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عام..  كل  تعدل  بمصر  التاريخ  مناهج 

حذفاً وتزويراً! و»بألف كلمة«: غرافيتي 

غزة.  جدران  على  محاصرة«  »طفولة 

الجزء  املوقع:  على  ومزيد  ومدونات. 

عن  الخالدي  رجا  مقابلة  من  الثاني 

أحوال فلسطين اليوم، وفحص أوضاع 

الشباب املعتقلين في مصر؟

»الطاعـون« فـي الـيـمـن: الكارثـة 

كاملة األركان فيما الحرب ودعاتها 

يزدهرون. وتهاوي النظام الصحي 

في تونس: املنظومة الصحّية العامة 

وفاضحة  اإلنسان  لحقوق  مضادة 

العدالة مع تفاوت حادّ بين  النعدام 

املناطق والشرائح االجتماعية. 

النوع  وحكايات  »بُصي«  مسرح 

االجتماعي املسكوت عنها في مصر: 

»فكرة«،  وفــي  تتوسع.  تجربة 

وجهة  من  امللحة  فلسطين  قضايا 

السينمائيات:  شاباتها  نظر 

مهرجان »شاشات« العاشر  يجوب 

البالد بجامعاتها ومخيماتها.
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نمرود وإعدام مدوِّن و.. وإلخ!

قبل ذلك كانت تَدمر في سوريا، واليوم نمرود في العراق قرب املوصل، وهي موطن 

املبتدأ  امليالد(. وفي  اإلمبراطورية األشورية )1300 سنة قبل  إلى  آثار مدهشة تعود 

كانت تماثيل عمالقة في أفغانستان، وبين كل هذه آثار ومخطوطات في تومبوكتو.. 

وهذا ليس تعداداً حصرياً لآلثار التاريخية الفريدة التي دمّرتها املجموعات املسلّحة 

الناطقة باسم إسالم ال يتعرّف معظم املسلمين على أنفسهم فيه.

وهم أنفسهم ارتكبوا مجازر بحقّ البشر، في بلدان هيمنتهم خصوصاً، وفي العالم. 

وقد مرّت منذ أيام الذكرى السنوية األولى للمجزرة املريعة املرتكَبة في باريس، التي 

طالت مسرحاً ومقاهيَ ال ناقة لها وال جمَل. وهذا أيضاً غيض من فيض. 

النبي  عن  للدفاع  واألئمة  العلماء  »منتدى  نفسها  تسمّي  هيئة  تطالب  واليوم 

نواذيبو  مدينة  في  ابتدائية  محكمة  عن  الصادر  اإلعدام  حكم  بتنفيذ  محمد« 

بحق املدوِّن املوريتاني الشاب محمد شيخ ولد محمد، املعتقل منذ مطلع 2014، 

أعلنها..  التي  توبته  منها رفض  يريدون  العليا.  املحكمة  القضية  في  تنظر  بينما 

ويُخرِجون مظاهرات لهذه الغاية. وما زال املدوّن السعودي رائف بدوي معتقاًل 

ويجري اإلعالن عن نية استئناف األلف جلدة بحقّه كل حين، فيما يُعتقل شعراء 

األردن بسبب  الكاتب ناهض حتّر في  ويُغتال  »املتسامِحة«،  وكتاّب في مسقط 

أيضاً  للواقعة. وهنا  السلطات هناك  اإللهية«، وسط تجاهل  للعزة  رسم »مسيء 

فالالئحة تطول.

أقدم بكثير من نمرود،  بآثار  العراق غازية، مرّت  األميركية  القوّات  .. وحين دخلت 

أنهم  تبرير ذلك  وقيل في  لها.  ما طاب  الكثير منها ونهبت  فداست عليها، ودمّرت 

أجالف وال يدركون طبيعة املكان الذي يمرون به، وال تعنيهم »أور« وال غيرها. إلى أن 

جاء الخبراء والتجار الغربيون من كل صوب فسرقوا بشكل حضاري املتاحف واملواقع.

ينتشر في نصف  الكوليرا  وباء  أن  أيام  منذ  العاملية  الصحة  تعلن منظمة  فيما  هذا 

محافظات اليمن، وأنه يجتاح خصوصاً مدينتي تعز املحاصرة )وهي عاصمة الثقافة 

والسياسة في البالد(، وعدن. وكانت املوصل سقطت قبل عامين ونيّف بسخافة تشبه 

املزاح.. واملصريون يتضوّرون جوعاً باملعنى الحرفي للكلمة والسوريون أصبحوا طعاماً 

لألسماك أو عناوين للذل في معسكرات الالجئين. وهذا أيضاً نذر من حال أعظم.

.. وال مَن يستحي! بينما ذلك كله بكل ميادينه وتفرعاته و»أبطاله« هو اإلهانة للنبي 

وهو التجديف بالله.

نهلة الشهال

ــد »مـــراســـالت الــحــســيــن ـ  ــع ب

مكماهون، عملية التجزئة في طورها 

األوّل«، ثم »اتفاقيات سايكس بيكو، 

التجزئة«،  عملية  من  الثاني  الطور 

 جولة األفق تلك، بتقديم 
)&(

هذه تتمة

بلفور« في سياقاته وتفاصيله  »وعد 

على السواء

& & &

بعين  تنظر  الجاللة  صاحب  حكومة  »إن 

للشعب  قومي  وطــن  إقامة  ــى  إل العطف 

اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها 

يُفهم  أن  على  الغاية،  هذه  تحقيق  لتسهيل 

جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص 

من الحقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها 

الطوائف غير اليهودية املقيمة في فلسطين، 

وال الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع 

به اليهود في أي بلد آخر«.

به  بعث  الذي  القصير  اإلعــالن  هذا  كان 

الخارجية،  للشؤون  البريطانية  الدولة  وزير 

آرثر ج. بلفور إلى اللورد روتشيلد، أول بيان 

علني رسمي يصدر عن دولة ليدعم املطامح 

اإلعالن  وراء  من  القصد  وكان  الصهيونية. 

تأمين وطن قومي لليهود وسيطرة بريطانيا 

اتفاقية  وضعتها  منطقة  في  فلسطين  على 

وعلى  الدولية،  اإلدارة  تحت  بيكو  سايكس 

قناة السويس.

لكن بريطانيا، بربطها فلسطين باليهود من 

دون أن تتشاور مع العرب خالل هذه العملية، 

سوريا،  بقية  عن  فلسطين  مصير  فصلت 

لتجزئتها  األخيرة  اللمسات  بذلك  ووضعت 

إقليمية وديموغرافية. وأكّد هذا  على أسس 

العملية التي كانت بدأت مع مراسالت حسين 

بين  والعداء  الفصل  وكرّست  مكماهون  ـ 

اليهود والعرب.

وعد  به  جاء  الذي  السياق  هنا  نتفحص 

بلفور، فضاًل عن الحجج التي أثارتها معارضة 

حجج  وهي  للصهيونية،  البريطاني  الدعم 

التقسيمية  النزعات  على  الضوء  تسلّط 

كما  الغربية  اإلمبريالية  لدى  واإلقصائية 

استعمار  حركة  بوصفها  الصهيونية  لدى 

استيطاني.

اإلمبريالية واملشيحانيّة

)messianism( ومعاداة السامية

في عام 1916، كانت بريطانيا قد وعدت بأن 

ـ  )مراسالت حسين  العرب  باستقالل  تعترف 

أخرى  جهة  من  وكانت  جهة،  من  مكماهون( 

قد عقدت اتفاقية مع فرنسا )اتفاقية سايكس 

األراضــي  من  أجــزاء  فيها  منحتها  بيكو(، 

العثمانية.

والحقيقة  الصورة.  في  برز  آخر  فاعاًل  لكنّ 

نقاش  قيد  كانت  الصهيونية  املصالح  أنّ 

مطلع  منذ  البريطانية  الحكومة  أعضاء  بين 

في  جرى  نقاشاً  إنَّ  بل  العشرين.  القرن 

بين  العشرين  القرن  من  األول  العقد  أوائل 

 - تشامبرلين  وجوزيف  هرتسل  ثيودور 

وزير املستعمرات آنئذٍ - حول إمكانية إقامة 

كانت  التي  أوغندا  في  يهودية  مستوطنات 

ورفض  البريطانية.  اإلمبراطورية  من  جزءاً 

 1905 عام  في  السادس  الصهيوني  املؤتمر 

آرثر بلفور وونستون  الخيار األوغندي، لكن 

عن  نائبين  كالهما  كانا  اللذين  تشرشل 

دائرة مانشستر، لم يكفّا في عام 1906 عن 

»وطن  ولـ  للصهيونية  دعمهما  عن  التعبير 

مع  التقى  بلفور  إنَّ  بل  لليهود.  محدَّد« 

وايزمان الذي كان آنذاك يحاضر في الكيمياء 

واحداً  مانشستر، وسوف يصبح  في جامعة 

تشرشل  أمّا  الصهيونية.  الحركة  قادة  من 

وحرة  قوية  يهودية  »دولــة  فكرة  فاعتمد 

في  وأفريقيا«  أوروبا  يربط  جسر  مثل  تكون 

حتى  سنوات  بضع  تمضِ  ولم  فلسطين. 

ويبدو  بلفور،  اللورد  مع  صلةً  وايزمان  أقام 

من  بأعضاء  تربطه  كانت  دائمةً  صلةً  أنّ 

لويد  ديفيد  سيما  وال  البريطانية،  الحكومة 

7 كانون  من  وزراء  رئيس  الذي كان  جورج 

األول/ ديسمبر 1916 إلى 22 تشرين األول/ 

شديد  األخير  هذا  وكان   .1922 أكتوبر 

الصهيونية،  الحركة  تطلعات  مع  التعاطف 

وسوف  للعرب.  احتقاره  من  انطالقاً  ربما 

يوضح، بعد نحو عشرين عاماً، أنَّ وقوفه في 

مع  مصلحة  تحالف  كان  الصهيونية  صفّ 

منظمة سياسية نافذة. 

السياسي  املناخ  أنّ  إلى  ــارة  اإلش تجدر 

ما،  حدّ  إلى  مواتياً  كان  والثقافي  والديني 

املشيحانية  ومعها  اإلنجيلية  تنامي  إلى  نظراً 

العقيدة املشيحانية، وما  في بريطانيا. كانت 

اليهودي  الشعب  عودة  فكرة  من  بها  يقترن 

السّادس  القرن  منذ  موجودةً  فلسطين  إلى 

في  تتطور  ــزال  ت ال  كانت  لكنّها  عشر، 

إلى  األدبية. ولذلك، كان ثمّة عودة  األوساط 

مباشرة  جديد،  من  فلسطين  فتح  عن  أفكار 

بأيدي  مباشر  غير  أو  املسيحيين  بأيدي 

البروتستانتية،  األلفيّة  وبحسب  اليهود. 

أن  فلسطين  إلى  اليهود  بعودة  يُفترض  كان 

غير  اليهود  ساق  ما  النبوءات،  تحقق  تمثّل 

الصهاينة إلى اعتبار الصهيونية مشيحانية 

ترعرعا  قد  جورج  ولويد  بلفور  وكان  زائفة. 

في أسرتين مسيحيتين إنجيليتين، وال شك 

بأنَّ خلفيتهما الدينيّة هذه لعبت دوراً ما إلى 

وعلى  للسّامية.  املعادية  معتقداتهما  جانب 

سبيل املثال، فإنَّ بلفور دعم التشريع الرامي 

إلى بريطانيا  اليهودية  إلى الحدّ من الهجرة 

في الوقت نفسه الذي كان يعمل فيه إلطالق 

وعده.

الحجج  أقوى  من  واحدة  سبق  بما  ترتبط 

التي  الحجة  تلك  هي  الصهيونية،  دعم  في 

يحوزون  اليهود  بــأنَّ  االعتقاد  على  تقوم 

وبذلك   - والسياسية  املالية  القوة  من  نوعاً 

بعض النفوذ - في روسيا والواليات املتحدة، 

الحصول  في  بريطانيا  مساعدة  ويمكنهم 

على دعم هذين البلدين لـلمجهود الحربي. 

وكذلك  وايزمان  ساقها  ما  غالباً  حجّة  وهي 

بلفور أيضاً، ال سيما خالل اجتماعات مجلس 

وزراء الحرب التي سبقت اعتماد الوعد. كان 

بلفور قلقاً من أنّ أملانيا تبذل قصارى جهدها 

لجذب تعاطف الحركة الصهيونية التي كان 

في  اليهود  غالبية  بدعم  تتمتع  أنها  يعتقد 

روسيا والواليات املتحدةعلى األقل.

لكن حجج بلفور كانت تستند في معظمها 

إلى أساطير وخياالت ملطخة بمعاداة السامية، 

وقدّمت مزيجاً من السياسة اإلثنية والقومية 

قبله  من  واملستخدمة  لديه  جيداً  املعروفة 

ولقد  إيرلندا.  في  بالوضع  خبرته  إلى  نظراً 

ساعدت بلفور في مهمته املتمثلة بالدفاع عن 

الحكومة  من  وقوف كلّ  الصهيونية، حقيقة 

الفرنسية والرئيس ويلسون في صفّها.

معارضةُ الصهيونية

ومعاداة السامية واإلقصاء والتقسيم

الصهيونية.  للتطلعات  مواتياً  املناخ  كان 

كانت  الوعد  إطالق  قبيل  املشاورات  أنَّ  غير 

أثر  ثمّة  يكن  لم  أنّه  ويبدو  ما،  نوعاً  سريعة 

لالتصاالت السابقة على الوعد على الرغم من 

وجودها منذ وقت طويل.

على  للحصول  الصهاينة  جهود  تمرّ  لم 

في  ونشبت،  الكرام.  مرور  بريطانيا  دعم 

الصهاينة  بين  ضارية  معركة  مبكر،  وقت 

وخصومهم على الجبهة الديبلوماسية جرّاء 

ثمّ  الرسمي،  االهتمام  وراء  الصهاينة  سعي 

على الجبهة اإلعالمية مع نشر مقاالت في كثير 

من  الفتة  انتقادات  وظهرت  الصحف.  من 

داخل الحكومة. إدوين مونتاجو الذي انضم 

كان  البريطاني،  الوزراء  مجلس  إلى  حديثاً 

مذكرة  وفي  للصهيونية.  معادياً  الواقع  في 

للسامية«  الحالية  الحكومة  »معاداة  بعنوان 

بتاريخ 23 آب/ أغسطس 1917، انتقد »وزير 

معتبراً  الصهيونية  الهند«  لشؤون  الدولة 

املفترض  من  كان  إذ  زائفة،  مشيحانية  إيّاها 

بإعادة اليهود إلى فلسطين أن تحتاج تدخاًل 

روتشيلد  اللورد  وال  بلفور  كان  وما  إلهياً، 

املشيح املنتظر.

أنّها  على  الصهيونية  مونتاجو  صــوّر 

يدافع  أن  يمكن  ال  خبيثة،  سياسية  »عقيدة 

اململكة  مواطني  من  وطني  مواطن  أي  عنها 

السياسة  تغذّي  أن  يخشى  وكان  املتحدة«، 

الحركة  بدعمها  السامية  معاداة  البريطانية 

يمكنه  ال  »أحداً  أنَّ  خصوصاً  الصهيونية، 

العظمى  الغالبية  تعتقده  ما  معرفة  يدّعي  أن 

الصهيونية«.  حيال  البريطانيين  اليهود  من 

أمة  بوجود  القائلة  الفكرة  مونتاجو  وحارب 

بانتماء  »القول  أنّ  ورأى  مميّزة.  يهودية 

إلى  اليهودي  واملغربي  اليهودي  اإلنكليزي 

ما  بقدر  إال  الصحة  من  يحوز  ال  ذاتها  األمة 

املسيحي  اإلنكليزي  بانتماء  القول  يحوز 

عالوة  ذاتها«.  األمة  إلى  املسيحي  والفرنسي 

أيّ حقّ  اليهود  أنكر مونتاجو على  على ذلك، 

في فلسطين، معتبراً أنها تمثّل للمسيحيين 

واملسلمين بقدر ما تمثّل لليهود.

الوعد  أنّ  كانت  لالنتباه  األلفت  لكن حجته 

وعد  أنّ  ذلك  مرجّح.  إقصاء  على  ينطوي 

اليهود بوطن قومي في فلسطين لن يقتصر 

على إعطاء املعادين للسامية في جميع أنحاء 

اليهود  إقصاء  إلى  للدعوة  مبرراً  العالم 

من  آخر، بل سيكون  بلد  مواطني  باعتبارهم 

شأنه أيضاً أن يوفر للمستوطنين اليهود في 

الحاليين.  سكانها  لطرد  أساساً  فلسطين 

أخيرا، كان مونتاجو قلقاً من أن تغدو الحكومة 

صهيونية  منظمة  بيد  »أداةً  البريطانية 

يديرها إلى حدّ بعيد رجال )...( وجهوا ضربة 

قاسية لحريات مواطنيهم اليهود ومواقعهم 

البديل  وكان  الخدمات«.  نيل  في  وفرصهم 

في  ما  »كل  الحكومة  تفعل  أن  اقترحه  الذي 

وسعها كي تنال لليهود في فلسطين الحرية 

قدم  على  والعيش  االستقرار  في  الكاملة 

الذين يؤمنون  البالد  املساواة مع سكان تلك 

بمعتقدات دينية أخرى«.

نوقش املوضوع في اجتماع حكومة الحرب 

في 4 تشرين األول 1917. وكانت تلك فرصة 

جديد  من  يُعبّر  كي  مونتاجو  إلدوين  أخرى 

عن موقفه ويقدّم حججاً أخرى مثل األصول 

األجنبية للحركة الصهيونية ـ إذ كان يدعم 

ـ  الخارج  في  مولودون  يهود  الصهيونية 

اليهود«  »البريطانيين  مالءمتها وضع  وعدم 

الذين قامت الحكومة حيالهم بواجبها األوّل. 

عارض  ويلسون  أنَّ  ذلك  كلّ  إلى  يُضاف 

إعطاء مثل هذا الوعد. حظي مونتاجو بشيء 

الذي  كرزون  جورج  هو  آخر،  وزير  دعم  من 

كان حينئذ زعيم مجلس اللوردات. وتجربة 

االستعمارية  السياسة  ميدان  في  األخير  هذا 

 ،1905 عام  في  الفاشل  البنغال  وتقسيم 

ساقته إلى االعتقاد بأنّ الوعد يمكن أن تكون 

له آثار خطيرة على مصالح بريطانيا كما على 

يفسح  إذ  فلسطين،  في  املوجودين  السّكّان 

املجال أمام إحالل سكّان يهود محلّ السكان 

العرب.

حجج  أيضاً  كانت  مونتاجو  حجج  لكن 

البرملان  ــر  وزي مثل  يهودية،  شخصيات 

)رئيس  مونتيفيور  غ.  وك.  ماغنوس،  فيليب 

ل.  ول.  اليهودية(  ـ  البريطانية  الجمعية 

كان  اليهودي(.  األوصياء  )مجلس  كوهين 

هؤالء يخشون من أن يعني القول بأنّ اليهود 

أمّة أو عرق أنّهم »كيانات منفصلة«، وكانوا 

من  الطرح  هذا  عليه  ينطوي  ما  يرفضون 

أن  يخشى  كان  بعضهم  إنَّ  بل  انفصال. 

امتيازات  فلسطين  في  اليهود  الوعد  يمنح 

تلك  في  املواطنين  جميع  إيّاها  يقاسمهم  ال 

البالد.

خاتمة

من  وغيره  مونتاجو  حجج  تستطع  لم 

ما  وكل  وجهه،  في  تقف  أن  الوعد  معارضي 

الحصول  من  للصهيونية  املعادون  تمكّن 

الحقوق  حماية  حــول  جملة  كــان  عليه 

في  اليهودية  غير  للطوائف  والدينية  املدنية 

فلسطين، وجملة أخرى عن حقوق اليهود في 

لدى  تكن  لم  فلسطين.  غير  األخرى  البلدان 

فرصة  أي  الواقع  في  للصهيونية  املعادين 

الوزراء لويد جورج،  للوقوف في وجه رئيس 

ووزير الشؤون الخارجية آرثر بلفور، واللورد 

ميلنر، وجميعهم دعموا الوعد بقوة.

اللمسات  يضع  كي  بلفور  وعد  جاء  هكذا 

وقت  منذ  بدأت  قد  كانت  لعملية  األخيرة 

مراسالت  مع  رسمياً  طابعاً  وأخذت  طويل، 

بيكو.  سايكس  واتفاقية  مكماهون  ـ  حسين 

ثالثة  في  وتقسيم  تجزئة  عملية  تلك  كانت 

االنتداب  مع  خاتمتها  تبلغ  وسوف  فصول، 

بعد ذلك بخمس سنوات.

ولم تمض سنوات ثالث، حتى كانت القوى 

الشرق  رسم  أعادت  التقليدية  االستعمارية 

املنطقة استعماراً  إلى  أدخلت  األوسط، حيث 

وفرز  األرض  تقسيم  على  عالوةً  استيطانياً، 

املالئمة  الظروف  بذلك  موفِّرةً  السكان، 

السكان  وإلقصاء  املجتمعَين  الستقطاب 

الصهيونية  الحركة  بمعاملتها  األصليين 

بإنشاء  لها  بالسماح  مشروع،  في  كشريك 

تطورها  وقــف  في  وفشلها  مؤسساتها 

املستقل بعد ذلك.

متوفرة  النص  من  الثالثة  األجزاء   )&(

باللغتين اإلنكليزية والفرنسية على موقع 

»السفير العربي«

باحثة في تاريخ الصهيونية، من تونس

وعد بلفور في سياقه وتفاصيله

الريسا صنصور - فلسطين

كوثر قديري

الحرب العاملية األولى: التجزئة والتقسيم
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على   2006 عام  »بُصي«  مشروع   تأسس 

األميركية  الجامعة  في  طالبات  مجموعة  يد 

طالبي  نشاط  عن  عبارة  كــان  بالقاهرة. 

عن  فتيات  قصص  لتجميع  الجامعة  داخل 

األمور  وخاصة  املصري،  املجتمع  في  تجاربهنّ 

املثال.  سبيل  على  كالتحرّش  عنها  املسكوت 

هذه  أخريات  وطالبات  منهن  مجموعة  وتحكي 

عرض  من  مستوحى  الجمعية  اسم  القصص. 

 Vagina املهبل«  )»حكايات  أجنبي  مسرحي 

Monologues( استضافته الجامعة األميركية 
قبل تأسيس املشروع. 

بعمل  »بُصي«  قامت  املشروع،  تأسيس  منذ   

مصر،  خارج  كان  بعضها  حكي،  ورشة   40

واملنيا  واإلسكندرية  القاهرة  في  ــروض  وع

وأسيوط وبور سعيد، بينها أكثر من 20 عرضاً 

للنساء فقط، كما قامت بتجميع أكثر من 500 

حكاية يجري عرضها دون رقابة. 

& & &

كانت  الفرنساوي  بتاعة  لبنى  »ميس 

وبتتكلم  الجسم..  في  وقليلة  كده  عسل 

حلو  فرنساوي  وبتتكلم  مــعــووج،  عربي 

كويسة  فرنساوي  مدرسة  وكانت  فشخ، 

بتاعتها  الـ 128  العربية  في  زنقوها  فشخ، 

برا املدرسة.. وقعدوا يبوسوا فيها ويقفشوا 

سمعها  حد  ما  وعقبال  وصوتت،  وبتاع 

نزلوا  العيال  كانوا  العربية،  ناحية  وجريو 

حصلش  وما  ومشيو،  وسابوها  العربية  من 

بعدها  دي  لبنى  وميس  حاجة..  أي  برضه 

اتحجبت وبقت قافشة فشخ على كل الناس 

وما بتهزرش مع حد وما بتتكلمش مع حد«.

& & &

لتوثيق  قناة  لخلق  مشروع  هو  »بُصي« 

النوع  تخصّ  التي  عنها  املسكوت  الحكايات 

ذلك  يكون  ربما  الجنسين،  من  االجتماعي 

ملواجهتها أو للتوعية بشأنها. تقول »سندس 

ومخرجة  اآلن  املــشــروع  مديرة  شبايك« 

للتحرش  العروض، »حين تتعرض فتاة صغيرة 

على يد أحد األقارب، فستخبرها أمها لو حكت 

»بصي«  حكايات  مخطئة«.  بالتأكيد  أنّها  لها 

تعذيب  مثل  مرير،  واقــع  عن  تعبّر  مختلفة 

السيدات على أيدي أزواجهن، وقصص العنف 

األسري بصفة عامة، واإلجهاض، وزنى املحارم، 

وجرائم  والتمييز،  واالغتصاب،  والتحرش 

واألمومة،  والختان،  القهري،  والزواج  الشرف، 

واالعتداء  األطفال،  على  الجنسي  واالعتداء 

املوضوعات  من  وغيرها  الجماعي..  الجنسي 

التي يصنفها املجتمع كتابوهات ممنوع الكالم 

عنها.

& & &

ما  بعد  نعيما  بتقولولي  ملا  بحبكوش  »ما 

دقن  عندي  كان  إن  وشي..عارفة  أعمل 

كهزار  بتقولوها  إنكم  الرجاله..وعارفة  زي 

علشان  لطيفة  حاجة  دي  إن  وفاهمين 

اللي مش  تقولوها..  بس  ملا  عليها  بضحك 

عارفينه إنها بتوجع..  واللي مش عارفينه إن 

أنتو السبب إني أقرر ما أروحش لكوافيرات 

أخد  بدأتش  ما  إني  في  السبب  إنتو  أبــداً.. 

للعالج غير بعد ما كملت 25 سنة..  خطوة 

إنتو لسه السبب في إني بفكر ألف مرة قبل 

إنتو  الليزر..  جلسة  رايحة  إني  أقولكم  ما 

بتوجعوا«.

& & &

السفر   2003 عام  في  قررت سندس شبايك 

في  لإلقامة  ميالدها،  محل  اإلسكندرية،  من 

أن  في  طامحة  اإلعالم  كلية  لدخول  القاهرة 

تصبح صحافية. وبدأت العمل قبل التخرج في 

مصرية  قناة  في  الشبابية  البرامج  أحد  إعداد 

بالنسبة  جداً  سيئة  تجربة  وكانت  خاصة، 

في  أشخاص  ولوجود  املذيعين،  لجهل  لها، 

أماكن ال بكفاءتهم بل بسبب صالتهم. قررت 

ترك القناة، وعملت في إحدى املجالت الشبابية 

ملدة  الجامعات  طلبة  ــاط  أوس في  املنتشرة 

خمس سنوات، وترقّت، حتى ذهبت إلى إحدى 

مشكالت  واجهت  الكبيرة.  الخاصة  الجرائد 

في تغيير عناوين املوضوعات واقتطاع أحاديث 

األشخاص من سياقها، ما وضعها في مشكالت 

مع مصادرها. كان هذا نهاية عام 2010، وفي 

اتصلت  يناير 2011، حين  الثاني/  25 كانون 

في  شبايك  وانغمست  تردّ،  لم  الجريدة  بها 

األحداث  تغطي  لن  أنّها  مقررة  الشارع،  أحداث 

خبرياً.

 ،2007 في  بدأت  »بُصي«  مع  شبايك  عالقة 

تقريراً  عنه  وكتبت  املــشــروع  عن  عرفت 

صحافياً بعد عرض أوّل. وفي العام التالي قررت 

اتصلت  حين  السنوي،  العرض  في  املشاركة 

لديها  إن كان  املشروع وسألتها  بها مؤسسة 

الكتابة  في  شبايك  فبدأت  تحكيها،  قصص 

حين   ،2009 عام  حتى  »بُصي«  في  والحكي 

عروض  إخراج  في  أيضاً  املساعدة  في  بدأت 

بعد  خاصة  كلّه  املشروع  أدارت  ثم  الحكي، 

سفر مؤسسته األولى، وكان ذلك بالتوازي مع 

عملها كصحافية.

وحين  لها،  بالنسبة  جديدة  التجربة  كانت 

شاهدت حكايات العرض األول، علمت كيف أن 

مكررة  مثاًل،  التحرش  مع  الشخصية  تجاربها 

مع فتيات أخريات، واسترجعت تجربة تحرش 

حدثت لها وهي طفلة على يد مدرّس، ولم تعي 

أنّه تحرش، ولم تستطع أن تحكي عن  وقتها 

تلك  التحرش  قصة  وكتبت  ألسرتها،  األمر 

وشاركت بها الحقاً. كان التحرش هو املوضوع 

الحقاً  املشاركات.  الفتيات  حكايات  في  األبرز 

لتعرض  التحرّش  تجارب  عن  »بُصي«  خرجت 

سبيل  فعلى  ولشباب.  لفتيات  أخرى  قصصاً 

املثال كانت هناك قصصٌ عن حوادث اغتصاب 

رجال لرجال.

على  األميركية  الجامعة  إشــراف  خــالل 

بسيطاً  له  منها  املقدم  الدعم  كان  املشروع، 

مساهمات  على  األكبر  االعتماد  وكان  للغاية، 

كانت   2010 في  فيه.  املشاركين  املتطوعين 

الجامعة في رأي شبايك قد بدأت في التضييق 

على املشروع، كنقله من مبنى الجامعة بوسط 

املدينة الى املقر الجديد في أطراف القاهرة، كما 

نصوصهم  تقديم  عليه  القيمين  من  طلبوا 

الحاسم  القرار  فكان  العرض،  قبل  للرقابة 

لشبايك، وهو الخروج باملشروع من الجامعة.

& & &

بــعرفش  ما  بطبيعتي،  أتعامل  بحب  »أنا 

بالطريقة  أتكلم  بحاول  مصطنع..   أبقى 

اللي  بالطريقة  أقعد  وبحاول  تريحني،  اللي 

بتعبر  اللي ساعات  الناس  من  أنا  تريحني. 

بسمع  ودايما  باإليد،  بحركات  عن كالمها 

بإيده..  بيتكلم  راجل  مفيش  ده:  التعليق 

وساعات كمان بسمع »مفيش راجل بيقعد 

القعدة دي«.. املوضوع بقى بيتطور وبسمع 

راجــل«،  »خليك  و  »استرجل«،  زي  كالم 

بناس  بتوصل  وبقت  امــرأة«،  مش  و»أنــت 

مْنسوَن«  »أنــت  يقولولي  إنهم  البجاحة 

ساعات  ده  الكالم  ــول«!  »خ أو  ــوع«  »دل أو 

وبـيوجعني  ليا  الناس  أقرب  من  بـيـتقالي 

بس بحاول أعمل مش فارق معايا«.

& & &

الجامعة  خارج  األول  »بُصي«  عرض  كان 

بعد رفض عدة جهات »مستقلة«  األوبرا،  في 

العرض بسبب النص واملحتوى الذي تضمن 

فتاة حملت من عمها  املحارم عن  لزنى  قصة 

نتيجة اغتصابه لها، ولقصة عن شاب وفتاة 

فيه  اآلخر  أحدهما  يقبالن  مكان  عن  يبحثان 

بالشارع، وقصة فتاة خلعت الحجاب وكيف 

اليوم  في  واجهها.  وكيف  املجتمع  واجهت 

شرطة  من  ضباط  حضر  للعرض،  الثاني 

من  وموظف  الدولة  وأمن  واآلداب  السياحة 

املصنفات ملقابلة شبايك، بسبب عدة شكاوى، 

وقيل لها إنّهم سيحضرون العرض ليتحققوا 

شبايك  فقررت  وردتهم،  التي  الشكاوى  من 

الحاكون  حرك  صامتاً.  العرض  تجعل  أن 

شفاههم دون أي حديث، وبعد انتهاء العرض 

العرض  نُص  شفتوا  »انتو  للجمهور  قالت 

بس، عشان النص التاني حذفته الرقابة«.

كانت   ،2011 في  الثورة  اندلعت  حين 

كاميرا  حملت  ولكنها  وظيفة،  بال  شبايك 

وسجلت  امليدان،  في  بها  تجولت  صغيرة 

تنحّي  وبعد  للمتظاهرين.  كثيرة  شهادات 

لعرض  ــرورة  ض هناك  بــأنّ  شعرت  مبارك 

التحرير«،  »حكاوي  فكان  الحكايات،  هذه 

فكرة  في  السابقة  العروض  عن  اختلف  الذي 

كان  حيث  قصصه،  تجميع  وطريقة  العرض 

تستقبله  ما  على  أكثر  يعتمد  السابق  في 

الجمعية من قصص سواء من داخل الجامعة 

أو خارجها. تطوع مشاركون من الجنسين، 

ولقي العرض انتشاراً واسعاً، وقُدمت عروض 

وقام  وخارجها،  مصر  داخل  كثيرة  مدن  في 

أشخاص بتصويره وعرضه في دول عديدة. 

كان حظ هذا العرض جيداً، ألنه كان مرحباً به 

تعتقد  ومستقلة.  حكومية  الجهات،  كل  من 

سندس أن ذلك كان ربما لتزامنه مع مرحلة 

»يوفوريا« الثورة )حماس(. كان العرض األول 

العروض  واستمرت   ،2011 مايو  أيار/  في 

القصص  بعض  بإضافة   2012 بداية  حتى 

محمود  محمد  كأحداث  الحقة،  أحداث  من 

ومذبحة   ،2011 نوفمبر  الثاني/  تشرين  في 

بورسعيد في شباط/ فبراير 2012. ولكن مع 

شبايك  أصيبت  املتتالية،  الدموية  األحداث 

باكتئاب، فقررت وقف العرض. 

في  املشروع  ومتطوعو  سندس  استمرت 

قيمة  انخفاض  بسبب  مالية،  أزمة  مواجهة 

وباالعتماد  تمويل.  أي  وجود  وعدم  التذاكر، 

انتهى  املتطوعين،  ومساهمات  تبرعات  على 

مراكمة  إلى  وبمشروعها  بها   2011 في  األمر 

اكتئابها،  استمرار  ومع   ،2012 وفي  الديون.. 

بتوثيق  األصلي  »بُصي«  ملشروع  العودة  قررت 

املستوى  وعلى  االجتماعي.  النوع  قصص 

لبعض  باللجوء  شبايك  بــدأت  الشخصي 

وتنسيق  واإلعــداد  كالترجمة  الحرّة  األعمال 

املشاريع لتأمين بعض الدخل.. وفي تلك األثناء، 

بدأت  حتى  منحة،  من  ألكثر  التقديم  حاولت 

بالحصول على بعض املنح البسيطة الستمرار 

في 2012 عرضاً عن  »بُصي«  املشروع. نظمت 

العنف الجنسي ضد متظاهرات ميدان التحرير، 

السنة،  في  عرض  من  ألكثر  املشروع  وتوسع 

وعروض حكي  مصغرة عن التحرش في عربات 

السيدات في املترو. والحقتهن بعض السيدات، 

عروض  ونُظمت  أخرى،  سيدات  تأثرت  مثلما 

أخرى عن عالقة الفتيات والشباب بأجسادهم.

& & &

قرفانة  أنا  بحبه  أنا  بس  ضربني  »جوزي 

أوي.. مالنة والنعمة مالنة.. أنا جوزي زعالن 

اللي  انــا  بس  امــبــارح  ضربني  أوي!  مني 

والنعمة  بحبه..  عشان  صالحته  غلطانة.. 

ضربني  والله  اه  بحبه..  بالله  اقسم  بحبه.. 

حتة قلم، ده سفخني حتة قلم.. بس انا بحبه 

وبحب العيال.. انا نفسي اخس.. انا هصوم 

الدنيا  هي  نيلة،  بال  هفطر..  مش  النهارده 

فيها حاجة عدلة«.

& & &

لتصبح  الشهادات  تجميع  طريقة  تغيرت 

مع  للحكي  ورش  نتاج  هي  املعروضة  القصص 

من  الرغم  وعلى  أنفسهم.  التجارب  أصحاب 

شعرت  العامة،  واإلحباطات  املالية،  الصعوبات 

شبايك بأن »بُصي« هو ما يربطها بمصر، وهو 

املشروع الذي تريد فعله واالستمرار به. وكانت 

املرة التي فكرت فيها في الرحيل عن البالد حين 

اقتربت من وقف املشروع بسبب غياب التمويل، 

وعلى  العروض.  بمنع  التهديدات  مع   خاصة 

الرغم من كل تلك املشكالت، تشعر سندس بأن 

األمر مجزٍ، حين تجد شاباً أو فتاة قد تجاوزا كل 

مخاوفهما لرواية تجربة صعبة مرّا بها، ثم قررا 

أو أكثر من ذلك،  أن يحكيا القصة ألسرتيهما، 

قررا أن يحكيا القصة على املسرح.

تتعامل  التي  القصص  كآبة  من  الرغم  فعلى 

من  وصدمتها  الوقت،  طــوال  شبايك  معها 

انتشارها وتكرارها، حيث اكتشفت على سبيل 

تعرّضن  زوجات  من  قابلتهن  من  كلّ  أنّ  املثال 

لالعتداء على أيدي أزواجهن، في النهاية البوح 

بهذه التجارب يعبر عن انتصار لصاحباتها، عن 

أنّ  يعلمن  وهن  خاصة  لأللم،  تجاوز  وعن  قوّة، 

عدد  واسع.  جمهور  على  ستعرض  قصصهن 

من  وعدد  يزيد،  قصصه  حكي  في  يرغب  من 

تتغير حياتهم مع تجربة »بُصي« يزيد، فهناك 

تفاعل واسع من الجمهور مع العروض. البعض 

العروض،  بعد  املشابهة  بقصصه  يشارك  قد 

والبعض قد يبكي تأثراً بتجارب مماثلة.

هذا العام كان أسعد حظاً نسبياً على »بُصي«، 

صغير  مقرّ  استئجار  من  األعضاء  تمكن  حيث 

في  العام  هذا  بــدأوا  كما  والتدريب،  لــإلدارة 

تنظيم ورش حكي وعروض في محافظات مثل 

واإلسكندرية،  وأسيوط،  وبورسعيد،  طنطا، 

وقريبا أسوان، كما قرروا تنظيم ورش ملجموعة 

الفقيرة،  الدكرور  بوالق  منطقة  من  سيدات 

منطقة  من  أكثر  في  التجربة  لتكرار  ويهدفون 

يملكون  ال  الذين  لألشخاص  للوصول  شعبية، 

اإلنترنت، ولن يستطيعوا إرسال قصصهم عبر 

مشكالت  يواجهون  يزالون  ال  ولكنّهم  اإليميل. 

مالية  وال توجد خطة  للعرض،  أماكن  إيجاد  في 

تزيد عن ثالثة أشهر. 

تتمنى شبايك لـ »بُصي« أن يكون موجوداً في 

كل أنحاء مصر، أن يخلَق »بُصي« بذرة في كل 

محافظة، يتوالها آخرون ويديرونها، لذلك تقوم 

بتدريب الراغبين اآلن، وتسعى ألن يكون هناك 

موقع الكتروني به كل شهادات »بُصي« على مر 

السنين. لكنّها في النهاية خائفة من التوسع. 

من  خايفة  البيروقراطية،  من  »خايفة  تقول: 

أكتر،  اتسمع  املوضوع  لو  أمنياً  خايفة  الناس، 

وكل  خطر،  في  الناس  أحــطّ  قــدرش  ما  ألني 

وبحس  مشكلة،  يحصل  قلقانة  ببقى  عرض 

مساحة  على  هاشتغل  ملا  ألني  بالتضييق.. 

صغيرة هيكون أكثر آمِن«.

صحافية وباحثة من مصر

هدير املهدوي

من عروض مسرح »بُصي«

عن »بُصي«

وحكايات النوع االجتماعي املسكوت عنها في مصر

ثمّة مدينة اسمها نابلس، فيها مخيّم اسمه »بالطة«، فيه حيّ اسمه 

»الزغلول«، فيه محامٍ اسمه وعد، متحمّس لعمله، ويتابع دراساته العليا 

ويشعر بالغربة خارج املخيم، وفي حديثه عن قراره الزّواج من فتاة من 

املخيّم يستشهد بمثلٍ قديم يقول: »من طين بالدك حط عخدادك«. 

يقيمان  اللذان  ومرح  يتحدث صالح  قديمة  مدينة  أيضاً  نابلس  وفي 

فيها عن تمسك املقيمين فيها بمنازلهم ورفضهم التخلي عنها حتّى 

تأجيراً. وحول نابلس قرىً، وبين هذه القرى واملدينة القديمة واملخيم 

حواجز مصطنعة تجعل أهل البلدة القديمة مثاًل ينظرون باستهجانٍ 

إلى أيّ زواجٍ من خارجها، وتجعل بعض أهل املخيّم ينظرون بعدائية 

نحو عناصر السلطة. هذه أجواء فيلم لنغم كيالني عنوانه »موطني« 

يتساءل عن معنى االنتماء للوطن وسط تشظ في االنتماءات داخل 

نابلس التي ال تختلف في هذا عن باقي املدن الفلسطينية. الفيلم هو 

العاشرة  النسخة  أفالم تقدمها مؤسسة »شاشات« ضمن  أربعة  أحد 

من مهرجان سينما املرأة في فلسطين، تحت عنوان »ما هو الغد« من 

12 تشرين الثاني / نوفمبر حتى 11 كانون األوّل /ديسمبر. األفالم 

األربعة ستعرض وتناقش 90 مرة على امتداد الشهر في 17 مدينة 

االفتتاح  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  في  موزّعة  ومدرسة  ومخيمين 

في  املنظمين  من  رغبة  نفسه  التوقيت  في  وغزّة  الله  رام  في  كان 

»توحيد شطري الوطن برؤية سينمائية ال تفرقها الحدود السياسية 

وال الجغرافية«.

و  عيد  أبو  ألريــج  ــدّاً«  ج حــارّ  »صيف  هي  األخــرى  الثالثة  ــالم  األف

»جرافيتي« لفداء نصر و»صالحة« للنا حجازي ويوسف عطوة، يجمعها 

إلى جانب »موطني« كونها تتحدّث عن قضايا حسّاسة ومطروحة في 

الواقع الفلسطيني من وجهات نظر أفراد يعايشون هذه القضايا، كما 

يجمعها حضور النساء فيها إخراجاً وإنتاجاً. ففيلم »صيف حار جداً« 

يروي بشكلٍ مؤثّرٍ جداً قصّة عدوان 2014 على غزّة ومركزه أخت 

مكتوبة  من كلمات  »جرافيتي«  فيلم  ينطلق  بينما  وعائلتها،  املخرجة 

على حائط في الخليل موجّهة إلى »رائد« لرواية قصّة استشهاد رائد 

جرادات أثناء انتفاضة السكاكين بطريقة تصاعدية تصل ذروتها في 

املشهد األخير من الفيلم.

& & &

يا أحلى عريس/حبيت كل شي فيك يا رائد/وبس أشوف ضحكتك 

ما  كثر  من  أراقبك  أضل  عالبيت/كنت  مبسوطة  برجع  البحبها 

بحبك/ليش تركتني ورحت يا رائد؟/ليش رحت لغيري؟/بندم إني 

إني بحبك وما إجيت حكيت معاك/مين هأل بدي أشوف  ما حكيتلك 

ضحكتو/ويرجعلي روحي.

& & &

الفيلم األخير »صالحة« يتحدّث عن الحياة في قرى النقب املهدّدة 

من  حمدين  صالحة  قصة  خالل  من  واإلخالء،  بالهدم  الوقت  طول 

التي حازت في 2012 جائزة »هانز كريستيان  أبو هندي،  وادي 

املشاركة  القصص  عدد  )كان  الخيالية  للقصة  الدولية«  أندرسن 

1200 قصّة من جميع أنحاء العالم(، وهي تتحدّث في الفيلم الجميل 

هو  وهذا  بمغادرتها،  رغبتها  وعدم  لقريتها  حبها  عن  بصرياً 

موضوع قصتها الطريفة »حنتوش«.

في  متّبع  العامة  القضايا  عن  للحديث  األفراد  قصص  استخدام 

كثيرٍ من األفالم الوثائقية، لكنّ ما هو مميّز في األفالم التي تقدّمها 

الذي سمح  اإلتقان هو  فعل ذلك. هذا  اإلتقان في  شاشات هنا هو 

دون  من  سنوات  عشر  ملدّة  املهرجان  استمرار  في  شكّ  دون  من 

الفلسطينية  األفالم  مهرجانات  بين  ديمومة  األكثر  ليكون  انقطاع، 

املرأة«  »سينما  عبارة  العربي.  العالم  في  املرأة  سينما  ومهرجانات 

يعاد تعريفها هنا أيضاً، فاألفالم األربعة ال تتحدّث عن قضايا خاصة 

بالنساء بل هي جميعاً تقول إنّ للنساء وجهة نظرٍ في كلّ شيء 

مميّزا. محظوظون من سيكونون  تعبيرا  التعبير عنها  وبإمكانهن 

حاضرين في أحد العروض الـ90!

مهرجان »شاشات«: قضايا فلسطين امللحّة من وجهة نظر سينمائياتها فكـــرة

ربيع مصطفى



تشرين   ١٢ يوم  إنقاذهم  تمّ  نظامية  غير  بطريقة  مهاجراً 

الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ من قبالة السواحل الليبية، حسبما ذكرت 

منظمة «أطبّاء بال حدود»، وقد كانوا على متن قوارب مطاطية 

طفال. و٢٢  سيدات   ٢٠٥ منهم  واحد،  خشبي  وزورق  صغيرة  قـضـيــــة
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النظام الصحي في تونس: وجه آخر لالعدالة

يعرف النظام الصحي في تونس تهاوياً وتراجعات كبرى 

بُني  التي  األخرى  العمومية  املؤسسات  بقية  غرار  على 

راهنت  والتي  االستقالل  لدولة  التحديثي  املشروع  عليها 

إرادوية على الخروج من التخلف  عبرها نخبة ذات نزعة 

وتحقيق التنمية، حيث تمّ منذ االستقالل تعميم املنظومة 

الدعم  عبر  مجاني،  شبه  نحو  على  العمومية  الصحية 

تأمين  خالل  من  االجتماعية‹‹  الرعاية  '‹دولة  توفره  الذي 

الصحة األساسية املجانية واإلجبارية. وقد تقدمت تونس 

منذ  وُضع  حيث  املنطقة  بدول  مقارنة  أشواطا  ذلك  في 

األسرة وتحديد  لتنظيم  املاضي مخطط  القرن  ستينيات 

النسل، خفض من معدالت النمو الديموغرافي الذي وصل 

تلك  نفذت  وقد  املئة.  في   1.03 حدود  إلى   2014 سنة 

التي  والطفل  األم  صحة  وبرامج  التوعية  عبر  السياسة 

هذا  إلى  باإلضافة  الصحية.  واملتابعة  املراقبة  على  تركز 

عممت التغطية االجتماعية والصحية للموظفين والعمال، 

فشكلت املسألة الصحية أحد العناوين الكبرى '‹للحداثة 

التونسية» في وجوهها االجتماعية.

الوطنية  للدولة  املؤسساتي»  «املشروع  تهاوي  أن  إال   

االجتماعي  العقد  وتآكل  العشرين،  القرن  ثمانينيات  منذ 

الثاني/  كانون   14 «ثورة  أظهرت  وقد  املستور.  كشف 

يناير 2011 '‹زيف إحصائيات التجميل» التي قدمها نظام 

الالمساواة  حجم  مؤكدة  الصحي  النظام  حول  علي  بن 

إلى  بالولوج  يتعلق  بما  االجتماعية  الفئات  بين  الكبير 

العمومية  الصحية  املنظومة  فصارت  الصحية،  الخدمات 

الوفيات  تبينه  ما  الصحية،  العدالة  غياب  عناوين  أحد 

حيث  الداخلية،  املناطق  في  الوالدة  أثناء  لنساء  املتكررة 

الالزمة  الطبية  التقنيات  وتنعدم  االختصاص  أطباء  يغيب 

الطبي،  واإلطار  املرضى  أهالي  بين  العنف  وتيرة  وترتفع 

كبير  لجزء  العالية  الكفاءة  رغم  الطبية  األخطاء  وتتكاثر 

جهودهم  يدخرون  صاروا  الذين  التونسيين  األطباء  من 

للعمل في املصحات الخاصة مما جعلهم ضمن الصفوف 

األولى للشرائح الثرية. 

نماذج من املنطقة السوداء للنظام الصحي 

املجال  في  تونس  في  الحاصل  التقدم  من  الرغم  وعلى 

الواقع  أن  يتبين  أنه  إال  املنطقة،  بدول  مقارنة  الصحي 

الفئات  بين  حادة  بفجوات  يتسم  البالد  في  الصحي 

والجهات. فقد أظهرت دراسة لـ «البنك األفريقي للتنمية» 

إلى 74.5  الحياة مثال في سنة 2009 يصل  أمل  أن معدل 

في  سنة   70 يتجاوز  ال  لكنه  الوطني  املستوى  على  سنة 

وسيدي  وقفصة  القصرين  مثل  ومهمشة  داخلية  مدن 

بوزيد وتطاوين وجندوبة والقيروان، في حين يتجاوز 77 

واملنستير،  وسوسة  وصفاقس  العاصمة  تونس  في  سنة 

ما  حد  إلى  تتوفر  حيث  للسواحل  متاخمة  مدن  وهي 

املستشفيات  كبرى  وتتمركز  الصحية  التحتية  البنية 

الجامعية. وتمثل وفيات األطفال عند الوالدة أحد مؤشرات 

إال  العامة  نسبها  انخفاض  من  الرغم  على  إذ  الالمساواة، 

أنها تخفي تمايزات بين الجهات واملجموعات السوسيو- 

والفئات  املناطق  جميع  تستفد  لم  حيث  اقتصادية، 

األطفال  وفيات  معدل  مجموع  وبلغ  االنخفاض  هذا  من 

إال  وطني  مستوى  على  املئة  في   17.8 نسبة   2009 سنة 

في  و23.6  الجنوب  واليات  في  املئة  في   21 إلى  يرتفع  أنه 

في  الالمساواة  للبالد. وتتجسد  الشرقي  الوسط  في  املئة 

صيغها األكثر مأساوية في الولوج إلى الخدمات الصحية، 

إذ نجد مثال أن نسبة النساء اللواتي يلدن أطفالهن دون 

أية مساعدة طبية (أي في منازلهن باالعتماد على وسائل 

زغوان  واليات  في  املئة  في   40 قرابة  إلى  تصل  تقليدية) 

واليات  في  املئة  في   1 من  أقل  إلى  وتنخفض  والقصرين 

اللواتي  النساء  نسبة  وصلت  وباملقابل  العاصمة.  تونس 

إلى   2010 سنة  الخاصة  املصحات  في  أطفالهن  يلدن 

حدود  وإلى  الكبرى  تونس  واليات  في  املئة  في   40 حدود 

30 باملئة في واليات صفاقس ونابل في حين هي صفر في 

املئة في والية تطاوين املوجودة في أقصى الجنوب. وتبقى 

الوالدة في املستشفيات العمومية هي املهيمنة حيث تصل 

املئة. وباملقابل  إلى حدود 67.5 في  الوطني  على املستوى 

الداخلية  املناطق  في  الوالدة  أثناء  النساء  وفيات  تتواتر 

والتي سجلت نسبة 67 في املئة في واليات الوسط الغربي 

هذه  تفسَّر  وال  والقصرين).  والقيروان  بوزيد  (سيدي 

التفاوتات بغياب البنية التحتية وحدها، بل تتعلق بارتفاع 

نسب الفقر وعدم تجذر الوعي الصحي..

سياسة كي تحيا عليك أن تدفع؟ 

الديموغرافية  والقراءات  التأويالت  عن  النظر  بغض 

الواقع  حول  املقدمة  لألرقام  املتعددة  والسوسيولوجية 

الصحية  الالعدالة  وملؤشرات  عامة،  تونس  في  الصحي 

تونس  في  العمومية  الصحية  املنظومة  أن  إال  خاصة، 

في طريقها للتآكل وبدأت في التحول إلى جهاز يكرس 

الدولة  فانسحاب  والجهات.  الفئات  بين  الالمساواة 

حول  قد  الصحية  باملسألة  التكفل  من  التدريجي 

املؤسسة الصحية إلى سوق قائمة على العرض والطلب، 

حيث أصبح البقاء على قيد الحياة هو ملن يقدر على الدفع، 

في  '‹الحق  يراعي  ال  بجشع  الخاص  القطاع  يتمدد  إذ 

الغالب  التي تكون في  للفئات الهشة والفقيرة  الصحة» 

تتعاظم  عمومي  صحي  قطاع  إلى  اللجوء  على  مجبرة 

التشغيل  وأشكال  البطالة  بتزايد  األمر  ويتعمق  رثاثته، 

الهشة، حيث يجد آالف األفراد أنفسهم خارج منظومة 

التغطية االجتماعية التي تمكنهم من الوصول إلى الحد 

الرغم من  املجانية. وعلى  الصحية  الخدمات  األدنى من 

وجود سياسة اجتماعية حكومية (غير واضحة املعايير) 

في  يجبرون  الكثيرين  أن  إال  الهشة،  بالفئات  للتكفل 

ظل بيروقراطية بطيئة ومعقدة على االنتظار طويال كي 

البعض  أن  حتى  مجاني»،  صحة  '‹دفتر  على  يحصلوا 

عليه.  للحصول  الصغيرة»  '‹الرشى  بعض  يدفع  منهم 

الفقراء  من  زبائنها  مع  الصحية  املؤسسات  وتتعامل 

واملهمشين بكثير من االزدراء، وال توجد سياسة لإلحاطة 

لالستقبال  استراتيجية  تغيب  مثلما  باملرضى،  النفسية 

التي  العمومية  الصحية  للمؤسسة  إنساني‹‹  «وجه  بـ 

أصبحت أشبه «باملؤسسة القمعية»، تمارس جل أنواع 

املرضى  من  عنف  يقابله  وهذا  والرمزي  املادي  العنف 

داخل  مهنتهم  أن  يشعرون  األطباء  وأصبح  وذويهم، 

لعدم وجود  معاناة»  '‹تجربة  هي  العمومية  املستشفيات 

ملنظومة  الهيكلية  املشكالت  لحل  جذرية  استراتيجية 

الصحة العمومية. 

الضمان  لصناديق  املعلن  باإلفالس  األزمــة  وتتعمق 

عبر  العمومية»  '‹املالية  على  عبئا  باتت  حيث  االجتماعي، 

يذهبون  الذي  لألجراء  التعويضات  تسديد  عن  عجزها 

نقابة  أن  حتى  الخاص.  الطبي  القطاع  في  للتداوي 

الصيادلة قطعت عالقتها التعاقدية مع «الصندوق الوطني 

للتأمين على املرض»، حيث بات هذا األخيرـ  بسبب الفساد 

املستشري ـ عاجزا عن اإليفاء بتعهداته. يضاف إلى ذلك 

الذي  التونسي  باملجتمع  تحف  ديموغرافية  تحوالت 

يسير نحو «التهرم»، وهو ما سيخلق في السنوات املقبلة 

مشكالت أخرى تتعلق بالرعاية الصحية واالجتماعية لفئة 

الشيوخ، إذ وصلت نسبة من هم فوق الـ65 إلى حدود 10 

في املئة من السكان ومن املتوقع أن تصل إلى 19 في املئة 

في 2039. 

منظومة صحية مضادة لحقوق اإلنسان

لالنتقال  يضطرون  الداخلية  املناطق  سكان  أصبح 

في  «الحق  من  الرغم  على  للتداوي  الساحلية  املدن  إلى 

بعد  املنجز  التونسي  الدستور  يتضمنه  الذي  الصحة» 

أنها  يبين  الصحية  املنظومة  واقع  في  والتمعن  الثورة. 

منظومة  مع  تتعارض  الحاصل،  االنهيار  بفعل  أصبحت، 

حقوق اإلنسان، إذ تتعمق رداءة االستقبال ويصعب الولوج 

إلى املعلومات املفيدة، كما تنعدم ضمانات سرية املعلومات 

بوصفه  املريض  مع  التعامل  يتم  وال  الشخصية،  الطبية 

ذاتاً إنسانية فاعلة بل كمجرد '‹زبون‹‹ ال يشكل طرفاً في 

العملية العالجية.

باملنظومة  الصحية»  «الالعدالة  مسألة  تتعلق  وال 

بل  فحسب،  الداخلي  اشتغالها  ومنطق  الصحية 

بالخيارات التنموية األساسية. 

 باحث في علم االجتماع، من تونس

فؤاد غربالي

الطاعون في اليمن

عمالقة،  حمراء  فئراناً  إن  األسطورة  تقول 

سدّ  خرَّبت  التي  هي  نحاسية  مخالب  ذات 

الكارثة  تلك  العارم،  السيل  وسبَّبت  مأرب، 

اليمنية القديمة.. كما تقول األسطورة أيضاً 

السدّ،  تفجُّر  سببه  الذي  العارم  السيل  إن 

وتمزيق  سبأ  دولة  تدمير  إلى  أدّى  الذي  هو 

شعبها وتهجيرهم أشتاتاً إلى مناطق متفرقة 

في الجزيرة العربية..

صادق  األكاديمي  والباحث  الشاعر  لكن 

القاضي يقول إن الفأر ال يمكنه تفجير سدّ ولو 

كان بحجم بغلٍ وأظافره من نحاس، ومجرّد 

ولو  وادٍ،  من  أكثر  جرف  يمكنه  ال  سدّ  تفجُّر 

كان بضعف حجم سدّ مأرب.

تحمل  الكبيرة،  األساطير  كعادة  ويضيف: 

هذه األسطورة شيئاً من الحقيقة التاريخية، 

الرمزية  في  جانحة  بطريقة  عنها  عبَّرت  وإن 

سبأ  مملكة  غرق  مرجّحاً  الخيالية،  والكناية 

أزمات  وسببت  استفحلت  سياسية  بأزمات 

اقتصادية واجتماعية طاردة مزقت بمجملها 

شعباً ودمرت وطناً وحضارة كانت ملء سمع 

وبصر الزمان واملكان. ولفت إلى أن األسطورة 

كما  بالسدّ،  الدولة  عن  بطريقتها  عبرت 

عبرت بالفئران عن قادة مراكز القوى الفئوية 

الخارج  من  الدولة  بنية  في  ينخرون  الذين 

والداخل.. قصد تدميرها. وعندما تدمَّر يغرق 

الجميع بسيلٍ جارفٍ من الصراعات واألزمات 

الطاحنة. وهذا األمر يحدث اليوم.

من  واحدة  وانهارت  سبأ»  أيادي  «تفرقت 

املناجذ  لكن  البشرية.  الحضارات  أقــدم 

تجتاح اليمن اليوم وكأنها لعنة أزلية، حاملة 

عنها  يقول  التي  «الطاعون»  بكتيريا  معها 

ألبير كامو إنها «ال تموت وال تزول أبدا، وأنها 

يمكن أن تبقى عشرات السنين نائمة في قطع 

األثاث والغسيل، تنتظر بطول أناة في الغرف 

والورق،  واملناديل  األمتعة  وصناديق  واألقبية 

وقد يجيء يوم، لبلية البشر وعبرتهم، يوقظ 

يموتوا  كي  ويرسلهم  مناجذه  الطاعون  فيه 

في مدينة هانئة».

انتشار وباء الكوليرا 

حقيقياً،  كامو  ألبير  عند  الطاعون  ليس 

فمدينة وهران الجزائرية لم تعرف الطاعون 

في أواخر أربعينيات القرن املاضي زمن صدور 

الرواية.

حقيقة   تفشى  الكوليرا  أو  الطاعون  لكن 

العاملية  الصحة  اليمن.. وناشدت منظمة  في 

املجتمع  أكتوبر   األول/  تشرين  منتصف 

دون  للحيلولة  عاجل  دعم  توفير  الدولي 

لها  بيان  في  املنظمة  وقالت  الوباء.  انتشار 

توفير  تتطلب  الكوليرا  مكافحة  خطة  إن 

 340 سُجّلت  أن  بعد  دوالر،  مليون   22.35

حالة   18 منها  به،  بإصابتها  مشتبهاً  حالة 

مؤكدة في محافظات تعز والحديدة وصنعاء 

أن  البيان  وذكر  ولحج.  وعدن  والبيضاء 

في  يعيش  شخص  ماليين   7.6 من  أكثر 

أكثر  أن  كما  الكوليرا،  بمرض  متأثرة  مناطق 

خاصاً  تعرضاً  معرّضون  نازح  ماليين   3 من 

يواجه  لم  إذا  أنه  إلى  ولفت  اإلصابة.  لخطر 

ترتفع حاالت  أن  املحتمل  فمن  الوباء سريعاً، 

حالة   76,000 من  أكثر  ظهور  مع  الكوليرا، 

إضافية مشتبه بها في 15 محافظة، بما فيها 

أكثر من 15,200 حالة بحاجة إلى تلقي العالج 

في مراكز متخصصة.

في  الصراع  استمرار  فإن  البيان،  وبحسب 

اليمن أدى إلى عدم تمكّن نحو ثلثي السكان 

وخدمات  النظيفة  املياه  على  الحصول  من 

أدى  ما  املدن،  في  خصوصاً  البيئية،  الصحة 

إلى ازدياد خطر اإلصابة بالكوليرا.

أكثر  أصبح  الصحي  الوضع  أن  وذكــر 

لنقص  ونتيجة  املوارد،  شحّ  بسبب  تعقيداً 

الكوادر الطبية واألدوية واملستلزمات الطبية، 

إذ إن 45 في املئة فقط من املرافق الصحية في 

اليمن ال تزال تعمل بشكل كلّي.

كارثة كاملة األركان

أزمة  من  اليمن  في  الوضع  الحرب  حوّلت 

إنسانية قبيل اندالعها في آذار/ مارس 2015، 

إلى ما يشبه كارثة كاملة األركان. تقول األمم 

املتحدة إن أكثر من نصف سكان اليمن البالغ 

عددهم 26 مليون نسمة يعانون انعدام األمن 

من  شخص  مليون   2.8 نزح  وقد  الغذائي، 

ديارهم بسبب القتال.  

وصار سكّان محافظة الحُديدة التي عرفت 

بـ «سلة اليمن الغذائية « الحتضانها سهول 

املوت  خطر  اليوم  يواجهون  الزراعية،  تهامة 

للشؤون  العام  األمين  وكيل  ووصف  جوعاً. 

في  شاهدها  التي  املجاعة  مناظر  اإلنسانية 

مطلع  الحديدة  إلى  له  ــارة  زي بعد  اليمن 

«شاهدتُ  باملروّعة:  أكتوبر  األول/  تشرين 

شديدي  املستشفيات  في  رُضَّــعــاً   أطفاًال 

النحافة ولديهم سوء تغذية حادّ، األمر مروّع 

للغاية ومرعب جداً».

ـ  الجنوبي  الركن  في  القابع  البلد  هذا  في 

املرتبة  يحتلّ  الذي  العربية،  للجزيرة  الغربي 

التنمية  تقرير  في  بلدا   177 بين  من   151

«فصال  البشر  من  املاليين  يعيش  البشرية، 

في الجحيم»: حربا وفقرا وحصارا ومقاتلين 

مهووسين باملوت وضحايا تتوالى أعدادهم.. 

واألنين  اليمنيين،  الحزن تكسو وجوه  مالمح 

الطبيعية..  الناس  لغة  صارت  والشكاوى 

على  القدرة  الجميع  من  الحرب  وانتزعت 

الحب بل حتى على الصداقة. 

قتلى  لعدد  تقديراتها  املتحدة  األمم  رفعت 

الحرب في اليمن خالل األشهر الـ19  املاضية 

القتال  حجم  إلى  بالنظر  لكن   .10,000 إلى 

املقابر  وعــدد  اليومية  النعوش  ومشاهد 

يُطابق  ال  قد  الرقم  هذا  فإن  املستحدثة  

الواقع.

ال صليب وال شمعدان

املجتمعي  النسيج  الحرب  مزّقت  لقد 

وفكّك  التعايش  روح  اليمنيون  وفقد 

طائفية  إقطاعيات  إلى  اليمن  الرصاص 

حرب  وساحة  زيــدي  شمال  ومناطقية.. 

ووسط  ــران،  إي ضد  للسعودية  مفتوحة 

األهلية،  الحرب  نار  تحت  ومسحوق  سني 

وجنوب صار منطقة محرّمة على كل شمالي 

ومع  شمالية،  أصول  من  جنوبي  كل  وعلى 

االنفصال  يريد  حراك  بين  مقسم  فهو  ذلك 

وتشكيالت للقاعدة وداعش. 

وال  الكنائس  أجراس  تُسمع  ال  اليمن  في 

على  العذراء  ملريم  وال  يسوع  لصور  وجود 

وتجذّرها  هناك  املسيحية  قدم  من  الرغم 

بنى  كذلك  مضت.   عام  ألفي  من  أكثر  إلى 

اليمن  جنوب  احتلّوا  الذين  البريطانيون 

االستقالل  وبعد  كنيسة.   13 عاماً   129

وخروجهم من عدن عام 1967 طال اإلهمال 

اثنتين..  إلى  عددها  وتقلص  الكنائس  تلك 

كانت  التواهي  حي  في  بروتستانتية  واحدة 

قبل  واقتحمها   للمسنين  خدمات  تقدم 

العشرات..  وقتل  القاعدة  تنظيم  أشهر 

تم تحويلها  البريقة  في  والثانية كاثوليكية 

شمعدان  وال  صليب  ال  واليوم  مسجد..  إلى 

الناعطي  سعيد  تـــوراة..  وال  إنجيل  وال 

وزوجته مزال وهما يهوديان في مدينة ريدة 

بمحافظة عمران آخر ما بقي من يهود اليمن.

كانت اليمن إلى ما قبل اإلسالم يطلَق عليها 

 » الطيبة  «البلدة  و  السعيدة»  العربية  «بالد 

شامخات  أهلها  وطوع  الجنتين»،  «أرض  و 

ومدرجات،  مساكن  منها  واتّخذوا  الجبال 

ريدان  وذو  سبأ  حضارات  فيها  وشيّدوا 

وحمير ومعين وأوسان وقتبان. وكانت امللكة 

بلقيس تتربع على العرش مكشوفة الساقين 

محاطة بـ «األقيال واألذواء». لكن حفيداتها 

الوهابية  غزو  بعد  بالسواد  متشحات  اليوم 

اليمن من صحارى نجد. مستبدالت الحرير 

واللبان والبخور بـ «الحجاب والنقاب».

وفي القرن الثالث الهجري قدم اإلمام يحي 

«الهادي»  بـ  امللقب  الرسي  الحسين  ابن 

التشيع  بذرة  ليزرع  صعدة  إلى  الحجاز  من 

نشر  اليمن.  في  القز»  «دودة  انقراض  بعد 

التي  السلطة  إلى  أوصله  الهادوية كمذهب 

وصوال  وألحفاده  له  إلهي»  «حقّ  كـ  صارت 

إلى السيد عبد امللك الحوثي.

عاد  املاضي  امليالدي  القرن  ثمانينيات  وفي 

السعودية  من  الوادعي  هادي  ابن  مقبل 

ليؤسس  الوهابية  ملشايخ  نجيب  كتلميذ 

«مركز دماج السلفي « في صعدة على مسافة 

فتنة  لتشتعل  الهادي،  مسجد  من  كلم   15

التطرف املذهبي وتتصاعد الحروب الكالمية 

عبد  الشيخ  وبينهما  والشيعة  السنة  بين 

املجيد الزنداني ومعاهد اإلخوان املسلمين. 

عن  لبعدها  املكسيك  هي  «مسكينة  ومثلما 

اليمن  هو  كذلك  أميركا»،  من  وقربها  الله 

جارته  السعودية  تكن  لم  فلو  مسكين 

منذ  الكثير  لتجاوز  الكبرى»  و«الشقيقة 

زمن.

الحلّ يبتكر 

الحرب  مستنقع  من  لليمنيين  مخلِّص  ال 

فـ  جوعاً.  املوت  وشبح  والطائفية  األهلية 

ما  يعرف  يكَد  ال  الحرب  في  يشترك  «من 

عسى أن يعنيه رجل ميت». الرئيس السابق 

علي عبد الله صالح ال يزال مسكوناً بشهوة 

«اإلمام  يكون  لن  الحوثي  والسيد  االنتقام، 

الثاني عشر»، والرئيس هادي ليس «مانديال 

الشهير  الصحافي   وصفه   كما    » اليمن 

صنعاء  إلى  له  زيارة  في  فريدمان  توماس 

منتصف عام 2013... بل هو نسخة رديئة 

ليكون  الحظّ  دفعه  «سانتانا»  الجنرال  من 

وكتب   ،1833 عام  في  للمكسيك  رئيساً 

تلو  االنتكاسة  يديه  على  تعاني  أن  القدر 

األخرى بسبب جهله السياسي وضيق أفقه.

روايته  نهاية  في  خلص  كامو  ألبير  ولكن 

صنع  وهران  أصاب  الذي  الطاعون  أن  إلى 

سلوكيات  من  غيَّر  للوباء،  داخلية  مقاومة 

الهين  اللحظة  تلك  حتى  كانوا  ــاس  أن

الخاصة.  حياتهم  شؤون  في  ومنغمسين 

كما أن التحدي الذي طرحته عليهم الجثث 

احتلّت  التي  واملناجذ  الشوارع،  في  امللقاة 

املدينة، أعادت تشغيل آليات مقاوِمة، تضامن 

وعمل جماعي، كانت معطلة أو غير مختبَرة. 

سياج  وراء  حوصرت  التي  وهران  على  كان 

كان  الخارجي.  العون  تنتظر  أال  الطاعون 

عليها أن تبتكر الحلّ من الداخل.

 كاتب من اليمن

فايز األشول

حسين سنان ـ العراق



»أرشيف  تقرير  حسب  مصر  في  االحتجاز  مكان  في  وفاة  حاالت 

القهر« لشهر تشرين األول / أكتوبر 2016 الذي يصدره »مركز 

النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب«، باإلضافة الى 56 حالة 

تعذيب وسوء معاملة، و265 حالة قتل عمد، و26 واقعة عنف دولة.

.. بــألــف كـلــمـة

نـوافــذ

الـخمــيــــــس 4

حـلـــــم.. 

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

ـ لجنة لفحص الشباب املحبوسين بمصر ـ أحمد عبد العليم 

ـ املسألة الفلسطينية اآلن: التشابك مع إسرائيل واالشتباك معها ـ  مقابلة مع الباحث رجا الخالدي )2(

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

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

مدونات

حسين بيكار / السودان

غرافيتي غزّة

electronicintifada.net غرافيتي بعنوان »طفولة محاصرة«، شارك برسمه بالل خالد )تصوير: عبد زغوط - فلسطين( / عن موقع )APA / رسام الغرافيتي بالل خالد أثناء عمله على غرافيتي ضخم على مبنى في غزّة )تصوير: محمد تالتين - فلسطين

تجميد حساب مركز »النديم«

مصر: اعتقال بنتين من املترو

اسماعيل االسكندراني: عام في السجن

ـ   )Crédit Agricole( أجريكول«  »كريدي  بنك  أن  اليوم  بلغنا  واألصدقاء،  الصديقات 

النديم  مركز  حساب  بتجميد  املركزي  البنك  من  قرار  وصله  قد  ـ  النديم  حساب  حيث 

لحين توفيق أوضاعه بحسب القانون رقم 84 لسنة 2002. سوف نناقش األمر مع محامينا 

وسنوافيكم باألخبار أواًل بأول وكيفية تعامل مركز النديم مع الوضع.

من صفحة El Nadeem )عن فايسبوك(

& & &

فبراير   / شباط  في  والتعذيب  العنف  ضحايا  لتأهيل  النديم  مركز  على  الهجوم  بعد 

البنكي  الحساب  بتجميد  قراراً  أصدر  املركزي  البنك  العام،  هذا  من  أبريل   / ونيسان 

للمركز.. تتصوّرون أنّ بإمكانكم شلّ ألسنتنا بتشميع املركز أو بتجميد حسابه؟ يا لكم 

من سذّج.. مكمّلين والكلمة وعد، ووعد الحر دين عليه.

من صفحة Magda Adly )عن فايسبوك(

في مساء 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، اعتقل األمن بنتين من مترو السيدة زينب اتّاخدوا 

عالقسم واتضربوا جامد واتبهدلوا واتفتشت موبايالتهم واتعرضوا على نيابة مصر القديمة 

وأخدوا 15 يوم! والسبب إنّهم كانوا بيتكلموا مع الناس في املترو على األسعار وتعويم الجنيه 

والغالء! األولى اسمها ياسمين نادي محمد وعمرها 27 سنة، والتانية اسمها أمل صابر ابراهيم 

#الحرية _ ألمل _  #الحرية_ لياسمين _ نادي  وعمرها 36 سنة، والبنتين من شُبرا الخيمة. 

صابر

اتكلموا عنهم ألن الكلّ مشغول بهوجة بكرا )11-11-2016( والتوقعات ليها والبنات دول ممكن 

يروحوا في داهية من سُكات وما حدّش يحسّ بيهم!!

من صفحة Nema Monir )عن فايسبوك(

أتى ترشيح إسماعيل اإلسكندراني لجائزة حرية الصحافة 2016، قبل يوم واحد من مؤتمر الشباب في 

شرم الشيخ.. إسماعيل اعتُقل في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وهو اليوم الذي أعلن فيه السيسي 

أن عام 2016 سيكون عام الشباب!.. #الشباب_فين؟ في السجن

& & &

عيد ميالد إسماعيل اإلسكندراني قضاه يوم 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 في سجن طرة. وبنهاية 

الشهر الجاري، يكمل إسماعيل عاماً كاماًل من حبسه واحتجازه دون محاكمة.

في  تساهم  التي  العلمية  وأبحاثه  كتاباته  من  بداًل  السجن  في  يقضيه  إسماعيل  عمر  من  كامل  عام 

تسليط الضوء على موضوعات وقضايا اجتماعية، وتحاول طرح حلول وبدائل سياسات..عام كامل عانت 

فيه والدته وزوجته وكل أصدقائه ومحبيه من فقدانه. عام كامل ضاع في غياهب السجون )...(

#الحرية_السماعيل_االسكندراني
#عام_الشباب

من صفحة »الحرية السماعيل االسكندراني« )عن فايسبوك(
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»أبراج ظافر التي دُمّر جزء منها في عدوان 2014 على غزة تشهد على الجرائم اإلسرائيلية التي تستهدف األماكن املكتظة 

والسكنية. هذه الجدارية هي طريقتنا في إيصال الخبر للعالم الخارجي«. هذا ما يقوله بالل خالد، رسام الغرافيتي الذي شارك 

في رسم »طفولة محاصَرة« على برج »ظافر 9«. 

يتزايد االهتمام بفنّ الغرافيتي في فلسطين، ويلتفت الفنانون الشباب إلى الرسم والرمز وقدرته على البقاء في األذهان 

والعواطف والتشجيع على املقاومة.. حنظلة مثال على ذلك.

لتحتل  وصنافير  تيران  املصرية  الجزر  قضية  عادت 

ليس  املرة  هذه  لكن  العام،  النقاش  من  جديدة  مساحة 

املصري  القضاء  أمام  الحكومية  املنازعة  باستمرار  

وليس  الجزيرتين  مصرية  ملصلحة  حكم  ــذي  ال

الصحافيين  نقيب  حديث  بسبب  حتى  أو  سعوديتهما، 

دوائر  من  بقربه  املعروف  وهو  املاضي،  األسبوع  األسبق 

على  سعودية  ضغوط  بوجود  اعترف  الذي  الحكم، 

نيسان/  في  القاهرة  إلى  سلمان  امللك  زيارة  وقت  مصر 

تسليم  اتفاقية  مصر  توقع  أن  أجل  من  املاضي،  أبريل 

وهو  الزيارة،  إلتمام  كشرط  السعودية  إلى  الجزيرتين 

واملناهج  التعليم  إلى  األزمة  النتقال  وإنما  صار..  ما 

لتعليمية. ا

املناهج تغيير 

املرحلة  نهاية  في  واملعلمون  الطالب  اكتشف 

وصنافير  تيران  جزيرتي  اسمي  اختفاء  االبتدائية 

وهو  االجتماعية«،  »الدراسات  مادة  دروس  من 

الكتاب الذي يضم مادتي التاريخ والجغرافيا. وكان 

الدراسي  العام  االبتدائي في  منهج الصف السادس 

ذكر  قد  الفائت  مايو  أيار/  في  انتهى  الذي  املاضي 

في  املصرية  بالجزر  الخاص  الدرس  في  اسميهما 

الكتاب املدرسي هو إحدى  البحر األحمر، وكان هذا 

ولم  القضاء.  أمام  املنازعة  في  قدمت  التي  الوثائق 

وطبع  املاضي  العام  منهج  تعديل  على  األمر  يقتصر 

الذي  املدرسي  األطلس  ألغي  وإنما  جديدة،  دروس 

جديد  أطلس  طبع  وإعادة  الثانوي  طالب  على  يوزّع 

ال يضم الجزيرتين. وامتد األمر إلى رفع اسم تيران 

الرسمي  املوقع  على  املوجود  األطلس  من  وصنافير 

التعليم.  لوزارة 

وسط  وغضبا  لغطا  الــجــزر  أســمــاء  ــذف  ح ــار  أث

بين  ما  التداخل  قضية  وطرح  واملعلمين،  التربويين 

تدخل  وحدود  التعليمية،  والقضايا  السياسية  القضايا 

خاصة  التعليمية،  املناهج  وضع  في  التنفيذية  السلطة 

أمام  وتنازع  خالف  محل  تزل  ولم  راهنة  قضية  في 

التقاضي  من  األولى  الدرجة  في  حسمها  الذي  القضاء، 

القضية  هذه  إنّ  بل  الجزيرتين.  مصرية  ملصلحة 

تظاهرات سجن  في  والطالبي  الشبابي  الغضب  أشعلت 

بعضهم على إثرها، واتُهم التربويون وأساتذة التاريخ 

الوزارة بأنّها لم تعد جهة محايدة.

ومن جانبها، برّرت وزارة التعليم على لسان متحدّثها 

تمّ  الحذف  إنّ  بقوله  املناهج  في  حدث  ما  الرسمي 

وأن  املصرية  لإلدارة  تابعة  ليست  الجزر  أن  الكتشاف 

طبع أطلس جديد يتم كل عام دراسي.

وكانت قضية تيران وصنافير قد أثارت أزمة في العام 

أسئلة  في  محصورة  كانت  ولكنها  املاضي  الدراسي 

التحقيق  األمر، وتم  تناولت  التي  بالجامعات  االمتحانات 

وكان  األسئلة،  وضع  على  املشرفين  األساتذة  مع 

فردية«. »تصرفات  بأنها  التبرير 

.. وإسرائيل 

شملها  ما  هي  فقط  وصنافير  تيران  قضية  تكن  لم 

امتد  وإنّما  االجتماعية،  الدراسات  مادة  مناهج  تعديل 

يتم  الذي  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  ليشمل  التغيير 

اإلعدادي،  الثالث  الصف  طالب  مناهج  في  له  التعرض 

وفور  وغيرها..  الصراع  مثل  مصطلحات  اختفت  حيث 

فيه  أكّدت  بيانا  التعليم  وزارة  أصدرت  هذا،  اكتشاف 

الدراسات االجتماعية تعرض  الحالية ومناهج  الكتب  أنّ 

يُبرز  موجز  تربوي  بشكل  اإلسرائيلي  العربي  الصراع 

ديني،  أو  سياسي  توجه  تبني  دون  التاريخية  الحقائق 

بواسطة  الدراسية  املناهج  مراجعة  تتم  أنّه  وأضافت 

وتربويين،  أكاديميين  أساتذة  تضم  متخصصة  لجان 

وأنّه بالنسبة لكتاب الدراسات االجتماعية الذي يُدَرّس 

لطالّب الصف الثالث اإلعدادي، فإنّه يضم وحدة كاملة 

اإلسرائيلي،  العربي  والصراع   »1952 يوليو  »ثورة  عن 

فيها  بما  إسرائيل  مع  السالم  معاهدة  بنود  ذكر  وأنّه 

الذاتي  والحكم  الفلسطينيين  يخص  الذي  الشق 

الوزاري  البيان  وأكد  وغزة..  الغربية  الضفة  في  لهم 

ثقافة  مثل  مصطلحات  من  خال  قد  الحالي  املنهج   أنّ 

بأن  قوله  مبرراً  السالم،  ثقافة  محلها  لتحل  الصراع، 

على  يعتمد  عاملياً  تربوياً  مبدأ  أصبح  السالم  مصطلح 

اآلخر! وقبول  التفاهم 

ومرسي مبارك 

السابقة  القضايا  على  تقتصر  لم  املناهج  مذبحة 

الصف  على  املقرر  التاريخ  ملادة وكتاب  امتدت  بل  فقط، 

العام  للنائب  ببالغ  محامٍ  تقدم  حيث  الثانوي،  الثالث 

حقبة  وحذف  التاريخ  بتزييف  التعليم  وزير  فيه  يتهم 

على  اسمه  وجود  وقصر  املناهج،  من  مبارك  حسني 

حرب أكتوبر 1973، باعتباره قائد سالح الطيران خالل 

فيما  عاماً!  ثالثين  مصر  حكم  أنّه  ذكر  دون  الحرب، 

املراجعة  انّ  ذلك  على  الردّ  في  املناهج  مركز  مدير  قال 

شهادة  تاريخ  ملنهج  تمت  التي 

فقط  تعدياًل  أحدثت  البكالوريا 

ومرسي،  اإلخوان  حكم  فترة  على 

من  األخير  الجزء  شمل  ــه  وأن

الوارد  بينما  الدراسي،  املنهج 

ووضعه  تعديله  تمّ  مبارك  حول 

حيث  يناير«   25 ــورة  »ث عقب 

بمبارك،  الخاصّ  الفصل  حذف 

أدخلت  مؤقت  الحالي  املنهج  وأنّ 

الشعب  ودور  يونيو«   30 »ثورة  بإضافة  تعديالت  عليه 

فيها. املسلحة  والقوات  املصري 

التاريخ  مناهج  على  األخيرة  التعديالت  وتطرح 

قضية  املناهج  هذه  كانت  إذا  ما  سؤال  والجغرافيا 

التنفيذية  السلطة  وبيد  سياسية  هي  أم  وعلمية  فنية 

بما  حقبة  كل  في  التاريخ  كتابة  تُغير  التي..  والحكومة 

شطباً  بل  فحسب،  تأوياًل  ليس  أهواءها،  حرفياً  يناسب 

وإزالة! ومحواً 

بالتعليم من مصر مختصة   صحافية 

مناهج التاريخ تُدرّس

وفق أهواء الحكام في مصر

إيمان رسالن

أصدرت وزارة التعليم بيانا أكّدت فيه أنّ الكتب 

الحالية ومناهج الدراسات االجتماعية تعرض الصراع 

العربي اإلسرائيلي بشكل تربوي موجز يُبرز الحقائق 

التاريخية دون تبني توجه سياسي أو ديني
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