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املال  أثر  املغرب:  في  االنتخابات 

ثم  املرشحين  مقاعد  حجز  في 

املغرب:  وفانتازيا  نجاحهم.  في 

على  ومزيد  تتأنث.  الفروسية 

املوقع: السجين املثلي، زينة حرّايق، 

االنتـخابات  جـزائريـة،  مجــاهـدة 

التشريعية في الجزائر.

مدارس  اليمن:  في  الغناء  جغرافيا 

حسب  وتنوع  مبدعة،  أصيلة 

للمناطق  االجتماعية  الشروط 

ــات من  ــجــوار، وإفـ ــال ــر ب ــأث وت

عزوف  على  ومؤشرات  التحريم. 

الشباب الفلسطيني عن السياسة 

والشأن العام: مقدمة دراسة.

كل  ــارت  أث سوريا  في  الحرب 

عن  و»الــنــبــوءات«  االعتقادات 

بها  تعتد  العالم،  لنهاية  عامات 

وتوظفها.  املتصارعة  األطــراف 

رسمية،  جديدة  مدارس  مصر: 

ومناهجها  باإلنكليزية  تدريسها 

أجنبية، وفيها أقساط!
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سوريا: لم يَحن الوقتُ بعد!

الحرب  هذه  عُرْف  في  طويل  زمن  وهو  أسبوعاً،  عاشت  الهدنة.  انهارت 

املباحثات  إنّ  يقول  األميركي  الخارجية  وزير  كيري  جون  وحده  البشعة. 

إلنقاذها أو لتجديدها ما زالت منعقدة في جنيف، بينما يصرخ الطرف الروسي 

بـ »الخديعة« إثر قصف األميركان وحلفائهم قوات الجيش السوري املحاصَرة 

في دير الزور. 

يبدو أنه ما زال للجميع مصلحة في استمرار تلك املواجهات، أماًل بتحسين 

بقواتها  )املتقدمة  وتركيا  روسيا،  كلهم:  بالحسم.  حلماً  وحتى  بل  املواقع، 

سوريا،  في  والنظام  عازلة(،   منطقة  واقعياً  موجِدة  الفرات،  غرب  املباشرة 

املنعقدة  التافهة  املعارَضة  لها... بل وحتى  واألكراد، وداعش، وفصائل ال عدّ 

الحر«  »الجيش  أو  الوطني«  »املجلس  قبيل  من  مفخّمة  تسميات  لواء  تحت 

اجتماعات  في  بها  يشاركون  أميركان  لضباط  وشاراته  ثيابه  »يعير«  )الذي 

للتخطيط في شمال سوريا، كما حدث هذا األسبوع، حيث رُفع العلم األميركي 

في تلّ أبيض تحية لهم!(. 

كلّ واحد لغايةٍ في نفسه ومصلحة متضاربة تماماً مع مصالح سواه. كلّهم... 

ربما عدا الديبلوماسية املباشِرة ألوباما ـ كيري املغادِرَين بال منجَز على صعيد 

»بروفا  تمريناً،  أصبح  لعلّه  )بل  العالم  في  رئيسياً  استحال  الذي  امللف  هذا 

كمن  يبدوان  وكيري  وأوباما  بالله(.  والعياذ  يأتي  قد  مما  لغيره  أوركسترا« 

أهل  من  جاءت  ألنها  الروس،  أصابت  التي  تلك  من  أكبر  لخديعة  تعرّض 

بيتهم، من دوائر الحرب األميركية البعيدة عن التسليم بفشل »نهاية التاريخ« 

التي حلم بها منذ عقدَين أو أزيَد قلياًل »املحافِظون الجدد« ومعهم احتكارات 

»رايدر«  البنتاغون،  من  بتكليف  منجزاتهم،  وآخر  نوع...  كلّ  من  التصنيع 

الطائرة السوبر شبحية )ثمن الواحدة منها أكثر من نصف مليار دوالر( التي 

يُقال إنّها يمكن أن تقصف أي مكان في العالم من فوق الواليات املتحدة، وإنها 

لن تُرى على الرادارات »املستقبلية« للروس والصينيين... ما يعني أن عاملاً بال 

حروب ما زال في علم الغيب، وكذلك عاملاً بال أحالم بالهيمنة.

وفي األثناء، يستمرّ النزيف السوري. بال طائل بالتأكيد.. فهل تقع معجزة؟

نهلة الشهّال

هل يمكن اإلشارة، في تاريخ فلسطين الحديث، 

إلى ما يفوق النكبة وهزيمة 1967 من حيث األذى؟ 

هذه مجازفة فكريّة، فما الذي يُمكن مقارنته بأبشع 

مقارنته  يُمكن  الذي  وما  العرقيّ،  التطهير  أشكال 

املشروع  )واألهم،  العربيّة  األقطار  أكبر  بتساقط 

العربيّ لتحرير فلسطين( أمام إسرائيل خالل أيّامٍ 

املباشر.  التاريخيّ  الوقع  حيث  ومن  مادياً،  قليلة؟ 

الرغم  الكفّ. وعلى  يُمكن حمله في ذات  ال شيء 

أوسلو  اتفاقيّة  فإن  شديد،  وباقتضابٍ  ذلك،  من 

التي وُقّعت في مثل هذا الشهر من العام 1993، 

)وبتشديد  »املعرفي«  املصاب  حيث  من  تضاهي 

على »املعرفي«( ما شهده الشعب الفلسطينيّ من 

كوارث في العامين 1948 و1967.

مصاب »معرفي«

الذي  والشامل  الحاد  التغيير  إلى  التقدير  هذا  يستند 

الفلسطينيّة،  املعرفة السياسيّة  االتفاقيّة في  أحدثته هذه 

متماسكة، وعلى  بنية تحتيّة  أوسلو  أثر  على  إذ تشكّلت 

بالنسبة  جديد  مفاهيميّ  نظامٍ  لصياغة  األصعدة،  جميع 

القديمة  املفاهيم  أن  صحيح  الفلسطينيّة.  للقضيّة 

الباغة  في  مستخدمة  زالت  وما  الوجود،  من  تندثر  لم 

في  واقعة  تعد  لم  مفاهيم  أنها  إال  العربيّة،  السياسيّة 

بقيت  وإن  أنّها،  بمعنى  للمستقبل.  محركةً  وال  الحاضر 

السياسيّة  وظيفتها  فقدت  وعاطفتهم،  الناس  ذاكرة  في 

العمانيّة. 

تغيّرت بشكلٍ جذريّ مفاهيم معرفيّة أساسيّة بالنسبة 

هو  من  فلسطين؟  جغرافيا  هي  ما  فلسطين:  لقضيّة 

العالم  هو  وما  فلسطين؟  قضيّة  هي  ما  الفلسطينيّ؟ 

تعتبر  فلسطين  جغرافيا  صارت  لفلسطين؟  بالنسبة 

)وليس صفد(  السبع( جنوباً وجنين  بئر  )وليس  الخليل 

شمااًل، أما مركزيّة الاجئ في تكوين هويّة »الفلسطينيّ« 

في  العسكريّ  للحكم  الخاضعين  بمركزيّة  فاستُبدلت 

هو  »الفلسطيني«  وصار  غزّة،  وقطاع  الغربيّة  الضفّة 

قضيّته  فإن  لذلك  منها،  املطرود  ال  فلسطين  في  املوجود 

هي قضيّة االستقال في أرضه ال العودة إليها، وهذه مسألة 

دولة وليست مسألة وطن، مسألة كيانٍ سياسيّ، ال مسألة 

وجود إنساني.

أين الجديد في أوسلو؟

سياسيّة  مفاهيمَ  دائماً  التاريخيّة  ــداث  األح تُغيّر 

نُعرف  باألصل  إننا  ذلك:  من  أكثر  وفكريّة.  واجتماعيّة 

أنّها تغيّرات جديدة في مجال ما  األحداث السياسيّة على 

)السياسي والتاريخي مثًا(، تُعيد تعريف ما سبقها في هذا 

املجال باعتباره سبباً لوقوعها. وتتفاوت هذه األحداث في 

مثًا،  بيروت  بين حصار  الجهة  لهذه  مقارنة  با  حجمها، 

أو  عام 1978،  وعمليّة كمال عدوان  تاريخيّته،  من حيث 

الناصريّة في مصر بتأسيس »حركة األرض« عام  الثورة 

االختاف  من  الرغم  وعلى  األخضر.  الخطّ  داخل   1959

في الحجم، تُغيّر هذه األحداث ـ كلّها ـ  معرفتنا، تطوّرها 

دفع  في  العوامل  من  عاملٍ  كل  لدور  إدراكنا  من  وتزيد 

اتفاقيّة  يجعل  الذي  فما  الحاضر.  لحظة  باتجاه  التاريخ 

أوسلو حدثاً مختلفاً عن غيره، وأشد وطأةً وخطورةً؟ 

تتصل هذه األحداث املذكورة فيما بينها، وغيرها الكثير، 

منها  معيّن  مفهوم  يؤدّي  ومعرفيّة.  تاريخيّة  باستمراريّة 

مفاهيم  بلورة  النتائج  هذه  وتعيد  نتائج،  لها  أفعالٍ  إلى 

من  جزءاً  كلّها  تبقى  لكنّها  جديد.  من  لتتفاعل  جديدة 

التاريخ  في  أخرى  أحداث  أن  بيدَ  متواصل.  معرفيّ  مسار 

مجااًل  وتؤسس  ماضيها  تلفظ  االستمراريّة،  هذه  تكسر 

عوامله،  كل  تعريف  يُعيد  جديداً  عاملاً  املعرفة،  من  جديداً 

حتّى أنه يعيد تشكيل األسئلة من جديد، وهو في الغالب 

يوسّع هذا املجال املعرفيّ، ويزيد من دقّة وتعدد احتماالته.

في فلسفة العلوم، يصف الفيلسوف الفرنسي غاستون 

معرفية«  »قطيعةً  أنه  على  األحداث  من  النوع  هذا  باشار 

التي  التسمية  وهي   .)Epistemological Break(

باعتبار  ماركس،  لكارل  قراءته  في  التوسير  استخدمها 

بعد  ومن  الهيغليّة.  الفلسفة  مع  قطيعةً  الفلسفة  هذه 

التوسير ميشيل فوكو. وعربياً، حاز املصطلح على اهتمامٍ 

في  مثًا(  أركون  )محمد  الحديثة  اإلساميّة  الفلسفة  في 

وترفض  التراث.  مع  والتاريخيّة  املعرفيّة  القطيعة  جدل 

ملفاهيم  وتطويراً  استمراريّة  تشكل  أن  املعرفيّة  القطيعة 

على  يتأسس  جديداً  ميداناً  تخلق  إنما  القائمة،  العلوم 

عقانيّتها الخاصّة. 

فلسطينياً، وفي السياسة، تختلف اتفاقيّة أوسلو جذرياً 

الفلسطينيين  أخضعت  أنها  إذ  األحداث،  من  غيرها  عن 

عقانيّتنا  تكن  لم  السياسيّة  املعرفة  في  جديدٍ  ملجالٍ 

نتاج  وذلك  قبل.  من  لحظة  حتّى  له  خاضعة  السياسيّة 

من  باالنسحاب  بدأت  اجتماعيّة وسياسيّة طويلة  عملية 

حينه  في  واكبتها  اليوم،  حتّى  تتفاعل  تزال  وال  بيروت 

موضوعيّة،  وإقليميّة  دوليّة  عوامل  بقوّة  عليها  وأثّرت 

السوفياتي  االتحاد  هزم  حيث  الباردة،  الحرب  كنتائج 

أحداث  وهي  الكويت،  حرب  في  العراق  وتدمير  وتفكك، 

في  أساسياً  وزناً  لها  وكان  والعالم،  املنطقة  وجه  غيّرت 

الدفع باتجاه قبول أوسلو. 

العلوم،  من  غيرها  في  كما  السياسة،  علم  في  ليس   

عقانيّة واحدة، وإنما مناطق عقانيّة مختلفة يخضع لها 

اإلنسان. لقد دخلنا عبر أوسلو منطقة مختلفة من املعرفة 

إعادة  إلى  الفلسطينيّة  السياسة  واضطرت  السياسيّة، 

صياغة نفسها بما يتائم مع هذا العالم الجديد. وعليه، 

فإنّ التغيّر في األجوبة ألسئلة »من هو الفلسطيني؟« و«ما 

هي جغرافيا فلسطين؟« و«ما هي قضيّة فلسطين؟« ينبع 

أصًا من سؤال أهم: »ما هو العالم بالنسبة لفلسطين؟«. 

ما هو العالم بالنسبة لفلسطين؟

هو  تاريخياً،  الناصريّة  للثورة  يُحسب  ما  أهم  لعلّ 

إدراكها العميق للعالم الذي تنتمي إليه. ولذلك إشارتين 

هامتين: األولى في«دوائر« عبد الناصر، العربيّة واإلساميّة 

واألفريقيّة ـ وهو العالم الذي اختارت الناصرية أن تتفاعل 

فيه، بمنطقه وعقليّته، وأن تدفعه إلى األمام من خاله ال من 

بحركة  الفعّال  االنخراط  ففي  الثانية  اإلشارة  أما  خارجه. 

عدم اإلنحياز ـ وهو العالم الذي رفضت الناصريّة العيش 

فيه، وباألحرى، هما العاملان )األميركي والسوفياتي( اللذان 

رفضت الناصريّة العيش فيهما. واستمدّت الناصرية من 

ذلك أصولها املناهضة لاستعمار، بمعنى أنها استمراريّة 

لعوامل كانت حاضرة  في السابق.

لقد عبّرت الناصريّة عن هذا »العالم« بكلماتٍ واضحة، 

لكنّ عملية االختيار هذه تنطبق على كلّ حركة سياسيّة 

في  الصهيونيّة  مقاومة  كانت  والدتها.  لحظة  منذ 

القوميّة  الحركة  لبدايات  طبيعياً  استمراراً  فلسطين 

ثمانينيات  حتّى  وظلّت،  العشرين.  القرن  مطلع  العربيّة 

تحوم  تحديداً(  بيروت  من  )واالنسحاب  املنصرم  القرن 

في فلك املقاومة لامبرياليّة الغربيّة. وقد تحالفت، بشكلٍ 

طبيعيّ، مع اليسار الثوريّ في الوطن العربيّ، ومع حركات 

في  الثوريّة  التنظيمات  ومع  الاتينيّة،  أميركا  في  التحرر 

أوروبّا. وكانت هزيمة العرب في النكبة، كما هزيمتهم في 

العام 1967 شكًا من أشكال »االستمراريّة« املنسجمة مع 

وجودهم في هذا الفلك السياسيّ.

التحرير«  بمنظمة  »االعتراف  فكرة  تحوّلت  فقد  بعدها، 

بمنظمة  الغربيّة  الدول  لـ«اعتراف  مرادفة  تسمية  إلى 

ليس  وهو  معها،  والتحاور  التفاوض  وبالتالي  التحرير«، 

املنظومة  تحت  باالنضواء  مشروطاً  إنما  مجانياً  اعترافاً 

الديبلوماسيّة. وهو ما تطلّب، كقرارٍ استراتيجيّ، هيكلة 

منظمة التحرير على هذا األساس. 

النساخ  تتويجاً  أوسلو  عمليّة  كانت  فقد  املعنى،  بهذا 

اليساريّ  الفقريّ  عمودها  عن  الفلسطينيّة  القضيّة 

الكونيّ وقبولها الدخول في فلك الهيمنة الليبراليّة التامّة 

أحْوجت  االختاف،  ـ وهذه »منطقة عقانيّة« مختلفة كلّ 

الفلسطينيين إلى إعادة صياغة جميع املفاهيم السياسيّة 

املسمّى  املنطق  إلى  جميعها  وإخضاعها  والفكريّة، 

بـ«الشرعيّة الدوليّة«، وبالتالي التسليم بروايةٍ تاريخيّة 

تبدأ الصراع من العام 1967، وتعترف بشكلٍ أو بآخر بحق 

فتُعيد  فلسطين،  أرض  على  مصيرهم  تقرير  في  اليهود 

تعريف اصطاح »املناطق املحتلّة« وبالتالي تصيغ الهويّة 

الفلسطينيّة. وإن لم يكن ذلك كافياً، فقد أعاد أوسلو أيضاً 

»اليمين  فأصبح  للفلسطيني،  بالنسبة  »العدو«  تعريف 

العدو،  هو  رابين  »الصديق«  اغتال  الذي  اإلسرائيلي« 

وعنصريّة.  استعماريّة  كأيديولوجيا  الصهيونيّة  وليس 

ويشمل ذلك رهاناً على »اليسار اإلسرائيلي« )حزب العمل 

نفّذوا  للتذكير، هم ذاتهم من  أن هؤالء،  وتفرعاته(، رغم 

جرائم 1948 و1967 بيديهم. لقد تغيّر كلّ شيء، بما في 

ذلك قوانين اللعبة.  

انطاقاً من مبدأ »تأسيس الدولة«..

لذا فا بدّ من مقاربة اتفاقيّة أوسلو كأيديولوجيا. ليس 

أنها مجموعة  على  لأليديولوجيا  عموماً  املتداول  باملفهوم 

األيديولوجيا  بمفهوم  إنما  لنفسه.  اإلنسان  يتبناها  أفكار 

التي تُهيمن على جميع مناحي الحياة ابتداءً من اللغة ونُظُم 

بأي  ليست،  أوسلو  اتفاقيّة  فإن  املفهوم،  وبهذا  املجتمع. 

إلى منظومة  إداريّة، بل مدخل  اتفاقيّة  شكلٍ من األشكال 

وأعادت  الفلسطينيّ  الشعب  قلب  ضربت  شاملة  فكريّة 

األمنيّة  األجهزة  تشكيل عقانيّته. وبدأت عمليّة مأسسة 

أيديولوجيا  خدمة  في  قمعيّة«  »وكالةً  وتحويلها  نظامياً، 

السلطة هذه، إلى جانب بناء واسع بأموال غير محدودة 

أيديولوجيا  إنتاج  أعادت  التي  »املدنيّة«  للمؤسسات 

أوسلو من خال التزاماتها بأجندات املمولين، شاغلة دور 

»الوكالة األيديولوجيّة للدولة«، وأخضعت الضفّة الغربيّة 

وقطاع غزّة لعقليّة اقتصاديّة ليبراليّة ليكتسحها القطاع 

الخاص من مقاولين وشركات ومصارف انطاقاً من مبدأ 

»تأسيس الدولة«، وهو ما سحق مبادئ أساسيّة ملجتمع 

مناضل كالتكافل االجتماعيّ، وخلق بهذا نخبةً فلسطينيّة 

جديدة تمتلك القرار السياسيّ والثقافة السياسيّة انطاقاً 

من مكانتها الطبقيّة التي تُمكنها من امتهان السياسة التي 

باتت تعتمد قبل كلّ شيء على الديبلوماسيّة تجاه الغرب. 

الصهيونيّة  الجريمة  استمرار  ظل  في  هذا،  خلق  وقد 

اتّخذ  الفلسطينيّ  املجتمع  داخل  عنيفاً  انشقاقاً  يومياً، 

الضفة  بين  الفلسطينيّ  االنقسام  فكان  أشكااًل فصائليّة. 

في  الهائلة  للفجوة  حتميّ  شبه  انفجارٍ  عن  عبارة  وغزة 

خمود  مع  الثوري،  العنف  ملجاالت  التام  االنسداد  لحظة 

الاجئين عن  نفي  الثانية. هذا كلّه، عاوة على  االنتفاضة 

لقاعدتها  التحرير  منظمة  هجر  مع  السياسي  الوجود 

السياسيّة.  اللجوء  وظيفة  وإنهاء  الشتات  في  الشعبيّة 

وعاوة على التسليم النهائيّ بمصير املواطَنة اإلسرائيليّة 

للفلسطينيين داخل األراضي املحتلّة عام 1948. 

تيه الهزيمة

اإلنسان  يدخل  أن  من  أخطر  ما هو  هناك  ليس 

الوعي  أشكال  أسوأ  إنه  بالنصر:  مزهواً  هزيمته 

فعلته  ما  تحديداً  وهذا  ضرراً،  وأكثرها  الزائف، 

في  عاماً   23 قبل  الفلسطينيّة  التحرير  منظمة 

أوسلو. وألن الهزيمة أيديولوجيّة وليست عسكريّة 

أكثر  رمادها  من  فاالنبعاث  ماديّة،  أو  سياسيّة  أو 

تحلّق  التي  تلك  األيديولوجيّة،  الهزيمة  صعوبةً. 

البنية  وضعت  التي  هي  النصر،  تيه  في  واهمةً 

اليوم،  إليها فلسطين  التي وصلت  التحتيّة للحالة 

املروّع  املشهد  عن  تنفصل  ال  مرعبة  حالة  وهي 

الذي يعيشه الوطن العربيّ برمّته. وهذا النوع من 

الهزيمة ال يخلّف الصدمة وال يشكّل حافزاً، ال يتيح 

رفع ركام الهزيمة وال يُعيد البناء من تحته، إنها 

عليها،  املستقبليّ  بنيانهم  أصحابها  يعمّر  هزيمة 

فوق الحُطام، فنتفاجأ كل مرةٍ من جديد في سقوط 

والسقوط  النهوض  محاولة  تكرار  إن  عمرانها. 

األيديولوجيّ  األســاس  على  جديد  من  مرة  كلّ 

ذاته، ال بدّ لها أن تفضي في النهاية إلى صيرورة 

يأس تعيسة، خاصةً أن عدوّنا مستمر في دراسة 

تشييد بُنى القمع والطمس والجريمة التي تهدف 

باألساس، وقبل كل شيء، إلى بعث اليأس فينا. 

 

 كاتب فلسطيني من حيفا

»أوسلو« أيديولوجيا وليست اتفاقيّة!

ضياء العزاوي - العراق

مجد كيال

.. وألن الهزيمة أيديولوجيّة 

وليست عسكريّة أو سياسيّة 

أو ماديّة، فاالنبعاث 

من رمادها أكثر صعوبةً

ليس هناك ما هو أخطر من أن 

يدخل اإلنسان هزيمته مزهواً 

بالنصر: إنه أسوأ أشكال الوعي 

الزائف، وأكثرها ضرراً

»اتفاقية أوسلو« وقّعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة األمريكية واشنطن 

في 13 أيلول / سبتمبر 1993 بحضور رئيس الواليات املتحدة األمريكية حينها بيل كلنتون. 

املحادثات السرّية بين الطرفين بدأت عام 1991 في العاصمة النرويجية أوسلو. وتنصّ االتفاقية 

على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية )أصبحت تعرف بـ«السلطة الوطنية الفلسطينية«(، 

ومجلس تشريعي منتخب من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. والفترة االنتقالية 

ال تتجاوز خمس سنوات. وقد اعتبر ذلك اعترافاً إسرائيلياً بوجود شعب فلسطيني له حقوق.. فيما 

التزمت منظمة التحرير الفلسطينية »بحق إسرائيل في العيش في سالم وأمن«. وتنص االتفاقية 

على »الوصول إلى حل لكل القضايا األساسية املتعلقة باألوضاع الدائمة من خالل املفاوضات«، وأن 

»إعالن املبادئ هذا يُطلق حقبة خالية من العنف«.



العربية  «الشبكة  بحسب  يناير،  ثورة  بعد  مصر  في  إنشاؤها  تمّ  جديداً  سجناً 

ملعلومات حقوق اإلنسان» في تقريرها بعنوان «هناك متسعٌ للجميع.. سجون مصر 

العسكري،  املجلس  حكم  خالل  أنشئ  واحد  سجن  منها  يناير»،  ثورة  وبعد  قبل 

والسيسي. منصور  عدلي  حكم  خالل  سجناً  و١٦  مرسي،  حكم  فترة  في  وسجنان 
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قوى  بين  تجري  كبرى  معركة  بعد  العالم  نهاية  مسألة  احتلّت 

في  ويجري  جرى  ما  هوية  تحديد  في  مهماً  دوراً  والشر»،  «الخير 

سوريا، خاصة أن املعركة إياها سوف تكون، باعتقاد املتصارعين، على 

أرضها التاريخية.

أحاديث «الفتن»

فبدءاً من منتصف العام 2011، راجت أحاديث دينية كثيرة تعتبر 

بعد  الساعة»  «قيام  أعتاب  على  سيكون  سوريا  في  سيحدث  ما  أن 

الرايات السوداء،  تحقق «أشراطها الصغرى» ومنها ظهور أصحاب 

وأن سوريا سوف تشهد معركة «نهاية العالم» التي تنبّأ بها النبي 

قبل أكثر من 1400 سنة، وأن ذلك سيكون في «داريا». تحدّث أحد 

رجال الدين في شهر رمضان 2011 أن سقوط النظام سوف يكون في 

شهر صَفَر (بعد شهور خمسة). حينها انتشر حديث الفتنة الشهير 

الذي يقول «تكون فتنة بالشام أولها لهو الصبيان، ثم ال يستقيم أمر 

الناس على شيء» (حديث ضعيف ورد في كتاب «الفتن» البن حماد 

وغيره).

قاد هذا االتجاه رجال دين وسياسيون وإعالميون على كل الجبهات، 

في  بكثرة  املوجودة  والفتن  املالحم  أحاديث  وإظهار  عملوا على نكش 

السوري  الواقع  أحداث  مع  لتتطابق  وإخراجها  اإلسالمية،  األدبيات 

الراهن، فامتأل الواقع االفتراضي (وسائط التواصل االجتماعي) وكذلك 

الحقيقي (الكالم بين الناس) بهذه األحاديث التي أخرجت من سياقها 

التاريخي بعسف ومن دون التحري عن مصداقيتها، لتتصدّر املشهد 

تدريجياً، مزيحةً الحراك عن رؤيته األساس وهي رفع الظلم والسعي 

للعدالة والديمقراطية، إلى رؤية ارتكاسية غرائبية.

.. عاملياً

لم تكن هذه األحاديث بجديدة على الواقع السوري ـ والعربي ـ غير 

ونهاية  الخراب  فأحاديث  الالتاريخية.  الرجعات  هذه  تجاه  املحصَّن 

الهشاشة  على  متغذيةً  قديماً،  إنسانياً  وهوساً  اهتماماً  تلقى  العالم 

العقالنية  املجتمعات  في  حتى  الناس  منها  ينجو  ال  التي  الفكرية 

والعلمانية. وكثيراً ما تناقل اإلعالم قصصاً عن آالف من البشر ذهبوا 

املاضي  العام  به  تحدثّت  ما  آخرها  االنتحار،  حتى  الفكرة  هذه  وراء 

صحيفة اإلندبندنت عقب ظاهرة فلكية اسمها قمر الدم، انتشر على 

إثرها خبر نهاية العالم في بريطانيا بكثافة.

في أكثر الروايات قدماً، وردت فكرة نهاية العالم ـ دون تحري معناها 

بالدقة ـ في نبوءات «هرمس»، كما وُجدت في الزرادشتية، وتلقفتها 

املقدس،  النص  متن  في  إنتاجها  معيدةً  البابلي  السبي  زمن  التوراة 

في  ستحدث  (هَرْمَجِدُّون)  كبرى»  «معركة  أن  التلمود  في  فأضافت 

«تل مجيدو» (فلسطين) تستمرّ لسنوات سبع يحكم اليهود بعدها 

العالم، كما وردت في إنجيل متى، وفي رؤيا يوحنا على لسان املسيح 

واصفاً مجيئه املفاجئ آخر الزمان: «ها أنا آتي كلصّ! طوبى ملن يسهر، 

املوضع  إلى  يجمعهم  عريه،  فيروا  عرياناً،  يمشي  لئالَّ  ثيابه  ويحفظ 

الذي يُدعى بالعبرانية هرمجدُّون».

تتفق  متعددة  قراءات  لها  املنتظرة  للمعركة  الرسمي  اإلسالم  رؤية 

آخر  في  واملسلمين  «الروم»  بين  كبرى  مواجهة  هناك  أن  على  كلها 

أخرى  رواية  وفي  عاماً،  عشر  اثني  تمتد  فتنة  بعد  ستحدث  الزمان، 

ثمانية عشر عاماً، ثم «يخرج الدجال»، وبعد أربعين يوماً من ظهوره 

ينزل النبي عيسى ويقتله، ثم يخرج «يأجوج ومأجوج»، ويهلكهم الله 

في زمن عيسى (مراجع كثيرة).

جزء مهم من هذه األحاديث املنسوبة إلى النبي مشكوك في صحته 

بحسب كبار املحققين، إال أن هذا لم يمنع تداولها واستباحتها لكثير 

من منصّات اإلعالم واستخدامها من قبل كل طرف لتبرير انضمامه 

إلى املعارك الدائرة في البالد.

بما يخصّ سوريا

اكتساب  إلى  وتحوله  الصراع  اتساع  بعد  الطروحات  هذه  تعزّزت 

العالم  أنحاء  مختلف  من  مقاتلين  استقطب  مسلح  طائفي  منحى 

يؤمنون بأنهم يلبون النداء النبوي ليكونوا في صف الفائزين بالدنيا 

كما في اآلخرة، ويكون لهم شرف قتال «الكفار» من «النصارى ومن 

املسلمين  فسطاط  الكبرى  امللحمة  «يوم  الحديث:  يقول  وَاالهم». 

(يعني اجتماع املسلمين) في أرض يُقال لها الغوطة، فيها مدينة يُقال 

لها دمشق خير منازل املؤمنين يومئذ»، (رواه أبو داوود).

حديث آخر انتشر أيضاً بكثافة يقول: «ال تقوم الساعة حتى تنزل 

وفسر  حلب،  شمال  مناطق  من  و»دابق»  دابق»،  أو  باألعماق  الرّوم 

بعضهم األعماق بدمشق، وهذا الحديث ضعيف جداً، رفض البخاري 

بعد  انتشاره كثيراً، خاصة  يمنع  لم  ولكن هذا كله  روايته،  واألئمة 

الدخول التركي واألميركي األخير للمنطقة إيّاها، كان الالفت في هذا 

لجذب  تحديداً  الحديث  لهذا  «داعش»  تنظيم  استخدام  السياق 

املقاتلين إلى صفوفه استعجاًال للوصول إلى يوم القيامة.

املسلمين  أن  على  اتفاق  هناك  طاملا  أنه  زال،  وما  السؤال  كان 

سيحاربون الروم في هذه املعركة، فلماذا إذاً يتحاربون هم؟ وبغض 

النظر عن التشابكات الدولية في الصراع السوري وأساسها الواقعي، 

فقد ذهبت فرق متقاتلة إلى األحاديث مرة أخرى لتبرير هذا التصارع، 

يقول:  أفكارهم،  لخدمة  املتصارعون  استخدمه  حديثاً  فوجدت 

«تصالحون الروم صلحاً آمناً حتى تغزوا أنتم وهم عدواً من ورائهم، 

إنه  (قيل  تلول  ذي  بمرج  تنزلوا  حتى  وتنصرفوا،  وتغنموا  فتنصروا 

دابق) ... (ثم) يأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر 

ألفاً» وهذا حديث صحيح اإلسناد. 

يرد الحديث السابق في أدبيات الفرق اإلسالمية متفقاً عليه، ولكن 

مفردة «أنتم» في الحديث هي نقطة الخالف، حيث يعتقد كل من تلك 

(«فتقاتلون  املتممة  فالعبارة  لذلك  الـ«أنتم»،  بهذه  املعني  أنه  الفرق 

(له  العريفي  محمد  السعودي  الشيخ  يفسرها  ورائكم»)  من  عدواً 

إلى  العالم»، وعدد متابعيه على فيسبوك يصل  كتاب باسم «نهاية 

وروسيا،  إيران  تعني  أنها  على  لهم  مناظرة  في  وآخرون،  مليوناً!)   12

في حين يفسّرها بعض مشايخ الشيعة على أنها تعني أميركا وأوروبا، 

الحديث  أن  علماً  اليوتيوب،  على  هذا  من  كثير  على  االطالع  ويمكن 

ـ  ورائكم»  «من  لفظة:  في  فيها خالف  وقع  بثالث صيغ  ورد  السابق 

فوَرَد «من ورائكم، ومن ورائهم»( وفي لفظ ابن ماجه: «تغزون أنتم 

وهم عدواً» دون تحديد.

من جهة ثانية، وفي سياق الحدث السوري فال يمكن تجاهل الدور 

جعفر  وإلى  أحياناً  علي  لإلمام  يُنسب  الذي  «الجفر»  لكتاب  الكبير 

كاملة  نبوئية  سردية  يشكل  كتاب  فهو  أخرى.  أحياناً  الصادق 

لتفسير  أيضاً  املسلمين  من  كثير  بل  فقط  الشيعة  ليس  يعتمدها 

العددي  املفهوم  على  ـ  الكتاب  ـ  معتمداً  الزمان  نهاية  حتى  األحداث 

لألحرف (الجمّل) في توقّع األحداث املقبلة، ومنها املعركة الكبرى إياها 

التي يتوقع نهايتها بعد أن تغطي الدماء األرض وتستباح املدن والقرى 

الدنيا  «ويمأل  املهدي  بعدها  ليظهر  لسبع سنوات،  العربي  العالم  في 

عدًال بعد أن تكون مُلئت جوراً وظلماً».

الوظيفة الفعلية

تصعيد  لجهة  جداً  مهماً  دوراً  األخيرة»  «املعركة  مسألة  تضيف 

الشهادة  واستعجال  اآلخر،  مع  القصوى  العنفية  حدوده  إلى  اإليمان 

النبي».  مع  اجمعنا  «اللهم  و  املنتظر،  املهدي  مع  اللقاء  إلى  للوصول 

ولذلك، فإن الداعية الكويتي طارق سويدان (وهو حائز على دكتوراه 

في هندسة البترول من جامعة في الواليات املتحدة) نصح السوريين 

في مناظرة له مؤخراً، بالعودة إلى بالدهم للمشاركة في هذه املعركة 

كي ال يكونوا من «الثلث الفار»، مصداقاً لحديث نبوي عن مجريات 

املعركة يقول: «فيهزم ثلث ويفرّ، وهذا الثلث ال يتوب الله عليهم أبداً، 

ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله، ويفتح الله على ثلث».

 كاتب من سوريا

«األهرام»  األشهر مصرياً ودولياً،  الجريدة  األخيرة من  الصفحة  في 

مملوكة  جريدة  وهي  كاملة،  صفحة  نصف  مساحة  وعلى  اليومية، 

ضخماً  إعالناً  الحالي  الشهر  أوائل  التعليم  وزارة  نشرت  الدولة،  من 

باللغة العربية وآخر باللغة اإلنكليزية تذكر فيه أنها قررت فتح أبواب 

التقدم للشركات واألفراد لبناء املدارس، في إطار «مشروع قومي كبير» 

(سُمّي «املشروع القومي ملدارس اللغات»). وأكّد اإلعالن على فتح الباب 

عقب إجازة عيد األضحى وتحديدا في 21 أيلول / سبتمبر أمام جميع 

مما  واإلنكليزية،  العربية  باللغتين  اإلعالن  املستثمرين. كان هذا نصّ 

الدولية  والشركات  األجانب  املستثمرين  أمام  الباب  فتح  منه  يُفهم 

وضعتها  التى  الشروط  وفق  التعليمية  العملية  سوق  إلى  للدخول 

الوزارة ملنح املوافقة والتراخيص، وقبلها توفير األرض من جانب وزارة 

التعليم وبمعاونة أجهزة الحكم املحلي.

مستثمرون في التعليم العام

ووصف وزير التربية والتعليم املشروع الجديد، وهو األول من نوعه، 

بأنه  قليلة  بأيام  اإلعالن  في حوار معه عقب عقده ملؤتمر صحافي بعد 

عدة  يتضمّن  وهو  التعليم،  تطوير  برنامج  تنفيذ  في  هامة  «خطوة 

فى  للمشاركة  املستثمرين  لتأهيل  األولى  املرحلة  ستكون  مراحل. 

مشروع بناء املدارس على أن يتم فتح باب التقدم بعد ذلك لبناء 200 

الحالي».  العام  خالل  تاليتان  مرحلتان  تتبعها  أولى  كمرحلة  مدرسة 

وقال الوزير «أن الدراسة ستكون باللغات األجنبية، ولن يُترك تحديد 

أعدّت  وإنما  ملزاج كل مستثمر»،  أو  للعشوائية  الدراسية  املصروفات 

تحديد  وتمّ  املستثمرون،  بينها  يختار  عدة  مختلفة  نماذج  الوزارة 

«بما  سنوياً،  املئة  في   30 إلى   20 من  حوالي  بنسبة  ربحهم  هامش 

بيّنت  للمشروع  الجدوى  دراسة  أن  وأضاف  مُجزياً».  عائدا  يحقق 

بداية  عند  دفعها  التي  استثماراته  استعادة  للمستثمر  يمكن  أنه 

التشغيل والتجهيزات بعد 7 إلى 8 سنوات فقط.  ولم يحدّد الوزير 

حجم املصروفات السنوية للطالب، ولكن تردّد في أروقة الوزارة أنها 

دوالراً).   850 من  يقرب  ما  (أي  سنوياً  للتلميذ  جنيه  آالف   6 حوالي 

ويمكن أن ترتفع عن ذلك طبقاً ملوقع املدرسة. فاملصروفات في منطقة 

القاهرة الجديدة ستكون أعلى من منطقة الجيزة مثًال. وقال الوزير إنه 

تمّت دراسة املشروع من كل الجوانب مع وزارات االستثمار واملالية 

األراضي  أن  أساس  على  التراخيص،  مشكلة  لتذليل  املحلي  والحكم 

والتجهيزات،  البناء  املستثمر  يتولّى  أن  تقرر  ولذلك  دولة».  «أمالك 

كما يتولى اإلدارة وضع اللوائح والتشغيل، على أن تعود املدرسة الى 

الدولة بعد 40 عاماً من بدء التشغيل. وأضاف الوزير «أن امللف الذى 

يقع فى 300 صفحة كاملة يضع األسس وحق الدولة واملستثمرين، 

وتمّ وضع حد أقصى للمستثمرين لالنتفاع بأراضي الدولة بعدد 12 

مدرسة حتى ال يكون هناك احتكار في املشروع لصالح أحد!».

«ليست خصخصة» ولكن..

التعليم اآلن  ملا هو موجود في  التعليم وجود خصخصة  ونفى وزير 

نبدأ  جديدة  ورؤية  مشروع  «هناك  وإنما  ومدارس،  مؤسسات  من 

بتطبيقها اآلن، وهو املشروع القومي للمشاركة مع املستثمرين لبناء 

مدارس اللغات. وفي الوقت نفسه ستظلّ الوزارة ملتزمة ببناء املدارس 

العام  هذا  تم  إنه  بل  العربية،  باللغة  تدرّس  التي  املجانية  الحكومية 

رفع موازنة بناء الفصول لتصل إلى 20 ألف فصل، وذلك كجزء من 

الوزير  وحاول  املدرسيّة».  املباني  في  العجز  لسدّ  األجل  طويلة  خطة 

على  املشروع  طرح  حول  بالنفي  يحسم  لم  أنّه  إال  واضحاً،  يكون  أن 

املستثمرين باللغة االنكليزية وهل يعني فتح باب االستثمار للشركات 

والهيئات الدولية األجنبية، وليس العربية فحسب، للدخول في سوق 

االستثمار التعليمي تحت الفتة «املشروع القومي»؟ وهل املشروع (وهو 

النقد  باالتفاق مع صندوق  له عالقة  الحالية)  الحكومة  جزء من خطة 

الدولي الداعي دائماً لتقليص اإلنفاق واالستثمارات في قطاع الخدمات.

مدارس دولية يملكها الجيش

اإلعالن  أيضاً  اللغات، تمّ وألول مرة  القومي ملدارس  بجانب املشروع 

عن أول مدرسة متكاملة من الحضانة حتى الثانوي يمتلكها الجيش 

بتدريس  تقوم  وهي  الدولية»،  بدر  «مدارس  عليها  وأطلق  املصري 

واألميركي.  اإلنكليزي  التعليم  نظامَي  وتحديداً  األجنبية  املناهج 

واملدرسة فتحت أبوابها لقبول الطالب الجدد أو حتى التحويالت إليها، 

وتقع في منطقة السويس وعلى بعد أقل من ساعة من القاهرة الجديدة 

مع  حوار  وفي  القادمة.  الفترة  في  افتتاحها  املزمع  اإلدارية  والعاصمة 

مسؤولة امللف اإلداري باملدرسة قالت «إن املدرسة فتحت أبوابها منذ 

الوحيد  املالك  وأن  اإلعالن عن ذلك وقتها،  يتمّ  لم  املاضي ولكن  العام 

أُسندت إلى مدنيين. وأكدت وجود  هو الجيش املصري ولكن اإلدارة 

املناهج األجنبية وأنه أيضاً سيدرّسها مدرّسين أجانب، وأن املدرسة 

الثقافي  باملركز  املمثل  البريطاني  الجانب  موافقات  على  حصلت 

«كامبريدج»،  نظام  سيما  ال  اإلنكليزية،  املناهج  لتدريس  البريطاني 

للنظام  بالنسبة  االعتماد  على  للحصول  الطريق  في  زالت  ما  ولكنها 

األميركي. أما بالنسبة للمصروفات الدراسية، فإنها تبدأ من 20 ألف 

جنيه مصري ملرحلة رياض األطفال وحتى 30 ألف جنيه ألعلى مرحلة 

دوالر  آالف   3 إلى  دوالر   2500 بين  املصروفات  تتراوح  أي  باملدرسة. 

في  وهي  املدرسة)  (أتوبيس  االنتقال  مصروفات  بخالف  وذلك  سنوياً 

أنه  إال  الدراسية.  الكتب  بجانب مصروفات  دوالر سنوياً   500 حدود 

سيتوفر حسم ألبناء القوات املسلحة وأقاربهم في حدود 25 في املئة 

من قيمة املصروفات السنوية، وكذلك ملن له أكثر من شقيق باملدرسة. 

أما الصفحة الرسمية للمدرسة على موقعها اإللكتروني فتوجد عليها 

من  تأسيسها  وأنّ  املدرسة،  أهداف  تشرح  األمور  أولياء  إلى  رسالة 

تقدم  مدرسة  أفضل  تكون  أن  أجل  من  هو  املصري  الجيش  جانب 

تعليماً دولياً أجنبياً ألغلبية  الشعب، واملدرسة تعِد بتقديم أعلى جودة 

التي ستحرص عليها  القيم  تعليمية ممكنة، وذلك من خالل عدد من 

املدرسة، والتي ستضم مسرحاً كبيراً ومكتبة ومالعب رياضية وحمام 

العلم  أسفل  واألميركي  اإلنكليزي  العلَمين  وضع  وسيتم  سباحة.. 

املصري في بهو املدرسة!

ويتساءل املتخصصون ليس عن مغزى استثمار الجيش في التعليم 

الخاص (والذي يتمّ ألوّل مرة) وإنما عن اختيار نماذج املناهج األجنبية 

وليس املنهج املحلي. فهل ستكون تلك خطوة لتطوير التعليم الوطني 

واستيراد املناهج ونظم التعليم املتقدمة لجميع الطالب؟

 صحافية من مصر مختصة بالتعليم

«املشروع القومي ملدارس اللغات الدولية»!

كمال شاهين

إيمان رسالن

ضياء العزاوي - العراق

هل اقتربت «نهاية العالم» حقاً؟

تضيف مسألة «املعركة األخيرة»

دوراً مهماً جداً لجهة تصعيد اإليمان

إلى حدوده العنفية القصوى مع اآلخر

فكـــرة

«ميت شماس هي إحدى القرى التابعة ملركز الجيزة في محافظة 

الجيزة في جمهورية مصر العربية. حسب إحصاءات سنة 2006، 

بلغ إجمالي السكان في ميت شماس 10383 نسمة، منهم 5343 

عن  ويكيبيديا  موقع  لنا  يقدّمه  ما  كلّ  هذا  امرأة».  و5040  رجل 

أنشأ  من  لها  يلتفت  لم  جميلة  مبادرة  فيها  لكنّ  املصرية.  القرية 

عندما  دائماً  شحيحة  تكون  (التي  املعلومات  موقع  على  صفحتها 

تكون مكتوبة باللغة العربية). املبادرة هي مجلّة تجمع أخبار القرية 

يعرف  من  فيقرأ  األهالي،  على  مجاناً  توزيعها  ويجري  الصغيرة 

القراءة لنفسه وللذين ال يعرفونها. هذا وحده قد يبدو عاديّاً وغير 

مؤثّر، لكن ماذا لو عرفنا أنّ وراء املجلة طفلة في العاشرة من عمرها 

تقول إنّها صحافيّة وأنّ هدفها تغيير صورة قريتها في اإلعالم: قرية 

غارقة في الفقر والتلوث بسبب الصرف الصحي املطل وقلة املياه. 

في  القراءة  تعلّم  بدأت  التي  الفتاة  هذه  اسم  هو  محمّد  حسناء 

كانوا  األهالي  معظم  ألنّ  القرية،  شيوخ  أحد  أنشأه  الذي  الكتّاب 

يمتنعون عن جعل بناتهن تذهبن إلى مدارس القرى املجاورة نظراً 

نسبة  جعل  ما  شماس.  ميت  في  للفتيات  فقط  مدرستين  لوجود 

تسرّب الفتيات من التعليم تصل إلى 89 في املئة. املطالَبات بإنشاء 

الشيخ  أنشأ  أن  فكان  الحكومة،  من  استجابة  تلقَ  لم  أكثر  مدارس 

الذي  الشعر  من خالل  للّغة  بدأ حبّ حسناء  هناك  الكتّاب.  بيومي 

كان الشيخ يلقيه، وبعد فترة بدأت تحبّ القراءة أكثر وقد وجدت 

بالجرائد  تزوّدها  بدأت  التي  سهى  الكبرى  أختها  من  تشجيعاً 

املجلة،  تأسيس  حلم  في  شريكتها  صارت  ثمّ  الجيب  وبروايات 

وعندما صار العدد األوّل جاهزاً أطلعتا الشيخ بيومي عليه فشجّعهما 

وقرّر طباعة املجلة على حسابه.

في  الصغيرة  القرية  أهل  يعبّر عن رغبة  ألنّه  مثير  املشروع   هذا 

من  تأتي  التي  التصنيفات  ورفض  بأنفسهم،  أنفسهم  عن  التعبير 

بكالمٍ عموميّ عن  منها  ما ويخرجون  قرية  يزورون  قد  صحافيين 

الفقر والتلوث ويغفلون حاالت تضامن بوجه الظروف الصعبة وإهمال 

يستثمر  أن  زوجته  نصحته  الذي  بيومي  الشيخ  قصّة  الحكومات. 

الحصول  سبل  بهن  ضاقت  الالتي  قريته  بنات  تعليم  في  معرفته 

على التعليم بشكلٍ طبيعي، كانت لتكون أكثر أهمّية من الحديث 

نوت  التي  الفاضلة»  «املدينة  كمشروع  تجميليّ  مشروعٍ  فشل  عن 

أجيال  القرية. وهي قصة نساء مبادرات ومن  الحكومة تطبيقه في 

له  وهذا  الطفلة،  للصحافية  الكبرى  واألخت  الشيخ  زوجة  مختلفة: 

أهميته في تأصيل روح املبادرة، وهي مبتدأ كل شيء. «ميت شماس 

دي فيها كل حاجة.. احنا عيلة واحدة.. بنكون جنب بعض في كل 

حاجة.. بنزرع وناكل من أرضنا، وبنحل مشاكل إهمال الدولة لينا 

بنفسنا»، هكذا تقول الصحافية حسناء محمّد عن قريتها.

مجلة في قرية تصدرها طفلة

ربيع مصطفى

راجت أحاديث دينية كثيرة تعتبر أن ما 

سيحدث في سوريا سيكون على أعتاب «قيام 

الساعة» بعد تحقق «أشراطها الصغرى»



قـضـيــــة

3 الـخمــيــــــس
ألف سجين سياسي في السجون املصرية ـ من أصل العدد 

«الشبكة  تقرير  حسب  آالف،   ١٠٦ وهو  للسجناء  اإلجمالي 

 ٥٦ نحو  أن  يعني  مما  ـ  اإلنسان»  حقوق  ملعلومات  العربية 

سياسيون. سجناء  هم  املساجين  مجمل  من  املئة  في 

عزوف عن الحياة السياسية والتنظيمية والعامة؟
أثارت نتائج استطالعات الرأي العام التي نشرها «مركز 

العالم العربي للبحوث والتنمية» (أوراد) في شهر نيسان/ 

ابريل املاضي، وتتعلق بتدني مشاركة الشباب في الحياة 

السياسية والتنظيمية (الحزبية)، والعمل املجتمعي عامة، 

كونها  بسبب  واالندهاش،  االستغراب  من  واسعة  موجة 

وضعت عالمات استفهام كبيرة حول أسباب هذا العزوف 

للشباب الفلسطيني (15 ـ 29 سنة).

ليست  والتوصيفات  النتائج  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 

لكن  األحزاب،  قيادات  لدى  معروفة  غير  وليست  بجديدة 

مختلفة،  وتفسيرات  أبعادا  لها  ليعطي  جاء  ربما  توقيتها 

الهبة  مصير  حول  واآلراء  التساؤالت  ظل  في  وخاصة 

أكتوبر   / األول  تشرين  في  انطلقت  التي  الجماهيرية 

2015. ومن املتفق عليه أن خاصية العزوف هذه أو السمة 

تكاد تنتشر في كل الوطن العربي. فالفئة العمرية املذكورة 

املئة من املجتمع الفلسطيني، وال  تشكل أكثر من 30 في 

تفوقها إال الفئة العمرية من (صفر-  14 سنة) والتي تبلغ 

املركزي  للجهاز  وفقا   2015 عام  منتصف  في  نسبتها 

نحو  أن  يعني  وهذا  املئة.  في   39.4 الفلسطيني  لإلحصاء 

بين  عمره  يتراوح  الفلسطيني  املجتمع  من  املئة  في   70

صفر و29 سنة. أما الذين يزيدون عن 60 عاما فال تتجاوز 

نسبتهم 5 في املئة. والنسبة الباقية (25 في املئة) تخص 

الفئة العمرية من 30 - 59 سنة.

وبنظرة سريعة على متوسط أعمار قادة منظمة التحرير 

والفصائل واألحزاب، سنجد أن أغلبيتهم الساحقة تزيد 

على 60 عاما بل هي في النصف الثاني منه، ما يعني أن األقلية 

العمرية في فلسطين (5 في املئة) تقود وتتحكم وتستأثر 

بل  الفلسطيني،  املجتمع  من  املئة  في   95 على  وتسيطر 

وتقرر مصيرهم. ولعل هذه من أولى املعضالت التي تواجه 

االنفتاح  دون  وتحول  حالياً،  الفلسطيني  الوطني  النضال 

الثورة  الدوام وقود  الذين شكلوا على  على جيل الشباب 

العقود الطويلة للنضال  وأبقوا على جذوتها مضيئة عبر 

النضال  مهام  قاد  الذي  فالجيل  الفلسطيني.  التحرري 

نكبة  إثر  على  املسؤولية  وتحمل  والتحرري  الوطني 

1948 وما تبعها من مرحلة التحرر والتخلص من الهيمنة 

عمره  وكان  العربي،  الوطن  تعم  كانت  التي  االستعمارية 

تسليم  في  فشل  وهناك  عاماً.  الثالثين  يتجاوز  ال  آنذاك 

التاليين  للجيلين  الوطني  والكفاح  النضال  ومهمات  راية 

عموم  زج  وأهمية  مبدأ  من  انطالقا  ديموقراطية،  بطريقة 

الشعب باملشاركة في تحمل املسؤوليات الكفاحية وعدم 

السبعينيات،  عقد  اآلن  معظمه  تجاوز  جيل  في  حصرها 

ومنهم من دق أبواب الثمانينيات مفتخرا ومستبدال فكرة 

االكتفاء أو االستقالة أو التقاعد بعبارة «مت وأنت قاعد». 

أمام  وطويال  مليا  الوقوف  الضروري  من  بات  فقد  لذا 

أدت جميعها  التي  املبررات  األسباب و/أو  الحيثيات و/أو 

الحزبية  املشاركات  عن  الشباب  عزوف  إلى  وتدريجيا 

والتنظيمية الفعالة وامللموسة، بما في ذلك عدم املشاركة 

فلسطين.  في  العامة  واملجتمعية  السياسية  الحياة  في 

وهناك نقطة على جانب كبير من األهمية أهملتها قيادات 

أن  وهي  استثناء،  دون  من  العربية  واألنظمة  األحــزاب 

وانتشار  والتنموي  القومي  النهضوي  املشروع  فشل 

الفقر والبطالة والقمع وبيروقراطية األحزاب نفسها، دفع 

الشباب إلى تحبيذ فكرة الهجرة نحو الدول الغربية والتي 

وتقسيم  وتشتت  تخلف  وراء  الرئيس  السبب  كانت 

وضياع فلسطين والعديد من األقاليم واملناطق الجغرافية 

فإن  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  للجهاز  فطبقا   (...)

 (29  15-) العمرية  الفئة  من  الشباب  من  املئة  في   23.6

غزة  قطاع  في   37) للخارج  بالهجرة  الرغبة  لديهم  سنة 

في القطاع مقابل 15.2 في املئة في الضفة الغربية). وتأتي 

البلدان  مقدمة  في  األميركية  املتحدة  والواليات  السويد 

التي تشكل مقاصد للهجرة النهائية...

الحيثيات واملبررات

أسباب  حول  كثيرة   ودراســات  أبحاث  نُشرتْ   (...)

الفعالة  إحجام قطاعات واسعة من الشباب عن املشاركة 

من  الطوعي  والخروج  النضال،  ومفاصل  محطات  بكل 

الحياة  هوامش  على  والوقوف  واملواجهات،  التأثير  دائرة 

السياسية والكفاحية. وقد تحولت مشاركة الشباب إلى 

ما يشبه فورات الغضب أو االنتفاضات الشعبية املوسمية 

املؤقتة وغير املمتدة و/أو الدائمة مع أن بعضها كان كبيرا 

والوحشية  العدوان  على  فعل  كرد  نجم  سواء  ومؤثرا، 

ومن  العربية.  األمن  أجهزة  لقمع  كنتيجة  أو  اإلسرائيلية 

أن  والسياسيين  والباحثين  املحللين  بين  عليه  املتفق 

أسباب  تجمع  كبيرة  مشتركة  وعوامل  سمات  هناك 

عزوف الشباب عن املشاركة الفعالة في الحياة السياسية 

والتنظيمية لألحزاب العربية وبين مثيالتها الفلسطينية. 

وبدون الدخول في التفاصيل، فإن نسبة مشاركة الشباب 

ما  العربية  الدول  عموم  في  املذكورة  العمرية  الفئات  من 

واألردن  كفلسطين  بعضها  وفي  املئة  في   8 دون   زالت 

أسباب  بين  كبير  تشابه  هناك  وكان  املئة.  في  الـ5  دون 

االنتفاضات الشعبية الشبابية التي كانت تجري في بعض 

األسعار  رفع  انتفاضة  املثال  سبيل  فعلى  العربية.  الدول 

في مصر في شهر كانون الثاني/ يناير 1977، وانتفاضة 

الخبز والجوع في تونس عام 1979، ويمكن مقارنتهما بما 

إثر خفض  على  عام 1989  (معان)  األردن  في جنوب  جرى 

في  وملموسة  كبيرة  ارتفاعات  وحدوث  الدينار  قيمة 

األسعار (...). 

وراء  كانت  التي  والحيثيات  األسباب  تقسيم  يمكن 

عزوف الشباب عن االنتماء الحزبي والعمل التنظيمي إلى 

االجتماعية  للبيئة  تعود  األولى  رئيسة:  مجموعات  ثالث 

في  تعمل  التي  (التربية)  والتنشئة  الدينية  والثقافة 

 (...) والحركات  والفصائل  األحزاب  ظلها وتحت سقفها 

التنظيمية،  وبنيتها  نفسها  األحــزاب  تخص  والثانية 

الحزبية  للحياة  الناظمة  الداخلية  العالقات  فيها  بما 

مجمل  على  وتأثيرها  القيادية  الهيئات  انتخاب  وأسلوب 

الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية، وضعف قدرتها 

التأثيرية على التغيير، والثالثة تخص الطفرات والتحوالت 

وتكنولوجيا  االتصاالت  عالم  في  حدثت  التي  الهائلة 

املعلومات واملعرفة، وخاصة أمام انتشار شبكات التواصل 

ووسائل  االفتراضي»)،  «العالم  عليه  أطلق  (ما  االجتماعي 

اإلعالم ومحطات البث املباشر من املحطات الفضائية التي 

األولويات  ترتيب  وإعادة  الشباب  أدمغة  غسل  على  تعمل 

(...). وهذا يعكس  واالهتمامات لديهم على مدار الساعة 

ثقافة الطبقة الحاكمة.. 

 كاتب من فلسطين، القدس

 

& ينشر باالتفاق مع مجلة «شؤون فلسطينية».

& هذه مقدمة النص مع بعض االختصار.

& النص الكامل على موقع مجلة «شؤون فلسطينية».

محمد خضر قرش

60
جغرافيا الغناء في اليمن

صنعاء  إال  السياسة  صنعاء  من  وأعقد  أصعب  شيء  ال 

الفن. الرقصة الشهيرة «البرع» املنتشرة في شمال اليمن 

بشكل كثيف ولدى القبائل التاريخية، هي مثال على ذلك، 

فما ينسج هذا «البرع» املعقد هو شيء أكثر تعقيداً و جماًال 

منه: العود والغناء الصنعاني. 

نقش في الحجر

الغناء  العشرين كان محبو  القرن  األول من  النصف  في 

بمدينة صنعاء يجتمعون سراً في األقبية أو في أعالي املنازل 

الغناء كان من  املرتفعة، منعاً الحتمال الوشاية بهم. وألن 

ضمن املحظورات الدينية واالجتماعية، فإن مدرسة الغناء 

لنخبة  نخبة  صنيعة  لكونها  أداء،  األصعب  هي  الصنعاني 

وليست فناً شعبياً يستجدي الرواج بين أوساط العامة. 

فقد كان اإلنشاد الديني متعة العامة، دون الغناء. ذلك أن 

الغناء لم يكن يؤديه غير اليهود حتى رحلتهم التاريخية 

إلى  منهم  ألفاً   50 نقلت  التي  الريح»)  («بساط  املشهورة 

تل أبيب أواخر األربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن 

الدنيا  االجتماعية  الشرائح  املسلمون من  أو كان  املاضي. 

بالطبقات  ال تليق  التي  األعمال واملهام  أداء  مَن يتولى  هم 

في  وخاصة  حينها،  اليمني  املجتمع  ثقافة  حسب  األعلى 

إسرائيل  في  اليمنيون  اليهود  زال  وال  الشمالية.  املناطق 

يؤدون األغاني اليمنية بألحانها األصلية حتى اليوم، ولهم 

جمهور واسع داخل اليمن، وحتى في بلدان أوروبية بعد 

 - إسرائيليين  وفنانين  فنانات  يد  على  بعضها  تطوير 

التي  والفرقة  جوالن،  وتسوين  هزاع،  عفراء  مثل  يمنيين 

.Yemen Blues  ،تشهد شهرة عاملية اليوم

األصوات  عن  األغاني  كتاب  في  األصفهاني  يتحدث 

مناطق  في  لها  اليمني  طويس  وأداء  الثمانية،  اليمنية 

الحجاز، باعتبارها األلحان التي تفرّعت عنها ألحان أخرى 

منه  نهلت  أصلياً  فنياً  مصدراً  كانت  اليمن  أنّ  أي  الحقاً، 

وعلى  األخرى..  العربية  الجزيرة  بلدان  في  الفن  جداول 

وانحسار  انتشار  بمراحل  الغناء  مرّ  فقد  ذلك  من  الرغم 

حسب طبيعة الحاكم في اليمن. لكن ذلك لم يمنع الثراء 

والتنوّع بين منطقة يمنية وأخرى، وهذا منذ زمن سحيق، 

وحتى  موسيقية.  أدوات  قديمة  نقوش  تضمّنت  حيث 

مطلع القرن املاضي، كان العود اليمني الخاص ذو األربعة 

أوتار هو ناقل األلحان من جيل آلخر. 

-1870 الفترة  فخالل  الغناء.  الحكام  كل  يحظر  لم 

كان  لليمن،  العثمانيين  حكم  مراحل  آخر  وهي   ،1918

وضباطهم،  األتراك  بمباركة  يتقنون  ما  يؤدّون  الفنانون 

خاصة ذوي األصول العربية. حظر األئمة بعدها الغناء، إال 

الذي حكم شمال  الدين  بن يحيى حميد  أحمد  اإلمام  أن 

الخاص،  وشاعره  فنانه  له  كان   (1962-1948) اليمن 

ظهور  بعد  صوته  تسجيل  رفض  الذي  الساملي،  أحمد 

 ،1938 العام  منذ  عدن  في  لألسطوانات  «أوديو»  شركة 

وأبرز  املرحلة،  تلك  أصوات  لتوثيق  الذهبية  الفترة  وهي 

روادها في الفن السلطان أحمد فضل القمندان الذي تمرَّد 

على كل تقاليد األسر السلطانية وكتب قصائده الغنائية 

ولحّنها وأدّاها بصوته حتى وفاته في العام 1943.

املدارس

باملواسم  املرتبط  اليمني  الفولكلور  عن  النظر  وبغضّ 

الزراعية واملناسبات، هناك ثالث مدارس فنية غنائية تتفرّع 

واللحجية  (شرقاً)  الحضرمية  وهي  أخرى،  مدارس  عنها 

الحضرمي  الفن  تأثر  وقد  (شماًال).  والصنعانية  (جنوباً) 

أداها  التي  ألحانه  على  حتى  وتظهر  الهندية  باملوسيقى 

الفن في  تأثر  املاضي. كما  القرن  محمد جمعة خان مطلع 

لحج وعدن املتجاورتين باملوسيقى األفريقية.

  إال أن صنعاء البعيدة عن العالم ومرافئ السفن ظلت أكثر 

القرن  ثالثينيات  منذ  وعودها  خصوصيتها  على  محافظة 

والفنانين  للفن  فريداً  حضناً  عدن  مثلت  وحين  املاضي. 

في كل اليمن، هاجر إليها فنانو الشمال اليمني للتسجيل 

شماًال،  املتوفر  غير  الحر  واألداء  واالختالط  واالستماع 

مَن ضبط متلبساً بحيازة  أنه كان يتعرّض للسجن  ذلك 

وكانت  تحطيمها،  بعد  (فونوغراف)  موسيقية  أسطوانة 

الزيارات سرية غالباً، فانتقلت مدرسة الفن الصنعاني إلى 

عدن وتركت بعضها هناك، لتتاح إرثاً وأسلوباً ملن شاء من 

الفنانين، وتمر بعملية تطور مكثفة ألول مرة في تاريخها. 

بفضل  حضرموت  في  الفن  مدرسة  روائع  وانتشرت 

صوفية هذه املدينة الغارقة في التاريخ (ويقال لها مانهاتن 

الصحراء!): حنجرة أبو بكر سالم بلفقيه وألحان أبو بكر 

املحضار منذ منتصف القرن املاضي. لقد أعاد ذلك للدان 

الحضرمي جالله الذي كاد أن يسقط بفعل تأثير املوسيقى 

العربي على يد  الهندية، وانتشر الدان في بلدان الخليج 

أيدي  على  للسطو  تعرّض  بل  أنفسهم.  الخليج  فناني 

التراث»، ولتقارب  بعضهم كمحمد عبده، باعتبارها «من 

األساليب الفنية، بعد انتقال الصوت األول من حضرموت 

حيث  مباركة،  سرقة  ولكنها  عقود.  قبل  البحرين  إلى 

طور هؤالء بفعل اإلمكانيات املتاحة لهم في اللحن واألداء، 

فظهرت الكلمات اليمنية التي أصبحت هنا مجرد كلمات 

وشجواً.  طرباً  أكثر  ووقع  جديد  بشكل  التراث»!)  («من 

اليمنية  أيضا منحها هويتها  بلفقيه  أبو بكر سالم  أن  إال 

بعد أن تلقى من فيضها األول في عدن بين 1958-1956 

وظل الفن اللّحجي أكثر حضوراً في مناطق جنوب اليمن 

لخفته وإيقاعاته الراقصة، حتى أصبح يحتل مكانة قوية 

في املناطق الجنوبية للسعودية التي تغني لفيصل علوي 

بجنون، وترتدي عقود الفل أيضاً.

التصوف

وريمة)  ووصابين  وإب  (تعز  اليمن  وسط  مناطق  في 

وغربها (تهامة)، شهد الغناء طفرة في القرن الرابع عشر مع 

رعاية الدولة الرسولية للثقافة بشكل عام وعدم تجريمها 

سائداً  يكن  لم  للمجتمع  الفئوي  التقسيم  أن  ذلك  للغناء. 

كمناطق شمال الشمال التي تعد كل من يمتهن الفن دونياً 

مساحة  ترك  ما  أعلى،  طبقة  من  الزواج  له  يمكن  ال  منبوذاً 

في  الفني  املشهد  لتصدُّر  حينها  اليمنيين  لليهود  مفتوحة 

الشمال. إال أن الكراهية الدينية للغناء كرست ثقافة اإلنشاد 

في  األبرز  الصوفية  ومنشدو  شعراء  ظهر  أن  فكان  الديني، 

اليمن حتى اآلن، مثل عبد الرحيم البرعي وأحمد بن علوان. 

أتباع صفي الدين بن عربي  لكن الرسوليين كانوا يمنعون 

ومريديه من الشعر الصوفي املجرد، فكان الشعر املحسوس 

الغزلي مغلفاً برغبة صوفية كبديل لم يزل يردّد حتى اليوم 

في أفراح اليمنيين وأحزانهم، خاصة في املناطق الوسطى. 

املدرسة  هذه  تراجع  إلى  مؤخراً  االهتمام  ضعف  أدى  وقد 

اإلبداعية لصالح املوشح الصنعاني.

القرون  عبر  الصوفي  اإلنشاد  انتشر  حضرموت  وفي   

فانتشار  ومصنعه.  الحضرمي  الفن  مصهر  هو  وكان 

تراثاً  الفن  هذا  من  دينية صوفية) جعل  (مدارس  األربطة 

ال ينقطع، وهو بدرجة كبيرة متقارب مع اإلنشاد التهامي. 

إنشادية  دينية/  سنوية  مهرجانات  املناطق  هذه  وفي 

مستمرة ولو في ظل غياب االهتمام الرسمي. فرأس السنة 

الهجرية ومولد الرسول ومنتصف شعبان وجمعة رجب.. 

على  شعرية  إنشادية/  مهرجانات  إلى  تتحوّل  مناسبات 

كل املستويات. لكن املوسيقى فيها ال تزال فعًال شيطانياً، 

باستثناء ما قلّدته عنها فرق فنية وأدخلت عليه املوسيقى.

باعتبار  بقوة  حضوره  تعزّز  فقد  الصنعاني  املوشح  أما 

فيها  واالنتشار  الظهور  وفرص  اليمن،  عاصمة  صنعاء 

الصنعاني  املوشح  ويتميّز  أقرب.  إليها  واإلعالم  أوسع، 

الشعر  من  مختلفة  أوزان  واستخدام  األداء  بجماعية 

والعامية  الفصحى  اللغة  بين  (الحميني)، وهو شعر يمزج 

ويلتزم التسكين غالباً، وأبرز مَن كتبه كانوا قضاة وعلماء 

من طبقة ثقافية مميزة كمحمد بن عبد الله شرف الدين، 

فاستطاع  العنسي..  والقاضي  اآلنسي  الرحمن  وعبد 

األتراك  بعض  أن  حتى  وتطوره،  حضوره  على  املحافظة 

الذين عملوا في ظل االحتالل العثماني لليمن أتقنوه وبرعوا 

فيه ونافسوا أشهر شعرائه كما هو حال حيدر آغا.

مدرسة كوكبان

للفن  آخر  في مدينة كوكبان، شمال صنعاء، يقع مركز 

أشقاء)  (ثالثة  الكوكباني  الثالثة  اشتهر  وقد  الغنائي، 

يشكلون فرقة واحدة متكاملة. وشبام كوكبان هي أيضاً 

من  متميّز  كفرع  والديني،  الغزلي  الحميني  للشعر  معقل 

حمود  محمد  الفنان  استطاع  الصنعاني،  الفن  مدرسة 

القرن  تسعينيات  حتى  لعقود  عرشه  تربع  الحارثي 

املاضي، ويتميز أيضا هذا الفرع بابتكاره رقصاته الخاصة 

املصاحبة لغنائه، وأيضاً بجرأة الكلمات الغنائية مقارنة مع 

املتعلمين  طبقة  من  وشعراؤه  اليمني.  االجتماعي  التحفظ 

الذين هم علماء دين وقضاة باعتبار العلوم الدينية حينها 

تظهر  فلم  الدينية،  واملدارس  بالكتاب  االلتحاق  غاية  هي 

منتصف  قبيل  إال  اليمن  في  والنظامية  الحديثة  املدارس 

القرن املاضي، باستثناء مدرسة األيتام.

تطورت اإليقاعات املوسيقية التي تؤدى في اليمن بشكل 

تلقائي عبر األداء والتذوق، وليس عبر الدراسة والتطوير 

أخرى.  بلدان  في  كما  علمي،  جهد  على  القائم  املقصود 

بطريقة  يتمّ  معه  التعامل  زال  ال  ثرياً  كنزاً  تمثّل  ولكنها 

بدائية، ولم تتدخل األبحاث واآلالت في إظهاره للعالم بعد، 

حسب هيثم الحضرمي أصغر عازف في «فرقة األوركسترا 

العربية»، واليمني الوحيد فيها. 

الزامل 

ورحلوا،  عظيماً  فنياً  إرثاً  تركوا  الذين  أولئك  يكن  لم 

اليمن،  في  املتتالية  والصراعات  الحروب  بأن  يعلمون 

هو  ما  لصالح  العظيم  إرثهم  وتالشي  ذبول  على  ستعمل 

به  يتميّز  ما  أيضاً، وهو  وارتجالي  سريع ومكثف وسهل 

أو  الشعر  من  بيتين  عن  غالباً  عبارة  وهذا  «الزامل».  فن 

في  وهي  محددة،  قضية  وتخدم  مناسباتية  قليًال،  أكثر 

الواقع نوع من املناظرة األدبية التي ينبغي لصاحبها معرفة 

األعراف القبلية واألصول االجتماعية، ألن أغلب مواضيعها 

أوًال  أحدهم  يؤديه  النوع.  هذا  من  قضايا  ملعالجة  يأتي 

زامل عن طريق  إلى  («البداع») ويلقيه شعراً، ثم يتحول 

أدائه امللحن بطريقة بسيطة يردّدها بعده أنصاره الذين 

الشاعر  دور  ويأتي  كورس،  كفرقة  باسمهم،  يتحدث 

اآلخر ليقوم بالشيء نفسه. وهذا النوع من الفن فرضته 

استُخدم  وإنْ  عام،  بشكل  والقبائلية  الحربية  الطبيعة 

أيضاً ألغراض إنهاء الحرب كما استخدم للحشد لها.

وينقل  يردّد  كان  الذي  الزامل  عاد  الحالية،  الحرب  في 

بعض  في  االستشهاد  سبيل  على  إالّ  يوثق  وال  شفهياً 

الدراسات األدبية. أصبح الفن األول في وضع لم يعُد الفن 

فيه غير آلة حربية مموسقة. تصدر الحوثيون (أنصار الله) 

املشهد عن طريق إصدارات نوعية من الزوامل املوجهة إلى 

ليتحوّل  مكثف،  بشكل  والسعودية  الحربيين  خصومهم 

باسم  فعليين  ناطقين  إلى  الليث  وعيسى  القحوم  لطف 

السالم.  عبد  محمد  الرسمي  ناطقها  من  أكثر  الجماعة 

وتطرب  أتباعهم،  نفوس  في  الحرب  سعار  تثير  الكلمات 

قام  رمضان  منتصف  وفي  خصومهم!  حتى  إليها  وتشد 

نارية  دراجة  سائق  على  بالقبض  تعز  في  املقاومة  رجال 

في  دراجته  على  للزوامل  استماعه  بتهمة  املعتقل  وإيداعه 

الشارع العام. وقد اشتهرت كلمات زامل مطلعه «ما نبالي، 

وعلى  عاملية»  كبرى  حرب  يعلنوها  لو  نبالي،  ما  نبالي،  ما 

مجاناً  إليها  سيستمع  بشرائها  يقم  لم  فمن  النحو.  هذا 

من  انتشاراً  وأكثر  للجماعة  تابعة  إم.  إف.  إذاعات  من 

التلفزيون حالياً لعدم توفر الكهرباء. والزامل إجماًال يحرّض 

على القتال واملواجهة والصمود، بل وعمل أي شيء.

أخيراً..

ذلك  لتكامل  مثاًال  اليمني  الوطني  النشيد  كان  ربما 

التنوع الجميل وتحوّله إلى مصفاة يرشح منها ما هو نقي 

األول  وأداؤه  النشيد  كلمات  كانت  شوائب.  دون  عذب 

أيوب طارش عبسي والشاعر عبد  الفني الشهير  للثنائي 

النشيد  أداء  تم  فقد  وللمفارقة  نعمان.  الوهاب  عبد  الله 

قبل الوحدة اليمنية بــ13 عاماً، حيث اعتمد نشيد «رددي 

اليمن  لجمهورية  وطني  كنشيد  نشيدي»  الدنيا  أيتها 

والفنان  الشاعر  بينما  (الجنوب)،  الشعبية  الديمقراطية 

تحوّل  وهو  (الشمال)،  اليمنية  العربية  الجمهورية  من 

العام  منذ  الوحدة)  (دولة  اليمنية  للجمهورية  نشيد  إلى 

يمني  فنان  كل  تميز  من  الرغم  وعلى  اليوم.  وإلى   1990

بنوع معين من الغناء، وانحسار موجة العمالقة واملجددين 

وطغيان املؤدّين املقلدين بشكل عام، إالّ أنّه ال يمكن العثور 

على فنان لم يؤد أغاني من كل مدرسة على األقل، ليسجل 

نوعاً  وتتذوق  تفضل  منطقة  كل  ألن  الشعبي،  حضوره 

الثقافية  الغناء والكلمات، كجزء من بيئتها  فنياً معيناً من 

الخاصة وإنْ في إطار الثقافة اليمنية الشاملة.

 باحث من اليمن

فارع املسلمي

حكيم العاقل - اليمن

13471 الــعــدد  ـ   2016 أيــلــول   22

Thursday September 22, 2016

الشباب الفلسطيني



ما  أنّ  أي  السودان،  جنوب  في  املشردين  عدد  شخص  مليون 

 ،2013 نهاية  منذ  مأوى  بال  السكان  من  املئة  في   20 عن  يزيد 

شخص  ألف   185 فرّ  كما  لالجئين.  املتحدة  األمم  وكالة  بحسب 

جوبا. العاصمة  في  القتال  نتيجة   2016 يوليو  تموز/  منذ 

.. بــألــف كـلــمـة

نـوافــذ

الـخمــيــــــس 4

حـلـــــم.. 

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

ـ زينة حرّايق، بورتريه ملجاهدة جزائرية ـ دحو جربال

ـ السجين مثليّ الجنس ـ عمر حاذق

ـ االنتخابات التشريعية بالجزائر وأزمة »الظرف االقتصادي« ـ محمد مرواني

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

مدونات

ريهام الشامي/ مصر الدخول االنتخابي قبل الدخول املدرسي والثقافي

نشرت  االنتخابية،  الحملة  بدء  وقبل  الترشيحات،  بدء  قبل 

الصحف املغربية هذا الخبر عشرات املرات والصيغ: »السلطات 

)اللحم(.  األرزاق  أن السلطة تقطع  أي  الخرفان«،  تمنع توزيع 

قطع األعناق وال قطع اللحم. كتبت الصحف الطيبة أن وزارة 

حملة  في  األضحى  عيد  »إحسان  استغالل  تمنع  الداخلية 

الدخول  يعيش  املغرب  أن  املهم  ألوانها«..  سابقة  انتخابية 

اللحمي، وهو أهم من الدخول السياسي واملدرسي والثقافي.

الترشيحات  وضع  بأن  الداخلية  لوزير  بالغ  أفاد  العيد،  بعد 

منه،   24 في  االنتخابية  والحملة  سبتمبر  أيلول/   14 في  يبدأ 

والتصويت في السابع من تشرين األول/ أكتوبر. وقد بلغ عدد 

املسجلين باللوائح االنتخابية 15 مليوناً و702.592 ألف ناخبة 

الناخبين  من  املئة  في   45 يسكن  الشباب.  من  ثلثهم  وناخب، 

في البوادي، لكن نسبة املقاعد التي سينتخبونها هي أكثر من 

نصف عدد أعضاء مجلس النواب. 

النقد - وعد وزير  النقود ال من  للدفع بالحملة نقدياً – من 

تمويلها.  في  الدولة  مساهمة  برفع  األحزاب  زعماء  الداخلية 

بأال  مرشح  كل  الورق،  على  كتب  مرسوم  في  الوزارة،  وألزمت 

دراسة،  حسب  دوالر.  ألف  خمسين  حملته  مصاريف  تتجاوز 

تتزايد نفقات املغاربة بـ78 في املئة في العيد والدخول املدرسي. 

ألنه سينفق  نفقاته،  على  القاعدة  هذه  للبرملان  املرشح  سيطبّق 

سيشتري  املدرسي.  والدخول  العيد  فرحتَي  في  الكثيرين  على 

اللحم ال األدوات املدرسية. وقد يتجاوزها. واملعلومات الواردة في 

هذا املقال قد تتغيّر، فهذا نص يُكتب بينما موضوعه يغلي. اليوم 

ارتفع سعر الدجاج وسيرتفع سعر املرق.

»االنتخابات  سياسي  محلل  قال  الوزير،  مرسوم  على  تعليقاً 

سوق لألموال.. ومرسوم وزير الداخلية حبر على ورق«.

الحمد لله ليس مرقاً على ورق. لكي ال يغضب أهل السياسة، 

ففي املهرجانات الثقافية التي أحضرها، لم يسبق قط أن تجاوز 

أو  الوجبات،  الذين يحضرون  املناقشات ثلث  الذين يحضرون 

أقل.  

البنزين  أما  للمرق.  حتى  تكفي  لن  دوالر  ألف  خمسون 

واستئجار السيارات والرجال فهو يتجاوز ذلك. يصف املغربي 

صديقه بكونه »مَرَايقي«، وغالباً يقصد أنه مرتشٍ أو يتبع بطنه. 

يؤخذ املرق كمقياس للفرز؛ فاملرشحون نوعان: مرشح في قمة 

الالئحة وآخر أسفلها، وكالهما يحتاج تزكية.  

يتم  أن  للحزب  الداخلية  القوانين  تقتضي  ــورق،  ال على 

ترشيح األقدم واألكفأ، وأن يحصل انتخاب داخلي لتحديد من 

سيحصل على التزكية. كطائر لقلق مهاجر، يغير املرشح لونه 

السياسي ليحصل على التزكية. 

سمو  عن  للتعبير  التصوف  في  التزكية  مصطلح  يُستعمل 

يتضمن  ومطبوخاً.  نيئاً  اللحم  شهوة  من  وتحررها  النفس، 

فعل التزكية تراتبية، إذ تنبني العالقة على أساس املفاضلة بين 

األشخاص، بحيث ال يرتقي سلم التجربة الصوفية إال من زكاه 

شيخ عارف بالله. 

وفعل التزكية ال يقتصر على املجال الديني، بل يمتد إلى مجال 

تأثيره  لقوة  غيره  عن  فضّله  أي  الحزب  شيخ  زكاه  السياسة: 

املادي أو الرمزي. 

من  الكثير  فيه  ضبابي  مشهد  مرشحيها.  تختار  األحزاب 

طالبو  فتراجع  الخسارة  من  خوفاً  األعيان  تراجع  الخوف. 

التزكيات، ومع قلة الطلب نزل سعر التزكيات. يبدو أن التدافع 

للحصول على التزكيات صار باهتاً.  

يخاف سدنة الصندوق والنتيجة عدم ترشح قيادات قديمة 

الحزب،  على  أعيان طارئين  قرابينها. وعدم ترشيح  خوفاً على 

الذين  األوفياء«  ألبنائه  يلتفت  »الحزب  هو  البديل  والشعار 

يسمّون مرشحين نضاليين كعجلة احتياطية. 

يقدّم املرشح ذو القِدْر اللحم، فهو كثير الرماد إذاً رفيع العماد 

إذا ما ترشح. املرشح النضالي ال قِدْر له. إنه انتصار املعدة على 

اإلرادة.

الحقيقية  الهدية  إنه  يُــردّ«.  ال  »اللحم  املغربي  املثل  يقول 

والباقي يرد.

سيكون وضع أبي القِدْر جيداً في األرياف.

ألنه  »الحشوة«  املرشح  يسمّونه  األردن  في  النضالي  املرشح 

ساقط مسبقاً. والحشوة في املطبخ املغربي ما يوضع في الدجاج 

املحمّر وهو دقيق، أي أقل من اللحم. يبدو أن تحليل االنتخابات 

العلوم  بمصطلحات  تحليلها  من  أجدى  املطبخ  بمصطلحات 

بواسطة  بنفسه  نفسه  الشعب  »حكم  من  املنبثقة  السياسية 

الشعب«.

محشي  وحــزب  لذيذ،  وهــو  ــاألرز  ب محشي  دجــاج  يوجد 

باملرشحين النضاليين وهو حامض. ما معنى ترشيح نضالي؟ 

معنى ذلك أنه ترشيح ال يتوخى الفوز بمقعد، بقدر ما أن غرضه 

حيث  الالئحي«،  »االنتخاب  في  هذا  ويحدث  واملساندة.  الدعم 

يرتَّب بعض املناضلين في مراكز متأخرة بغرض تقوية حظوظ 

املرشح األول صاحب املرق. 

املناضل هو الذي يقاتل بيده وجسده دفاعاً عن موقفه وعليه 

النضالي مستوى تعليمي  للمرشح  ما يكون  الثبات عليه. غالباً 

عالٍ، جامعي. ما أسعده. العيب في جيبه ال في رأسه. ينوي الفوز 

بتضافر جهود املناضلين واملناضالت، أي أشباهه من الجامعيين. 

الشهر  في  مرة  يلتقون  وهم  االنتخابات،  في  لهم  أثر  ال  وهؤالء 

الكتب.  ال  العدد  االنتخابات هو  نتائج  العام. ألن من يقرر في  أو 

فاملرشح املستثمر له شبكات اقتصادية على األرض، لديه مقهى 

فيه نُدل ولديه مخبزة فيها بائعات ولديه ضيعات فيها فالحون 

أجراء يوردون سلعاً لدكاكين ومطاعم. وقد يكون مواظباً على 

صالة الجماعة في الشتاء مما يوفر له عالقات جديدة.. 

عشرة  اثنتي  من  أكثر  وتعمل  تحتك  مصالح  شبكة  وهذه 

ساعة يومياً طيلة العام. هذه هي الشبكة التي يقاتل بها املرشح 

ما  نادراً  لذلك  املصالح،  بتبادل  نفسها  تموّل  وهي  املستثمِر، 

يتنقل  للمقارنة،  بسيط  كمثال  نفسها.  عن  تدافع  وهي  تتعب 

وسائل  كل  فيها  بصالون  أشبه  سيارة  في  املستثمِر  املرشح 

األسواق  في  وال يمشي  باستمرار  يأكل  واللوز،  والجعة  الراحة 

إال نادراً وللضرورة.. أما املناضل فيمشي كثيراً ويأكل قلياًل، وال 

يزيد قطر عنقه عن ثالثين سنتمتراً. 

لثرثرتي،  وقت  لديهم  يكن  لم  األعيان  ببعض  اتصلتُ  حين 

شروط  ملناقشة  صدر  سعة  عن  املبدئي  املناضل  عبر  بينما 

الترشيح. يعتقد أن الكالم سيزيد نفوذه. 

يعتقد املناضل أنه سيبني نفوذه باالنخراط في الحزب، بينما 

انضمامه  قبل  منطقته  في  مسبقاً  نفوذه  بنى  اآلخر  املرشح 

للحزب. وبانضمامه يضيف للحزب قوة مكتسبة. 

للمرشح  مالي  دعم  لتقديم  الحزب  يضطر  حاسم:  فارق 

النضالي، بينما املرشح من األعيان له عضالت مالية يُعتمد عليها. 

لكنه مهدد باملرشح املتقي الذي يخطب في املساجد. وهذا هو 

الجديد في انتخابات املغرب. 

السياسي املحنك يتراجع والسياسي امللتحي يتقدّم: محنك 

ويصعد  يتنقل  املتقي  السلفي  املناضل  سمينان.  حنَكيه  أن  أي 

لرأس الالئحة فجأة. 

تشهد األحزاب املغربية »ميركاتو« بين أحزاب جاذبة وأحزاب 

والدفء  الضوء  عن  يبحث  مهاجر  طير  الحزبي  اللقلق  نابذة، 

والرزق. من نتائج ذلك أن ندد زعيم حزب بخطف مرشحين من 

حزبه. وزعيم حزب ترك حزبه وترشح ضمن قوائم حزب آخر. 

حزب  رشح  فجأة  إسالمي.  حزب  في  يترشح  اشتراكي  برملاني 

العدالة والتنمية سلفياً في لوائحه، فنشر هلعاً لدى الليبراليين 

على  للتنافس  كثيرة  أحزاب  تسابقت  ذلك  ومع  واليساريين، 

الصوت السلفي.. 

إلى  الزبدة في الصهد( من حزبه  وزير السياحة يسيح )مثل 

ظاهرة  الترحال  جبلية.  منطقة  في  وسيترشح  معارض  حزب 

الصباح  جريدة  أن  والدليل  الرعوية،  املجتمعات  في  اقتصادية 

التي نشرت الخبر شرحت لنا أن الوزير ضمن لحزب االستقالل 

الذي استقبله والء عشر قبائل.

وزير السياحة لن ينجح في منطقة سياحية، بل سينجح في 

منطقة رعوية. أما املنطقة السياحية في قلب مراكش فهجرها 

العدالة  حزب  رشحه  الذي  القباج  حماد  السلفي  فيها  لينجح 

والتنمية حيث فنادق فخمة عمالقة يطيل املبيت فيها العمر.

وهذا  متشدد  سلفي  بترشيح  والتنمية  العدالة  حزب  يتهم 

تحدٍّ للملك. مَن يتهمون الحزب ال يفكرون باتهام سكان املنطقة 

السياحية باإلرهاب. 

براغماتية  على  جيداً  مثااًل  القباج  سيعطي  توقعاتي،  حسب   

علبة  أو  حانة  أي  بإغالق  يطالب  لن  فهو  املغاربة.  اإلسالميين 

وقانون  حرام  الخمر  بأن  وسيفتي  مراكش،  في  للباشا  ليلية 

الدين.  الناس، فال إكراه في  إرغام  الدولة يمنعه، ولكن ال يمكن 

منع  الداخلية  وزارة  قررت  فقد  جداً،  املتفائل  التخمين  هذا 

األساسية  للمبادئ  مناهضة  »مواقف  بسبب  السلفي  ترشح 

»يشيع  املعني  وأنّ  اململكة«،  دستور  يقرها  التي  للديمقراطية 

أفكاراً متطرفة«. لإلشارة فالسلفي هو خريج شبكة »دور القرآن« 

التي سبق للسلطة أن أغلقتها، ويرى شيخ الشبكة أن التصوف 

أتباع  وهو  ضالة  ونحلة  حماقات  والتصوف  للتشيّع،  امتداد 

خرقة خضراء والخرق تليق بالحيض!

 هذا نص يكتب بينما موضوعه يغلي. بعد الترشيحات، سرت 

أخبار ضغوط على املرشح النضالي أو نصف النضالي لسحب 

ترشيحه ليخلو املجال لالعبين الرئيسيين. 

 كاتب وسينمائي من املغرب

محمد بنعزيز

»التبوريدة« أو فانتازيا املغرب.. نسائية!

تصوير: زارا سميري - املغرب )عن برنامج التصوير الوثائقي العربي(

املرأة الفلسطينية وذاكرة البالد

حسام بهجت: مستمرّون

جنايات القاهرة تتحفظ على أموال حسام بهجت

األميرات النباليات الثمانينيات: نعمة وفاطمة وحليمة )سكان مخيم الجلزون ـ رام الله( 

تقفن على سور يطلّ على شاطئ يافا.

املرأة  ورؤية  ولغة  لخطاب  متأخراً  وتكريماً  احتفااًل  كانت  األخيرة  نباال«  »بيت  رحلة 

الفلسطينية التي ساهمت في صنع تفاصيل الحياة الفلسطينية بشكل متساوٍ مع الرجل. 

بعد تغييب طويل غير مفهوم لصالح لغة و ذاكرة الرجل الفلسطيني.

كانت املرأة الفلسطينية تمشي مسافات طويلة تحت املطر وتحت الشمس لتنقل املاء 

على رأسها، كانت تساهم بشكل مباشر في بناء البيوت وفي حصاد وبيع املزروعات، كانت 

تضع طفلها في سحّارة قرب األرض التي تحصدها مع األهل، وبين الحين واآلخر كانت 

ترضعه وتهدهده، ثم تعود إلى العمل بنشاط عجيب. 

كبر أطفال السحارات وصاروا الجئين، آباء وأمهات وفنانين وفنانات وفدائيين وفدائيات 

وأطباء وطبيبات وأدباء وأديبات ومهندسين ومهندسات ومعلمين ومعلمات وعلماء وعاملات 

ومفكرين ومفكرات وشهداء. وشهيدات..

معجزة هي األمومة الفلسطينية، شيء يشبه النبوّة املكسورة والعبقرية املعذبة أو الجمال 

املطارَد.

كل األمهات الفلسطينيات إلى الجنة. من يجرؤ على قول غير ذلك؟ مَن مَن؟

من صفحة زياد خداش )عن فايسبوك(

ألف ألف شكر جداً جزيل والله على كل هذا التضامن واملحبة اللي فرقوا معايا كتير في استقبال 

اليوم )...( طبعا قرار التحفظ على األموال حركة واطية لكن متوقعة من نظام زي ده وشيء مقرف بال 

شك، لكن يا جماعة بصراحة أنا حاسس إنكم اتضايقتم أكتر مني بكتير! أموال إيه بس وممتلكات 

الغبية دي من 7 شهور كتبت إيش ياخد  القضية  وأنا من وقت بدء  يا جماعة؟ دي حركات.  إيه 

يقرفوها هتبطل تشتغل  قرروا  اللي  املنظمات  وال  ياخدوها  عندنا حاجة  إحنا  وال  البالط؟  من  الريح 

وتقرفهم، وعلى رأسهم وبكل فخر املبادرة املصرية اللي ما زالت حتّة من القلب طبعاً. لو بيعاقبونا 

على اللي عملناه في السابق فأنا ال أشعر إال بكل فخر على كل شيء عملته قبل وأثناء وبعد الثورة. 

ولو بيردعونا عن العمل في املستقبل فهم بكل بساطة واهمون ألن الرفاق في حركة حقوق اإلنسان 

)باستثناء املنبطحين واملشتاقين واملكسور عينهم( أكيد مش هيقرروا بعد 30 سنة نضال إنهم 

يعتزلوا في أسوأ مراحل انتهاكات حقوق اإلنسان في تاريخ البلد. خطّتي في األيام املقبلة انتظارا ملا 

هو أسوأ )استدعاءات وتحقيقات مثال أو إحالة للمحاكمة الخ( هو إني بكل بساطة هاكمّل شغلي في 

الصحافة اللي سعدت بالرجوع إليها من 3 سنين وما زلت مبسوط بشغلي فيها. فاللي عنده أفكار 

أو أسرار أو مستندات أو تسريبات أو عايز يقترح عليّ مواضيع لتحقيقات أنا كلي آذان صاغية )...(

عن صفحة Hossam Bahgat )عن فايسبوك(

عن  الدفاع  في  دورها  أداء  في  االستمرار  عزمها  اليوم  الشخصية«  للحقوق  املصرية  »املبادرة  أكّدت 

الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة واملمارسات األمنية املناهضة لحقوق اإلنسان 

االقتصادية واالجتماعية واملدنية والسياسية، بالرغم من استمرار الدولة ومؤسساتها في الهجوم على 

أشكال التنظيم واملبادرات املدنية كافة في مصر خالل ما يزيد عن الثالث سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت صباح 17 أيلول/ سبتمبر 2016 قراراً بالتحفظ على أموال 

حسام بهجت، املدير األسبق ومؤسس املبادرة املصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير ومؤسس 

الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ومؤسسه 

ومديره، بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون، ومديره املحامي مصطفى الحسن، باإلضافة إلى 

قدمه  طلب  على  بناء  املحكمة  قرار  صدر  طايل.  الحفيظ  عبد  ومديره  التعليم،  في  للحق  املصري  املركز 

أحد قضاة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات املجتمع املدني، وهي القضية التي 

استخدمتها أجهزة الدولة سياسياً، على مدى ما يزيد عن خمس سنوات، كوسيلة للضغط على املجتمع 

املدني.

وتدعو املبادرة املصرية القوى السياسية والحركات الشعبية املؤمنة بقيم الحرية والعدالة االجتماعية 

القيام  في  الحركة  استمرار  لضمان  الجهود  كافة  وبذل  املصرية  اإلنسان  حقوق  حركة  مع  للتضامن 

بدورها.

عن موقع املبادرة املصرية للحقوق الشخصية.
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لتقاليد فنون الفروسية القتالية في الصحراء املغربية العربية / األمازيغية تاريخ طويل، تحوّل مع الوقت إلى عرض شبه مسرحي وفن 

استعراضي للزوار والسياح، لطاملا احتكره الرجال، نظراً لجسمانيّته وتعلّقه بالسالح والفرس وتمثيل الهجمات العسكرية. أمّا النساء، 

فكنّ يكتفين بتشجيع الرجال والرقص الترحيبي. إال أن فتيات من فرقة »فارسات الحوزية« قرّرن كسر الحصريّة الذكوريّة لهذه الرياضة 

واملشاركة بلباسهنّ وألوانهنّ وأسلوبهنّ الخاص، كما أنّ منهنّ من يعلنَ عائالتهن من خالل العمل في عروض الفانتازيا..
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