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برمضان  ــار  ــط اإلف فــي  الــحــق 

مكتسب: موقف املراجع اإلسالمية 

التيار  املوقع:  وفي  املغرب.  في 

الصـدري والحــراك االجـتماعي، 

وجفاف  مصر،  في  يونيو«  و»30 

بحيــرة بموريتانيـا، ونصــوص 

جديدة عن رمضان..

املحكمة املصرية تقرر بطالن منح 

وأزمـة  للسـعوديـة!  الجزيرتيـن 

كما  تخرج،  الكويت  في  الخالفة 

العوائل الحاكمة في  أزمات  سائر 

الخليج، عن الكتمان. و»بيتونة«: 

من  الفتيات  شفاء  إلهة  اسطورة 

العشق.

ترتبط سيرة املغني اليمني بلفقيه 

للمنطقة  السياسية  باألحوال 

مبدِعاً  فيــها  جـال  التـي  العربية 

»هزليات  وعن  اليوم.  إلى  مميزاً 

اليومية« بحلب. و»فكرة«  الحياة 

األطفــال  خطــف  فضيحـة  عن 

اليهود الشرقيين في إسرائيل.
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»والله من ساعة ما املعلم نخنوخ، الله يفكّ سجنه، اتّاخد والعيال مش 

القيه يللي يلمها«. كيف تحول أحد البلطجية وشبكاته إلى أدوات ضبط 

عوالم  في  نشاطها  يمتد  كبيرة  مؤسسة  إلى  تحول  وكيف  اجتماعي؟ 

مختلفة من السياسة إلى االقتصاد واالجتماع؟

في إحدى جوالت البحث امليدانية ببني سويف، التقيتُ بأحد البلطجية 

الكبار. كان الرجل يحظى باحترام شديد. التقيت به في إحدى أمسيات 

بالحج. كان  يلقب  واللباقة. وكان  األدب  رجاًل شديد  لياًل. كان  الوجهاء 

الوسطى  الطبقة  من  ينحدرون  الذين  التكنوقراط  بين  يتنوع  الحضور 

)دكتور زراعي ورئيس أحد مراكز البحوث( ضابط بالجيش ورجل متقدم 

بالسن كان يعمل في مديرية أمن بني سويف وأحد التجار من أصحاب 

األراضي. كان خليطاً فريداً جداً، وكانوا جميعهم على علم بطبيعة بحثي 

الذي أثار في بعض األوقات جوانب من التحفظ الوطني لدى الجميع: »أال 

ترى خطورة على سمعة مصر من أبحاث كهذه؟«!

الرجل املحترم

شارعه  شباب  منع  في  اإليجابي  دوره  عن  كبير  بفخر  الرجل  تحدث 

وعائلته من االنحراف والبطالة، وكيف يوظفهم في أعمال مختلفة، سواء 

تضمنت عنفاً مباشراً، أو بعض املقاوالت، أو تخليص بعض املصالح التي 

تطلب وجود عزوة كبيرة. كان يرى نفسه، وكذلك يراه اآلخرون، كرجل 

يعمل على حلّ املشاكل وجلب الحقوق وتخليص املصالح املختلفة. كما 

يقوم بدور تفاوضي كبير في إنهاء الخالفات، ويُستدعى ملجالسها املختلفة، 

سواء كانت عرفية أو مجرد جلسات للتفاوض حول بعض األمور. وتطرّق 

الحديث إلى طبيعة عالقته بـ»الداخلية« )انظر: »الداخلية« أساس الحكم 

والحداثة في مصر ـ علي الرجّال/ 29-07-2015(، وكان كثير التضرر 

امتعاضاً شديداً  أبدى  الرجل  أن  إال  الكبير،  الرغم من صيته  منها. وعلى 

منها وقال »الناس دي ملهومش عزيز«. واستكمل أنه على الرغم من عدم 

وال  شقته  وعلى  عليه  الهجوم  دائمي  كانوا  أنهم  إال  للحكومة  مضايقته 

قالعة..  والنسوان  البيوت  الناس  على  »ويخْشّوا  املنازل،  حرمة  يراعون 

وقلّة أدب«. 

الدقة.  شديد  بشكل  البلطجية  وأنماط  أنواع  بتصنيف  الرجل  قام 

فقال هناك الشبكات الكبرى، مثل املعلم نخنوخ، وهؤالء مؤسسات كبيرة 

ولها أدوار متنوعة مثل حماية املالهي الليلية، التأمين الشخصي للفنانين 

والفنانات، العمل في االنتخابات، سواء ملصلحة أحد املرشحين أو لترتيبات 

أمنية وسياسية أوسع لضبط عملية االنتخابات مع الحزب الوطني وأمن 

الدولة مثلما حدث في 2005 و2010، حل النزاعات بين العائالت الكبيرة 

الكبيرة..  والعقارات  األراضي  نزاعات  وحسم  إنهاء  باإلجرام،  تعمل  التي 

وقص عليّ رواية عن نخنوخ ودوره في حل إحدى النزاعات بين عائلتين 

من البلطجية هناك، وهي الرواية نفسها التي سمعتها من أحد املنتمين 

باملطرية.  الكبار  املالبس  تجار  أحد  أيضاً  وهو  الجهادية،  السلفية  إلى 

واالثنان كاال املديح للدور البطولي واألخالقي للنخنوخ، وكيف حقن دماء 

األبرياء في املنطقة ومن العائلتين.  

تعمل  التي  العائالت  مثل  أخرى،  وأنماط  أنواع  وجود  إلى  أشار  ثم 

بالبلطجة، وضرب مثاًل شهيراً عن امرأة بلطجية شهيرة بمنطقة الدخيلة 

باإلسكندرية، تعمل هي وأوالدها في هذا املجال. وأشار إلى أن طبيعة األفعال 

دوماً ما ترتبط بطبيعة املنطقة التي يتواجد فيها البلطجي، وإلى الفرق بين 

البلطجة والعصابات املتخصصة في سرقة السيارات مثاًل أو نهب األموال 

أو قطع الطرق. فهذه كلها »اختصاصات« مختلفة.

وأشار إلى نوع آخر من البلطجية كنت التقيتُ بعضهم قبل زيارتي له 

املؤرخ  الدين،  »العيال األشقياء«. األشقياء طبقاً لسعيد عز  وبعدها، وهم 

الشاب بجامعة نيويورك، مفهوم ظهر مع االستعمار وارتبط ايضاً باملناطق 

االستعمارية. وهو  الفترة  أثناء  الحكم  أحد هموم  التي كانت  العشوائية 

وهناك  اإلجرام،  معتادي  املصري  املشرع  به  يعرِّف  قانوني  مفهوم  أيضاً 

قانون شهير أخذ في التطور عبر مراحل متعاقبة في التاريخ املصري وهو 

االجتماعي  املستوى  على  واملفهوم  خطِر«.  واملسجلين  األشقياء  »قانون 

يشار به لهؤالء الشباب الذين يودون االلتحاق بعالم البلطجة والتحول 

أموال  مقابل  اإلجرامية  األعمال  بعض  في  من مجرد شقي صغير يشترك 

الجسدي  االشتباك  وبالطبع  املخدرات،  بعض  بتوزيع  يقوم  أو  قليلة، 

باملنطقة. ويسعى بعض هؤالء  له  لبناء سمعة وصيت  أقرانه  مع  العنيف 

يذيع  حتى  بمنطقته  البوليس  قسم  مع  املشاكل  افتعال  إلى  األشقياء 

لنفسه  املجال  بعض  يفتح  وربما  الحكومة«.  »مدوِّخ  إنه  ويقال  صيته 

املهام في  املباحث ليوكِل له بعض  أو رئيس  املباحث  للتفاوض مع معاون 

املنطقة وإشراكه في أعمال أكبر مقابل التغاضي عن جرائمه. 

هذه نقطة شائكة للغاية، وخاصة في املدن، حيث يقوم قسم الشرطة 

بتحويل أغلب شباب املناطق الشعبية والعشوائية لـ»مسجلين خطِر«، 

وغير  األشقياء  تشمل  العملية  هذه  كارتة«.  »يعمله  الشعبي  بالتعبير 

األشقياء، وربما تلعب الصدفة دورا كبيرا فيها. فوجود أحد األشخاص في 

مقهى أثناء حملة بوليسية أو اعتراضه على سلوك أحد الضباط أو األمناء 

تجاهه أو تجاه أسرته )وهكذا عدد كبير آخر من االحتماالت السخيفة(، 

قد يلقي به في هذا املصير ليصبح مسجاًل خطِراً أو شقيا »صاحب كارتة« 

مباحث  مع  عالقة  خلق  أو  لبناء  األشقياء  بعض  يسعى  ومثلما  بالقسم. 

أجبروا  ألنهم  تجاهه،  شديدة  ضغينة  منهم  كبير  قطاع  يحمل  القسم، 

أو  التظاهرات  قمع  مثل  السلطة،  ملصلحة  إجرامية  بأعمال  القيام  على 

استخدام العنف في االنتخابات، أو أحياناً أعمال فساد شخصية ملصلحة 

الضباط أو األمناء أو أحد معارفهم. 

القصة الحزينة للزناتي وقصص أخرى   

»الفتوّة«  لـ  القديم  للمفهوم  أقرب  البلطجية وهو  آخر من  نوع  وهناك 

)أو »القبضاي«(، وهو بلطجي يحاول إثبات سطوته الجسدية واملعنوية 

هؤالء  صيت  يذيع  وال  األخرى.  املناطق  بلطجية  مع  فيشتبك  بمنطقته 

نفسها  نوعيته  من  الكبار  البلطجية  ألحد  ضربه  أو  بقتله  إال  البلطجية 

في املنطقة األخرى. ولعل أبرز مثال هو مرسي الزناتي، أحد أبرز بلطجية 

منطقة »الرمل« في الثمانينيات الذي كان يقطن بـ »باكوس«، إحدى أقدم 

وأبرز املناطق الشعبية باإلسكندرية. وكانت نهايته درامية بعض الشيء 

حيث تمكن عفيفي كامل، أحد أبرز رجال املباحث في تاريخ قسم الرمل في 

السينما  إلى منتصف شارع  به  وأتى  القبض عليه  إلقاء  الوقت، من  ذلك 

بقلب باكوس، ثم ألقاه على وجهه وقام بربط جسده على مقدمة سيارة 

الشرطة وصاح في مكبر صوت على بقية املنطقة ليشهدوا لحظة اإليقاع 

والتنكيل )بفضل قوة الحكومة( بأهم بلطجي ظهر فيها وهو ملقى على 

يسبهم  املنطقة وظل  أهالي  في  كامل  عفيفي  وصاح  الجميع،  أمام  بطنه 

عصا  بإدخال  املشهد  انتهى  ثم  األلفاظ،  بأقذع  الزناتي  مرسي  ويسب 

خشبية غليظة في مؤخرة مرسي الزناتي وسجنه، ليخرج بعد عدة أعوام 

طوال  ويصلي  بالجزارة  يعمل  »تائب«  إلى  كبير  بلطجي  من  ويتحول 

الوقت. لم يكن للزناتي دور كبير في تأمين املنطقة وضبط إيقاعها مثلما 

كانت الحال مع الفتوات قديماً. ولكنه أيضاً كان يمثل رمزاً للردع النسبي 

وأحياناً يتم التباهي به في مقابل املناطق األخرى.

وترتبط أعمال البلطجة ارتباطا كبيرا بأعمال الدعارة وتتقاطع معها في 

عدة نقاط أبرزها التأمين وضبط عدم تداخل املناطق مع بعضها البعض، 

وهي تتراوح بين الشبكات الكبرى وحتى العمل الفردي الصغير. ويلعب 

البلطجي دوراً مهماً في تأمين الفتيات وحمايتهن من اعتداء الزبائن عليهن 

املجتمع  من  حمايتهن  في  مهماً  دوراً  ويلعب  اآلخرين،  البلطجية  من  أو 

وأحياناً  واألخالقي.  املعياري  املستوى  على  لسلوكهن  ظاهرياً  الرافض 

الدعارة  في  العمل  أخته  البلطجي على  يفرض  مأساوياً، حيث  األمر  يكون 

للتخديم على بعض مصالحه ويقوم بابتزازها وتهديدها باملجتمع نفسه، 

إذا لم تستجب ألوامره، ثم يبرر فعلته كـ »جريمة  أو قتلها  وبفضحها 

شرف«. وهو ما حدث مع أحد بلطجية »الرمل« البارزين.

حضور عام.. وتغيّر هام

إن أي باحث يود تسجيل تاريخ املناطق الشعبية أو العشوائية سيكون 

صعوبة  وسيجد  »الفتوّات«،  وقديماً  واألشقياء  البلطجية  سردية  أمام 

شديدة  مبالغات  من  بها  ما  وفضح  السردية  هذه  تفكيك  في  جداً  شديدة 

واإلبهار.  اإلثارة  من  مزيداً  لتعطيها  الحكاية  وإضافات شعبية توضع على 

من  الرواية  أبطال  ألحد  زميال  أو  صديقا  أو  قريبا  إما  سيكون  والجميع 

عالم  حضور  هي  هذا  في  املركزية  النقطة  ولكن  واألشقياء.  البلطجية 

املناطق  في  وسياسي  اجتماعي  هو  ما  كل  على  الكثيف  وظله  البلطجة 

الشعبية والعشوائية. وهي ظاهرة ضاربة في قدم الدولة الحديثة في مصر.

ولكن ما نراه اليوم هو أمر مختلف بالكلية. ويمكن تحديد تاريخ مهم  

القرن الجديد. وهو ما يقود  البلطجة بالكلية وهو مطلع  تغيّر معه عالم 

في  للبلطجي  مكثف  وحضور  ظهور  من  بعدها  تلى  وما   2011 للحظة 

املجتمع  حولت  أمور  ثالثة  مصر  شهدت  التسعينيات  في  العام.  املجال 

بالكلية:      1 ـ توحش الخصخصة والشروع في املشروع النيوليبرالي، 

2 ـ اشتداد الحرب على اإلرهاب ونهايتها، 3 ـ توسع املناطق العشوائية. 

ما نعرفه اليوم عن ظاهرة البلطجة ينقسم إلى قسمين: ظاهرة مدينية، 

وظاهرة تختص ببعض مناطق الصعيد وتحديداً الدلتا. واالثنتان تعودان 

في  الالمؤسسية  األشكال  استخدام  في  »الداخلية«  مؤسسة  إفراط  إلى 

التي  نفسها  الفترة  وهى  االجتماعي.  الضبط  ومحاولة  اإلرهاب  مواجهة 

قامت  فالداخلية  ثم توحشهم.  الشرطة  أمناء  أعداد  في  شهدت توسعا 

من  مجموعة  أو  عائالت  وهي  الصعيد،  في  بـ»الروابط«  يسمى  ما  بعمل 

األفراد يقومون بالسيطرة على قراهم ومناطقهم والطرق املؤدية لها، لدحر 

الجماعات اإلسالمية في مقابل مزيد من مد نفوذهم االجتماعي واالقتصادي 

)اقتصاد املخدرات والسالح تحديداً(. وهنا بدأت تحدث إزاحات اجتماعية 

وتشكّل اقتصادا سياسيا جديدا لهذه املناطق مرتبطا باألمن والجريمة 

في آن واحد. وقطاع كبير من سكان هذه املناطق يعيش على هذه األنواع 

من التجارة. ووجودها أصبح شرطاً من شروط حياة وتنمية هذه املناطق، 

من  فكثير  العراق.  في  العمل  انقطاع  بعد  إلى سكن، وخاصة  توظيف  من 

بيوت قرى الصعيد التي نعرفها اآلن تم تشييدها ال بأموال الخليج العربي 

وتحديداً السعودية، بل من عمالة الصعيد في العراق في أيام صدام قبل 

غزو الكويت. 

أما املدن فعرفت األمر نفسه ولكن من خالل األفراد والشبكات ال عائالت 

في معظم األوقات. وكان عصر مبارك قد شهد نمو ظاهرة البلطجة ونمو 

اقتصاد سياسي كامل للجريمة، مع توسع وتغلغل لإلسالم السياسي في 

االثنان لعقود. ولكن السلطة كانت قد  النسيج املجتمعي ملصر. وتجاور 

اإلخوان  من  كل  رفع  كما  اإلرهابية،  الجماعات  مع  ضروسا  حرباً  دخلت 

والسلفية العلمية والسلفية املدخلية )التي ظهرت في التسعينيات( أيديها 

التي  عن تلك الجماعات. وحرّضت »الداخلية« عليهم شبكات البلطجة 

تعرف مناطقها معرفة أفضل. وهذه الشبكات تم بناؤها أو توسعها أثناء 

وكذلك  اإلرهاب،  على  الدولة  انتصرت  اإلرهابية.  الجماعات  مع  الصراع 

الشبكات اإلجرامية أيضاً. كان هناك بطالن للقصة: الداخلية والبلطجية! 

وكلتاهما ستظهران كثيراً على مسرح األحداث في العقد األول من األلفية 

الجديدة. كان املسرح االجتماعي يشهد استكمال التحول النيوليبرالي. 

وفي  والتوظيف،  العمل  سوق  من  الشباب  من  واسعة  قطاعات  وهُمِّشت 

الوقت نفسه، وبحكم اقتصاد السوق الجديد، بدأت املصالح االقتصادية 

في التوسع. وكان هناك ضعف مؤسسي شديد في تطبيق القانون وفي 

تستحق  جديدة  مصالح  وُجدت  هنا  االنضباطي.  »الداخلية«  حضور 

الكبرى  العائالت  صراعات  فقط  تعد  لم  وهي  عنها،  الدفاع  في  االستماتة 

وشركات  جديداً،  عقارياً  سوقاً  بل  والدلتا،  الصعيد  في  األرض،  على 

مع  لالنفتاح،  أصولها  ترجع  االستهالك  من  جديدة  أنماط  مع  وتجارة 

فائض بشري كبير يتمثل في قوة الشباب العاطل من العمل. وبدأ احتياج 

الطبقة الوسطى والتجار وكثير من رجال األعمال ملن ينجز لهم »املهام 

القذرة« الذي يصعب إتمامها، أو أخذ الحقوق من خالل القنوات القانونية 

املباشرة. ال يعني هذا أن البلطجة أصبحت دائرة خارج أو ضد حيز العدالة 

واإلجراءات الجنائية. بل املشكلة هي أنها أصبحت جزءاً مكماًل لها وربما 

التي  الالمؤسسية  الدولة  أذرع  أحد  أصبحت  كما  خطواتها.  إحدى 

مثلما  السياسية،  والفضيحة  الجنائية  املسؤولية  من  وتعفيها  تحميها 

من  التظاهرات  فضّ  في  أو  آنذاك  االنتخابات  في  سواء   ،2005 في  حدث 

خالل تزاوج األمن املركزي مع البلطجية لترويع الخصوم. أضف إلى ذلك 

أن السلطة بدأت تواجه قطاعات جديدة من أبناء الطبقة الوسطى ومجاال 

سياسيا تشكل في 2005. وبالفعل شهدنا أحداث »األربعاء األسود« في 

25 أيار/ مايو 2005، حيث تحرش البلطجية أمام رجال األمن باملتظاهرات 

أمام نقابة الصحافيين اللواتي تجمعن لالعتراض على تعديل املادة 76 من 

الدستور.

واالستيالء  العامة  املساحات  احتالل  ظاهرة  تفشي  شهد  نفسه  والعقد 

املختلفة  املناطق  في  السيارات  ركن  مساحات  فأصبحت  األراضي.  على 

محل نزاع، ومصدر دخل ريعي ملن يستطيع السيطرة عليه وبسط نفوذه 

كمرشدين.  ملصلحتهم  بالعمل  األمن..  رجال  مع  بالتنسيق  املكان  على 

منهارة  كانت  )فهي  العامة  املواصالت  انهيار  يشهد  لم  الذي  العقد  وهو 

أصاًل(، بل تالشيها واإلغراق في أشكال أخرى للمواصالت، وتوسع مواقف 

النقل األهلي والخاص. وهذه املواقف تحتاج إلدارة لفرض السيطرة واألمن 

عليها. وهنا بدأ ظهور أشكال جديدة من البلطجة. وكانت املواقف تمثّل 

أحياناً منفذاً لتدوير وإصالح »املسجلين خطِر« من خالل رجال املباحث أو 

حتى مديري األمن. فمثاًل إذا أحب أحد رجال املباحث الكبار أحد األشقياء 

إلدارة  يحيله  أن  يمكن  السجن،  في  عقوبته  انقضاء  بعد  بتوبته  واقتنع 

أحد املواقف. فمن ناحية هي مصدر عمل شريف بالنسبة له، ومن ناحية 

هي زرع لرجل موال لألمن في هذه املساحة التي تشهد نزاعات شخصية 

وأولوية  الصفوف  وترتيب  األموال  هذه  بإدارة  يتعلق  ما  في  وجماعية 

السير والتحرك... ويمكن مالحظة الشيء نفسه في شواطئ اإلسكندرية 

استحوذت  التي  الكبيرة  الفنادق  فبعض  معظمها.  خصخصة  تمت  التي 

على الشواطئ قادرة على تأمين نفسها من خالل شركات األمن الخاصة، 

بعض  بين  يتوزع  الذي  الباقي،  أما  لها.  »الداخلية«  حماية  إلي  باإلضافة 

العامة، فشهدت دوراً  املتبقية من الشواطئ  القلة  أو  األعمال  صغار رجال 

لتوفير  أو  بالكلية  عليها  السيطرة  خالل  من  سواء  فيها،  للبلطجة  أكبر 

األمن لها.

خالصات

والنيوليبرالية  الخصخصة  بسبب  املجتمع  في  جذرية  تحوالت  هناك 

االجتماعية  والحقوق  واملصالح  االقتصاد  من  جديدة  أنماط  وظهور 

للمال  والقضائية، ووجود  القانونية  القنوات  واالقتصادية في ظل ضعف 

السياسي تمثل في الحزب الوطني، وإدارة أمنية. ثالثي كبير تسبب في 

توحش واستفحال ظاهرة البلطجة كما نعرفها اليوم.. حتى صارت بعض 

ألف  ألف و500  بين 200  يتراوح  بما  البلطجية  أعداد  تقدر  اإلحصاءات 

التأكد من صحتها، ولكنها  أعداد يصعب  بلطجي في عموم مصر، وهي 

تشير بالتأكيد إلى ضخامة الظاهرة. لقد صارت بعض شبكات البلطجة 

إحدى وسائل الضبط والتوظيف االجتماعي للشباب. وهكذا انفرط العقد 

بعد القبض على املعلم نخنوخ!

الثورة لحظة صراع كبرى اشترك فيه معظم قطاعات وطبقات  كانت 

وكان  الظاهرة،   تعاظمت  كلي.  انفالت  لحظة  بطبيعتها  وهى  املجتمع، 

اللقب في انتظار كل من يسرق أو يقوم بنهب أحد على الطريق. األهم هو 

البلطجة، فالبعض كان يدافع  انقالباً كبيراً في عالم  أن اللحظة شهدت 

االجتماعية  والحالة  ورجاله  مبارك  نظام  بقاء  تضمن  التي  مصالحه  عن 

العامة، بكل ما تحمل من تراتبية وتقسيم للعمل وأنماطه والواقع اليومي. 

وهؤالء كانوا على عالقة وثيقة برجال النظام وبالداخلية، وهم من شكلوا 

لبناء  االنفالت  لحظة  استغل  اآلخر  البعض  الثورة.  ملعاداة  حقيقياً  وقوداً 

قوته وشبكاته الجديدة. وآخرون كان يئنّون تحت وطأة الفقر، وأغلبهم 

الداخلية  لتهديدات  يخضعون  كانوا  وهؤالء  »الكاراتات«،  أصحاب  من 

وتمّ  للمعركة،  طعام(  ووجبة  جنيهاً   50 مجرد  كان  )ولو  املال  إلغواء  أو 

استخدامهم من قبل الجميع.

 ويجب أال ننسى مشهد هؤالء النساء اللواتي حاصرن نقابة الصحافيين 

)انظر: من هم البلطجية؟ـ  أمنية خليل / 19-05-2016(،  أو مألنَ ميدان 

هؤالء  كانت  مبارك،  عقود  من  كامل  فلعقد  للسيسي.  للتهليل  التحرير 

النساء يبعن قوتهن الجسدية وقدراتهن الشعبية في السباب والضرب. 

بالقسم،  كارتات  لهن  يكن  لم  فإن  األشقياء،  هؤالء  أمهات  منهن  وكثير 

فألوالدهن وأزواجهن، وما أسهل الضغط عليهن الرتكاب أي شيء. وهن 

أنفسهن النسوة اللواتي يتعرضن لكل أنواع التنكيل واإلذالل واالستخدام 

املتبادَل مقابل العفو أو املال أو بسط النفوذ في مناطقهن.

النفوذ،  القوة وبسط  إرادة  البلطجة عموما في مصر هي خليط من   ..  

والرضوخ البتزاز املال، أو الخوف من البطش والعقاب من قبل رجال األمن. 

باحث في علم االجتماع السياسي متخصص في الدراسات األمنية، من مصر

التحوّالت السياسية واالجتماعية وعالم البلطجة في مصر

غرافيتي لعمّار أبو بكر في القاهرة - مصر 

علي الرجّال

الفلّوجة و.. بابل!

نهلة الشهال

استعيدت الفلّوجة من أيدي »داعش«. خطوة جبارة، ولكنها واحدة من ألف الستعادة العراق إلى 

نفسه بعد كل ما لحق به من مآس خالل نصف قرن. تحرير الفلوجة تحقق في شهر واحد وبأقل 

الخسائر املمكنة بين املدنيين وفي العمران. ورافقه بالطبع شكاوى من انتهاكات لحقت بالنازحين: 

وليّ  »أنا  و  العقور«  بالكلب  ولو  واملِثلة  »إيّاكم  توصية   )نسوا  بالجثث  وتمثيل  ملوقوفين  تصفيات 

»التعاطف«  بتهمة  للناس  واضطهادٌ  قاتاًل(،  جُرح جرحاً  علي حين  واإلمام  للرسول  تباعاً  دمي«.. 

أيام معدودة من بيوتهم  ألف إنسان خالل  لنزوح 80  املوضوعية  البشاعة  مع »داعش«، هذا عدا 

املتحدة  إمكانات استقبالهم وإسعافهم بشكل الئق، بحسب هيئة األمم  القصف، ما تجاوز  وتحت 

التي تُعنى بهم. 

اعتقال الناس خارج أي إطار قانوني جريمة كبيرة، وتصفيتهم ـ حتى لو طال ذلك عدداً محدوداً 

أن  عليه  وبوابتها،  املنطقة  زاوية  بوصفه حجر  والعراق،  ـ جريمة كبرى.  الشائعات  من  وأخفض 

يتعافى وينهض حتى ننهض من كبوتنا الخطيرة. هذا شرطه ذاك.  

وهكذا، فما قيل عن دعوات لتغيير اسم محافظة بابل إلى »محافظة الحسن« تمهيداً لتغييرات 

في أسماء محافظات أخرى )!( حماقة وتخلّف بأحسن األحوال، وارتكاب ال يقل خطورة بالعمق عما 

يقْدِم عليه »داعش«. ولو صحّ الخبَر، فهم يتابعون ما قام به االحتالل األميركي من وضع معسكر 

»كامب ألفا« وسط آثار بابل وحشد دباباته وأحذية جنوده لتدميرها، وشركاته لسرقة اآلالف من 

قطعها.. وما قام به قبل ذلك صدام حسين إذ سوّى مساحات كبيرة منها في جنون عظمته بهدف 

إعادة بناء »برج بابل«، ثم نقش اسمه على ماليين األحجار تمهيدا لذلك، وشيّد على أية حال في 

وسطها أحد قصوره..  بابل مهد اإلنسانية وباب اإلله )باب ـ إيل(، التي وحّد ملكها العظيم حمورابي 

تحت سلطانه مدن الفرات الكبرى، »أور« و»أرُك«، وأهدى البشرية شرائعه.. 

في  خطأ  واعتبروه  املُدَّعون،  تراجع  سواهم،  قبل  العراقيين  الشيعة  من  الكبير،  االستنكار  أمام 

التأويل.. سوء فهم وخطأ من موظف صغير. حسناً.. بقي أن يتراجع القتلة عما يرتكبون في الفلّوجة 

ليمْكن تحرير املوصل وإنهاء الكابوس، وأن يكفّ منتحلو صفة النطق باسم السنّة في العراق )وفي 

املنطقة( عن هذيانهم الذي ال يقل إجراماً عن الذبح، وأن يتراجع الساسة بكل أطيافهم عن عبَثهم 

الفاسد والنهّاب تحت مسمى »العملية السياسية« املحاصِصة.. فيُعاد تأسيس العراق.



السجون  في  الفلسطينيين  املعتقلين  من  املئة  في 

اإلسرائيلية تعرضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي، وفق 

ما أعلنه رئيس «وحدة الدراسات والتوثيق» في «هيئة شؤون األسرى 

واملحررين». وقـد اسـتشهد ٧١ أسيرا جـراء التعذيـب منـذ عام ١٩٦٧.

2 الـخمــيــــــس
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متـابعـــات

أبو بكر سالم بلفقيه، اليمني

هزليات الحياة اليومية

وعبد  بلفقيه  سالم  بكر  أبو  حصل   ،1968 العام  في 

«الكاسيت  جائزة  على  العرب  الفنانين  من  حافظ  الحليم 

مبيعات  تجاوزت  عندما  بلفقيه  عليها  حصل  الذهبي». 

أنا  («متى  ألبومه  من  نسخة  مليون  املوزعة  الشركة 

محمد  الفنان  احتفل  ذلك،  على  أشهر  قبل  شوفك»). 

الطويل»)  («الرمش  الجديد  ألبومه  عبده بتجاوز مبيعات 

لحجم  مقرّبة  رؤية  املعلومة  هذه  تقدّم  نسخة.  ألف   30

قرابة خمسة عقود من  قبل  بلفقيه  بكر سالم  أبو  الفنان 

لم  التي  العربي  الفن  ذرى  إحدى  يشكل  زال  ال  وهو  اآلن، 

يصلْ كثيرون إلى سفحها. وبعد ستين عاماً من انطالقته 

الفنية في مدينة عدن (1956)، لم يزل يقدّم جديداً في كل 

التي تالحقه  املوت  الرغم من شائعات  ألبوم يصدره، على 

منذ سنوات، خاصة بعد دخوله في غيبوبة طويلة وعالجه 

في أحد املستشفيات األملانية.

التصوّف

يقترب بلفقيه من الثمانين، وقد ولد في مدينة تريم التي 

والثقافة»  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  «املنظمة  اختارتها 

 ،(2010 (في  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  (اإليسيسكو) 

وعمل  املعلمين  إعداد  معهد  من  تخرّج  حتى  هناك  وعاش 

اللغوي  تفوّقه  وكان  سنوات.  لثالث  العربية  للغة  معلماً 

إحدى ملكاته التي أثْرت مسيرته الفنية فجمع بين كونه 

الطرب»،  قبل  «شاعر  أسماه  يتيماً  ديواناً  أصدر  شاعراً 

وملحّناً وفناناً، إضافة إلى كونه موزّعاً موسيقياً محترفاً، ما 

جعل منه موسوعة فنية متكاملة ال ينقصها غير الجمهور 

تتوفّر مجتمعة ألحد كما  لم  القدرات  العزف. هذه  وفرقة 

على  نوعها  من  فريدة  حنجرة  على  مرتكزة  له،  توفرت 

على  بموجبها  حصل  تصنيفات  حسب  العالم  مستوى 

تكريم منظمة اليونسكو.

عاماً،  ستون  عمرها  أغنية  جمالك»،  أحلى  ما  ورد  «يا 

بثتها  بلفقيه،  سالم  بكر  أبو  وغناء  وألحان  كلمات  من 

طالل  الكبير  الراحل  الحقاً  (غنّاها   1956 عام  عدن  إذاعة 

املفاجآت مستقبًال.  فنية ستحقق  بموهبة  مبشّرة  املداح)، 

الـ18  يتجاوز  لم  شاباً  أن  عادياً  ليس  إذ  التنبؤ،  وصدّق 

له من كلماته  أغنية  الجرأة على تقديم  من عمره يمتلك 

حقيقي  استثناء  هذا  عدن.  إذاعة  عبر  وأدائه  وألحانه 

كل  لكن  قصير.  زمن  في  تكراره  أو  عليه  القياس  يصعب 

ذلك لم يكن مفاجئاً أو جديداً تماماً، فقد كان بلفقيه قبلها 

مارس اإلنشاد الديني في تريم التي تغنّى بها كثيراً، فهو 

العلم  وتكرِّم  النبوية،  باملدائح  تترنّم  صوفية  أسرة  من 

شهاب،  بن  بكر  أبو  أجيالها.  بين  توارثه  على  وتحرص 

اسمه،  منحه  حضرموت  في  الكبير  الديني  العالِم  جده 

وقبل سنوات فاجأ أبو بكر جمهوره بأداء إحدى القصائد 

مدينة  وتريم  «الرشفات».  قصيدة  وهي  لجده  الصوفية 

ضاربة في عمق الصوفية واإلنشاد.

لم يستمرّ بقاؤه في عدن عاصمة الفن اليمني أكثر من 

عاصمة  بيروت  إلى   1958 عام  غادرها  فقد  عامين حينها، 

الفن العربي. عدن قدمت له الكثير، فقد عرّفته إلى أعمدة 

الذي  املحضار  بكر  أبو  وأبرزهم  هناك،  والشعر  الفن 

له كلمات  فكتب  قرن،  ملدة نصف  ثنائياً جباراً  معه  شكل 

ملكاً  بلفقيه  من  جعلت  التي  ألحانه  وبديع  أغانيه  أكثر 

الفن  هذا  وأصبح  الحضرمي.  «الدان»  عرش  على  متوجاً 

الفنانين  أغلب  العربي من  الخليج  بلدان  بدوره يؤدَّى في 

إلى  الكبار، فقد نقله بلفقيه من طابعه املحلي  الخليجيين 

اإلقليمي محافظاً على كل ما يحمله من لذة وتاريخ وجمال. 

بيروت

نقلته  التي  بلفقيه  أغاني  بيروت  استوديوهات  سجلت 

إلى العالم العربي بقوة خالل سنوات قليلة، ليتصدر فناني 

على  ويحصل  األسمر  العندليب  جانب  إلى  العربي  العالم 

جائزة الكاسيت الذهبي بعد عشر سنوات فقط من وصوله 

إليها. إالّ أن بيروت لم تعُد مكاناً مناسباً للحياة، ناهيك عن 

حينها،  األهلية  الحرب  اندلعت  حينما   ،1975 منذ  الفن، 

وخاصة  األخرى،  العربية  العواصم  بين  ليتنقل  فغادرها 

الكويت والرياض والقاهرة ودبي. لقد فرّ بلفقيه مرتين من 

أحداث  إبان  عدن  إلى  عاد  عندما  أولها  الحروب،  عواصم 

االستقالل (1967) إذ كان يتنقل بينها وبين بيروت، وقد 

غنّى إثر مغادرته اإلجبارية لعدن أغنيته الشهيرة «يا طائرة 

طيري على بندر عدن» و «كل شي إال فراقك يا عدن». أما 

الثانية فمن بيروت (الروشة) حيث أقام لسنوات طويلة، 

السعودية،  الجنسية  على  ويحصل  جدة  في  ليستقر 

أن  دون  الجديد  لبلده  الوطنية  األغاني  من  عدداً  ويقدّم 

التي كرس حضورها كلما  اليمنية  وأغنيته  يغادر هويته 

ابتعد عنها جغرافياً. 

«أمي اليمن»

ال تزال هذه األغنية إحدى أبرز األغاني الوطنية اليمنية، 

اليمنيين  الشطرين  بين  الوحدة  إعادة  قبل  غناها  فقد 

(1990)، وعاد إلى اليمن إلحياء أهم االحتفاالت التي أقيمت 

العربية (2004).  للثقافة  بمناسبة اختيار صنعاء عاصمة 

فني  كسفير  مرة  من  أكثر  اليمنية  الحكومة  كرّمته  وقد 

الله  كعبد  الخليج  فناني  من  كثير  وقام  العبقرية،  جسّد 

له،  بالغناء  الله  عبد  املجيد  وعبد  املداح  وطالل  الرويشد 

ويعتبره الرويشد أباً روحياً وأدّى معه دويتو شهير بداية 

التي  نفسها  الفترة  وهي  الفائت،  القرن  من  التسعينيات 

تعاون فيها مع وردة الجزائرية.

خارج الخليج، غنّت له الراحلة وردة الجزائرية وذِكرى 

ونجاح سالم. لكن الفنانين العرب خارج الخليج يظهرون 

قام  فعندما  ومكانته.  وثرائه  اليمني  بالتراث  كبيراً  جهًال 

الفنان اللبناني راغب عالمة بأداء أغنية بلفقيه التي كتبها 

الجزيرة  لتراث  املحضار «سر حبي فيك غامض»، نسبها 

اإلعالمي  الحضور  ضعف  نتائج  إحدى  وهذه  العربية. 

للدفاع عنه. فهل  أو  اليمني  بالفن  للتعريف  اليمني سواء 

الحليم حافظ  لعبد  أغنية  كان سيجرؤ عالمة على نسب 

وألحان محمد عبد الوهاب للتراث؟

القرن  في  يمنيتين  عبقريتين  انتشار  حواجز  تتشابه 

اللغة  فصعوبة  تستحقه،  الــذي  املــدى  إلى  العشرين 

الشعرية للبردوني مثًال، جعلت ترجمته للغات العاملية مهمة 

لبعض  إال  اللحظة،  لها حتى  التصدي  أحد على  لم يجرؤ 

القصائد البسيطة واملباشرة. والطبقات الصوتية النادرة 

لبلفقيه جعلت من أداء أغلب أغانيه مهمة شاقة وغاية في 

الصعوبة، إال إذا تمّ االكتفاء منها باللحن والكلمات واعتبار 

طبقة الصوت قضية فردية، وهو ما يجري كل مرة. فقد 

كرّمته اليونسكو عام 1978 كأفضل صوت في العالم من 

ألبرت  قاعة  في  غنى   ،1983 وفي  املتعددة.  الطبقات  حيث 

الفني،  العالم  في  بما يحمله ذلك من معنى  لندن  في  هول 

ومطلع األلفية حصل على جائزة أوسكار األغنية العربية، 

بمناسبة  العربية،  الدول  جامعة  من  القرن»  «فنان  ولقب 

خمسين  مرور  وبعد  الفني.  عطائه  من  عاماً   50 مرور 

بتلك  لبنان  كرّمه  األولى،  للمرة  بيروت  وصوله  على  عاماً 

املناسبة (2008).  ولربما أسعده ذلك أكثر من مناسبات 

كثيرة كرِّم فيها العتبارات تعود لعالقته بالبلد الذي وفر له 

عوامل االنطالقة األكبر في مسيرته الفنية الطويلة.

إن امليزة التي حافظت على استمرار أداء بلفقيه كل هذه 

العقود، وبقوة، هي أن طبقات صوته لم تتراجع بل تحولت 

دفئاً.  أكثر  أصبحت  حتى  حدتها..  في  قليًال  واختلفت 

يظهر ذلك بوضوح حين تسمع أغنيته «يا ورد» (1956)، 

الذي أصدره  ألبومه األخير «الديار»  ثم تنتقل ألغنية من 

العام املاضي (2015). صدر «الديار» بكلمات وألحان يغلب 

الحضن  إلى  والسبعين  السادسة  في  رجل  حنين  عليها 

من  العائد  وحنين  بل  األول،  قدومه  عند  استقبله  الذي 

املوت إلى الحياة بعد مروره بأشهر من املرض:

«ساكني ذيك الديار // ال الليل ذا ليلي.. وال نهاري نهار 

رضيت  أنا  أهلي//  يا  بعدكم  في  مثلي..  حالكم  هل   //

اللي.. مقدّر لي وصار// واللقاء والبعد بيد الله.. وال بيدي 

اختيار».

لكن األداء واأللحان ونبرة الصوت الدافئة املستقيمة لم 

تتزحزح قيد أنملة عن ذروة ارتقاها منذ عقود وملا يزل، وهو 

أمر مثَّل صعوبة غير عادية ألغلب الفنانين بعد وصولهم 

أداء معينة ثم يبدأ تراجعهم بعدها، ليظهر غيرهم.  قمّة 

فنية  مدرسة  بل  كاآلخرين،  فنان  مجرد  ليس  بلفقيه 

كل  في  حاضراً  الحضرمي  الدان  جعلت  وفريدة  مستقلة 

مدينة خليجية بشكل ال يقلّ عن حضرموت ذاتها.

وأعقد  إحدى أصعب  للغناء  الصنعانية  املدرسة  أن  ومع 

مدارس الفن اليمني، إال أن أبا بكر سالم بلفقيه اقتحمها 

أنفسهم  صنعاء  فناني  على  مغلقة  كانت  بينما  بقوة، 

بقصائده  الصنعاني  الفن  أداء  في  فأبدع  حولها،  وما 

بوادي  («وامغرد  اآلنسي  كقصيدة  البديعة،  «الحمينية» 

أدّاها وكثير غيرها  أو («أحبة ربي صنعاء») التي  الدور»)، 

املوسيقي  التوزيع  مرة  ألول  أدخل  كما  وروحه.  بنفسه 

الحديث على أغنية صنعانية، بعد أن نقل الدان الحضرمي 

كملكاته  متعدّد  الفني  تجديده  أن  أي  اليوم،  وضعه  إلى 

ومهاراته املوسوعية في املجال الفني.

والتنوّع،  الحنين  لديه  خلق  الدائم  بلفقيه  تنقل 

وحبّ  ينضب،  ال  الذي  العظيم  إرثها  وهبته  فحضرموت 

أسرته للفن والعلم. أما عدن فوهبته الجمهور األول عبر 

العربية.  الجزيرة  في  إذاعة  أول  كانت  التي  إذاعتها  أثير 

وصعد  قياسية  بفترة  العربي  الجمهور  إلى  نقلته  بيروت 

الخليج  دول  مغادرته.  بعد  حتى  يهبط  ولم  القمة  إلى 

منحته جمهوراً نوعياً بحكم تقارب الفن اليمني مع الفن 

الخليجي  اإلعالم  كان  كما  أشكاله،  بعض  في  الخليجي 

أيضاً سنداً للرجل، خاصة بعد مغادرته بيروت.

الذهبية،  حنجرته  بلفقيه  ليمنح  يكن  لم  ذلك  كل  لكن 

لغته  وال  األلحان،  أبهى  الختيار  أذنيه  ليرهف  يكن  ولم 

أغانيه  موسيقى  لتوزيع  ذائقته  وال  الكلمات،  أنقى  الختيار 

بشكل يتناسب مع الكلمة واللحن وتموجات صوته.

بألبوم جديد وكأنه  أعماره)  (بكل  الرجل جمهوره  فاجأ 

في  حالياً  يقيم  فهو  حنين.  من  يحمله  بما  األخير  وداعه 

الخليج الذي قضى فيه جل عمره، لكنه يقول (في «الديار») 

إنه يحن لسيئون وتريم حيث أهدته السماء لألرض قبل 

78 عاماً.. تلك الديار التي أهدت العالم أبو بكر، وقبل ذلك 

ألقي فيها أول موشّح ديني في حب الرسول. 

 باحث من اليمن

ال ينتجون السخرية بل يتعقبونها، وهي تتطاير كزغب من طائر كهل، 

واقع في وهم تجديد بهاء شبابه، بتحرر مخذول من ريشه املنتوف.. 

اليوم سوى أن يسخروا، ربما ألنّ «التهكم هو  وكأنهم ال يستطيعون 

الفرنسي  الروائي  تعبير  وفق  املوت»  على  املشرفة  املجتمعات  أدب  كل 

بالزاك.

مياهه  ينهلون  يستوجبه..  شيء  ال  أنه  رغم  أخيراً،  الضحك  قرروا 

من جفناتها، ويستنفرون رائق الكالم، وهم في لظى األحوال، وفي أشد 

حيث  ومواجعها..  اإلصابات  للملمة  تسعف  تعد  لم  التي  هوًال،  الحاالت 

لم تعد مهمتهم تدوين نصوصهم املقبلة ملسرحة الحياة فحسب، بل 

ملزمون بتمثيلها.

&&&

وجوههم،  من  التجميل  مستحضرات  باعة  تمييز  باإلمكان  أضحى 

تعاقب  من  بقايا  أجفانهم..  وفوق  وجناتهم،  على  زرقاء  كدمات  بآثار 

ألزواجهن  أو  أحذيتهن،  يشهرن  وهن  للنساء،  الصاخبة  الهجومات 

املادة  الشعر،  أصبغة  وتكون  النارية..  وشتائمهم  املكورة  بقبضاتهم 

املغشوشة  السلعة  ألنها  العنيفة،  والهجمات  لالعتراضات  املفجرة 

املعطرة  السوائل  كتلك  ال  الفور،  على  نتيجتها  تظهر  التي  الوحيدة 

من الصابون السائل التي تقرض الشعر وتحفّه في تأنٍ خبيث يتمهل 

إلسقاطه في الغسوالت التالية، أو طالء األظافر املنتقل من صفائح طالء 

الجدران إلى  العبوات الزجاجية األنيقة، الذي يقبب األظافر ويكوي لحم 

حوافها..

وال تلبث الجالبيات القطنية التي يُالمِس طول حوافها عقب القدم أن 

تنكمش بعد الغسيل بدافع من هلع مما تراه أو لخجل عجزها عن تدارك 

التي  أو األحذية  إلى قمصان داخلية توازي الخصر..  الوقائع، لتتحول 

ينفصل أعالها عن أسفلها بعد مسيرة ال عودة منها إلى املساكن إال بأقدام 

حافية، كما رهبان الهندوس الذين وهبوا حيواتهم املهدورة من والدتهم 

للتقشف. 

&&&

الصحف  في  اإلعالنات  تحققه  مأمول  بدور  قناعة  على  الناس  زال  ما 

املتخصصة للترويج لبيع بيوتهم املهجورة، علهم يتحررون من ابتزاز 

بالذين  ضارية  كذئاب  املتربصين  العقارية،  الوساطات  ومكاتب  املرابين 

ال  الذين  أولئك  به.  شيدت  الذي  التراب  بسعر  وأثاثها  بيوتهم  يبيعون 

يكفون عن ترويج كالم يتجاوز غاياته، من حرق البيت وتبخيس قيمته، 

إلى حرق أعصاب أصحابه. 

«ثمن أفخر بيت ال يعادل قذيفة مدفع جهنم»، ويتابعون كمن ال يكلّ وال 

يأتيه تعب: «الشراء في هذه األيام، كشراء السمك في املياه»، لكن يبقى 

من يجازف بأمواله الوافرة لشراء البيوت، ومن يعرض شراء املحال املدمرة 

في األسواق القديمة.

أربعة  على  يطل  ديلوكس  سوبر  مفروش  بيت  جداً:  مغرٍ  بسعر  للبيع 

اتجاهات، مشهد بانورامي يمنحكم صباحاً مشرقاً مع فنجان قهوة. تظهر 

قناصة  ومراقبة  بحماية  تتنعمون  فيما  النصرة،  جبهة  رايات  البعيد  في 

كتائب قادش. للبيع، مزرعة في الريف الشمالي: إطاللة جميلة وأمان تام، 

إلى الشرق لواء السلطان مراد ببيارقه التركية، وإلى الغرب لواء السلطان 

على  خالبة  إطاللة  الشمال  ومن  كذلك،  التركية  ببيارقه  الفاتح  محمد 

قناصة  الجنوب  وإلى  اإلسالمية،  الزنكي  الدين  نور  حركة  رايات  خفقات 

وكأنكم  العسكري  الصراع  متابعة  باإلمكان  حيث  الجوية..  املخابرات 

تتابعون الدوري اإلسباني لكرة القدم. للبيع، منزل في منطقة آمنة نسبياً: 

طابق أرضي دون إطالالت، وغير قريب من أي حاجز عسكري أو مركز أمني، 

يصلح ملجأً عند الضرورة، له باب خلفي قريب من مدخل الحارة، لتأمين 

الخروج بالسرعة القصوى.

قليل  البلوك  من  ال  طوابق،  بعدة  أسرة  وبناء  بالزواج  يأمل  من  ويبقى 

اإلسمنت كثير الرطوبة، بل من البازلت الذي اشتغلته الطبيعة بتأن.

شابة محترمة ومثقفة تسعى للزواج من رجل. املواصفات غير مهمة، لكن 

املهم أال يكون مطلوباً ألي كتيبة مقاتلة أو أي فرع مخابرات، من األفرع املعلنة 

على األقل. شاب يحمل شهادة جامعية، يستطيع التواصل باللغة اإلنكليزية، 

من  كانت  إن  يهم  وال  أجنبية،  جنسية  تحمل  شابة  أي  من  للزواج  يسعى 

الجنسيات الفيلبينية، اإلندونيسية، اإلثيوبية.. ألن الغاية السامية للتواصل 

الثقافي وبناء األسرة الحديثة، تبرر املعوقات العرقية وتتجاوزها.

&&&

هتفوا في سنوات ماضية، في مقالع األحجار املتاخمة ألطراف املدينة، بعد 

اآلن  اهربوا»..  «بارود،  العميقة  حفيراتها  في  «الديناميت»  أصابع  غرس 

يهتفون، بعد توقف العمل في املقالع وأعمال التشييد والبناء، بنفس نبرة 

الصوت الذي سكنه الرعب:

- اقترَب داعش!

- وصَل داعش!

على  وتعميقها  حفرها  يجري  عميقة،  حفر  في  للدفن  مناسبة  وهي 

عجل، إلخفاء كل ما يمت لسلوكيات املاضي القريب، بنطلونات الجينز، 

القمصان امللونة، ألبسة السباحة.. أي كل األلبسة الرائجة منذ بدايات 

أدوات  العطور،  العرق، عبوات  البيرة، زجاجات  القرن املنصرم.. عبوات 

التجميل، الكتب، الدفاتر، أوراق املذكرات والذكريات، الصور العائلية 

التي تشير إلى الغزو الثقافي الصليبي، كصورة األم تحتضن أطفالها 

أيام ما يسميه  دون غطاء رأس، األب وهو يلف بذراعه كتف األم من 

األوالد،  ميالد  أعياد  ملناسبات  صور  العسل»،  «شهر  الصليبي  الغرب 

على  أنهم  هذا،  كل  يدفنون  وهم  يعلمون  الدراسي..  النجاح  الزواج، 

للعودة  الدخول في املستقبل، بل  ال بغاية  وشك دفن ماضيهم برمته، 

إلى ماض ما بعد الغابات الديناصورية.

ويبقى من يقول وهو يقهقه، رافعاً رأسه إلى األعلى، كأنه يطالب بشهود 

إلهيين: للمداكشة (املقايضة)، بنطال جينز،عدة حالقة يابانية، كتب تاريخ، 

أشرطة مدمجة ألفالم سينمائية، أشرطة أغاني.. مقابل جالبية أفغانية.

&&&

التي   القراءات والتجارب على تبين عمليات تحرير كهذه  لم تسعفهم 

القرون  عمارة  فنون  تجاوز  تستدعي  باتت  والتي  بالدهم،  في  تحصل 

باعتبارها  والقالع،  الواحدة للحصون  البوابة  تثبتت على  التي  الوسطى، 

املالذ النهائي للشعب املرعوب.

بسيارات  املحِرِرِّون  منه  يدخل  باب  األقل،  على  بابان  مدينة  لكل  ليكن 

الدفع الرباعي، والحماية الجوية، وباب يفر منه املحرَرَّون إلى املناطق التي 

لم تصلها بعد مواكب التحرير.. عوضاً أن يتعانق املحِررون املوصوفون 

بالثوار، واملحَررون املوصوفون بالعبيد.. قبل أن يسيّروا مواكب االحتفاالت 

التي تبدأ بالغناء وتنتهي بما يتجاوز الرقص.. يحملون أغراضهم الثمينة 

زهوة  متجاهلين  والجبال،  الكهوف  إلى  ويهرعون  نايلون  أكياس  في 

التحرير وأفراحه.

الطّعوم  عن  يتبدد،  لم  باقٍ  كأنه  أزلي،  بهمس  الحديث  يجري  حيث 

املختلفة للثورات، تشبهاً بنكهات العلكة وشوربة ماجي وأندومي.. كأنها 

محاولة يائسة لتبرير الوقائع، وتجنب رصد مآالتها.

- أتعرف من هو داعش ومن وراءه؟

هم  من  األيام  تلك  منذ  عرفنا  لو  علينا،  اإلجابة  ستسهل  كانت   -

املندسون، ومن وراءهم.

 كاتب من سوريا

فارع املسلمي

عزيز تبسي

لؤي كيالي - سوريا
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أسطورة الدان، وحنجرة القرن

صالح شاباتي يخسر أطفاله في إسرائيل

يعرض الفيلم اإلسرائيلي «صالح شاباتي» (1964) قصة مهاجر يهودي 

االندماج في  في  يواجهها  التي  واملصاعب  إسرائيل،  إلى  شرقي وعائلته 

مجتمع إسرائيلي أوروبي (أشكينازي) «متقدّم بأشواط» عن املكان الذي 

في  «املتخلّفين».  (املزراحيم)  الشرقيين  اليهود  من  وأمثاله  هو  منه  قدم 

املوعودة»،  «األرض  إلى  عائلته  برفقة  شاباتي  وصول  بعد  الفيلم،  بداية 

يدور بينه وبين مفتش إسرائيلي الحوار التالي: 

- هل أنت صالح شاباتي؟ 

- نعم، ليتبارك اسم الله. 

- كم طفًال لديك؟ 

- هممم، الكثير. ستة.. 

- لكن األوراق هنا تقول سبعة. 

- أرِني، سبعة؟ 

 - اإلسرائيلي  املفتّش  يد  في  األوراق  إلى  نظرة  شاباتي  صالح  (يلقي 

األشكينازي طبعاً - ثمّ يلتفت إلى عائلته ويعدّ األطفال..)

- سبعة صحيح.. هل نستطيع أن نركب الشاحنة؟ 

(الذي رُشّح ألوسكار عن فئة األفالم بلغة  الفيلم  لنا  في دقيقة، يلخّص 

أجنبية) نظرة إسرائيل إلى كلّ آتٍ من الشرق، خاصة من بالد العرب، 

وإن كان وافداً يهودياً. يقول لنا إن املزراحيم يلدون الكثير من األطفال، 

لذلك فواحد زائد، واحد ناقص.. ال يهمّ! يأتون بأطفالهم بالدزينة (حتى 

ثم نرى صالح شاباتي الحقاً يزعق بزوجته  يعرفون عددهم)..  ال  أنهم 

التي يظهر أنها حامل طبعاً: «أريده صبياً ها!».

ملحٍّ  بشكل  عاماً  عشرين  منذ  أثيرت  قضية  عادت   ،2016 في  اآلن 

البلبلة: بين 1500 و5000 طفل صغير من  لتطفو على السطح وتثير 

اليهود الشرقيين (ثالثة أرباعهم يمنيون) اختفوا في إسرائيل بين عامَي 

1948 و1954، أي في السنوات التأسيسية األولى للكيان. أثارت املوضوع 

وضع  تقرّر  رسمية،  تحقيق  لجنة  ثالث  وبعد  لهآرتس.  مقاالت  سلسلة 

بحجة  عاماً   70 لـ  السري  الحفظ  في  بالقضية  الخاص  الدولة  أرشيف 

األطفال  أن  باتجاه  ذهبت  التكهنات  أغلب  األفراد».  «مراعاة خصوصية 

WISO كانت  تمّ اختطافهم في عملية مدروسة من منظّمة صهيونية 

ترعى مالجئ لألطفال الصغار ليتمّ «منحهم» أو بيعهم لعائالت إسرائيلية 

. لجان التحقيق الثالث املتتابعة توصّلت إلى النتيجة نفسها: 
(&)

أشكينازية

أهلهم،  إبالغ  من  التمكّن  دون  ودُفنوا،  وماتوا  مرضوا  ببساطة  األطفال 

للمنظمات  تبرئة  بمثابة  التقارير  املالجئ.  تلك  في  يعيشون  كانوا  حيث 

الصهيونية. 

«هل  وعنونت:  املوضوع  إثارة  إلى  «هآرتس»  صحيفة  عادت  مؤخراً، 

بجرائم  شبيه  للدولة  التأسيسية  السنوات  في  يمنيين  أطفال  اختطاف 

أجريت  وإشعاعية  طبية  تجارب  عن  تكلّمت  آخر  مقال  وفي  النازية؟». 

على أطفال يهود مغاربة مصابين بالبهاق، وهو مرض جلدي. وأعادت 

القضية إلى ساحات الجدل. 

نتنياهو الذي يرغب بلعب دور البطل اإلنساني، يتحدّث عن «الجرح 

املفتوح النازف لكثير من العائالت اإلسرائيلية التي تجهل مصير أبنائها»، 

داعياً إلى رفع السرية عن الوثائق األرشيفية. 

تظهر  فهي  اإلسرائيلي،  للمجتمع  بالنسبة  الحساسية  بالغة  القضية 

بالشعب  ألحقها  التي  املأساة  وبعيداً عن  الداخلي،  تركيبه  في  أنه حتى 

الفلسطيني وعن ممارساته الفظيعة تجاهه، هو كيان غير متماسك، غير 

متجانس، غير أصيل، رديء التركيب، تعمل مجموعات فيه على خداع 

مجموعات أخرى تعتبرها أدنى منها مرتبة، فتمارس عليها عنصرية من 

الداخل إلى الداخل، تصل لحد اعتبار أطفال هؤالء مشاعاً يُباع ويُشترى. 

تنتج  زالت  ما  اإلسرائيلي  الجسم  في  املتفشية  العنصرية  أن حاالت  كما 

إسرائيليين  التي يكون ضحيتها  والتبعات  القضايا  اليوم عشرات  حتى 

سوداً مثًال.  

اآلن تحاول مجموعة من أعضاء الكنيست التقدم بمشروع قانون يمكن 

بموجبه الكشف عن الوثائق األرشيفية، في محاولة إلغالق الباب على تلك 

باملحاسبة  ومطالب  معه ضجة كبيرة  أن يحمل  يمكن  أمر  لكنه  املرحلة. 

ستؤرق املجتمع اإلسرائيلي املتناقض والهش أصًال.

& مصدر: إيلال شوحاط، أستاذة الدراسات الثقافية في جامعة نيويورك، يهودية 

عراقية وإسرائيلية، تركت إسرائيل بعد مجابهة حول العنصرية التي يعاني منها 

املزراحيم.

صباح جلّول

فكـــرة



مع  نزوحهم  يُتوقع  عــراقــي  مليون 

نزح  وقد  داعش،  على  الحملة  استمرار 

بينما  الفلوجة  من  ألفاً   ٨٥ املاضي  الشهر  خالل 

النازحين اإلجمالي اآلن هو ٣٫٤ مليون إنسان. عدد 

نص ورسم مرتضى كزار

قـضـيــــة

3 الـخمــيــــــس
2.3

سعادة املسعدة السعيدة

البداية بأن ال دالئل كافية تثبت وجود السيدة الطاهرة  فلنتفق من 

تلك  هيو  وجودها  على  الوحيد  البرهان  سعيدة.  الكرامات،  صاحبة 

األشعار التي كانت تتناقلها النساء في هور السعادة، وهذا هور صغير في الجزء  الغربي من نقطة 

التقاء الفرات بطريدته دجلة.

من املعلوم أيضاً أن ال أحد زار قبر املسعدة السعيدة وطلب منها مراده إال النساء، وإذا توخينا الدقة، 

إال الشابات الصغيرات دون سن العشرين. 

تقول طرواهن (74 سنة): حينما تمرضت بالعشق في صباي كنت أقصد السعيدة املسعدة كل 

ليلة خميس، في تلك األيام كنتُ ألوج وأبكي على زعل هواي، متظاهرة بأن ضرسي يؤملني، أشوف 

املسعدة تطلع غفلة بالسما، تحلّق وهي تسوق قاربها وتغني مع سرب من الجواميس الطائرة. 

العاشقة  إلى حجرة  املعذبات، تتسلل  العاشقات  الليل بحثاً عن  الهور في  تجوب املسعدة فضاء 

وتقلع ضرسها فتجعلها تبكي لسبب معلوم بدًال من البكاء بال سبب. 

النساء  مع  املشكالت  يفتعلون  الرجال  من  والحالقون  واملطهرجية  الضروس  قالّعو  كان  يومئذ، 

ألنهن في غنى دائم عن خدماتهم. 

ما تقوله ألنها فقدت كل أسنانها يوم كانت شابة. ومع  أوالد طرواهن وأحفادها كل  ال يفهم 

أسنانها الضائعة ضاعت القصص الحقيقية وأصبحت كل الكلمات نيّة وغير مطبوخة بـ «الحسجة» 

(اللهجة املحلية ألهل الجنوب).

طرواهن تضحك كثيراً، تكركر محتفظة بوقارها وال تُتهم بالسفاهة وقلة العقل. ألنها تخلصت 

من ضروسها وعشقت بما فيه الكفاية، وشفيت من العشق لتصبح سعيدة مدى الحياة. ساعدتها 

املسعدة أم الجِمس الطايرة وقالّعة الضروس على تخطي أزماتها السريّة، ولعلهم يسمونها السعيدة 

املسعدة ألنها تمنح السعادة لضحاياها بعد أن تمر عليهم وهم يؤلفون األبوذيات (أشعار) الوجودية. 

بعدما نشف هذا الهور في أواخر القرن املاضي، لم نكن نعثر على املحار في شقوق التربة املتيبسة 

مثل ما يحدث في كل األهوار املجففة، كنّا نعثر على جسيمات كلسية تشبه األسنان.
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ثالث جلسات ال أكثر هي عمر نظر الدعوى القضائية 

بين  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاقية  ببطالن  املطالبة 

عن  التنازل  إلى  واملفضية  السعودية،  واململكة  مصر 

جلسات  ثالث  املصريتين.  وصنافير  تيران  جزيرتي 

ما هو مصري  منها  ـ  وثيقة رسمية   15 تقديم  شملت 

الجزيرتين،  تاريخية مصرية  يثبت  ـ  ودولي  وسعودي 

ثالث جلسات تم توثيق ما جاء بها للتاريخ في مذكرة 

الف كلمة تحكي كل منها كيف بدأت  دفاع ضمت27 

القصة، ولكن لم يكن يعرف أحد حقيقة إلى أين تنتهي.

حجز  إعالن  مع  الدعوات  وانطلقت  القلوب  تعلقًت 

إلى  حزيران/يونيو..   12 في  بالحكم  للنطلق  الدعوى 

أن جاء اليوم الـ «عيد» فحكمت املحكمة ببطالن توقيع 

التنازل، وأن السيادة  ثَمّ  اتفاقية ترسيم الحدود، ومن 

املصرية تستمر على الجزيرتين املصريتين وفق املنطق 

والقانون والتاريخ.

التي  الدولة  تقف  القصة،  من  اآلخر  الجانب  على 

تتمسك بأن موقفها ليس إال رد الودائع بكرامة وليس 

بالحكم  الطعن  إال  ممثليها  من  يكن  فلم  بمهانة.  تنازًال 

بعدم  والدفع  العليا،  للمحكمة  بإحالته  واملطالبة 

سيادة،  أعمال  فى  للنظر  اإلداري  القضاء  اختصاص 

تلك  مغبة  من  يحذر  جديد  إعالمي  خطاب  وتدشين 

األحكام التي قد تذهب بمصر الى التحكيم الدولي.

حرب الوثائق بساحة املحكمة

ـ رئيس  القانونية، قال املحامي خالد علي  في مرافعته 

إن  ـ  الجزيرتين  عن  الدفاع  بدعاوى  القانوني  الفريق 

حجتها  يثبت  مستند  أي  تقديم  عن  تمتنع  الدولة 

بكون الجزر سعودية أو تقديم أصل صور الوثائق التي 

تقدم بها فريق الدفاع، وبناء عليه ناشد هيئة املحكمة 

ان  الدولة بتقديم حجتها وإما  إما مطالبة هيئة قضايا 

املؤسسات  أرشيف  الى  مشكورة  املحكمة  هيئة  تنتقل 

الرسمية املذكورة لالطالع على أصل تلك الوثائق، أو أن 

تعتبر الصور املقدمة من الدفاع مطابقة لألصل.

ولقد كانت الوثائق التي قدمها هو وفريق واسع من 

املتطوعين القانونيين أمراً يستحق االهتمام بالفعل. ما 

بين كتب تاريخية ووثائق رسمية شمل أغلبها رسوماً 

للحدود  الجزيرتين  تبعية  توضح  وخرائط  عسكرية 

املصرية. 

من  الدفاع  وزارة  أطلس  الوثائق  تلك  رأس  على  جاء 

إعداد املساحة العسكرية عام 2007 وبه أن الجزيرتين 

جزء من اإلقليم املصري، وكذلك أطلس صادر من جامعة 

وأخيراً  املصرية،  الحدود  حول   1940 عام  كامبريدج 

بالصور  يرصد  الذي  للسعودية  التاريخي  األطلس 

مراحل تأسيس اململكة من الدولة السعودية األولى ثم 

اململكة  اسم  تحت  الجزيرة  شبه  توحيد  حتى  الثانية 

العزيز  عبد  امللك  بدار  األطلس  إعداد  تمّ   .1932 عام 

عام 2000، وكان يرأس مجلس إدارة الدار وقتها األمير 

الخرائط  مئات  يضم  واألطلس  الحالي)،  (امللك  سلمان 

خريطة  بأي  صنافير  أو  تيران  ترد  ولم  األحمر،  للبحر 

التي  رفادة،  ابن  حركة  مسار  توضح  خريطة  إال  منها، 

للحرب  الثالثينيات  في  الجزيرة  إلى  مصر  من  تحركت 

جزر  أن  ذكر  الكتابي  األطلس  أن  كما  السعوديين.  مع 

السعودية في البحر األحمر هي «جزر فرسان» فقط.

األمن  مجلس  اجتماع  محضر  أيضاً  الوثائق  شملت 

في شباط/ فبراير 1954 الذي ناقش شكوى إسرائيل 

ضد مصر مِن أنها تتحكم في  مضيق تيران، وذكر فيه 

الجزيرتين مصريتان وأن بالده تمارس  أن  ممثل مصر 

حقوق السيادة عليهما منذ 1906، وأن القوات الحربية 

الثانية، وأن  العاملية  املصرية حاربت عليهما في الحرب 

رفع العلم عليهما لم يكن ضماً أو احتالًال ولكن لكونهما 

جزءا ال يتجزأ من اإلقليم املصري.

وهم الحقوق التاريخية للسعودية

من  العديد  بتفنيد  القانوني  الفريق  اهتم  وقــد 

موقفها،  لتعضيد  الدولة  بها  تدفع  التي  األطروحات 

تاريخية  حقوقا  السعودية  للملكة  أن  رأسها  وعلى 

على  بناءً  جاء  عليها  املصري  الوجود  وأن  بالجزيرتين، 

طلب ديبلوماسي سعودي بالتدخل لحماية الجزر أمام 

التهديد الصهيوني عقب 1984.

ما سبق دفع الحقوقي خالد علي ليبدأ مرافعته واصفاً 

«تزييف  أسماه  ما  أمام  «املــالذ»  بأنها  املحكمة  هيئة 

الجمعي»،  الوعي  تغيير  بهدف  والتاريخ  الجغرافيا 

على  مصر  سيطرة  يؤكد  ما  بالوثائق  وكشف 

ثم   .1932 في  السعودية  تأسيس  قبل  من  الجزيرتين 

التاريخ،  بعد هذا  أيضا  استمرار سيطرة مصر عليهما 

وان مصر مارست كامل حقوق السيادة على الجزيرتين 

باعتبارهما جزءا ال يتجزأ من إقليم الدولة املصرية.

ملك  مراسلة  واقعة  تفنيد  إلى  ذلك  بعد  وانتقل 

أن  إلى  بداية  وأشار   ،1950 عام  ملصر  السعودية 

هذا االدعاء يزعم أن مصر كانت مقرة بعدم مصرية 

ذلك  غير  تعكس  الوثائق  ان  حين  في  الجزيرتين، 

تماماً.

وأوضح أنه ببداية عام 1950 وتحديداً يوم 12 كانون 

الثاني/ يناير أصدر املستشار وحيد رأفت مسؤول إدارة 

الفتوى لوزارتي العدل والخارجية بمجلس الدولة (وهو 

املجلس املنظور أمامه الدعاوى حالياً) خطاباً موجهاً الى 

وزارة الخارجية املصرية يحذر فيه مما جاء على لسان 

عضو في الكنيست الصهيوني، ونشرته جريدة األهرام، 

األحمر،  بالبحر  عن ضرورة سيطرة إسرائيل على جزر 

املصري.  العلم  عليه  مرفوعاً  ليس  منها  أيا  أن  خاصة 

املصرية  الخارجية  من  انتقل  («الفتوى»)  الخطاب  هذا 

للقصر امللكي وتمت ترجمته سريعا الى تحرك للقوات 

يوم  فرعون  جزيرة  على  املصري  العلم  لرفع  البحرية 

الثاني/ يناير وعلى صنافير يوم 19 كانون  13 كانون 

خضم  في  بيومين.  ذلك  بعد  تيران  ثم  يناير  الثاني/ 

أدق على هامشها، كانت هناك  أو بمعنى  هذه األحداث، 

مراسالت متبادلة بين ملك السعودية وسفير السعودية 

بالقاهرة، يوصي بها األول الثاني بنقل نصيحته للجانب 

البحر  على جزر  العسكرية  السيطرة  املصري بضرورة 

األحمر أمام التهديد اإلسرائيلي، ولم يصدر رد رسمي 

يناير  الثاني/  كانون   30 بيوم  إال  ذلك  على  مصر  من 

للجانب  األول  خطابين،  املصرية  الدولة  وجهت  حيث 

السعودي والثاني للجانب األميركي تخطرهم فيه أنها 

وأنها  األحمر  بالبحر  جزرها  على  املصري  العلم   رفعت 

يقظة ألي محاوالت إسرائيلية.

لم ينف الدفاع أن هناك مباحثات كانت تدور من وقت 

اعترافا  أبداً  تشمل  لم  ولكنها  الجزيرتين،  حول  آلخر 

فوق  للسعودية  أو ضمنيا حول حقوق  مصريا صريحا 

التاريخية  األحداث  عبر  ذلك  على  وبرهن  أراضيهما، 

املختلفة.

حق الدم .. واإلفصاح الجهير عن امللكية

االتفاقية وجاء  الحكم أسباب بطالن  عرضت حيثيات 

بها نصاً: فضًال عما سبق تفصيله من اعتبارات قانونية 

فإن  الجزيرتين،  مصرية  تثبت  بالوثائق  وتاريخية 

الدولة  أن  بعيد  زمن  منذ  األرض  على  الحاصل  الواقع 

سيادة  حقوق  بالفعل  الجزيرتين  على  تمارس  املصرية 

كاملة ال يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت 

يفصح  ما  وهو  الجزيرتين،  عن  دفاعاً  أبنائها  بدماء 

إفصاحاً جهيراً عن أنهما أراضٍ مصرية».

إذاً، هو إفصاح جهير كما جاء بنص الحكم الذي لم 

القانوني  التوصيف  وضع  بل  الحد،  هذا  عند  يتوقف 

االتفاقية  تلك  على  توقيعها  عبر  الدولة  به  قامت  ملا 

فاعتبره عمًال غير دستوي، وقال نصاً: «ما قام به ممثل 

ترسيم  اتفاقية  على  التوقيع  من  املصرية  الحكومة 

في  السعودية  واململكة  مصر  بين  البحرية  الحدود 

عن  مصر  تنازل  تضمنت  والتي   ،2016 نيسان/أبريل 

املياه  داخل  تقعان  أنّهما  بحجة  للمملكة  الجزيرتين 

مخالفة  على  انطوى  قد  السعودية،  للمملكة  اإلقليمية 

جسيمة للدستور تبْطله، وعلى الرغم من محاولة ستر 

التنازل خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية،  هذا 

ألن ترسيم الحدود البحرية مع دولة ال يتصل إقليمها 

أثره  يمتد  أن  يجوز  ال  املصري  البري  اإلقليم  مع  البري 

ألي جزء من اإلقليم البري املصري الذي يشمل جزيرتي 

تيران وصنافير».

بمقولة  الدفع  الحكم  وصف  هكذا  «حجة».  هي 

قلوب  في  الفرح  أطلق  وهكذا  سعودية»،  «الجزر  أن 

الكثيرين، رغم كون املئات منهم دفع ثمن دفاعه عن أن 

«الجزر مصرية» عبر الزج به داخل الزنازين.

تذهب  أين  وإلى  «املحطة»،  هذه  بعد  سيأتي  الذي  ما 

«القضية»؟ أمور تجيب عنها األيام القادمة.

صحافية من مصر

في 10 كانون أول / ديسمبر  2015،  قضت محكمة الجنايات الكويتية 

بسجن أحمد بن  فهد، أحد أفراد العائلة الحاكمة، ملدة  6 أشهر مع الشغل 

بعد إدانته  باإلساءة إلى النائب العام وأعضاء النيابة ونسبه أقواًال إلى أمير 

إنه  إال  مفاجئاً،  املحكمة  قرار  يكن  لم  األميري.  الديوان  إذن من  البالد دون 

لم يكن اعتيادياً. فالكويت كغيرها من بلدان الخليج  تعتبر أفراد العوائل 

الحاكمة أنفسهم فوق القانون. وفوق ذلك، فإن املدان هو ابن شقيق أمير 

وزارية  ومناصب  الوطني  األمن  رئاسة  السابق  في  وكان يشغل  الكويت، 

حسّاسة عدة. وكان في آخر مناصبه الرسمية نائباً لرئيس مجلس الوزراء  

لالستجواب  إلخضاعه  تفادياً    2011 يونيو  حزيران/  في  استقالته  قبل 

البرملاني ملواجهة إدعاءات بضلوعه في قضايا فساد مالي.

 بعد إدانة بن فهد، تمت تسوية قضية أخرى تتعلق بتقديمه بالغاً إلى 

النيابة العامة يتهم فيها رئيس البرملان الكويتي السابق ورئيس الحكومة 

السابق، من ضمن آخرين، «بالتآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة 

املوضوع،  العامة». لم ينته  األموال  األموال واالعتداء على  أجنبية وغسل 

ملف  في  صغيرة  تفاصيل  سوى  وتالها  سبقها  وما  املحاكمة  تكن  فلم 

الصراع الداخلي الذي يمتد عقوداً عديدة.

شروخٌ  في «بيت الحكم» في الكويت

أخيه  وتنصيب  للكويت  أميراً  األحمد  صباح  تنصيب   تم    ،2006 في 

ومعقدة  طويلة  مخاض  عمليّة  بعد  ذلك  جاء  للعهد.  ولياً  األحمد  نواف 

لتسوية التنافس على العرش بين جناحَي األسرة الحاكمة، أي ما يُعرف 

مواجهتهما  أوج  في  الطرفان  لجأ  وأنصارهما.  والسالم  الجابر  بجناحَي 

فيها  بما  أدوات،  ما بتصرف كل منهما من  تعبئة  إلى  قبل عشر سنوات 

تحريك األجهزة والقطعات العسكرية واألمنية في مواجهات علنية. فضح 

فشل آل صباح في التوافق على اختيار أميرٍ من بينهم عمق األزمة الداخلية 

في العائلة الحاكمة. إالّ أنّ ذلك الفشل فتح طريقاً أمام البرملان الكويتي كي 

يقوم بدورٍ حاسم عبر االضطالع، فعلياً وليس  شكلياً، بدوره الدستوري 

الحاكمة.  العائلة  جناحي  صراع  تسوية  وفي  الجديد  األمير  اختيار  في 

التعاقب  العرف ينْظم  العرف السائد منذ أجيال عدة.  التسوية  تجاوزت 

إلى  سلفه  مثل  ينتمي  األحمد  فصباح  الجناحَيْن.  بين  اإلمارة  حكم  على 

إليه أيضاً ولي العهد الجديد. تجدر مالحظة  جناح  الجابر الذي ينتمي 

امتنان صباح األحمد لدور البرملان في تنصيبه أميراً ما لم يمنعه من رفض 

االستجابة إلى مناشدات قدمها  أعضاء البرملان بتعيين رئيس للوزراء من 

خارج العائلة الحاكمة.

الصراع  انفجار  تداعيات  من  كثيرين  مخاوف  هدأت  التسوية،  بتلك 

بين جناحي األسرة الحاكمة وحلفائهما. إالّ أنّ التسوية لم تنه الصراع 

الحكومية  املناصب  الطرفَين على  بين  التنافس  ازدادت حدّة  بل  بينهما، 

تحسين  بهدف  العامة،  املؤسسات  في  القرار  مراكز  وعلى  الرئيسة، 

األمير  وفاة  حال  ستندلع  التي  التالية  العهد  والية  معركة  في  موقعيهما 

الحالي الذي جاوز عمره قبل أيام السابعة والثمانين. وهي معركة قد تبدأ 

قبل ذلك في حالة وفاة ولي العهد الحالي، نايف األحمد الذي تجاوز عمره 

التاسعة والسبعين.

الكويت ليست حالة خاصة 

تتشابه خلفيات أزمة الخالفة في الكويت مع مثيالتها في دول الخليج، 

إالّ أنّها األقرب إلى حال كلٍ من السعودية وإمارة أبوظبي.  ففي السعودية 

إلزاحة  سلمان،  بن  محمد  العهد،  ولي  ولي  تحركات  مآل  املراقبون  يتابع 

ابن عمّه محمد بن نايف من والية العهد كي يتولى هو املُلك بعد وفاة أبيه 

العهد  ولي  ولي  فإن  الصحية،  سلمان   امللك  حالة  إلى  وبالنظر  سلمان.  

مضطرٌ لالستعانة بمنجزات الطب الحديث إلبقاء والده على قيد الحياة 

في  السبع  اإلمارات  أغنى  أبوظبي،  إمارة  في  أما  أمور خالفته.  يرتب  بينما 

التنافس  يشتد  أن  املحتمل  فمن  نفوذاً،  وأكثرها  املتحدة  األمارات  دولة 

بين أبناء زايد (املعروفين بـ «أوالد فاطمة») بعد وفاة أخيهم غير الشقيق 

وما حولها  أبو ظبي  في  يُشهد  قد  الحالي. حينها  أبوظبي  خليفة حاكم 

في  فيصل  امللك  اغتيال  منذ  السعودية  تشهدها  التي  للصراعات  تكرارٌ 

1975 وحتى اآلن، بمشاركة «األمراء السديريين السبعة» أي أوالد امللك 

عبد العزيز من زوجته حصة السديري. 

بلدان  بقية  عن  آخر  شكًال  الخالفة  مسألة  تأخذ  عُمان  سلطنة  وفي 

الوضع  تدهور  أخبار  انتشار  بعد  خاصة  الخليجي،  التعاون  مجلس 

الصحي للسلطان واضطراره للغياب عن الساحة لفترات طويلة.  فليس 

أبيه في عام  انقالبه على  الذي تحاشى، منذ  لقابوس خلفٌ معروف، وهو 

1970، إفساح املجال لبروز منافس له من بين العائلة البوسعيدية. لهذا 

يجد أغلب املهتمين باملنطقة صعوبة بالغة في قراءة الترتيبات التي أعدها 

قابوس لخالفته والتي تتضمن قائمة بثالثة أسماء من العائلة السلطانية 

فتبدو  وقطر  البحرين  في  أما  سلطاناً.  أحدهم  العائلة  مجلس  يختار 

مسألة الخالفة محسومة حتى اآلن. إال أنّ األسلوب الذي سيبت األمور في 

السعودية أو أبو ظبي أو الكويت، فقد يشجع أطرافأ طموحة في الدوحة 

واملنامة، وربما مسقط، على إعادة ترتيب أمورها واتخاذ مبادرات ليست 

متوقعة اآلن. 

أزمة  الحكم في بلدان الخليج 

متالزمَين  جانبين  في  الخليج  في  الحاكمة  العوائل  جميع  تتشابه 

السلطة  ممارسة  احتكار  على  الحازم  إصرارها  أولهما   تناقضهما.  رغم 

وثانيهما  فيها.  مشاركتها  أخرى  اجتماعية  فئة  أو  ألحدٍ  يحق  ال  بحيث 

إصرارها الحازم أيضاً على إثبات أنّ ممارساتها لسلطاتها، وإن لم تكن 

ديموقراطية أو متالئمة مع روح العصر، فهي ممارسات مقبولة من رعاياها. 

حول  الحاكمة  العوائل  ملساءلة  محاولة  كل  ردع  األول  الجانب  يفترض 

أما  واملالية.  السياسة  امتيازاتها  من  لالنتقاص  أو  لسلطاتها  ممارساتها 

مجاالت  في  تنازالت  تقديم  الحاكمة  العوائل  على  فيفرض  اآلخر  الجانب 

محددة سياسية ومالية، إلرضاء الرعية ولضمان املستويات الضرورية من 

والء الوجهاء واألعيان. فما شهدته بلدان الخليج العربي منذ بدء تحولها 

في  جوهرية  تغييرات  أحدث  قرن،  من  أكثر  قبل  الرأسمالية  السوق  إلى 

بالغلبة،  أو  بالحسب والنسب  التقليدية»، سواء  معاني وقيم «الشرعية 

التي كانت تستند إليها العوائل الحاكمة. 

طيلة العقود املاضية، تمثلت تلك التنازالت التي قدمتها العوائل الحاكمة 

باإلصالحات اإلدارية في األجهزة الحكومية وتحديث القوانين التي تنظم 

إقامة مؤسسات تمثيلية،  عمل تلك األجهزة. إجراءات التحديث شملت 

تتفاوت بين مجالس نيابية منتخبة ومجالس شورى معيّنة. وعلى الرغم 

التمثيل  ملتطلبات   مراعاتها  في مستويات  الحاكمة  العوائل  اختالف  من 

تتساكن  مجاالت  املجالس  تلك  من  تجعل  أن  ارتضت  أنّها  إالّ  الفعلي، 

أصوات  فيها  ويُسمع  والحديثة.  التقليدية  التعاضديات  مختلف  فيها 

العصر،  بركب  اللحاق  بهدف  التحديث  بتسريع  املطالبين  التكنوقراط 

املدافعين عن نقاء تراث السلف. ساهمت تلك  كما تُسمع فيها أصوات 

أنظمة  استقرار  في  أخرى،  عوامل  إلى   باإلضافة  التحسينية،  اإلجراءات 

وردع  أمن  من  توفره  ما  في  العوامل  أهم هذه  وتتمثل  الخليجية.  الحكم 

األجهزة العسكرية واألمنية التي يتولى قيادتها أفرادٌ من العائلة الحاكمة. 

األحمد،  الكويت، وما تالها من محاكمة فهد  في  أنّ مواجهات 2006  إالّ 

كشفت جانباً من أزمة عائلة آل صباح. وهو ما يمكن أيضاً مالحظة مالمحه 

األخرى.  الخليجية  الحاكمة  العوائل  داخل  واملماحكات  الصراعات  في 

فلم يعد تنافس أجنحة هذه العوائل على االمتيازات واملناصب وعوائدها 

عائلة  كل  أفراد  وضمن  القصور،  أروقة  في  محصوراً  والسياسية  املالية 

حاكمة وحاشيتها. بل صار تنافساً علنياً يستدعي تحشيد كلّ ما تقع 

التي  والعسكرية  األمنية  األجهزة  فيها  بما  وحلفاء،  أنصار  من  اليد  عليه 

كانت وحدتها ووالؤها  لألمير أو امللك أو السلطان حصن العائلة وأساس 

استقرار حكمها... ولم يعد ثمة ضمان لتلك الوحدة وذلك الوالء.

أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة لوند ـ السويد، من البحرين

أزمة الخالفة في الكويت

منى سليم

عبد الهادي خلف
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تيران وصنافير.. جزر تحيط بها املياه والسياسة



»معسكرات  في  يعيشون  تقريباً  شخص  مليون 

لها(،  الحكومية  التسمية  )هذه  قطر  في  عمل« 

بينما عدد السكان اإلجمالي هو 2.5 مليون، ومن بين الذين 

يسكنون هذه املعسكرات، يبلغ عدد الذكور 1.34 مليون.
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رشا ِعگاب / العراق الحق في اإلفطار مكتسب..

أما طلب العلنية فيحمل مخاطر
بتدخين  قام  بعدما  الرباط،  في  شاب  إيقاف  تم 

اعتقال  تم  نهاراً.  رمضان  في  عمله  مقر  في  سيجارة 

شرق  جنوب  كيلومتر   700( زاكورة  مدينة  من  شابين 

تم  مراكش،  في  املاء.  يشربان  ضُبطا  بعدما  الرباط( 

االعتداء على امرأة شابة وزوجها من طرف مجموعة من 

نفسها،  املدينة  وفي  الزوجة.  لباس  بسبب  األشخاص 

رفضت  سيجارتها.  بإطفاء  سائحة  شبان  ثالثة  أمر 

السائحة،  إرغام  عدم  الشبان  من  وطلبوا  مارة  وتدخل 

املغاربة. بين  فاندلع شجار 

هكذا قد ينتقل الجدل إلى خطر على السالمة البدنية. 

على ورقة تحمل رمز شركة التراموي بالرباط، غرامة 

خمسة دوالرات ضد شاب وصديقته كانا يمسكان بيد 

»خدش  هي  والتهمة  رمضان،  في  نهارا  بعضا  بعضهما 

الذي  التذاكر  مراقب  حررها  الغرامة  العام«.  الحياء 

إلى مطاوع طيب يقر عقوبات نقدية.  تحول 

املتحدثة  وأكدت  موظفها  بسلوك  الشركة  فوجئت 

املراقب  اتخذه  الذي  ّالقرار  أن  الكتروني  ملوقع  باسمها 

أنّ  مضيفة  فرديا،  اتخذ  للشابين،  مخالفة  بتحرير 

حقه.  في  الالزمة  اإلجراءات  وتتخذ  ستعاقبه  الشركة 

في  األكل  كثرة  أن  نور  الراقصة  اعتبرت  جهتها  من 

لالشمئزاز. مثير  علناً  رمضان 

أشر  عمداً  رمضان  في  اآلكل  يعتبر  الفقهاء  حسب 

الرابع  الركن  ألهمية  ونظراً  الخمر.  ومدمن  الزاني  من 

الثاني.  الركن  من  أكثر  حوله  األسئلة  فإن  اإلسالم  في 

السيجارة  هل  يجوز؟  هل  أسئلة  تكثر  رمضان  في 

ومع  الفتاوى.  تفيض  األسئلة  ومع  تفطر؟  االلكترونية 

السرية  العادة  ممارس  كفارة  عن  تقول  نكات  الفتاوى 

التي  األيام  بعدد  والقضاء  التوبة  إال  )ها(  تلزمه  ال  أنه 

صيام  هي  فكفارته  عمداً  املفطر  أما  صيامها،  أفسد 

أو إطعام الصين. قرنين 

إفطار  إنه  علنا.  رمضان  في  أفطروا  من  بين  تنسيق  ال 

وتواتر  اإللحاد.  إلعالن  ملتوية  طريقة  منه  أكثر  مزاجي 

الجدل  لهذا  أن  املهم  عام.  مزاج  من  ناتج  الوقائع 

خرجت  اآلراء  تضارب  ولزيادة  العام.  الحقل  على  أثرا 

الجنسية  العالقات  عن  التجريم  برفع  تطالب  جمعية 

التي  القانونية  املادة  بإلغاء  تطالب  وأخرى  »الرضائية« 

حول  الجدل  وبينما  رمضان.  في  العلني  اإلفطار  تجرّم 

الحكومة  وسنّت  واألسعار  الحرارة  ارتفعت  اإلفطار، 

إلى  أشهر  ستة  من  بالحبس  »يعاقب  يقول:  قانونا 

سنتين وبغرامة من 20 ألفاً إلى 50 ألف درهم أو بإحدى 

أو  اإلسالمي  الدين  إلى  أساء  من  كل  العقوبتين  هاتين 

للمملكة«. الترابية  الوحدة  أو حرض ضد  امللكي  النظام 

املجتمع  وصورة  طبيعة  حول  جدال  هذا  العمق،  في 

في  الحق  هو  املكتسب  أن  اآلن  والواضح حتى  املنشود. 

ومن  سراً.  اإلفطار  في  والحقّ  سراً  الجنسية  العالقات 

ضبط، وهذا نادر جدا، سيعاقب.

ال  من  لوم  السهل  من  يصلي،  ال  من  لوم  الصعب  من 

املغاربة.  عند  األهم  هو  الرابع  الركن  أن  يبدو  يصوم. 

لإلفطار  األخالقية  الشرعية  حول  الجدل  يكتسي  لذا 

حكومة  عهد  في  شديداً  وهجاً  الفردية  الحرية  باسم 

عن  يبحثون  العلمانيين  أن  خاصة  اإلسالميون.  يقودها 

وقائع تثبت عداء اإلسالميين للحرية الفردية. في 2012 

ظهرت حركة »ماصايمينش«، وصداها أكثر من وجودها 

حركة  ليسوا  خوف  عن  املقنّعون  نشطاؤها  الفعلي. 

ميكروسكوبية.  مجموعة  إنهم  سياسية.  أو  اجتماعية 

العام،  في  مرة  يظهرون  أنصارها  أن  الظاهرة  يضعف  ما 

أنصارها.  وخاصة  خصومها  فعل  رد  دراسة  فاملهم  لذا 

في العمق يتم دعم حرية املفطرين علناً تعبيرا عن عداء 

العاملين  الوسطى  الطبقة  أفراد  للدين من طرف  مضمر 

ال  اإلعالمية  املنابر  بعض  الدليل:  اإلعالم.  وسائل  في 

البوليسية  الدولة  وتدعم  السياسية  بالحرية  تطالب 

علناً.  اإلفطار  بحرية  باستماتة  وتطالب 

املغاربة  اإلخوان  عرّاب  أعلن  الطريق على هؤالء،  لقطع 

في  املفطرين  ملعاقبة  رفضه  الريسوني  أحمد  الشيخ 

الذي  القانون  من   222 الفصل  بإلغاء  وطالب  رمضان، 

الجمرة  انتقلت  حينها  وتغريمهم.  سجنهم  على  ينص 

رفيقي  محمد  شيخهم  حل  وقد  السلفيين،  فصيل  إلى 

)أبو حفص( املُشْكل، مؤكدا أنه ليس في اإلسالم ما يكره 

العبادات«،  أشكال  من  شكل  بأي  القيام  على  اإلنسان 

بالصيام  بالك  فما  فيه،  إكراه  ال  كله  »والدين  مضيفا: 

صحافي:  تصريح  في  الجدال  وحسم  عدمه«،  من 

رمضان«  في  للمفطر  عقوبة  الدين  في  هناك  »ليست 

وزاد أن مكياج املرأة ال يفطر في رمضان«.

هكذا سد شيوخ اإلخوان والسلفيين باب الذرائع عن 

يجري  مشهد  في  انخرطوا  وقد  وعي.  عن  أو  ضرورة 

لحصره  العام  الحقل  من  التدين  إخراج  مهل  على  فيه 

املغاربة  اإلسالميين  قادة  أن  يبدو  الخاص.  الحقل  في 

األربعين.  سن  يتجاوزون  حين  تفتحا  أكثر  يصيرون 

من  االنبعاث  شديدة  الطبخ  رائحة  كانت  الجامعة،  في 

صدام  حصل  ما  ونادرا  نهاراً،  رمضان  في  الرفاق  غرف 

الجامعة  على  اإلسالميون  سيطر  ثم  اإلسالميين،  مع 

هؤالء  قادة  خرج  سنوات  وبعد  الطبخ...  رائحة  وقلّت 

والدخول  الدين  في  إكراه  ال  بأنه  ليصرحوا  اإلسالميين 

وهذا  شخصية،  مسألة  إلى  الدين  تحويل  نسق  في 

تحول غير مسبوق. لذلك فالخطر ال ينبع من القادة بل 

من أفراد قد يعتبرون معاقبة تارك الركن الرابع أهم من 

الثاني.    الركن  تارك 

اإلفطار  يريدون  لشبان  »خرْجات«  تتكرر  املغرب  في 

تلتقط  أن  يريدون  لكنهم  ليفطروا.  أحرار،  هم  علنا. 

لهم صور ويصيروا أبطال أخبار. من الزاوية الحقوقية، 

يمكن كتابة إنشاء طويل في املوضوع.

وفي الجهة املضادة، هناك شبان يبحثون عن مفطرين 

»الغيرة  تأخذهم  شبان  وهؤالء  ملعاقبتهم.  رمضان  في 

لهم  لتلتقط  بأيديهم،  الله  شرع  لتطبيق  الدين«  على 

غرضه  عن  أكاًل  أو  ماءً  يحمل  من  كلّ  يسألون  الصور. 

تصرف  من  هلع  الشبان  هؤالء  لدى  املفطرين.  لردع 

الفرد خارج قيم الجماعة. فخرق هذه القيم والنجاة من 

الفرد  ردع  يجري  لذا  آخرين.  أفراداً  سيشجع  العقاب 

الظاهرة. تعمم  قبل 

يأتي هذا  األمر.  التدخل وسيتطور  كثيرون لن يقبلوا 

الجهاديين  جنسيّات  األوروبية  الدول  سحب  ظل  في 

الذي  لبلدهم  عودتهم  املنتظر  ومن  مغربية،  أصول  من 

جنسيته.. تسقط  ال 

لينظروا  املغربي  والتعدد  التسامح  يرون  ال  الذين  لكل 

مسطحاً  مستوياً  ليس  جغرافياً  املغرب  خريطته.  إلى 

بل جد متعدد. يمكنه ضم من يصوم ومن ويفطر ومن 

له  تبدو  ال  أخالقي  اجتماعي  نظام  هناك  نهاراً..  ينكح 

بدائل أفضل. نظام يقول لك أفطر في بيتك.

للباحثين عن النجومية اإلعالمية هناك خطر في األفق. 

الزاوية  من  الكهول.  خطر  من  أكثر  الشباب  خطر 

ستصيب  خسائر  هناك  واالقتصادية  السياسية 

صلة  ال  الناس  ومصالح  الوطن  في  يفكر  ال  من  الوطن. 

له بحقوق وال بدين. تكفي قطرة دم في مراكش لتنقضّ 

املغرب لتمزق صورته.  العاملية على  وسائل اإلعالم 

املغرب من  كاتب وسينمائي 

محمد بنعزيز

رمضان غزة

مضى عامان على عدوان تموز/ يوليو 2014 على غزة، نفضت فيهما غزّة شيئاً من غبار الحرب، وتستعيد هذا العام بعزم بعضاً من أجواء شهر رمضان. ورغم الخلفية الرمادية وغالء األسعار 

وصعوبة الظروف، يزين الشبان الغزّيون الطرق وتعود األسواق لالمتالء بأنواع التمور والحلويات الشرقية ويتابع الناس طقوسهم السنوية، الدينية واالجتماعية.        )تصوير: وسام نصّار ـ غزّة(

للمطالبين باإلشادة باملطار في موريتانيا عن حقّ اإلنسان الفلسطيني بالعالج

ماصوني: نخلص إزّاي من الحزن؟
1 - تملك الحكومة من وسائل الثناء واإلطراء ما يُغني عن إشادة بضعة مدونين، فقناة 

القبائل والقصر، ووكالة الوالء واملديح، وإذاعة الخطاب املكرّر أربعاً، وثالثة أرباع البرملان، 

واألغلبية السّاحقة من املواالة والكتّاب املوالين واملستقلين، وحشود القبائل إلخ.. تكفي.. 

2 - مجموعة مدوّني  # حملة_مشاريع_وهمية  وغيرهم معارضون وليسوا مستقلين أو 

موالين، ودورهم النقد وليس اإلشادة أو اإلطراء، أي بلغة املواالة النظر إلى نصف الكأس 

الفارغة ملألها، بدل النصف اململوءة إن وجدت، واملنّة بها على شعب نادراً ما يحصل على 

جزء يسير من أمواله..

3 - هل طالب هؤالء املنصفون واملستقلون وذوو املصداقية من وسائل اإلعالم الرسمية 

املمولة من مال الشعب، تسليط الضوء على املشاريع الوهمية التي لم ينجز منها شيء أو 

التي تجاوزت تاريخها وبعض األحيان تكلفتها، حتى يكونوا قدوة في اإلنصاف هذا؟

4 - منتقدو صفقة املطار لم يأخذوا موقفاً سلبياً مبدئياً من تشييد مطار دولي نحن في 

حاجة إليه، بل لحصول شركة أسست قبل ساعات من حصولها على صفقة بهذا الحجم، 

ثم انتقدوا تأخّر التنفيذ وزيادة التكاليف بسلفة اسنيم، فهل معلوماتهم غير دقيقة؟

لتشييد  بها  قامت  التي  الجهود  على  التحية  العاملة  املوريتانية  األيدي  ختاماً تستحق 

هذا املرفق.

من صفحة محمد األمين سيدي مولود )فايسبوك(

السياسة  في  الطبي  العالج  ذُل  مشهد  عن  ومؤدبة  مهذبة  بصورة  نكتب  أن  يمكن  كيف 

الفلسطينية وحركة الالتحرر الوطني؟ الشاعر الكبير أحمد دحبور، الذي عشقنا قصائده من 

خالل أغاني »فرقة العاشقين« يتداول أمر عالجه على الصفحات االجتماعية لعجز مستشفى رام 

الله عن تقديم العالج له، ولتأرجح القرار في نقله بين عمّان وهداسا. دحبور الشاعر، مثله مثل 

مئات آالف الفلسطينيين الذين يفتقدون صرحا طبيا يلملم جراحاتهم وأمراضهم ومصائبهم 

ويعتني بها. في غزة كما في الضفة، الالمسؤولية والالنظام والالصحة هي سيدة املوقف، ال مكان 

لوصف حالة االستهتار بالكالم الديبلوماسي.. إنها حالة نظام املحسوبيات، الرشى واالستغالل. 

والذي  ويموتون.  ينتظرون  حيلة  بيدهم  ليس  ومن  للعالج،  تسافر  الطولى  اليد  املقتدرة،  اليد 

املرة  هي  ليست  عالجهم.  مقابل  طائلة  أموااًل  اإلسرائيلية  الصحة  وزارة  تبتلع  بالعالج  يحظى 

األولى التي أكتب عن هذا املوضوع. العناية الطبية، العالج بكرامة واملوت بكرامة أقل ما يمكن أن 

يطالب به اإلنسان الفلسطيني.

التي  األملانية  العقارات والشقق في الخارج والداخل، كل األساطيل  النهب، كل هذه  كل هذا 

تقي مؤخراتكم، كل املنح املقتصرة على أبنائكم باستطاعتها أن تجمع خيرة أطبائنا وطبيباتنا 

تحت مراكز طبية معاصرة تقدم العالجات بكل املجاالت، باستطاعتها منع ذل شيخ مريض على 

الحاجز.

من صفحة Fayid Badarne )عن فايسبوك(

يوم 29 آذار/ مارس 2013، حد سأل ماصوني على Ask.fm : »نخلص ازّاي من الحزن؟« وده كان رد 

مصطفى: »يمكنك أن تجتهد يومين كاملين في تجميع كل حكاياتك الحزينة، آالمك، ذكرياتك السيئة، 

التفاتة واحدة، تضع كل ذلك في كيس  ولو  يعرنك  لم  الالتي  الفتيات  ما تحفظه من أشعار سيئة، كل 

لحظّه  الذي  الواسع  الشارع  على  تطل  شقتك  بلكونة  من  ثم   )...( للقمامة  مخصص  أسود  بالستيك 

السيئ لم يصبح ميداناً، تتأمل فيه قلياًل، ثم تختار الضحية املقدسة، تلقي أحزانك كلها )...( لتصيب 

عابر سبيل لم يكن يفكّر إال في غدائه، لكنه يتلقى ضربتك هذه بصدر رحب، لم ينظر لألعلى ليرى من ألقاها 

عليه، إنه يتلقى رزقه بيقين صوفي ال مثيل له، يفتح الكيس ويقلّب فيه، فال يجد ما يسدّ رمقه به، يربط 

فيه، حكاياتك تصبح  ما  أخرى، فال تتلقفه، تتركه يهبط لألرض، فيتكسّر كل  إليك مرة  الكيس، ويقذفه 

مدغدغة، قصصك مبتورة، األشعار تتحول ألشطار أبيات غير مكتملة )...( أبطال قصصك أصيبوا جميعا 

بعجز أبدي، بعضهم حتى فقد القدرة على أن يكمل أي دور في أي رواية ولو قصيرة، لقد انتهت مسيرتهم 

الروائية قبل أن تبدأ.. أملح من هنا، ابتسامتك وأنت تراهم هكذا...«

في 26 حزيران/ يونيو، مصطفى محمود أحمد يكمل سنة كمخطوف )اختفاء قسري( عند أهل الشر 

وما نعرفش عنه حاجة! # ماصوني_فين 

من صفحة Mahmoud Aly )عن فايسبوك(
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