربية« لرجا الخالدي 

غزو الالجئين ألوروبا

العرب ألوروبــا  الالجئين  أنك ضد غزو  أفهم  أنا  عزيزي وحبيبي، 

ألنهم سوف يقضون على حضارتها، على قيمها الحضارية العظيمة. 

أفهم أنك غير متعاطف مع الالجئين. معك حق، وأنا أقــدِّر مخاوفك. 

قلق  وهــذا  عليها،  تربينا  وكلنا  جميلة  حضارة  األوروبــيــة  الحضارة 

إنساني نبيل على مستقبل الجنس البشري، ولكن أحب أن أذكرك 

بأنه قبل أن تضيع الحضارة األوروبية يجب أن تتحقق عدة خطوات 

أواًل.

- أن يهاجر الالجئون بأعداد ضخمة للغاية.

- أن يبدأوا في شراء أراض في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والنرويج 

واملجر.

- أن يبدأوا في الوقت نفسه في تكوين جيش يدافع عنهم.

ــون فـــي الــقــلــق مــنــهــم،  ــ ــيـ ــ - أن يـــبـــدأ األوروبـ

وتشكيل قوة لحماية أوروبا منهم.

- أن تبدأ الحرب ضد الالجئين. وتتوحد دول أوروبا ضدهم.

- أن ينتصر الالجئون في الحرب، انتصاراً كاسحاً على الجيوش 

األوروبية جميعاً. 

ــا مــن أوروبــــا،  ــ - أن يــبــدأ الــالجــئــون فــي طـــرد جــمــيــع ســكــان أوروبـ

ويسكنوا مكانهم.

إسرائيل،  مثل  أوروبـــا  فــي  دولــة  الالجئون  قــد يشكل  فقط،  عندها 

صــح؟ مــاذا تــقــول؟ أنــت تحب دولــة إســرائــيــل وال تفهم ســر غضب 

العرب عليها؟ طيب. ملاذا لم تقل هذا من البداية؟ كنت وفرتَ عليّ 

كل هذه املناقشة!

47

13190 العدد  ـ   2015 األول  تشرين   8

Thursday October 8, 2015

نقاشات هامة أثارها نص رجا الخالدي  »تعثر مدينة روابي في الضفة الغربية« املنشور في السفير العربي بتاريخ ١تشرين أول/أكتوبر ٢٠١٥،  وقد قمنا هنا بتجميعها 

وترجمتها )بعضها كان باالنكليزية(، وهي سمحت ببلورة فكرة الكاتب الذي عاد فأدلى بدلوه في هذا السجال. اختصرت األسماء إلى األحرف األولى ألن أصحابها لم يتوقعوا 

ربما نشر ردودهم املرسلة مباشرة الى الكاتب.
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حـلـــــم.. 

arabi.assafir.com
املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ وادي القمر في مصر ـ علي الرجّال

ـ صباح الخير يا صنعاء ـ بلقيس اللهبي

ـ هل تضمن مسودة املجتمع املدني لقانون العمل املصري حماية العامل وحقوقه؟ ـ منة عمر )املفكرة القانونية(

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

كخطوة  املاضي  األسبوع  منهم،  واحدة  كنت  سجين،  مئة  سراح  إطالق  يأتي 

خلف  يزالون  ال  ممن  األشخاص  مئات  ملأساة  الحقيقي  الحل  ولكن  إيجابية، 

املحبوسين بسبب مشاركتهم في  الفوري عن كل  اإلفراج  أسوار السجون هو 

احتجاجات سلمية، وإلغاء قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وقانون التجمهر 

ما زال يُستخدم في محاكمة واحتجاز املشاركين  رقم 10 لسنة 1914 والذي 

في االحتجاجات السلمية.

الرئاسي،  العفو  بمقتضى  سراحهم  أطلق  الذين  اآلخــرون  أو  أنا  أكن،  لم 

أو  الرأي  التعبير عن  الوحيدين املحتجزين في السجون بسبب ممارستنا لحق 

ممن  أو  االحتياط  سبيل  على  سواء  املحتجزين،  من  العديد  التجمع.  في  الحق 

بأفعال  لقيامهم  استهدافهم  جرى  املحاكم،  بها  قضت  سجن  مدد  يقضون 

مشروعة تماما وفقا للدستور املصري الصادر في عام 2014. لقد ذهبنا للسجن، 

أو  سلمية،  وبصورة  بحرية  رأينا  عن  عبّروا  أنهم  ملجرد  هناك  العديد  زال  وما 

تجمعات  في  املشاركة  بسبب  أو  كصحافيين،  املهني  بعملهم  البعض  لقيام 

عامة سلمية. وفي حاالت عديدة واجهنا اتهامات ملفقة أو مختلقة يعاقب عليها 

القانون بأحكام سجن طويلة.

ما زالت سجون مصر تضم في زنازينها صحافيين كل جريمتهم أنهم كانوا 

سلمية.  تظاهرات  في  شاركوا  ونساءً  رجاال  أو  املشروع،  عملهم  بأداء  يقومون 

على  التعدي  أو  بالبلطجة  ملفقة  أو  مختلقة  تهماً  األشخاص  هؤالء  وواجه 

مئات  هناك  عامة.  ممتلكات  إتالف  أو  بوظيفتهم  القيام  أثناء  رسميين  موظفين 

يبدو  ما  بسبب  سنوات  ستمتد  عقوبات  يقضون  السجون  في  األشخاص  من 

الوقت  حان  لقد  العام.  بالعمل  املشتغلين  ملعاقبة  مستمرة  ممنهجة  سياسة  أنه 

ليتوقف هذا الظلم.

يتعين  حقوقاً  فقط  ليست  السلمي  واالحتجاج  والتجمع  التعبير  في  الحق  إن 

على الدولة حمايتها دستورياً ولكنها عناصر أصيلة في أي مجتمع حي يريد أن 

يتفاعل سلمياً ويتمتع بحكم ديموقراطي.

تعمل  زالت  وما  عملت  التي  واملنظمات  األفراد  كل  ألشكر  الفرصة  هذه  وأنتهز 

من أجل إلغاء قانون التظاهر وإطالق سراح املسجونين ظلما ملجرد أنهم مارسوا 

الدستورية. حقوقهم 

من صفحة »املبادرة املصرية للحقوق الشخصية« )فايسبوك(

في الشطرنج تُعتبر العشرون نقلة االولى تحركات ما قبل الحرب. كل جيش يعيد تموضع قواته وفق 

تكتيك هجومي او دفاعي ويكون ذلك بتحصين موقع امللك )Roquage(  وتأمين الخط الخلفي وافتكاك 

 )Cavaliers( والتركيز على نقاط ضعف الصف املقابل باملناورة عبر الفرسان )ممرات استراتيجية )االفيال

او التضحية ببيدق او اثنين لتشتيت االنتباه عن مواقع الهجوم األساسي. 

في العشرين نقلة األولى قد تحدث اشتباكات عارضة حول بعض املواقع اإلستراتيجية او معركة خاطفة 

يذهب ضحيتها بيدقان أو فارسان، ولكن الحرب الضروس لن تنطلق قبل استواء الصفوف وانتهاء كل 

جيش من ترتيباته الداخلية. 

اشعر ان الوطن العربي مثل رقعة الشطرنج التي استعد جيشاها للحرب الكبيرة. لقد عشنا على وقع 

النقالت التكتيكية سنوات عدة ولكننا اليوم مقبلون على التحوالت اإلستراتيجية الكبرى. قد تنهار أنظمة 

ودول وقد تتفسخ أوطان وهويات وقد تتغير خرائط وقد يتغير العالم كله. ولكن املوجع أننا نكتفي بدور 

البيادق في حرب هي حربنا. وفوق رقعة هي رقعتنا.

من صفحة Malek Sghiri )فايسبوك(

رسالة من يارا سالم

شطرنج على رقعة الوطن العربي

مدونات

»أرشيف ملصقات فلسطين«

برهان كركوتلي / سوريا

ألف عاطل من العمل في تونس بينهم 240 ألف متخرج 

موازنتها  من  املئة  في   20 تونس  وتخصص  جامعي. 

للتعليم،  اإلجمالي  املحلي  ناتجها  من  املئة  في   7 وحوالي  السنوية 

بالبطالة! األمر..  لينتهي  العربية،  البلدان  بين  النسب  أعلى  وهي 

احتضاناً  واإلسالمية  العربية  الدول  أكثر  من  املغرب 

أو  قرية  تخلو  ال  تكاد  حيث  واملزارات،  واألضرحة  للزوايا 

ولي.  األلف  ببلد  سمي  حتى  مزار،  أو  ضريح  من  مدينة 

داخل  وأهميتها  حضورها  باملغرب  واألضرحة  وللزوايا 

ضاربة  جذوراً  لها  أن  وخصوصاً  وحياته،  املجتمع  نسيج 

إلى  األدارســة  منذ  والسياسي  الديني  تاريخه  عمق  في 

ارتبطت من  اليوم، حيث  املغرب  الذين يحكمون  العلويين 

وروجت  البيت  آلل  االنتساب  أو  الشريف  بالنسب  جهة 

أخرى  جهة  من  ارتبطت  كما  الشريفية.  لأليديولوجية 

بين  تراوحت  متعددة  أشكااًل  اتخذ  الــذي  بالتصوف 

والتصوف  الضريح،  مزار  يمثله  الذي  الفردي  التصوف 

املؤسساتي الذي تدخل في إطاره الزاوية التي لعبت أدواراً 

مهمة في تاريخ املغرب السياسي واالقتصادي واالجتماعي، 

كانت  حيث  االستعمار،  وأثناء  قبل  ما  فترة  في  وخاصة 

يساندها  بذاتها،  قائمة  محلية  سلطة  بمثابة  الزاوية 

نفسها  تفرض  أن  من  وتمكنت  وسكانها،  القبيلة  أعيان 

على »املخزن« )الدولة املركزية( كقوة حقيقية. كما لعبت 

دور إطعام وتغذية املحتاجين أيام املجاعات، وإيواء الفقراء 

األزمات والحروب. واعتمدت في ذلك  خصوصاً في فترات 

على أمالكها الخاصة، باإلضافة إلى تلقيها الهبات والهدايا 

املتواصلة أو ما يعرف بالزيارة.

قصص األولياء ومنهم نساء

الذي  الولي  كرامات  على  والزوايا  األضرحة  وتستند   

يُدفن في قبر في أرض خاصة به وليس في مقبرة مع بقية 

املسلمين، أو يُدفن بداخل الزاوية. ويُشيَّد على القبر بناء 

لربطه  القرآنية  اآليات  عليها بعض  بأثواب خضراء  يُغطى 

يرفضون  الذين  زواره  أمام  ولشرعنته  اإلسالمي،  بالدين 

عن  خارجة  أنها  على  ممارسات  من  به  يقومون  ما  نعت 

اإلسالم أو شرك بالله، ما دام الولي يتصف بالورع والتقوى 

والصالح. ويبقى لكل ولي صالح قصصه الخاصة وكراماته 

الخارقة التي تتجاوز حدود املعقول أحياناً، وتدرج في إطار 

األساطير والخرافات، تتوارث سردها األجيال وتكون محل 

ثقة، خاصة في صفوف األميين أو من يعتقد بقدرات األولياء 

الديني  اللتزامه  نظراً  الله  له  منحها  التي  الطبيعية  فوق 

وزهده وتصوفه. وبالتالي يعول عليه في وساطته مع الله 

الذي يستجيب له. فهؤالء األولياء أموات، ولكنهم في نظر 

قادرون  أحياء  من يقومون بزيارتهم ويطمعون ببركاتهم 

على حل مشاكلهم. وما يلفت االنتباه بزوايا املغرب أنها ال 

تقتصر على الذكور فقط، بل تنتشر العديد من األضرحة 

بكرامات  أيضا  اسمهن  ارتبط  نساء  أسماء  تحمل  التي 

والتبرك  زيارتهن  وتتم  وورعهن،  تقواهن  عن  وحكايات 

يوجد  أخرى  جهة  ومن  الرجال.  أضرحة  كما  تماما  بهن 

باملغرب أضرحة مقدسة ليهود يتم تنظيم موالد وزيارات 

سنوية لها من قبل يهود مغاربة ويهود قادمين من مختلف 

تماماً  بها  ويتبركون  صلوات  خاللها  يقيمون  العالم،  دول 

كما يحدث عند أضرحة املسلمين.

أولياء متخصصون

شريحة  مخيال  في  األولياء  قدرات  زالت  ما  اليوم  والى 

وبركتهم.  بكراماتهم  تعتقد  املغربي  املجتمع  من  مهمة 

اللجوء لهم من أجل طلب قضاء  وعلى هذا األساس يتم 

من  وللشفاء  بهم،  والتبرك  الدنيوية  األمور  من  العديد 

تخصصت  واألضرحة  الزوايا  بعض  أن  كما  األمــراض.. 

من  أو  محددة  أمراض  شفاء  في  سواء  بعينها،  أمور  في 

األطفال وإرجاع  بعينها، كالزواج وإنجاب  أمور  أجل قضاء 

الغائب.... وبالطبع يدأب كل زائر على  تقديم العديد من 

من  غالباً  يكونون  الذين  الضريح  لخدّام  والهدايا  الهبات 

على  يعيشون  والذين  املنطقة،  سكان  من  أو  الولي  أحفاد 

املراد وقضيت أغراض  إذا ما تم  العطايا. وهي ترتفع  هذه 

عن  عبارة  والهدايا  الهبات  تكون  ما  وغالباً  القاصدين. 

الضريح  على خدمة  القائمين  لدعم  تقدَّم  ذبائح  أو  أموال 

دور  الضريح  حول  وتنتشر  نفسه.  للضريح  كقربان  أو 

وأماكن عديدة مخصصة ملمارسة طقوس الشعوذة وقراءة 

الطالع وفك السحر. وهناك العديد من الزوايا باملغرب التي 

مع  الصالة  وليالي  الذكر  جلسات  يقيمون  روادها  يزال  ال 

بالزاوية  الشأن  هو  بالحضرة، كما  تعرف  رقصات خاصة 

البودشيشية والدرقاوية والكركية وغيرها.

السنوات  في  وخاصة  عملت،  السلطات  أن  ويالحظ 

كما  كثيراً،  والزوايا  الشعبي  التدين  دعم  على  األخيرة، 

التي  إحياء زوايا وموالد بعض األضرحة  إعادة  عملت على 

تكن  لم  أنها  الزوايا  عن  ومعروف  منسية.  شبه  كانت 

وعلى  االستقالل.  بعد  وخاصة  قوية،  سياسية  مطامح  لها 

حقيقي  سياسي  نشاط  لها  كان  التي  فالزوايا  حال،  أية 

والتي كان  الخمليشية  الزاوية  نادرة، وهو حال  وملموس 

لها نشاط سياسي منذ تأسيسها على يد الشيخ »سيدي 

تمكنت  وهي  عشر،  السابع  القرن  أواخر  خمليش«  يحيى 

من استقطاب شريحة كبيرة في املجتمع الريفي األمازيغي، 

»الريف«  القبائل بمنطقة  العديد من  بل توسعت لتشمل 

في  انتظمت  التي  املتوسط(  طول  على  املمتدة  )املنطقة 

شكل كونفدرالية بقيادة شيخ الزاوية، وكان لها باإلضافة 

إلى النشاط السياسي نشاط عسكري.. وكل هذا باملوازاة 

مع نشاطها الروحي، وهو ما منح هذه الزاوية خصوصيتها 

قائمة  سياسية  سلطة  تشكل  كانت  بحيث  اليوم،  إلى 

بذاتها في دائرة نفوذها، مقابل السلطة املركزية.

التدين الشعبي والتدين الروحي

أكثر  من  والزوايا  التصوفي  فاإلسالم  اليوم،  وإلى   ..

أو  لها  قلق  أي  تشكل  وال  للسلطة،  املريحة  التجمعات 

ما  وهذا  العنف.  باتجاه  تنحو  ال  أنها  كما  عليها،  خطر 

الهبات  ومنحها  نخبها  وتوقير  لها  السلطة  دعم  يفسر 

الصوفية  الطرق  إحياء  الدولة سياسة  اعتمدت  والهدايا. 

انتشار  بدايات  مع  املاضي، وخاصة  القرن  منذ تسعينيات 

السياسي.  اإلسالم  وحركات  باملغرب  السلفية  التيارات 

التقليدي  أو  الشعبي  التدين  عن  تختلف  األخيرة  وهذه 

تديناً  يُعدّ  والذي  والتصوف،  بالزوايا  خاصة  املرتبط 

والشأن  العام  الشأن  عن  بعيداً  بامتياز،  وسلمياً  طقوسياً 

لقلب  السياسي  اإلسالم  حركات  تدعو  بينما  السياسي، 

الخ..  العضوض  وامللك  الخالفة  بنظام  واملطالبة  النظام 

العنف  ممارسة  إلى  السلفية  الحركات  بعض  ويرنو 

والجهاد ورفض النظام القائم.

استراتيجية   الدولة  تتبنى  أن  الطبيعي  من  كان  لذا 

توظيف قوى اجتماعية وسياسية مقابل أخرى، عن طريق 

دعمها املباشر أو غير املباشر لها، وهو ما ستنجح فيه إلى 

حد كبير. إذ نشهد مهرجانات سنوية للعديد من الزاويا 

واألولياء، غالباً ما يتم افتتاحها من قبل السلطات املحلية 

إلى املساعدة في  التي تخصص لها هبات نقدية باإلضافة 

املَوْلد، أو ما يعرف في املغرب بـ »املوسم«،  تنظيم وتأمين 

أن  كما  الشرعنة.  أو  للشرعية  تبادل  لعبة  يشبه  ما  في 

اإلعالم يلعب دوراً كبيراً في الترويج لها عن طريق برامج 

تعريفية بالزاوية أو متابعة احتفالياتها السنوية في فترات 

إحياء املواسم أو املوالد داخل الزاوية أو الضريح. 

وهكذا، فهناك فارق بين األضرحة والزوايا، لجهة الفئات 

االجتماعية التي ترتادها ولجهة »وظائفها« السياسية على 

ويبقى  املغرب  في  الشعبي«  »التدين  يتراجع  وفيما  األقل. 

أضرحة  تزور  زالت  ما  التي  الفقيرة  بالطبقات  محصوراً 

)ما  الزوايا  نفوذ  يتعاظم  للتبرك..  الصالحين  األولياء 

حيث  املغرب،  مناطق  بعض  في  الروحي«(  »التدين  يسمى 

من  مريدين  استقطاب  استطاعت  جديدة  زوايا  ظهرت 

فباإلضافة  بذاتها،  قائمة  والزاوية مؤسسة  الطبقات.  كل 

إلى الولي املؤسِس لها، يوجد شيخ للزاوية من حفدته أو 

الزاوية  وتنظم  اليوم.  الى  املهمة  يتوارث  الصالحين،  من 

ويصل  مقدس،  شبه  وشيخها  والصالة  للذكر  حلقات 

بالنسبة  الشأن  افريقية مختلفة، كما هو  دول  إلى  تأثيره 

فاس  من  تأثيرها  امتد  التي  التيجانية  الطريقة  أو  للزاوية 

األفريقية  الدول  من  والعديد  العربي  املغرب  بلدان  كل  إلى 

كالسنغال والسودان.

استقطاب  استطاع  التدين  من  النوع  هذا  أن  كما   

العديد من املريدين الغربيين الذين ينسجمون مع الطابع 

ما  وهو  للزوايا،  الدينية  والطقوس  للممارسات  الروحاني 

انتشاراً  تعرف  التي  البودشيشية  بالزاوية  اليوم  نشهده 

من  باآلالف  ومريدوها  للمغرب،  الشرقية  املنطقة  في  كبيراً 

داخل وخارج املغرب.

التطور  إطار  في  املغربي  املجتمع  يعيشها  التي  املتغيرات 

العوملة واالنفتاح على اآلخر  الطبيعي للمجتمعات وفي إطار 

كان له تأثير في تراجع دور األضرحة في حياة األفراد، ولكن 

هذا ال يعني أنها تسير نحو نهايتها، فحتى املجتمعات األكثر 

عقالنية لم تتخلص إلى اليوم من  مثل هذه املعتقدات.

الزوايا واألضرحة باملغرب بين املتخيل واملقدس

إكرام عدنني

باحثة في العلوم السياسية من املغرب

رسم خضير الحميري ـــ العراق )خاص بـ »السفير العربي«(
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