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العـالقـات السـعوديــة اليمنـيـة:
الصندوق األسود ،سرد لتاريخ
متداخل ومصطخـب .والـ«تـوك
توك» ،تاكسي الفقراء في مصر.
وفـي «فـكرة»« ،مهاجـرو البحـر
النائمون» :الفضيحة الدولية في
التعامل مع املأساة السورية.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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قــراءة في املوقف الصوفي من
املرأة :استواؤها مع الرجل في
مركزية الخلْق .وبعد البارود
والنـووي ،الجيـل الثـالث مــن
الحرب :أسلحة تقاتل ذاتياً.
و«الزاوية الحمرا» :لبنان ـ مصر
وحرب األجيال.
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ملاذا تبدو الحرب بالنسبة للبعض منطقية في عمران
وغريبة في عدن أو تعز؟ ملاذا تتعافى مدن كعدن من الحرب
أسرع من غيرها ،ويتسابق الشباب على عجل إلى تنظيف
الشوارع وإعادة دورة الحياة؟ ملاذا تنتهي الحروب بسرعة
في مناطق كتعز وإب ،بينما ال تنتهي إال لتبدأ من جديد
حول صنعاء؟ ال عالقة لألمر بالخير والشر ،بل هو االقتصاد
بدرجة أساسية.
يغرق شمال الشمال القبلي في اقتصاد الحرب ،وتُعرّف
قبائله كـ «حربية» ومحاربة ،وهي التي تنمو وتزدهر
بفضل النزاعات ،على عكس القبائل الفالحية ( املمتدة على
األغلب في وسط اليمن وجنوبه) والتي تعتمد على الزراعة
في اقتصادها .بمعنى آخر ،الحرب في تعز تعطيل القتصاد
املزرعة وحياة املزارعين ،بينما انتهاء الحرب في منطقة
كعمران ،هو حضور للبطالة وانتهاء للحال «الطبيعي».
من التسطيح القبول بالتفسير املعلب واملتعالي،
املنحصر بقياس ارتفاع نسبة التعليم في الجنوب
والوسط مقابل ارتفاع معدالت األمية والجهل في شمال
الشمال ،أو القول أن الجنوب خضع لنظام «شيوعي»
لسنوات ..علماً أن أجنحة النظام املذكور في الجنوب
خاضت حربا دموية بشعة بمعطيات قبلية مناطقية في
كانون الثاني /يناير .1986وعلى ذلك وعلى الرغم من
التباسات كثيرة ،فقد أمكن ولو بحدود ال يمكن تجاهلها،
تحويل قبائل يافع الجنوبية مثال التي كان نمط حياتها
قريبا من قبائل شمال الشمال ،وخاضت حروبا وصلت
إلى حضرموت شرقا ،إلى الزراعة والصناعة.

امللكة أروى

ثقافة املحارب

تتميز مناطق الشمال اليمني القبلي املمتدة بين ذمار
(جنوب صنعاء) وصعدة املحاذية للسعودية شماال،
بطبيعها الحربية واستعدادها للقتال ،وانتشار الثأر
فيها ..وقلة األمطار .وهي عوامل جعلت من القتال
الوسيلة الوحيدة لكسب املال ،وذلك منذ الدولة الزيدية
التي استمرت من القرن التاسع امليالدي إلى منتصف
القرن العشرين ،ولو بتقطع وتفاوت في االمتداد ،حيث
كانت تعتمد على قبائل الشمال كمورد بشري للقتال في
ظل عدم وجود جيش نظامي كبير يغطي حاجتها للتوسع
والحروب املستمرة مع خصومها ،أو بين املتنافسين على

قُمْرَة

زجاج استديو التصوير الذي ثبتناه بعرق أربع سنوات،
يشبه تماماً زجاج املنزل الذي رفض أن يستقر أو يتفتت،
فبقي متشققاً كأرواح املحتمين به التي لم يخترها املوت
ونسيتها الحياة ،لتبقى عالقة في برزخ يبدو أن موعد
انقضائه ال يزال بعيداً .في رابع أيام الحرب وجدتُ «بأسي»
في الفن الذي اختاره قسم من أبناء وبنات اليمن عوضاً
عن السالح .وهذا تركته قبائلهم الثني عشر شهراً إبان
انتفاضة  ،2011لكنه عاد يَدكّ كل ليلة وأقيس بأسه بمدى
تأرجح السرير العتيق ،يفك قليالً مدى الصواريخ مساميره
كل ليلة.
تماماً كما اتصل بنا عبد الرحمن حسين إبان نشوب
النزاع املسلح في أيلول/سبتمبر  2011لنصور أول فيديو
قصير ملا أصبح الحقاً تعاونية «سند اليمن» التي تصارع
يومياً لبقائها مساحة للفن بمواجهة الحرب منذ أربع
سنوات ،عاود عبد الرحمن االتصال بنا في يوليو/تموز
 2015ليحدثنا بشغف بالغ عن الحجرة املظلمة ذات الثقب
الصغير بداخل العين التي درسها ابن الهيثم قبل قرون
وأسماها «قمرة» .شرح ،متجاهالً صوت املضادات األرضية
أن العين البشرية بحجرتها ذات الثقب العاكس للضوء هي
ما ألهمت صناعة الصور والكاميرا الحقاً.
في فترة قياسية ،بذل كل جهده فريق «سند اليمن» ،تلك
التعاونية اإلعالمية التي تأسست عام  2011في ظل النزاع
املسلح ،وبقيت واقفة من دون أي دعم حتى أصبحت قادرة
على خلق شراكة متكافئة مع من يؤمن برسالتها .جهد
تصميم مخيم «قمرة» لتدريب شبان وشابات يمنيات
على صناعة األفالم الوثائقية في فترات الحروب والنزاعات.
واقترح املركز الثقافي البريطاني املشاركة بمساندة الفكرة
بالدعم اللوجيستي.
بدت الطريق إلى االستوديو أقصر كل يوم ،بوجود عبد
الرحمن وسارة إسحاق .وعلى الرغم من صداقتنا التي
كبرت مع تعاظم اإلقصاء والتهميش ،فال زلت أستقطع
الوقت ملشاهدتهما يقودان تفاصيل العمل بذهول طفلة ترى
قوس قزح للمرة األولى ،وتتساءل كيف استطاعا إيصال
اليمن إلى ترشيحات األوسكار بفيلم «ليس للكرامة جدران»
بعدما أفرغ بلدهما من دور السينما قبل أكثر من عقدين.
قمرة أصبحت ثقب الضوء الصغير الذي اتسع ليحتوي
حنان املحويتية ومحمد التعزي وشهدي العدني ،يعملون
جنباً إلى جنب في تدريب من قصدونا حاملين الكاميراً عوضاً
عن السالح .قمرة لم تجبرنا على تبرير تعلق العدنيات الالتي

									
مدينة جبلة في محافظة إب اليمنية ،ويُرى «مسجد امللكة أروى»
الحكم من زعمائها .وقد استمر هذا الوضع حتى ثورة
أيلول /سبتمبر  1962التي أنهت عهد آخر حاكم ينحدر
من ساللة األئمة هؤالء.
وعند قيام ثورة  ،1962توافد كثير من أبناء قبائل
الشمال للمشاركة في حــروب الثورة (ســواء معها
أو ضدها) ،ليس كأفراد متطوعين وإنما كجماعات
تتبع شيوخها القبليين ،وتَكوّن جيش قبلي (ميليشيا)
يقاتل مع الجمهورية ،ويشبه بتركيبته ما كان يسمى
بـ«الجيش البراني» أي ما كان يستخدمه اإلمام لتأديب
القبائل املتمردة .وكان الوافدون ينضوون تحت قيادة
شيوخ القبائل وليس القادة العسكريين املحترفين .وكان
هؤالء الشيوخ يمارسون مقاوالت الحرب ،فتصرف لهم
الدولة املال والسالح لتحرير منطقة بعينها ،وتعتمد لهم
موازنة مالية بيد شيوخهم .ولهذا ظل والء الناس لشيخ
القبيلة مقدما على أي والء آخر ،ألن عجلة «االقتصاد»
مرتبطة به .ولم يتوقف هذا السلوك بعد الثورة ،بل
قامت الدولة بتكريسه عن طريق حشدها لرجال هذه
القبائل في حروبها الداخلية املتعددة ،ابتداء من الحرب
الشَطْرية بين الشمال والجنوب ( )1972ومرورا بحرب
املناطق الوسطى (الجبهة) نهاية
السبعينات وبداية الثمانينات من القرن املاضي ،وحرب
صيف  ،1994ثم حروب صعدة الست ضد الحوثيين
( )2009 - 2004وانتهاء بالحرب الحالية الدائرة في
اليمن .فمعظم مسلحي جماعة الحوثي الذين يحاربون
معها ينحدرون من هذه البيئة القبلية .
نسبة الفقر على املستوى الفردي في محافظة كعمران
(دارت فيها حروب متعاقبة في السنوات املاضية) هي (بناء
على تقرير للبنك الدولي لعام  )2007أعلى من تلك التي في

ولدن في صنعاء على حب مدينتين اجتهدت الحرب على أن
ال يجتمع حبهما في قلب ،فكنت أنا ورويدا ويسرا بمأمن عن
التخيير القسري البليد بين أزقة كريتر عدن وأسوار صنعاء
القديمة ،التي كأنها احتمت من الدمار في ذلك االستوديو
الصغير األوسع من املدن والقرى املوقفة وظيفتها كوطن
حتى إشعار آخر .كانت اليمن التي ننشد .أربعة عشر يوماً
عمل فيها الفريق ألكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً ،جعلت
من صوت االنفجارات وظلمة الطرق مجرد حدث عرَضي .ال
تفشل أغنية أو فيلم في ترميم الفجوات التي يحدثها في
قلوب غضة ال زالت قادرة على أن تقرأ بين األسطر وتروي
قصة الحرب عبر قصص من يقاومن ويقاومون هذا املوت
العبثي ،جامعين من الالشيء فرصاً للبقاء.
بين صفوف تاريخ الفن والحرب ،ودروس اإلعداد التصوير
واإلخراج ،اتسعت قمرة لفلسطين وسوريا ولبنان بفنانيها
الذين يعملون تحت نيران الحرب وقبلوا الحديث عن
«تجارب التصوير واملسرح التفاعلي في مناطق النزاع» مع
متدربي ومتدربات قمرة .وهو الحديث الذي تحول في أحيان
كثيرة إلى فضفضة تروي الوجع والرغبة في االستمرار ،بين
من جمعهم اتصال على شاشة الكمبيوتر ولكن ألفتهم
الخيارات التي بدا لهم جميعاً أن مرارتها هي ما جعلت
الحديث مع أصحاب تجربة الفن مقابل االقتتال حميمياً
وشغوفاً للحد الذي مألنا جميعاً بمخزون من الحب سيكفينا
أكثر من مخزون الغذاء الذي بدأ ينضب في بيوتنا.
ثمرة قمرة كانت أربعة أفــام قصيرة تم تصويرها
وإخراجها في ثمانٍ وأربعين ساعة ،وعرضت في املقهى
املجاور لالستديو ،في ليلة أضاءتها النيران الصاعدة إلى
السماء ،إال أنها أصبحت غير مرئية وسط دموع وقهقهات
الحاضرين الذين لبوا الدعوة في تعطش لتسطيرٍ مختلف
ليومياتهم عن ذلك الراصد لعدد البوارج والصواريخ في كل
نشرة أخبار.
ثمرة قمرة األهم كانت توحد املتدربين واملتدربات
الروحي بالرواية اإلنسانية للحياة والعدالة االجتماعية في
وجه الدمار والقهر .كانوا يشعرون بأنهم ليسوا وحيدين
وأن روايتهم املختلفة ليوميات الحرب ،عبر قصة اإلنسان
ال األرقام ،أصبحت أقل اغتراباً لدى سماعهم صوت نينا
سيمون وهي تغني ضد الفصل العنصري في الواليات
املتحدة قبل نصف قرن ..شعروا بأن صوت فيروز جعل
الحرب اللبنانية أقل صقيعاً ،تماماً كما اقتربوا من العراقي
الذي يشبه جاراً يحاول فتح دكانه كل صباح في أحد
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جغرافيا الحرب والزراعة في اليمن

في العصر الوسيط (القرن الخامس الهجري) ،حكمت
اليمن لخمسة عقود امللكة أروى بنت أحمد الصليحي.
وهي من األقلية الدينية اإلسماعيلية ،وقد عُرفت بامتالكها
للفقه الديني (كانت تفتي وفق املذاهب األربعة) وبمقدراتها
السياسية .وحينما أرادت إقناع زوجها بنقل العاصمة من
صنعاء إلى جبلة (محافظة إب ،أحدى أخصب مناطق
اليمن) ،قالت له مقولتها الشهيرة « :هنا (جبلة) العيش أي
الخبز ،وهناك (صنعاء) الجيش» .كانت امللكة أروى عارفة
بتنوع وتعدد سكان مملكتها وجغرافيتهم واقتصادهم،
فالحظت بعين انثروبولوجية واقتصادية ،أن أهل صنعاء
حين حضروا للقائها ،كانوا يحملون سيوفا وخناجر
وما شابه من أدوات القتال حينها .أما في جبلة ،فحضر
بعضهم وبيده منجل أو ماعز أو وعاء سمن .يدل هذا
أيضا على أن نزعة الحرب كانت قائمة منذ ذلك الحين،
وهي استمرت كإرث ناتج عن سياسات حكام الدول
الزيدية املتعاقبة ،منذ قدوم اإلمام يحيى بن الحسين
الرسي من الحجاز ( 282هجرية) الستنفار املواطنين في
صعدة مقدّما لهم دوافع دينية لقتال من حولهم ،تأسيسا
لدولته التي فرش أرضها بأطروحات املذهب الزيدي كما
عدّله ،وبجثث ضحايا حروبه التوسعية .القتال إذاً ثقافة
لم تصنعها ظروف الحاضر بل كرسها وعززها تاريخ
طويل من غياب أي اقتصاد غير حربي للسلطات املتعاقبة.

انتخابات محلية وبلدية في املغرب:
الــصــراع على تزكية األحــزاب
للمترشـحين ،مـا يُكْثـرُ الترحـال
بينـهـم .وفــي «بألـف كلمـة»،
تحركات تالمذة غزة ضد إجراءات
االونروا التقشفية« :التعليم كاملاء
والهـواء للشــعب الفلسطيني».

محافظة الحُدَيدة الخالية من القبائل أصال .لقد سمح هذا
الفقر املدقع وغياب املدارس وأي فرص للحياة في وسط
هذه املناطق (عمدا من قبل السلطة واملشايخ) بالتحكم
بمصير األفراد ،وحضّرهم ليكونوا وقود حروبهم حتى
اآلن.
كما تتشابه القبيلة وأعرافها وتركيبتها في محافظات
كالبيضاء بمحافظة عمران في شمال الشمال .لكن قبائل
البيضاء لم تحارب خارج جغرافيتها قط ــ على عكس
قبائل شمال الشمال ــ وسبب ذلك بشكل كبير هو أن
البيضاء إحدى أعلى املحافظات اليمنية استقباال للحواالت
املالية من الخارج ،فأصبح اقتصاد القبائل هناك يعتمد
بشكل أساسي على أموال املغتربين من أبنائها بدال من
الحروب كما كان في السابق.
أدت مأسسة الحرب والعنف (بل وتقديسهما في أحيان
كثيرة) من قبل السلطة والقادة املحليين في هذه املناطق
إلى جعل العمل بأي حرفة مَنْقصة وعيباً .وباملقابل ،ال يعاب
كثيرا سلوك قطع الطريق على العابرين .وكان هذا ربما
وراء انتشار األقليات اليهودية في القرى الواقعة على
الطرق العامة ملناطق الشمال (هاجر أغلبها إلى إسرائيل
في «عملية بساط الريح» الشهيرة  ،)1948ألنها تميزت
بممارسة األعمال الحرفية التي ال يجيدها رجال القبائل وال
يعملون فيها باعتبارها مهانة للقبلي وتحقيرا اجتماعيا له.
هذه الشروط الصعبة لالنتماء للقبيلة شماال ،دفعت
بالكثير من أبناء تلك القبائل للهجرة باتجاه مناطق
وسط اليمن في قرون مختلفة .ويالحظ انتشار كثير من
األسر املنحدرة من بكيل وحاشد (قبائل الشمال الكبرى)
في محافظة إب وسط البالد حتى اليوم ،لكن ليس هناك
من هجرة معاكسة من الوسط إلى الشمال بشكل كثيف

أزقة باب موسى في تعز رغم الحصار والقصف وهم
يشاهدون وثائقياً عراقياً يشبه ذلك الوثائقي الفلسطيني
الذي يقاوم الجبروت اليومي بمسرحٍ يحرس شغف أطفال
جنين للحياة .كانت حركة أعينهم املتعبة وهي تالحق
املشاهد واأللوان على الشاشة في فترة عرض وثائقيات
الحروب من مناطق شتى على البسيطة ،تشبه دوران
ناسك صوفي تجرّدَ من كل مقومات التشتيت .التحموا
مع الصوت والصورة التي تحكي قصة ناجٍ من اإلبادة
الجماعية في روانــدا ،في مشهد بصري متقن كلوحة
وثقت مكمن الثورة الفرنسية في امرأة نصبت العلم فوق
الركام ،مروراً بأشعار غزال املقدشية ،ثائرة القرن التاسع
عشر ضد نظام اإلقطاع في قريتها الجبلية اليمنية ،التي
تمكنوا من ربط تعابيرها تلقائياً مع قصائد هنودٍ حمر
أُحْرقت خيامهم وبقيت قصائدهم تذكّر الوديان بسكانها
األصليين ،وانتهاءً بصورة التُقِطَت لفريق طبي من األفارقة
األميركيين وهم ينقذون حياة رجل يرتدي ثياب الكو
كلس كالن في القرن املاضي.
أفالم قمرة األربعة والوثائقي القصير الذي سجل التجربة،
أصبحت قمرتي الخاصة التي كلما حدقت بي الوحشة
القادمة من أخبار املعركة التالية ،احتميت بها مذكِّرة نفسي
بما رواه لي أحد املتدربين الذي انقسم أقرباؤه للقتال مع كِال
الطرفين ،مخلفين الشك في جوف شاب بقي يعبث بكاميرته
الصغيرة ،لتقضي قمرة على بذور الشك وتعيد إحياء ما
أسماه الرغبة في البقاء على قيد الحياة ليروي القصة ـ
قصتنا ـ بما يضمن لنا البقاء حتى يتعب الرحيل وتتسع
بقعة الضوء لتنير كل الحجرة املظلمة.
برزخنا وإن طال ،هو قمرة بها فتحة تتسع إلدخال الضوء
الذي لوال العتمة بداخل أعيننا ملا كان مجرداً بما يكفي
لتعكسه .كل يوم أرى فيه ما أراه أصبح بالنسبة لي مادة
لخزن الصور في عيني البشرية التي ألهمت صناعة الكاميرا
والتي ال يزال متدربو ومتدربات قمرة يحملونها بعد شهرين
من انقضاء املخيم الذي خلّف تركة ستكون قوت األمل ،حتى
ينتهي برزخ اليمن الذي باتت أكبر التحديات املصاحبة له
هو حراسة الروح من عواصف الحقد والحقد املضاد ..وحتى
يصمت ضجيج ذخيرة املعسكرات املتقاتلة.

سارة جمال
كاتبة من اليمن

(من اإلنترنت)

أو جماعي ،بل بدأ (بعد  )1962يفد املعلمون قادمين من
مناطق اليمن الوسطى حيث الكثافة السكانية األعلى.
هذه الشروط الصعبة لالنتماء للقبيلة شماال ،والتي
تتطلب من ضمن ما تتطلبه الكثير من الغُرم القبلي (
التكاتف في السراء والضراء) وشراء السالح ،ال توفرها
الوظيفة العامة التي ظلت هدفا مباشرا للتعليم ،فأدت
أيضا إلى عزوف أبناء القبائل عنه.
في أواخر التسعينات وبداية األلفية ،كان االستقرار قد
عمّ اليمن .وبدأت بعض قبائل الصحراء ،كمأرب ،التعامل
مع اقتصاد جديد متخفف من السالح ،فترى الجامعات
امتألت بأبناء تلك املناطق ومال العديد منهم لدراسة
اآلثار مثال ،أمالً في الحصول على عمل كدليل سياحي في
محافظتهم املليئة بها ...لكن تلك الرغبة بالتخلي عن
السالح  ،اصطدمت بحروب خلت فيها اليمن من اآلثار
والسياح معا ،مما اعاد أبناء القبائل إلى أسلحتهم.

ثقافة الفالح

على عكس الجغرافيا الجافة في شمال الشمال
(باستثناء صعدة) ،تنتشر بكثافة في مناطق وسط
وغرب اليمن الزراعة ،وتهطل األمطار بمعدالت أعلى من
املناطق األخرى ،وتغيب املشاكل والنزاعات وتخف نسب
املجندين في الجيش ،ويحل السكان خالفاتهم ( النادرة
أصال) ،عن طريق التقاضي غالبا وليس الثارات ،ويلتحقون
باملدارس بمعدالت مرتفعة مقارنة بمناطق الشمال .كما
أن نسبة كبيرة منهم تحولوا إلى االغتراب بحثا عن
فرص للعمل عندما أصبحت الزراعة ال تلبي احتياجاتهم
مع التزايد في عدد السكان وتناقص نصيب كل فرد من
األرض املزروعة .في مثال شديد الداللة بالنسبة للفالحين

في اغلب هذه
املناطق ،فإن مواسم الزراعة مقدسة ،وال يحارب الفالح
(إن اقتضى األمر) إال في فصل الشتاء .وتمثل الحرب في
نظره مشكلة وعائقا ،ألن اقتصاده مبني على أعمدة من
االستقرار والسالم.
وفي هذه املناطق الوسطى والغربية نشأت كثير من
دول التاريخ اإلسالمي الوسيط التي اشتهرت بمشاريعها
اإلنمائية كالدولة الصليحية ،أو بمنشآتها التعليمية
والدينية كالدولتين الرسولية والطاهرية ،التي كرست
في مراحل استقرارها ثقافة العمل والتعلم واإلنتاج ،بعكس
الدول الزيدية املتعاقبة التي كانت هيمنتها على الشمال
أكثر استمرارية وسطوة ،الى ان توج االمر بعهد علي عبد
الله صالح الذي كرست سلطته ثقافة الحرب والقتال
كأحد أهم معالم حكمها.
وفي  ،1967حين توافد أبناء املناطق الوسطى خصوصاً،
ومن تهامة ،إلى صنعاء ،لنصرة ثورة  1962التي كانت
قد غرقت في الحرب األهلية ألسباب عدة منها التدخالت
اإلقليمية ،قدموا كأفراد وليس كجماعات تحت مظلة
شيوخ القبيلة .وبعد انتهاء الحرب ( )1968عادوا إلى
مناطقهم ملمارسة أعمال أخرى زراعية أو تجارية أو
يدوية .وبالطبع حينها ،ساعد على كسر سطوة الشيوخ
انتشار كبير للمد اليساري والقومي في هذه املناطق ،وهو
ما حَدّ من ثقافة االحتكام للشيخ لصالح التعامل مع أجهزة
الدولة ،وشجع على االلتحاق بالتعليم بشكل كبير ،وعلى
انتشار مبدأ العمل التعاوني كشريك/بديل للدولة في
تنمية املناطق.
وفي مناطق الوسط تلك ال تحقر املهن والحرف
اليدوية ،بل يُنعت حامل السالح بـ «املُدبر» أي جالب
املشاكل ،ولهذا فسرعان ما وضع من شارك من أبنائها
في الدفاع عن الثورة سالحه وتوجه للحياة بمعزل عنه.
وألن مناطقهم لم تكن مواطن حرب ،فهم قاموا بمناصرة
الثورة جماعيا ،على عكس قبائل الشمال والشرق التي
انقسمت بين طرفي القتال.

املتغيرات

بعد دخــول اليمن في حــروب متعاقبة منذ سيطرة
الحوثيين على السلطة في صنعاء (أيلول/سبتمبر
 ،)2014بدأ القتال في مناطق الوسط بالتصاعد واالزدهار
على حساب أي نشاط اقتصادي آخر ،وبواقع كارثي،
إذ راح يتخذ طابعا طائفيا بالضد من الطابع الطائفي
الزيدي ،بينما هو في األصل مؤسس على جذر مناطقي
أو جهوي .ومع ذلك ،فلم يتمدد القتال بشكل واسع في
املناطق الزراعية ،وال زال مركّزا في املدن الرئيسية كعدن
وتعز ،املتشابهة ثقافياً وفكرياً ،والتي تتشارك املأساة التي
خلفها اجتياح جماعة الحوثيين للمحافظات بقوة السالح
وبمقاتلين ينحدرون غالبا من شمال الشمال.
لم يستطع الفالح نقل ثقافته وطابع حياته السلمي
املنتِج باتجاه الشمال ،ربما ألسباب كثيرة منها الجغرافيا
والطبيعة ،ولكن اهم من تلك ،لغياب رغبة السلطات
املتعاقبة في تحويل اهتمامها نحو أي شيء غير الحرب.
فحتى في العام  ،2007حينما أراد علي عبد الله صالح
رشوة القبائل إعداداً الستالم إبنه احمد للسلطة  ،قام
باالعالن عن إعادة الخدمة اإللزامية العسكرية (لم تُفعَّل).
وكانت الحروب املتعاقبة منذ  2004قد حولت صعدة ،التي
كانت أجمل وأخصب محافظات شمال الشمال ،واملعروفة
بألذ أنواع الرمان والعنب في العالم ،إلى عاصمة للقنابل
العنقودية .وبدال من صعود رأسمال املزارعين هناك ،صعد
نجم أشهر تجار السالح في اليمن وفي القرن األفريقي..

فارع املسلمي
باحث من اليمن

باختصار..
عــادت النفايات تتكدّس في شــوارع بيروت
بطريقة مدهشة .وما زالــت الكهرباء منقطعة
عــن أح ـيــاء م ــدن ال ـع ــراق وق ـ ــراه ،كـمــا تنهش
البطالة أهل مصر ،وما زال السوريون يغادرون
بــاملــايـيــن بــادهــم املـنـكــوبــة بـفـعــل فــاعــل ،وأمــا
الجزائريون فيعرفون مبلغ الفساد ويبلعون
امل ــوس مـخــافــة األع ـظ ــم ،وه ـنــاك مــا ي ـقــرب من
ثلث السعوديين يدانون خط الفقر ..ولكنهم
محجوبون .ويمكن االسترسال لوصف الوضع
ف ــي ك ــل ب ـل ــد ،بــال ـخ ـصــوص ـيــات ال ـع ــائ ــدة لكل
م ـكــان وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ب ـس ـمــات مشتركة
وأولها تشابه «امللفات» :فعلى الكهرباء واملاء
املفقودين أينما ك ــان ،وعـلــى البطالة املعممة،
فــا تعليم وال صـحــة عــام ـيــن ..ويُـفـتـقَــد لسائر
ال ـح ــاج ــات األس ــاس ـي ــة .األخ ـط ــر أن الـسـلـطــات
ال تمتلك ت ـص ــورات وطـنـيــة عــامــة ،بــل يسود
مــزيــج مــن ان ـع ــدام مــريــع لـلـكـفــاءة ،واسـتـهـتــار
بالشأن العام ،واستسهال النهب بشكل علني
أو ي ـكــاد ،بينما يطغى انـشـغــال أه ــل السلطة
في كل مكان من املنطقة بتعزيز بقائهم في
السلطة ،ويختصرون بها «اللعبة» السياسية،
بكل مــا تتضمنه مــن تـنــاحــرات ومــن تالعبات
في آن .استُثمِر في االنقسام املذهبي في بعض
األم ــاك ــن ،أو فــي «ال ـحــرب عـلــى اإلره ـ ــاب» في
أخرى ،وغالباً في كليهما معاً .واستُثمِر ـ ـ وبكل

الوسائل ـ ـ ـ في دفع الناس إلى استبطان العجز
والرضا بأشكال املوت املتنوعة ،املباشرة وغير
املباشرة ،البطيئة والسريعة.
ه ـك ــذا تُ ـخ ـت ـصــر م ـســألــة ال ـح ـكــم بــاإلم ـســاك
بالسلطة ،وتُـخـتـصــر مـســألــة السلطة ب ــإدارة
«دنيا» لشؤون املجتمع ،وهــي دنيا إذ تتميز
بــال ـف ـشــل الـ ـت ــام ت ـج ــاه ك ــل الـ ـش ــؤون ال ـعــامــة،
وباللجوء إلى القمع بالرصاص إذا لزم األمر،
وبكمّ األفواه .نموذج لبنان معبِّر للغاية .طواف
النفايات في كل شــوارع بيروت (وهــي على
مــا هــي عليه مــن رمــزيــة تجسيدها لبشاعة
املوقف) ،كان متوقعاً قبل أشهر من حدوثه،
ول ـك ـنــه تُ ـ ــرك ي ـقــع ب ــا اك ـ ـتـ ــراث .ث ــم تــركــت
النفايات تتراكم ألسابيع ألن أطراف السلطة
كانت متخاصمة حول نسب أرباح الشركات
املـسـتـزْلِـمــة ع ـنــدهــا ..ثــم نُـقـلــت الـنـفــايــات إلــى
م ـك ــان وُص ـ ــف ب ــامل ــؤق ــت ،ث ــم ع ـ ــادت تـتــراكــم
ك ـمــا م ــن ق ـبــل .وأح ـ ــاط ب ـكــل ذل ــك إج ـ ــراءات
متخبطة ،جــدارٌ يُنشأ ويُـفــك ،وفــض عروض
ثم إلغاؤها ،وقبلهما رصاص ومسيل للدموع
منذ اليوم األول ،على تظاهرة سلمية تماماً،
ثم اتهامات للحراك وللقائمين به تتضارب
بـشـكــل مـضـحــك :الـسـلـطــة وسـيـلــة للحصول
على الثروة ،والثروة تتأتى من النهب .هكذا
وباختصار.

نهلة الشهال

2

16

اﻟـﺨﻤــﻴــــــﺲ

 3أﻳـﻠــﻮل  2015ـ اﻟــﻌـــﺪد 13162
Thursday September 3, 2015

 250أﻟﻒ ﻓﺪّان ﻫﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌﺰروﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺎﻟﻘﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻢ ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ
 1.2ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪّان ﻋﺎم  .1980وﻗﺪ أﻟﻐﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮاً ﻗﺮاراً ﺑﺤﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻘﻄﻦ ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﺒﺎر أنّ ﻛﻠﻔﺔ اﳌﺴﺘﻮرد ﻣﻨﻪ ﻫﻲ  600أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘﻄﻦ اﳌﺼﺮي
ﺿﻌﻒ ذﻟﻚ ،وﻳﺤﺘﺎج ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ آﻻت أﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎً.

ﻗﻀﻴـــــﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ :اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺳﻮد

ﻓﻜـــﺮة

ﻣﻬﺎﺟﺮو اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻨﺎﺋﻤﻮن ..وﺳﻮاﻫﻢ

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ـ ـ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
أﺳﺮار اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬﺎ اﻻ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺳﻮداء ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ،ﻓﻬﻲ
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎل .ﻓﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﺒّﻠﺖ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ
ﺑﻌﺪ أن ﺧﻀﻌﺖ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺴﻄﻮة اﻟﺠﺎر اﳌﺘﺠﺒﺮ .اﺳﺘﺜﻤﺮت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
ﺻﺮاع اﻹﻣﺎم ﻳﺤﻴﻰ ﻣﻊ اﻷدارﺳﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﻲ ﻋﺴﻴﺮﻫﺎ وﺟﻴﺰاﻧﻬﺎ،
ﻓﺪاﻓﻌﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻮﺟﻪ اﻹﻣﺎم ﺛﻢ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮاﻓﻘﻮا ﻣﻊ اﻹﻣﺎم،
ﻓﺄﻋﻠﻨﺖ أن أرض اﻷدارﺳﺔ ﻫﻲ أرﺿﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ اﺣﺘﻤﻮا وﻟﻮ ﻻﺟﻞ ﺑﺪوﻟﺔ آل
ﺳﻌﻮد .وﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺎﻳﺶ اﻟﻄﺮﻓﺎن ،وﺣّﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺣﺎول اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻄﻮة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ واﻟﺪﺧﻮل ﻣﻊ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﺎ ﺳُﻤّﻲ وﻗﺘﻬﺎ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة« اﻟﻌﺎم  ،1958اﻟﺬي ﺣﻠﻪ
ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أﺗﺒﺎع اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ،وﺑﻴﻦ اﻻﻣﺎم وأﺗﺒﺎﻋﻪ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺛﻮرة  26أﻳﻠﻮل
 1962ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﻼل و »اﻟﻀﺒﺎط اﻻﺣﺮار« ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻴﻤﻨﻲ،
اﻟﺘﻲ وﻗﻔﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة ودﻋﻤﺖ اﻹﻣﺎم اﻟﻬﺎرب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺪر
وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ أرض اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻼذاً ﻟﺠﻴﺸﻪ وﻋﻤﻘﺎً ﻣﻤﻮﻻً ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪة واﻟﻌﺪد.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﻓﻴﺎً ﺑﺄن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﳌﺼﺮي اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﺛﻮرة اﻟﻴﻤﻦ
ﻛﺎن ﻗﺪ أﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻠﺘﻴﻦ أﻣﻠﺘﺎ ﺑﺎﺳﺘﻨﺰاف
اﻟﺠﻴﺶ اﳌﺼﺮي ــ وﻋﻤﻠﺘﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻮ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ــ ﻓﺸﺎرك
ﻃﻴﺮاﻧﻬﻤﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺪر ﺑﺎﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ،وﺑﻘﺼﻒ اﳌﻮاﻗﻊ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺤُﺪﻳﺪة .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﻓﻴﺎً اﻳﻀﺎً دﻋﻢ ﺷﺎه اﻳﺮان ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺒﺪر وﻣﻦ
ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻔﻪ .ﺧﺸﻴﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ
ﻣﻦ ﺗﻤﺪّد اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺘﺤﺮري ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻧﺪﻻع اﻟﻜﻔﺎح اﳌﺴﻠﺢ ﻟﺜﻮار
اﻟﺠﻨﻮب ﺑﺎت واﻗﻌﺎً ﺑﻌﺪ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻴﺶ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﺪﻋﻮم
ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﻣﻦ ﺛﻮار ﺻﻨﻌﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺛﻮرة  14ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول 1963
ﻣﻦ ﺟﺒﺎل ردﻓﺎن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮاً ﻋﻦ ﻋﺪن ،رﻛﻴﺰة اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
اﳌﻄﻞ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﻤﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ  ،ﺑﺎب اﳌﻨﺪب،
ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﻣﻔﺘﺎح اﻹﺑﺤﺎر اﻵﻣﻦ ﻧﺤﻮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎة
اﻟﺴﻮﻳﺲ.

ﺳﻌﻮدة اﻟﻴﻤﻦ

ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺰاع ﺛﻮار ﺟﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ ،ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﻼل
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ  30ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،1967ﺳﻌﻰ أﺣﺮار اﻟﻴﻤﻦ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرﺑﻬﻢ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮاود
ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺷﻤﺎﻻً وﺟﻨﻮﺑﺎً ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺷﻤﺎﻻً ،
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺟﻨﻮﺑﺎً ،دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻫﺬا
اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻟﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ .وﺳﻤﺤﺖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻨﺎﻋﻢ ،اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺨﺸﻦ ﺑﺪﻋﻢ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺛﻮرة
اﻟﺴﻼل وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﻟﺤﻜﺎم اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮن ﻧﻔﻮذ آل ﺳﻌﻮد
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب .ووﺟﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺤﺮب ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻊ إﻳﺮان وﺑﺮوزه ﻛﻘﻮة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺨﺸﺎﻫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ

ﻟﺒﺴﻂ اﻟﻨﻔﻮذ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻮب ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻗﺎدﺗﻪ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺪﻣﻮﻳﺔ
واﺳﺘﻨﺰﻓﻮا ﻣﺸﺮوﻋﻬﻢ ،وﻓﻘﺪوا ﺣﻠﻴﻔﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺷﻴﻮع أﻋﺮاض اﻧﻬﻴﺎر
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ  22أﻳﺎر  ،1990وأﺻﺒﺢ ﻋﻠﻲ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة وﺣﺼﺎﻧﺔ ،ودﺧﻞ ﻫﻮ وﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺒﻴﺾ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺟﻤﻊ ﻋﺮاق ﺻﺪام وﻣﺼﺮ واﻻردن وﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﻘﺪور اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﺘﻬﺎ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻌﻠﻦ ،ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ ﻟﺘﻔﺮز ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻢ ﺗﺮق
ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ اﻋﻄﺖ ﺻﺎﻟﺢ وﺣﺰﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮد ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻴﻤﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ،
ﻓﺘﺨﺸﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻨﺠﺮان وﺟﻴﺰان ،ﺧﺎﺻﺔ
أن اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻠﺪاً ﻧﻔﻄﻴﺎً ﺑﺸﺮط اﺳﺘﻘﺮار وﺣﺪﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺰز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺒﺎﻗﺔ
ﺑﺈﻋﻼن ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب ﻣﺠﺪداً ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث ﺣﺮب 1994
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺒﻴﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻧﺘﻬﻚ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻤّﻖ اﻟﺸﺮوخ.

ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺒﺮّر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎً أن ﻳﺸﺎر ﻟﻠﺪور اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻏﺘﻴﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﻤﺪي
ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول  ،1978ﻗﺒﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺳﻔﺮه ﻟﻌﺪن ﻣﻦ اﺟﻞ اﻹﺳﺮاع
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﺗﻔﺎق اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ،وﻣﻦ ﺛﻢ وﺻﻮل اﻟﻐﺸﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ،
وﺑﻌﺪﻫﺎ وﺻﻮل ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻰ رأس ﻫﺮﻣﻬﺎ .وﻫﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﻟﻴﺪ اﻟﻄﻮﻟﻰ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم  1990ﺣﻴﺚ وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻼل ﺑﻤﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺬي
ﺧﻠﻘﻪ ﻋﺮاق ﺻﺪام ،وﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻴﻦ
اﻟﻴﻤﻨﻴﻦ .وﻇﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺮوﻳﻀﺎت ﺣﺮوب اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺣﺎﻓﻈﺔ
ﻟﻌﻬﺪﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺎوﻳﺶ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرﺗﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﻘﻼﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺤﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ
اﳌﻮاﻟﻴﻦ ﻹﻳﺮان ،وﺗﻤﺮده ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرﺗﻬﺎ ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻦ.
اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻼ ﺣﺪود ،أﻣﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺣﻤﻞ راﻳﺔ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺬي
ﻳﺼﺎدر اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ وﻛﺄﻧﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﻟﻪ آﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻧﻌﺒﺪه.
وﻣﻦ ﻳﻄّﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮة اﻧﺒﺜﺎق اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ وﺗﺰاوﺟﻬﺎ ﻣﻊ أﻃﻤﺎع آل ﺳﻌﻮد ﻻ
ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﻮارد اﻟﺨﻮاﻃﺮ ﻣﻊ وﺻﺎﻳﺎ ﻣﻴﻜﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﻷﻣﻴﺮه اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻲ أي
ﺗﺰاوج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع روﺣﺎ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻮت اﻻ ﺑﻤﻮت اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻌﺎ .وﺣﺪه
اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻮﻫﺎﺑﻲ أﻋﻄﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻻﺧﺮى واﻻﺟﻬﺎز
ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ واﻛﺮاﻫﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﺴﻴﻒ دوﻟﺘﻪ ،وﻛﺄﻧﻪ دﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﻧﺰل ﻓﻲ أرض ﻛﺎﻓﺮة ﻻ ﻳﺴْﻠﻢ أﻫﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة ﻟﺤﻜﻢ اﻣﺮاء آل ﺳﻌﻮد.
اﻟﻌﺮوة اﻟﻮﺛﻘﻰ أﺗﻤﺖ اﳌﺰاوﺟﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻻﻣﺎرة ،ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻴﺦ واﻻﻣﻴﺮ.
وﻫﻜﺬا ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وﺣﺘﻰ اﻵن.
ﺑﻬﺬا اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺤﺮﻛﻲ اﻟﺘﻮاق ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﻟﻌﺎﺑﺮ ﻻي ﺣﺪود ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ،
اﺳﺘﻄﺎع آل ﺳﻌﻮد ان ﻳﺘﻤﻴﺰوا ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﺎم واﻣﺮاء وﻣﺸﺎﻳﺦ ﺷﺒﻪ
اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻟﻘﺪ ﺗﻔﻮﻗﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻢ اﻟﻬﻮاﺷﻢ ،أﺷﺮاف ﻣﻜﺔ،
وﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ،وﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع اﻻﺑﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﻋﻤﺎن...

ﻧﺠﺮان ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺼﻒ

ﻟﻮ ﻗﺪر ﻟﻼﻣﺎم ﻳﺤﻴﻰ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺘﻮﻛﻞ )  1869ـ  ،(1948اﻋﺎدة اﻣﺠﺎد
اﺟﺪاده اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ وأﻗﺎم ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﺑﻌﺪ ان اﻧﺴﺤﺐ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎم
 ،1918ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮﻫﺮ ﻋﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ

ﺳﻌﻮد ) 1876ـ  .(1953ﻟﻘﺪ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻴﻤﻦ ﻧﻜﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪه ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻻرض اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ
ﻇﻔﺎر اﻟﻰ ﻋﺴﻴﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺮورا ﺑﺎﳌﻬﺮة وﺣﻀﺮﻣﻮت وﺷﺒﻮة وآﺑﻴﻦ وﻋﺪن
وﻟﺤﺞ وﺗﻌﺰ وﻣﺂرب وﺻﻨﻌﺎء وﺻﻌﺪة واﻟﺤﺪﻳﺪة وﻣﺨﺎ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻘﺼﻪ
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻮى ﻛﺒﺮى ﻣﻨﺘﺼﺮة ﺗﺘﺨﺎدم ﻣﻌﻪ ،وﻏﻴﺮ ﻓﺮص
ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﻟﻴﻘﺪم ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻛﻘﻮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ .وﻟﻮ ﺗﻮﻓﺮ
ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻵل ﺳﻌﻮد ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻧﻔﻄﻴﺔ واﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺮﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ،
ﻛﺎﳌﺬﻫﺐ اﻟﻮﻫﺎﺑﻲ ،ﻟﻜﺎن ﻟﻪ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﺑﻞ ﻧﺪﻳﺎ ﳌﻤﻠﻜﺔ آل ﺳﻌﻮد ،وﻟﻴﺲ
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﺤﺎﺻﺮة ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﺳﻌﻮدي،
ﻳﻨﺨﺮﻫﺎ اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ ،ووﺟﻮدﻫﺎ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي
ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﻔﺘﺢ زواﻟﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﻘﻴﺎم ﻳﻤﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﺳﻌﻴﺪ ﻳﺜﺄر ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ
ﺗﻤﺪدات آل ﺳﻌﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوزت ﻛﻞ اﻟﺤﺪود.
ﻛﺎن اﻻﻣﺎم ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ
ﻃﻤﻮﺣﻪ ﺑﻀﻢ ﺟﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ ،وﻛﺎن اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﻮن أﺿﻌﻒ ﻣﻦ أن ﻳﻤﺪوا ﻟﻪ
ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ،وﺗﺠﺎرﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎدم ﻣﻊ آل ﺳﻌﻮد ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺒﺸِّﺮة ﺑﻌﺪ ان
اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا اﻧﺘﺰاع اﻋﺘﺮاف اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﻮﻛﻠﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺮة آل ﺳﻌﻮد ﻋﻠﻰ 100
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻬﺎﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻷﺻﻞ ،وﺑﺎﺣﺘﻔﺎﻇﻬﻢ ﺑﺠﻴﺰان وﺗﻘﺎﺳﻢ
ﻧﺠﺮان ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ﻋﺎم  1934وﻣﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻘﺎت ﻋﺎم  ،1936واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﻠﺴﻌﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻘﻀﻢ واﺣﺘﻮاء ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻦ أرض اﻟﻴﻤﻦ ،وﻋﺰل ﺳﻼﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻷﻃﺮاف اﳌﺜﻠﻮﻣﺔ.
ﺑﻌﺪ ان ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ آل ﺳﻌﻮد ،وﺑﻌﺪ ان ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻃﺮاف ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة
اﻟﻌﺮب ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺗﺴﺘﻘﻮي ﺑﻪ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ،راح ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ أي رﻳﺎح
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺛﻮرة اﻟﻴﻤﻦ وداﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﺴﺎﺣﻞ
ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﺟﻪ اﳌﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻬﻢ.
ﻗﻴﻞ أن اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺴﻴﻒ ﻳﻤﺎﻧﻴﺎن ،وﻗﻴﻞ أن اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﺳﺘﻌﺎرت
اﻟﺴﻴﻒ وأﻫﻤﻠﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ ،وﻗﻴﻞ ﺑﺄن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺧﺎرج
ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ..ﺣﺘﻰ ﻗﻴﻞ ﺑﺄن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أرض اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ رﺟﺎل ﺗﻌﻮدوا ﻋﻠﻰ
اﺣﺘﺴﺎء ﺧﻠﻄﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ،ﻻ ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎء وﻻ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب ،
ﺧﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎس واﻟﺒﺴﺒﺎس واﻟﺨﺒﺚ اﻷﺻﻴﻞ ،إذا ﺣﻀﺮت ﺣﻀﺮــ اﳌﻮت!
وﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮة اﻟﻘﻴﻞ واﻟﻘﺎل ،ﻓﺈن اﻟﺤﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي أﺳﺮى ﺑﻮﺿﺎح اﻟﻴﻤﻦ اﻟﻰ
اﳌﻮت ،ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﺧﻠﻴﻼ ﻻم اﻟﺒﻨﻴﻦ زوﺟﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻻﻣﻮي اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﳌﻠﻚ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن دﻓﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺬي أﺧﻔﺖ ﺑﻪ أم اﻟﺒﻨﻴﻦ ﺷﺎﻋﺮ
اﻟﻴﻤﻦ ووﺿﺎﺣﻬﺎ ،ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ ﺳﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﻛﺄن
ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ رﻏﻢ ادراك ﻋﻘﻠﻪ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺎن أﺧﻔﺎء اﺛﺮ اﳌﻌﺸﻮق ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﺳﺮ
ﺗﻤﺮد زوﺟﺘﻪ ﻋﺸﻘﺎ ﺑﻐﻴﺮه .وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﺮدوﻧﻲ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
ﻣﺎذا أﺣﺪث ﻋﻦ ﺻﻨﻌﺎء ﻳﺎ أﺑﺘﻲ ــ ﻣﻠﻴﺤﺔ ﻋﺎﺷﻘﺎﻫﺎ اﻟﺴﻞ واﻟﺠﺮب ،ﻣﺎﺗﺖ
ﺑﺼﻨﺪوق وﺿﺎح ﺑﻼ ﺛﻤﻦ ــ وﻟﻢ ﻳﻤﺖ ﻓﻲ ﺣﺸﺎﻫﺎ اﻟﻌﺸﻖ واﻟﻄﺮب!
وﻗﺎﻟﻮا أن ﻧﺠﺮان ﻣﻨﺬ أﺻﺤﺎب اﻷﺧﺪود ﻫﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻔﺮ ،وﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺼﻒ ﻻن اﻣﻴﺮﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻆ ،ﻻ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﺧﺪود وﻻ ﻣﻦ ﺣﺪود
اﻷﺧﺪود ﻧﻔﺴﻪ..

ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ

اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﺪت ﻓﺴﺘﺎﻧﺎً ﻛﺤﻠﻲّ اﻟﻠﻮن ﺑﺪواﺋﺮ
ﺑﻴﻀﺎء واﺳـﻌــﺔ ﺧــﺮﺟــﺖ ﻣــﻦ آدﻣﻴّﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺼــﻮرة
اﳌﻮزّﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم .ﺑﺪت ﻟﻌﺒﺔ ﺑﺤﺠﻢ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﺣﺠﻢ اﻷﻟﻌﺎب اﻻﻋﺘﻴﺎديّ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻌﺒﺔ أﺣﺪث ﻟﻬﻮ
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻬﺎ ﺗﺸﻮﻫﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ.
ﻛ ـﻒّ اﻟـﻠـﻌـﺒــﺔ اﻷﻳ ـﻤــﻦ ﻧــﺎﺻــﻊ اﻟـﺒـﻴــﺎض ﻳــﻮﺣــﻲ ﺑﻴﺪ
اﺑﺘﻠّﺖ أﺳﻔﻞ ﺧﺮﻃﻮم اﳌﻴﺎه ﻟﺴﺎﻋﺎت ،أو ﻓﻲ ﺑﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻟﺘﺤﻮّل ﻛﻒّ ﻃﻔﻞ
إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل.
أﻣﻬﺎ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟــﻮ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ أﻧّـﻬــﺎ ﻟﻌﺒﺔ ،أو أﻣّﻬﺎ
اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴّــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻗ ـﻀــﺖ ﻣـﻌـﻬــﺎ ﻟ ــﻮ أﻋــﺪﻧــﺎﻫ ـﻤــﺎ إﻟــﻰ
آدﻣﻴّﺘﻬﻤﺎ ﺳﻮﻳّﺎً ،ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ أﺳﻔﻞ ﺛﻴﺎب
اﻟـﻄـﻔـﻠــﺔ ﺛ ـﻴــﺎﺑ ـﺎً .ﻳ ـﺒــﺪو ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﻨــﺰة اﻟـﺒـﻴـﻀــﺎء أﺳـﻔــﻞ
اﻟﻔﺴﺘﺎن ،اﳌُﻀﻠّﻌﺔ اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﻜﻨﺰات ارﺗﺪاﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮٌ
ﻣﻨّﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻐﺮ ،ﺧﻮفٌ ﻣﻦ ﺻﻘﻴﻊ ﻣﺘﻮﻗّﻊ ،ﺻﻘﻴﻊ ﻗﻠﺐ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻠﻴﻠﻲ .أﻣّﺎ أﺳﻔﻞ اﻟﻔﺴﺘﺎن ،ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ،
ﻓﺄُﻟﺒﺴﺖ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺑﻨﻄﻠﻮﻧﺎً ﺿﻴﻘﺎً أزرق اﻟﻠﻮن ﺑﻮرود
ﻛـﺜـﻴــﺮة .ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷم ﺣــﺮﻳـﺼــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻫ ـﻨــﺪام ﻟﻄﻴﻒ
ﻻﺑﻨﺘﻬﺎ.
وﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت أﻳﻀﺎً ،أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻏﺮﻗﺎً أو ﻣﻮﺗﺎً،
ﻓﻜﺎﻣﻴﺮات وإﻋــﻼم وﺗﻔﺠّﻊٌ ﺷﻌﺒﻲّ وﻧﺼﻮص ﺑﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺒﻴﻬﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗُﺮد ﻟﻄﻔﻠﺘﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﻧﻮﻣﻬﺎ اﳌُﻤﺘﺪّ
ﻇﻬﻮراً ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ.
ﺗـﻨــﺎﺛَــﺮ اﻟــﺮﻣــﻞ ﻓ ــﻮق ﻓـﺴـﺘــﺎن اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟـﻨــﺎﺋـﻤــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺸــﺎﻃــﺊ اﻟ ـﻠ ـﻴ ـﺒــﻲ .واﻧ ـﺘ ـﻬــﺖ ﻗـﺼـﺘـﻬــﺎ ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ ﻛــﺎن
ﻗﺎرب آﺧﺮ ﻳُﺒﺤﺮ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻻﺟﺌﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﻴﻦ،
ﻫﺎرﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﳌﻮت ﻧﺤﻮ ﻣﻮت آﺧﺮ.
ﻫﺬه واﺣﺪةٌ ﻣﻦ ﺻﻮر ﻋﺪﻳﺪة ﺧﺮﺟﺖ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻦ،
ﻣﻮﺛِﻘﺔً ﻣــﺮة ﺟــﺪﻳــﺪة اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑـﺤــﺮاً .آﺧﺮ
دﻓﻌﺔ وﺻﻠﺖ إﻟــﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﺪود
ﻣﺌﺘﻲ ﺟﺜﺔ ،وﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛــﺎن ﻗﺪ ﺗـﻢّ اﻛﺘﺸﺎف  71ﺟﺜﺔ
داﺧﻞ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺗُﺮﻛﺖ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺣﺪ اﺧﺘﻨﺎق »رﻛﺎﺑﻬﺎ«
وﺟ ــﺮى اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﺤــﺪود ﺑـﻴــﻦ اﻟﻨﻤﺴﺎ
وﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ .ﻏﺴﺎن ﻛﻨﻔﺎﻧﻲ» :رﺟــﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺲ«!
ﻣ ــﻊ ﺗ ـﻌــﺪﻳــﻞ ﻃـﻔـﻴــﻒ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨــﺎرﻳــﻮ :اﻟ ـﺴــﻮرﻳــﻮن
اﻟﻬﺎرﺑﻮن ﻣﻦ ﺟﺤﻴﻢ ﺑﻼدﻫﻢ اﺧﺘﻨﻘﻮا ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺔ
ﺗﺒﺮﻳﺪ وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺷــﺪة اﻟﺤﺮ .وﻟﻜﻨﻬﻢ ،ﻗﺒﻠﻬﺎ،
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻈﺮون ﻓﻲ ﻋﻴﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،وﻫﻢ
ﻳﻘﻀﻮن ﺗﺒﺎﻋﺎً.
ﺣ ـﺴــﺐ إﺣ ـﺼــﺎﺋ ـﻴــﺎت ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﳌـﻨـﻈـﻤــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻬ ـﺠــﺮة ،ﻓ ـﻤــﻦ ﺑ ـﻴــﻦ  5آﻻف ﻣ ـﻬــﺎﺟــﺮ )ﻓ ــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ
ﺑﺄﺳﺮه( ﻟﻘﻮا ﺣﺘﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2014ﻓــﺈنّ 66.5
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﺪوا ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺑــﻮاب أوروﺑــﺎ،
ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ اﻷﺑ ـﻴ ــﺾ اﳌ ـﺘ ــﻮﺳ ــﻂ .وﻋــﺮﻓــﺖ
ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻣﻬﻮﻻً ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻓﺒﻴﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ/ﻳـﻨــﺎﻳــﺮ و 25آب/أﻏ ـﺴ ـﻄــﺲ ،ﻟﻘﻲ
ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺣﺘﻔﻬﻢ ﺑﺎﺗﺠﺎه أوروﺑــﺎ وﺣﺪﻫﺎ،
ﻣﻦ أﺻــﻞ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑــﺄﺳــﺮه .ﻣﻨﺬ أﻳــﺎم،
ﻓ ــﻲ  29أﻏـ ـﺴـ ـﻄـ ــﺲ/آب ،أﻛـ ـ ــﺪت وزارة اﻟ ــﺪﻓ ــﺎع
اﳌﺠﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺳﻴﺎج ﺑﺎﻷﺳﻼك اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ
ﻋﻠﻰ ﻃــﻮل اﻟ ـﺤــﺪود ﻣــﻊ ﺻــﺮﺑـﻴــﺎ ،ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣــﻦ ﺛﻼث
ﻃﺒﻘﺎت ،وﺳﻴﺘﺒﻊ ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺟــﺪار ﺑﻌﻠﻮ أرﺑﻌﺔ
أﻣ ـﺘ ــﺎر ،ﺑ ــﺪأ اﻟـﺠـﻴــﺶ اﳌ ـﺠــﺮي ﺑـﺒـﻨــﺎﺋــﻪ ﳌـﻨــﻊ »اﻟـﻌـﺒــﻮر
ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﺪود« .اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺲ ،ﻳﻘﻮل »أﺷﻌﺮ ﺑﻘﻠﺒﻲ
ﻳﻨﻔﻄﺮ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﻮﺗﻮن ﻏﺮﻗﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟــﻰ أوروﺑــﺎ.ﻋــﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺘﺪنٍ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد
ﺳﻜﺎن أوروﺑ ــﺎ ،وﻫــﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟـﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ
ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ .ﻓﺄوﺿﺎع اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻫﻲ أﻛﺒﺮ
ﻛﺎرﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ« .ﻛﻤﺎ
ﻋﺒَّﺮ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻻﳌــﺎﻧــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﻴﺮﻫﺎرد ﺷــﺮودر
ﻋﻦ اﻧﺰﻋﺎﺟﻪ إزاء ﻗﻴﺎم اﳌﺠﺮ ﺑﺒﻨﺎء ﺳﻮر ﻋﺎزل ﻋﻠﻰ
ﺣــﺪودﻫــﺎ ﻣﻊ ﺻﺮﺑﻴﺎ ،ﻗﺎﺋﻼً »ﻻ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻻ
ﺑﻨﺎء أﺳﻮار ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ اﳌﺠﺮ ،ﺳﺘﻮﻗﻒ
اﻟﺒﺸﺮ اﻟﻴﺎﺋﺴﻴﻦ« .ﻫﺎ أوروﺑــﺎ ﺗﻌﻴﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪران
اﻹﺳﻤﻨﺘﻴﺔ أو اﳌﺎﺋﻴﺔ وﺗﻨﻬﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻫــﺪم اﻟـﺠــﺪران.
وﻫﻲ ﻫﺬه اﳌﺮة ﻣَﺼﺪات ﺗﺠﺎه ﺑﺎﺋﺴﻴﻦ »ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ«،
وﻟﻜﻦ أﻟﻴﺴﺖ اﻟﺠﺪران دوﻣﺎً ﺗﺼﺪ اﳌﺨﺘﻠﻔﻴﻦ؟
وﻫ ـﻜ ــﺬا ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻊ اﳌ ـﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻗ ـﻀــﻮا ﻓﻲ
ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺗﺒﺮﻳﺪ .ﺗﺠﻠﺪوا .وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻈﺮون
ﻓﻲ ﻋﻴﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ وﻫﻢ ﻳﻘﻀﻮن ﺗﺒﺎﻋﺎً.

زﻳﻨﺐ ﺗﺮﺣﻴﻨﻲ

ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻣﺨﺘﺾ ﺑﺸﺆون اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟـ»ﺗﻮك ﺗﻮك« :ﺗﺎﻛﺴﻲ اﻟﻐﻼﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
»اﻟﺘﻮك ﺗﻮك« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ »ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« .وﻫﻮ ﻇﻬﺮ
ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2007وﺗﻮﺳًّﻊ ﻣﻊ
اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺼﺒﺢ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮاﺻﻼت ﻫﺎﻣﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ.

اﻟﺒﺪاﻳﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﻦ

ﻋﺮﺑﺔ ﺻﻐﻴﺮة ذات ﺛﻼث ﻋﺠﻼت ،ﺗﺘﺴﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻓﺮاد،
ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺰب
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻗﺘﻬﺎ ،اﺳﺘﻴﺮاده ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻟﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  63أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ
ﻓﻲ  13ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺜﻴﺎت .ﺑﺪأ اﻧﺘﺸﺎره ﻓﻲ
ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ
أﺛﻨﺎء »ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ«  ،2011ﺑﺤﻜﻢ ارﺗﺨﺎء ﻗﺒﻀﺔ اﻻﻣﻦ .ﺑﺪأ
ﻇﻬﻮره ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة ،وﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮور ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ
»اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ« ﻟﻀﻴﻖ ﻃﺮﻗﺎﺗﻬﺎ وازدﺣﺎﻣﻬﺎ ،أو ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ

ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﺑﺮر أن ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »ﺗﺎﻛﺴﻲ اﻟﻐﻼﺑﺔ«.
ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ،أﺻﺒﺢ »اﻟﺘﻮك ﺗﻮك« وﺳﻴﻠﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻌﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ أو ﺗﺤﺠﻴﻢ ﺗﻮاﺟﺪه ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.
ﺗﻢ ﺗﻘﻨﻴﻨﻪ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2008ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )،(121
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﳌﺮور .وﻓﻲ  ،2009ﺣﺪث ﺟﺪل
داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﳌﻨﻊ ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ وﺗﻘﻨﻴﻨﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﳌﺮور اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ أواﺧﺮ  2014ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺑﻞ رﺧّﺼﻪ
ﻛـ »أﺟﺮة ﻣﻮﺗﻮﺳﻴﻜﻞ« وﻻ ﺑﺪ ﻟﻘﺎﺋﺪﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ رﺧﺼﺔ
ﻣﻬﻨﻴﺔ ،وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺮوط اﻷﻣﻦ واﳌﺘﺎﻧﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻮاﺻﻔﺎت
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة .وﺗﺮك اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻋﺪاد
واﻷﻟﻮان وﺧﻄﻮط اﻟﺴﻴﺮ واﻷﺟﺮة واﳌﻮاﻗﻒ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ،ﻣﻊ
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﻞ »اﻟﺘﻮك ﺗﻮك« إﻟﻰ اﻟﻄﺮق
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻈﺮ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺜﻴﺮة ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻋﻮاﺻﻢ وﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺪن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ دﻗﻴﻖ ﺑﺨﺼﻮص أﻋﺪاد »اﻟﺘﻮك ﺗﻮك«

اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﺮﺧﻴﺺ
اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺣﺼﺎءات ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪر
أﻋﺪاده ﺑﺤﻮاﻟﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺣﻮاﻟﻲ  5ﻣﻼﻳﻴﻦ أﺳﺮة .وﺗﺸﻴﺮ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء أن ﻋﺪد
»اﻟﺘﻮك ﺗﻮك« اﳌﺮﺧﺺ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  74أﻟﻔﺎً ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم 2010
ﺣﻮاﻟﻲ  37أﻟﻔﺎً ،أي أﻧﻪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات .أﻣﺎ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
اﻻوﻟــﻰ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﻠﻲ ،ﺛﻢ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻖ إﺣﺼﺎﺋﻴﻪ أﺧﺮى ﻟﻠﺠﻬﺎز
اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء.

اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

أﻫﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ

أن ﻋﺪداً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺘﻮك ﺗﻮك ﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
واﳌﺮاﻫﻘﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﻛﺎب ﻟﻠﺨﻄﺮ،
وﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى اﳌﻮاﺛﻴﻖ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل .وﻫﻮ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
وﺿﻊ اﻷزﻣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،إﻻ أن ﻛﺜﺮﺗﻪ وﺗﺮﻛﺰه ﻓﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أدّﻳﺎ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻜﺪس ﻣﺮوري ﺷﺪﻳﺪ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻰ
ﻣﺸﻜﻼت »ﺟﺮﻣﻴﺔ« ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺳﺮﻗﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
وﺗﺴﺒُّﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﻣﺸﺎﺟﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﻘﻴﻪ ﻟﺼﻐﺮ
ﺳﻨﻬﻢ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷوﻗﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺧﺘﻄﺎف واﻏﺘﺼﺎب ﻋﺪﻳﺪة.
وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،وﻋﺪا ﺗﻮﻓﻴﺮه ﻟﻔﺮص ﻋﻤﻞ ﻋﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺸﺒﺎن ،ﻓﻘﺪ ﺷﻜَّﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ رﺧﻴﺼﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﻨﺎﻓﺲ اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ ،ﻷن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﺤﺮُّك ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻮك ﺗﻮك ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ

واﻟﺸﻮارع اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﻄﺮق ﻗﺼﻴﺮة اﳌﺴﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺎوز
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﻣﺎﻛﻦ.
وﻓﻲ ﻇﻞ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻄﻴﺎت ،ﻳﺒﺪو اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻴﻼت .وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ،ﻓﻘﺪ »دﻋﺎ« رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،اﻟﺸﺒﺎن اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻴﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﻌﺪام ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ! ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻼ
ﺑﺪ أن ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮد اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )وﻓﻖ أﺣﻮال ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ( ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻘﻨﻴﻦ أوﺿﺎﻋﻪ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ
ﺑﺈﺟﺮاءات ﺑﺴﻴﻄﺔ ،دون ﺗﻌﻘﻴﺪ أو روﺗﻴﻦ .ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﻣﻨﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﺗﻪ ،وﺿﺮورة وﺟﻮد رﺟﺎل ﺷﺮﻃﺔ اﳌﺮور
ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ .وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف
أن اﻟﺘﻮك ﺗﻮك ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺳﺪّ ﺣﺎﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ..

أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ
ﻛﺎﺗﺐ وﺑﺎﺣﺚ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
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 30000هو عدد العالقين في واحة أوباري الليبية نتيجة الصراع بين الطوارق والتابو،
ويوجد في املنطقة مستشفى واحد غير مجهّز ،وقد بدأت االستعانة بطائرات نقل النفط
إليصال املرضى إلى مناطق تبعد بين  100إلى  130كم عن تلك الواحة،
مات منهم  15شخصاً قبل وصول هذه الطائرات.

قضيـــــة

راهنية التقسيم الصوفيّ

حين تستوي املرأة مع الرجل في مركزية الخلق
ال تندرج النظرة الصوفية إلى املرأة ،عموما ،في سياقات
الرؤية العربية اإلسالمية الكالسيكية .نعني تلك الرؤية
الفقهية إذ تتشكل ضمنها املباني النظريّة والعمليّة،
مستثمرةً مفاهيم الذكورة والسيطرة بما هي تجلياتٌ
للقوامة التي تحرص ،في شكل من األشــكــال ،على
مأسسة مخيال الذكر القبَليّ /القائد االعلى /واملنتِج
األوحد .املخيال ذاتهُ ،تكون املرأة فيه «منفعال» في دائرة
الفعل الذكوري األصيل .املرأة ادنى رتبة ،من الناحية
االنطولوجية ،باعتبارها مخياال ذكوريّا ،وال تستقيم
العالقة بين الكائنين إال من قلب مربع «الشهوة».
الشهوة باعتبارها أوّال طاقة أو سلطة قد تنحو منحى
التفلت ضمن أنساقٍ تكون فيها هي الدافع األصلي إلنتاج
الحكم الفقهيّ ،الذي هو حكم «مُفكَّر فيه» من جهة الرجل
تحديدا .الرجل /الذكر قائما بتأطير الحكم واستثماره
في الترتيب األبويّ الراسخ اجتماعيا .املرأة ،إذاً ،في خالصة
املدونة الفقهية ،موضوعة شهوةِ الرجل .إنّها املنتَج
املسطّح واملشّيّئ الذي يكون غالبا نتاج فانتازيا الذكورة
وحلقة استثماراتها الرئيسية.

من الفصوص

املرأة ،في دوائر «فصوص الحكم» للشيخ األكبر محيي
الدين ابن عربي (توفي سنة  638هجري املوافق 1240
ميالدي) ،هي خالصة سياق طويل من االنشغال الصوفيّ،

في شقّه الفلسفيّ التأويليّ ،بهذا الكائن ،باعتبارها مركزا
كونيا .إنها فيض جماليّ وتجلٍّ إلهيّ أو باألحرى خيال.
وفي املقابل ،هي أداة ظاهرية للتعبير الجماليّ املرمَّز الذي
يُتّقى به في التعامل الحذر مع الذات اإللهية شعرا أو نثرا
صوفيّين («ترجمان األشواق») .الفصوصُ ،متنُ الشيخ
األمكن واألصعب (بل أكثرُ متونه جدال عند املؤرخين)،
يرى فيه الشيخُ الى املرأة من باب املحبّة والحنين إلى
الحقّ ،حنين الجزء إلى الكلّ ،على ما في لفظ « املحبّة» من
مُحمّالت تتصل بدالالت املصطلح في تاريخ استخداماته
الصوفية.
وعلى طريقة الصوفية في تجيير األحاديثِ ،يُحكِمُ الشيخ
مقاطع رائعة من الفصوص ،تكون املرأة فيها مقدّمة على
الصالة رتبةً في «نفْس» النبي /قطب األقطاب .ننتقي مثاال
ما ورد في «فصّ الحكمة الفردية في كلمة محمّدية» ،في
تأويل حديث «حبّب إليّ من دنياكم ثالث :النساء والطيب
وجعلت قرّة عيني في الصالة» .يقول الشيخ« :لذلك قال
في باب املحبة في ذكر املوجودات ( )...فابتدأ بذكر النساء
وأخّر الصالة» .ويردف« :فبطن نَفَس الرحمنِ فيما كان به
اإلنسان إنسانا .ثمّ اشتق له منه شخصاً على صورته
سماه امرأة ،فظهرت بصورته فحنَّ إليها حنين الشيء
إلى نفسه وحنّت إليه حنين الشيء إلى وطنه .فحبّب إليه
النساء .فإن الله أحبّ مَن خلقه على صورته وأسجد له
مالئكته النوريين» .ثمّ يقول« :فإنّها ،أي املرأة ،زوجٌ أي

شفعت وجود الحق ،كما كانت املرأة شفعت بوجودها
الرجل فصيرته زوجا».
ال يمكن فصل الرؤية الصوفية إلى املرأة ،كموضوعة ،عن
أنساق الرؤية الصوفية إلى العالم وإلى الكائن البشري/
إنسان عموما ،في مختلف ترتيباته الوجودية .إنها رؤية
ال تستمد حيويتها من هاجس السلطة وتطلعاتها ،كما
نلحظ ذلك في منظومة الفقه الكالسيكيّ ،بل تستمد
حيويتها وحداثتها من راهنية العزلة واالنقطاع ،نعني تلك
العزلة إذ تكسّر كلّ مجاالت وأصنام السلطة ،ذكورية/
أبوية /قبلية ،وتؤدي بالنتيجة إلى إنتاج الخطاب الذي
يكون في الغالب مهجوسا بالكائن اإلنساني/كائن
الله ،كرتبة مركزية ،ترفع الجمال البشري بدالالته
واستثماراته العميقة ،مقابل تهميش الشهوة أو ،إذا
صح التعبير ،قطع عالئق الشهوة بغواياتها وأسرارها
السلطوية لصالح اعتبارها أداة من األدوات التي تساهم،
مع غيرها ،في تكوين مفهوم جماليّ اسمه طهرانيّ ،هو
املرأة.
نتحدث في هذا اإلطار إذاً عن كائن يستمدّ حداثته
الدائمة في النسق الصوفيّ ــ بخالف الفقه التقليديّ
ــ من كونه فاعال حرا في الدائرة الجمالية الكونية .إنه
الكائن ذو الرتبة التي تستوي فيها املرأة مع الرجل في
مركزية الخلق مقابل الحقّ .إنها كائن عارف/يعرف،
سابح /يسبّح وعاشق/يعشق ..وقد تكون املرأة إماماً في

هكذا نسق ،يندرج في إمامتها الروحيّة أعالمٌ من الرجال.

فاطمة وعائشة

نورد ،مثاال ال حصرا ،وربطا بما تقدّم ،نموذجين من
مشهورات املتصوفة :األوّل هو نموذج فاطمة النيسابورية،
التي كانت من عارفات نساء خُراسان ،والتي كان ذو النون
املصري يسألها عن مسائلَ ،وإنه قد سُئل عنها في أواخر
عمره فأجاب« :ما رأيت أحدا أجلّ من امرأة رأيتها بمكة
يقال لها فاطمة النيسابورية .كانت تتكلم في فهم القرآن
في تعجيب منها ..هي ولية من أولياء الله» .والثاني هو
نموذج عائشة بنت أحمد الطويل املروزية ،التي بحسب
النُقول «لم يكن في وقتها أحسن حاال منها وال ألطف
طريقة في التصوف» .عائشة التي قالت ،حيث قيل لها
إن فالناً لم يقبل رفقتك إذ في قبول أرفاق النسوان مذلة
ونقصان« :إذا طلب العبد التعزز في عبوديته ،فقد أظهر
رعونته».

راهنية التأويل

بخالف الصرامة التقعيدية لفقه املــرأة التقليدي،
يتسم خطاب املرأة في الدائرة الصوفية بمنسوب فائق
من الحيوية والقدرة على خلق مجاالت تبقى موصولة
بالراهن .الجفاف الفقهيّ التقعيدي الذي يقفل الباب على
أي تعديل عميق يفتح خطاب املرأة على حداثة انسانوية

مفترضة ،يقابله إلى حدّ بعيد كنزٌ من التأويل الصوفيّ
يرى إلى املرأة مرتكزا من باب الخطاب االنسانويّ .إنها
قدرة خطاب فائقة على إدماج أو إدراج نسق من الفهم
الثالثي الدائريّ املتداخل ال املنفصل ،الله/إنسان/كون،
في مختلف أنساق الرؤية الحداثية إلى الكائن ووجوده.
نسق يظل قادرا على التكيف مع طروحات الحداثة
والسيما في موضوعة ترتيب صلة الكائن (رجال وامرأة)
باملفارق ،باعتبار الكائن موضوعة رئيسية ال هامشا في
مركزية اإلله املفارق .زد على ذلك أن فهم املفارق ذاته
في ثنائية (الحق/الخلق) الصوفية ،من حيث أن الخلق
خياالت أو فيوضات للحق ،يعيد قلب فهم الكائن للمفارق
أصال ،فال يكون املفارق عند ذلك منفصال باملطلق بل ذا
تماسات دنيوية غائرة في نفس اإلنسان .يؤسس ذلك
بالنتيجة لحساسيات إنسانية مغايرة بالوجود ،تلحظها
بطبيعة الحال ،تكيفات االجتماع .حساسياتٌ ال تنشغل
بالتسليم الفقهي العقدي الذي يؤبد منزليْ الكائن
واإلله :أعلى /أدنى ،ذكر قائم /أنثى مقوّمة ..إلخ ،بل هي
حساسيات تطرح العالقة البينية على التساؤل الدائم
فضال عن االنشغال ،وهو األهم ،بمراكمة تأويالت متجددة
لبواطنَ تظل مع الوقت بحاجة إلى الكشف.

حسن نصّور
كاتب من لبنان

بعد البارود والنووي

أسلحة تقاتل ذاتياً :الجيل الثالث من الحروب
تنتمي «القبة الحديديّة» التي نشرتها
إسرائيل بعد انتهاء حرب تموز/يوليو
 2006مع لبنان ،الى «األسلحة الهجومية
املستقلة» القائمة على «الذكاء االصطناعي».
إسرائيل كانت سبّاقة في اعتماد هذا النظام،
والوظيفة التي تؤديها «القبة الحديدية» هي
رصد الصواريخ القادمة وتحديد موقعها
وإرسال معلومات تتعلق بمسارها إلى مركز
التحكّم الذي يقوم بدوره بحساب املوقع
الذي يمكن أن يسقط به الصاروخ .فلو كان
سيتسبب بأضرار كبيرة ،يتمّ اعتراضه
بصاروخٍ مضادّ.
بدأت إسرائيل بتصنيع هذه األجهزة في
العام  .2007وبعد سلسلة من االختبارات
بين عامي  2008و ،2009نصبت أولى
الوحدات في جنوب فلسطين املحتلة (العام
 .)2011وتقدر تكلفة كل وحــدة بنحو
خمسين مليون دوالر أميركي ،بينما تصل
قيمة الصاروخ الواحد إلى  62ألف دوالر.
الواليات املتحدّة األميركية التي طورت منذ
 1980تكنولوجيا «الدفاع ذاتي التصرّف»
عبر نظام «فاالنكس» الصاروخي للبحرية
األميركية القادرة بذاتها وباستقالل ،على
القيام «بالبحث والتتبع واملقاتلة والقتل»
كما يقول مسؤولوها ..احتضنت نظام القبة
الحديديّة في إسرائيل ،فوافق مجلس النواب
األميركي في أيار /مايو  ،2010على ميزانية
دعم لها قُدّرت بـ 205مليون دوالر أميركي،
وفي تموز  /يوليو  2012جدّد الرئيس باراك
اوباما صرف سبعين مليون دوالر من خزينة
الدولة لدعمها.
نظام «القبة الحديديّة» هو فعليّاً واحد من
أنظمة متعدّدة الطبقات وضعتها إسرائيل
في السنوات األخيرة ملواجهة الصواريخ
الباليستية (صاروخ يتّبع مساراً منحنياً،
وهو مسار يتأثّر حصراً بالجاذبيّة األرضيّة
واالحتكاك الهوائي) ،خاصة أن التوقعات
تشير إلى أنه سيمكن توجيه هذه الصواريخ
بتركيز أكبر في الحروب العسكرية املقبلة.
شركة «رافائيل ألنظمة الدفاع املتقدّمة»
املُصنّعة للقبة الحديديّة ،قامت بتطوير نظام
جديد من شأنه أن يوفّر صدّاً لقذائف الهاون
التي ال تقْدر القبة الحديدية على اعتراضها
نظراً ملداها القصير .النظام الجديد («شعاع
الحديد») يستخدم الليزر لتفجير القذائف
في الجو.

الثورة الثالثة في تاريخ الحرب

التطوير في مجال االسلحة يجري بخطى
ثابتة نحو مشهد يبدو مرعباً فوق ما هي

عليه الحروب عــادة من إرعــاب :معركة
املقاتل اآللي أو «الروبوت» .سيسير هؤالء
«الروبوت» بين الناس من دون حاجة لقدرة
بشريّة تُحرّكهم .آلة معدنية قاتلة تحدّد
أهدافها وتصوّب وتقتل وتدمر .قد تكون
هذه األفكار غير مُدرجة إال في الئحة الخيال
العلمي وأفالمه وألعابه التي تضج بمثل هذه
الحروب .ولكن ما وصل إليه العلماء في مجال
تطوير الذكاء االصطناعي وأسلحته ورجاله
اآلليين يجعل التصور واقعي تماماً.
الغد برجاله اآلليين املنتظرين ،املُقاتلين
والقاتلين في آن ،هو تحديداً ما شكّل محور
اجتماع أكثر من ألف عالم تكنولوجي ومثقّف،
وجّهوا رسالة مفتوحة إلى العالم مطالبين
فيها األمم املتحدة بفرض حظر ـ اآلن وقبل
فوات األوان ـ على «األسلحة املستقلة» أو
تكنولوجيا «الروبوت» القاتل ،حتى «ال يلحق
الواقع بالخيال واألدب» في هذا املجال .انعقد
«املؤتمر الدولي املشترك للذكاء االصطناعي»
في آخر شهر تموز  /يوليو املاضي ،في
بيونس آيرس في األرجنتين .شدّد العلماء في
رسالتهم املفتوحة على أنّ عالَم «األسلحة
الهجومية املستقلّة» الذي تطوّر تطوراً هائالً
خالل الثالثين سنة املاضية ،ما زال اليوم
في مرحلة األنظمة الدفاعية ،مع اإلبقاء على
اإلنسان داخل حلقة التحكّم .ولكن ،وبفعل
التقدّم الهائل في مجال الذكاء االصطناعي،
فقد بات مُتوقّعاً وصول األسلحة املستقلة
إلى مرحلة تعيين األهداف وتدميرها من دون
تدخل بشري .وهذا خالل سنوات ال عقود.
ودعا البيان الى القضاء على هذا االحتمال في
املهد.
من بين املوقّعين على النداء عالم الفيزياء
البريطاني ستيفن هاوكينغ (من أبرز علماء
الفيزياء النظرية في العالم ،وله أبحاث في
علم الكون) ونعوم تشومسكي ،وامللياردير
ايلون ماسك (مهندس كندي  -أميركي
ومخترع ،اشتهر بتأسيس شركة «سبيس
إكــس» لتكنولوجيا الفضاء) ،وستيف
وزنياك مؤسس شركة «آبل» .والسؤال
األساسي الذي طرحه املوقّعون يتعلق بما
إنْ كان ينبغي انتظار انطالق سباق تسلّح
عاملي ألسلحة الذكاء االصطناعي مستقلّة
القرار ،أم ينبغي قطع الطريق على هذا
«التطور» أصــاً  .والسؤال يتضمن قلقاً
فلسفياً يتعلق بمفهوم املُباح والجائز.
فهل القدرة على اختراع شيء تبيح وجوده
واستخدامه؟ يقول العلماء في رسالتهم:
«أي قوة عسكريّة كبيرة تقوم بالدفع نحو
تطوير هذا النوع من األسلحة في أي لحظة،

اللوحة للفنان السوري الدانماركي دزيفاكو دونكان
ستجعل من سباق التسلح العاملي أمرا ال مفرّ
منه ،ونقطة النهاية لهذا املسار ستكون
واضحة :أسلحة الذكاء االصطناعي ستكون
كالشنيكوف الغد ،وهذا ما يشكّل خطورة
أكبر من خطورة األسلحة النووية» .وقالوا
إن تلك األسلحة املستقلة تمثل «الثورة
الثالثة في الحرب» ،بعد البارود والسالح

النووي .وهم يشيرون إلى رفض علماء
الكيمياء والبيولوجيا إنتاج أسلحة فتاكة
تستند إلى علومهم تلك ،ويطالبون بتطبيق
املبدأ نفسه على الذكاء االصطناعي.
و«الروبوتات القاتلة املستقلة» حسب
تعريف األمم املتحدة هي منظومات أسلحة
قادرة على أن تختار ،بمُجرّد تشغيلها ،أهدافاً

معيّنة وتشتبك معها من دون الحاجة إلى
تدخل إضافي من العنصر البشريّ .وإذا
كان استخدام املرْكبات الجوية الحربية بال
طيار املعروفة بـ« »Dronesيسمح حتى اآلن
باإلبقاء على العنصر البشري ضمن دائرة
القرار ،ولو عن بعُد ،فإن األمر سيتغير بمجرّد
البدء باستخدام الروبوت املستقل القاتل.
أميركا واسرائيل االكثر اهتماماً
أنفقت الــواليــات املتحدة على جهود
استبدال الجندي اآلدمــي شيئاً فشيئاً
باإلنسان اآللــي ،حوالي  6مليارات دوالر
سنويّاً ،ضمن برنامج األنظمة غير املأهولة
املُستخدمة في الحروب .وفي السياق،
تتضمّن الوثائق السياسية للواليات املتحدة
خططاً لزيادة استقاللية منظومة األسلحة.
ففي خريطة الطريق املتعلقة بـ«األنظمة
املتكاملة ذاتية التشغيل» للفترة املمتدة
من  2011إلى  ،2036كتبت وزارة الدفاع
األميركية أنها «تتصوّر أنظمة غير بشرية
تعمل بسهولة تامة مع أنظمة مأهولة ،مع
الحدّ تدريجيّاً من مستوى سيطرة اإلنسان
وصنع القرار الذي يتطلبه الجزء غير املسيّر
بشرياً من هيكل القوة».
تقول خبيرة األسلحة في منظمة هيومن
رايتس ووتش ماري فاريهام ،إنّها «تركز
على ما سيجري حين سيخرج اإلنسان
من دائــرة التحكم ونصل إلى األسلحة
املستقلة ذاتياً بالكامل» .وهي تعمل مع
منظمة العفو الدولية وغيرها على دفع الدول
لسن قوانين محلية مانعة لتطوير األسلحة
املستقلة ،وتنظيم لوائح بما تملكه منها،
وتخشى أنه مع تطوير الــدول لقدراتها
التكنولوجية ،فقد يختار الكثير منها االتجاه
إلى تغليب هذه األسلحة «بسبب الفوائد
التي قد تعود عليها» ،واملقصود امتالك هذه
االسلحة ميزات االستجابة السريعة ،والحدّ
من املخاطر املباشرة على الجنود ،والكلفة
األق ـلّ ..وفي أيار /مايو من العام املاضي،
عقد اجتماع خبراء حول أنظمة األسلحة
الفتّاكة املستقلة في املقرّ األوروبــي لألمم
املتحدة بجنيف ،كان هدفه الشروع في
توضيح حدود ومسؤوليات هذه األنظمة من
النواحي األخالقية والقانونية واالجتماعية.
لم تتخذ قرارات في ذلك االجتماع ،ولكن
إسرائيل والواليات املتحدة األميركية أبدتا
اهتماماً بامتالك هذا النوع من األسلحة في
املستقبل .وإسرائيل (مجدداً!) وكوريا
الجنوبية تعتبران دوالً سبّاقة في امتالك
األسلحة الذاتية التصرّف مــن خالل
روبوتات الحراسة املسلحة التي تستطيع

الكشف عن وجــود البشر في محيطها،
وإطالق النار والقنابل .وهذه ما زالت تحتاج
لضوء أخضر من اإلنسان ،أي من القيادة
العسكرية املسيّرة لها ،وفق تقرير للصحافي
السويسري سيمون برادلي.

متوفرة وزهيدة الثمن

وترتكز املخاوف في نقطة أساسيّة تُعاكس
مفهوم ونظام السالح النووي :السالح
املستقلّ ال يتضمّن أية مواد أولية باهظة
الثمن أو يصعب الحصول عليها .وهذا يعني
أنّه سيصبح بإمكان أي قوة عسكرية إنتاجه
بكثافة وبكلفة قليلة« ،ولن يكون ظهوره في
السوق السوداء إال مسألة وقت ،لينتهي بين
أيدي اإلرهابيين والطغاة وأمراء الحروب في
العالم ،وكلّ من يريد ارتكاب عمليات تطهير
عرقيّة »..بحسب نداء العلماء.
واملعارضون لتطوير هذا النوع من األسلحة
ال ينفون اإلمكانات الهائلة في مجال تطوير
الذكاء االصطناعي ملصلحة اإلنسانية،
في نواحٍ كثيرة .أمّا إطالق سباق التسلّح
العسكري لهذه النوعيّة من األسلحة
املرتبطة بالذكاء االصطناعي ،فهي «فكرة
سيئة» .الرفض لم يتوقّف عند املثقفين،
بل وصل الى الباحثين في مجال الذكاء
االصطناعي أنفسهم ،فأوضحوا الكيفيّة التي
يجري فيها تطوير االبتكارات في هذا املجال،
مشيرين إلى مدى خطورة مجرّد التفكير في
األمر العسكري!
وهناك أصالً أسئلة تثيرها إشكاليات
الحياة املشتركة مع رجال آليين في األمور
الحياتيّة العادية ،فكيف بإدخالهم الى عالم
الحرب؟ إذ إن استبدال الجنود باآلالت
سيؤدي إلى تقليل الخسائر اإلنسانية
«للمالك»! وهذا يعني أن صنّاع الحرب
وأقطابها سيندفعون إليها بسهولة أكبر
ولن يوقفوها تحت ضغط الخسائر ،بل
يمكنها أن تمتدّ طويالً ..
بل يتخوف مطورو تكنولوجيا الذكاء
االصطناعي من انقالب السحر على الساحر،
أي من تفلت هذه الروبوتات بالكامل من
سيطرة صانعيها ،وحتى أن تحدث «ثورة
روبوتيّة» كما نرى في بعض أفالم الرعب..
واملدير العام بالنيابة ملكتب األمم املتحدة
في جنيف مايكل مولر ،قال العام املاضي خالل
املناقشات حول موضوع األسلحة الفتّاكة،
إن «القوانين الدولية ال تتنبه في كثير من
األحيان للفظائع واملعاناة إال بعد حدوثها».

زينب ترحيني

حرب األجيال والضربات العشر
آمن الشباب املصريون يوماً ما ،من خمس سنوات ،بالتغيير ،واندفعوا في الشوارع
هــاتـفـيــن ب ــه .رك ـضــوا فــي شــوارع ـهــم بـســرعــة وبــإي ـمــان .كــانــوا شــديــدي الـحـمــاس،
والشباب عموماً متحمّس وحركته رشيقة .ولكن حيثما كــان الشباب يركضون،
كــانــوا يصطدمون بمجموعات مــن العجائز ممن ال يــؤمـنــون بالتغيير ،ممن نزلت
عليهم يد القدر والضربات العشر فأفقدتهم اإلحساس وبلّدتهم وسمّكت جلودهم.
وكان العجائز واقفين في المباالة يبتسمون بسخرية وبعدم اهتمام ،وكان ينتج عن
هذا االصطدام سقوط ضحايا من الجانبين .بمرور الوقت ،أصبح العجائز يتعمّدون
التحرش بالشباب ،وكــان عنفهم يزيد يــومـاً بعد يــوم ،حتى وجــد شبابنا الجميل

املتحمّس نفسه في الغالب وقد سقط على األرض ،انسحل والتصق باإلسفلت ،وأصبح
جزءاً منه.
صحيح أن شبابنا بعدها بدأ يقوم شيئاً فشيئاً ،ينفصل عن األرض بالتدريج .ولكن
هذا لم يحدث إال بعد تغيرات جوهرية :ابيضّ شعر شبابنا وظهرت تجاعيد أسفل
عيونهم ،صارت حركتهم أبطأ بفعل الكروش التي نبتت لهم .هم أيضاً نزلت عليهم
ضربات القدر والضربات العشر.
اآلن ،في مكان آخر من العالم ،في مدينة اسمها بيروت ،يظهر شباب جدد ،يندفعون
في الشوارع ويركضون بثقة وإيمان بالغد الجديد األجمل .يتابعهم شبابنا املصري،

في طوره األخير ،بعد أن فقد اإلحساس وتبلّد وسمك جلده ،ولم
يعد يــرى في شــوارع بيروت ســوى اللحم الـعــاري الكثير ،مع
بسمة ساخرة وال مبالية على طرف شفتيه.
مدّ شبابنا يده ليحاول أن يطول شباب لبنان ،ليحاول حجزهم عن الركض ،ليحاول
صدمهم فتهدأ حركتهم ،ولكن الساحة الراكضة في بيروت كانت بعيدة عن مناله،
وهو ما تسبّب في خيبة أمل وإحباط شديد لدى شبابنا .على العموم ،ما يزال شبابنا،
الذي لم يعد شاباً ،يحاول أن يكون هو نفسه ضربات القدر والضربات العشر ،ألن
السنوات السابقة صوّرت له أن هذا هو األمر املمتاز واألنسب لـ «كارييره».
نص نائل الطوخي ورسم مخلوف
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 2000من أنواع اإلنتاج الزراعي والحيواني في الجزائر ال يتمّ استثمارها ،حسب تصريح
للخبير االقتصادي مالك سراي الذي يعتبر أنّ استغالل هذه األنواع يمكن أن يؤمن أرباحاً
تصل إلى  500مليون دوالر خالل خمس سنوات ،وأنّ استغالل لحوم حيوانات كاألرانب
والنعام وطيور السمان يمكن أن يسدّ  30في املئة من حاجات االستهالك املحلي.

متابعات

االنتخابات زينة الحياة السياسية

حـلـــــم..

حلقة التزكية في مسلسل انتخابات املغرب
ستجري االنتخابات الجماعية (البلدية واملحلية) في
املغرب يوم الرابع من أيلول/سبتمبر املقبل .خصص
أحد عشر يوما إليــداع الترشيحات وبعدها تبدأ
الحملة االنتخابية ثم التصويت .وقبل الوصول للنهر
لقطعه أو الغرق فيه ،تجري أنشطة كبيرة تحضيرا
لالستحقاق االنتخابي الذي يجري في ظل دستور
 ،2011نتاج الربيع العربي  /األمازيغي .الدستور خفض
عدد جهات (محافظات) املغرب من  16إلى  ،12وزاد من
اختصاصات املنتخِبين ،وأوصل حزب العدالة والتنمية
اإلسالمي للحكومة .ويُنظر لهذه االنتخابات كاختبار
للحزب وخصومه .وهذا ما يجعل الرهان كبيرا.
يبلغ عدد املسجلين في اللوائح االنتخابية أربعة
عشر مليون ناخب 45 .في املئة منهم نساء .و 44في
املئة منهم سنهم بين  25و 44عاماً .و 44في املئة من
الناخبين املسجلين يقطنون في العالم القروي على
الرغم من أن نسبتهم من ساكنة املغرب هي  33في
املئة .وكل هؤالء الناخبين مدعوون النتخاب 31503
أعضاء من بين  130925مرشحا للبلديات والجماعات
املحلية ،واألخيرة بحسب وزارة الداخلية ،عبارة عن
وحدة ترابية يتم تعيين حدودها الجغرافية بدقة
طبقا العتبارات تاريخية سوسيو ـ قبلية واقتصادية
ومؤسساتية ،أو سعياً لتحقيق تعاون وتكامل بين
مكونات املنطقة.
هذه معلومات حسابية ضعيفة دراميا .لذا ،فالدراما
تكمن في سلوك املرشحين من طرف  36حزباً ،بعضها
خرج من بَياته الشتوي في آب /أغسطس الحالي .فلكي
يضع وكالء اللوائح ملفات التصريح بالترشيح بمقر
املحافظات ،ال بد من التزكية .فمن يترشح وكيف وملاذا؟
تتوالى على الجرائد املغربية أخبار مثل :قيادي بارز
في حزب فالني يلتحق بالحزب (اآلخر) الفالني ،استقالة
جماعية من الحزب الفالني لاللتحاق بالحزب (اآلخر)
الفالني ،فُالن يحصل على تزكية الحزب الفالني بعد
فشله في الحصول على تزكية حزبه.
يتم التسابق على التزكيات والعين على حزبين
رئيسيين متنافسين ،وهما «حزب العدالة والتنمية»
اإلسالمي الحاكم و «حزب األصالة واملعاصَرة» الذي
فاز باالنتخابات املهنية بينما اعتبر قيادي في العدالة
والتنمية نتائج انتخابات الغرف ال عالقة لها بالجماعات،
وغير ذات داللة سياسية .طبعا كل حزب يخسر
انتخابات يزعم أنها غير ذات داللة سياسية .يبدو أنها
انتخابات ذات داللة خُبْزية.
هذا هو السر .التزكية التي تزيد من منسوب الدراما
السياسية .والدراما خليط من التراجيديا والكوميديا.
ويزيد التشويق عند تحديد من سيكون على رأس

الالئحة االنتخابية .وما هي الفضائل االنتخابية التي
يعرضها املرشح على زبائنه السياسيين؟
هناك املعايير ،كتابية وشفوية .وهذا مدخل يسمح
بمقاربة الكثير من الظواهر في املجتمع .حسب املعايير
الكتابية ،فإنه مطلوب تزكية املرشح الذي يتوفر
على الكفاءة والجدية والتجربة واملصداقية والنزاهة
والقرب من املواطنين ،ويجب أن يكون له مشروع وجرأة
ليطرق األبواب ويقنع الناس به.
واألصل أن كل حزب يزكّي مناضليه .وتنص األدبيات
الحزبية املكتوبة على اتباع «املسطرة» (القاعدة)
القانونية في الترشيحات ،ومن بنود هذه املسطرة
األقدمية في الحزب .ويجب أن تكون طريقة اختيار
املرشحين علنية.
حين تفشل هذه املسطرة يسافر قياديون حزبيون
من الرباط إلى مناطق نائية للوساطة واالسترضاء،
والحتواء النزاعات في فروع الحزب ألنه حتى حين يتم
حل مشكل التزكية ،يظهر مشكل الترتيب .فالصراع
على املراتب األولى في اللوائح شرس .ولهذا تزداد
النزاعات التي تفكِّك األحزاب .ومن الحلول املبتكرة أنه
في بعض األحزاب قدمت القيادة لوائح من دون إعالنها
لتالفي الصراعات ،أو احتفظت بها حتى اليوم األخير
من املهلة ملنع الخصوم من املناورة ،ولتحقيق الصدمة
والدهشة.
يشتد النزاع ألن معايير اختيار رأس الالئحة غير
واضحة .ويحصل أن يشترط مرشح انضمامه
لحزب ما بجعله األول في الالئحة لينجح .وهذا شرط
فيه رائحة صفقة .تسري أخبار عن شراء التزكيات،
بل كتبت الصحف أن شخصا دفع  350ألف دوالر
ليقترحه حزبه وزيرا في الحكومة الحالية ،وقد حقق له
الثمن األمنية.
وهنا ننتقل من الشروط الكتابية إلى الشفوية
للتزكية .ومنها الدفع املسبق .ومنها ثانيا إظهار الوالء
ونية البقاء مع زعيم الحزب الذي يعطي األسبقية
ألنصاره على حساب املحتمل رحيلهم الى أحزاب أخرى.
ثالثا على املرشح املزكّى إظهار التواضع ،فالطموح
السياسي الشديد خطِر .لذا لن يحصل على التزكية
من يحتمل أن يتجاوز في تباهيه أو صفاته الذين زكوه.
كل منافس محتمل يُركن في زاوية مظلمة مبكرا .رابعا
عليه أن يتوفر فيه معيار الفعالية الهجومية االنتخابية
وبناء عليها ينتقي زعيم الحزب الالعبين الذي
سيكتسب بهم املباراة االنتخابية .ال جدوى من تزكية
املحتمل فشلهم .ال بد من اللياقة البدنية االنتخابية.
وتتأسس هذه اللياقة والفاعلية على املال والجاه.
والثاني ابن األول الذي يمكنه أن يشتريه.

يسمي املغاربة الذي يمارس في مجال ال يعرفه ولكن
يملك املال بأنه «مول الشكارة» ،أي حامل حقيبة ممتلئة
بالفلوس .وهذا هو النجم االنتخابي األول .لكن الفلوس
ال تتقدم عارية ،بل تتلون بصفات املجتمع ..وتعتبر
االنتخابات زينة الحياة السياسية .وهناك أحزاب
تخشى أن يكون مصدر اإلنفاق هو املخدرات ،وهي
األعلى ربحاً ومن يربح فيها ال يهمه كم سينفق لتبييض
سيرته وشرعنة اسمه بكرسي .لنشرح بواسطة
البرهان :حين يترشح شخص فقير يبدو للناس كأنه
أبله أو مجنون .أما الجاه فهو نتيجة لعائلة عريقة
أو موقع قبلي وتراكم ثروة ،ويعرِّف ابن خلدون في
مقدمته الجاه« :هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف
في من تحت أيديهم من أبناء جنسهم» ،وينطبق هذا
على أصحاب املشاريع وشبكات تبادل املصالح والذين
يستطيعون تحريك الناخبين ملصلحتهم .املشكل أن
أصحاب الجاه شبعوا ويستغنون عن االنتخابات.
في ظل هذا الوضع ،يخشى الحزب أال يقدم مرشحين
في كل الدوائر فيظهر وكأنه حزب صغير عاجز .لذا
يقبل الكائنات االنتخابية ويزكيها .وفي املعجم زَكّاه أي
شهد له بالصالح .وزكّى فالنٌ أموالَه أي نمّاها .وزَكّى
نَفْسَهُ :مَدَحَها وَنَسَبَها إلى الطُّهْرِ .وأن يزكي كل
فرد نفسه فهذا جار به العمل .لكن أن يزكي حزب ما
شخصا ارتحل إليه البارحة فهذا يحتاج إلى تفسير.
فكيف يشهد له وبالكاد التحق به؟
يهدف ممارسو «الترحال السياسي» ـ وهذه االستعارة
مستخدمة في الصحافة املغربية  -للتموقع حيث
كعكة أفضل .يجري اآلن ترحال نحو األحزاب املشاركة
في الحكومة على فرض أنها ستربح االنتخابات القادمة.
وهذه األحزاب وغيرها تستقطب األعيان لتزكيهم،
وهم يرفون شعار «حزبي حيث التزكية» ،وهم يغيرون
أحزابهم ويغيرون دوائرهم االنتخابية كما يغيرون
جواربهم ،واملهم هو رأس الالئحة .وهم يبتزون القيادة
الحزبية باستمرار ،وهذا يجعل الحزب ضعيفا هشا..
وعــادة ما يهجو الرحل أحزابهم السابقة هجواً
انتقامياً ويمدحون أحزابهم الجديدة .وفي ذلك
الهجاء ينشرون الغسيل فيفرح الصحافيون إذ تتوفر
لهم يومياً مادة درامية ضخمة للنشر ،وهذا جانب
كوميدي في املنافسة .أما الجانب التراجيدي فهو أن
هذه التزكيات الفورية تعيد تشكيل املشهد الحزبي
وتقتل روح التحزب ألنه بالنظر لسلوك املرشح الوافد
والحزب املستقبِل يتضح أن وعيين انتهازيين قد تآلفا.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

رسم عالء البابا/حيفا

arabi.assafir.com
املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ اليمن :من لم يمت بالسيف مات عطشاً ـ هشام الخوالني
ـ تفاقم أزمة السكن في موريتانيا ـ املختار ولد محمد
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

 ..بــألــف كـلــمـة

تالميذ
غزة
تالميذ
من مدارس
األونروا في
غزة يعبّرون
عن رفضهم
إجراءات
خفض نفقات
التعليم وزيادة
عدد تالميذ
الصف الواحد
إلى .50

الصور من
(رويترز)

مدونات

العراق :من األلف إلى الياء

هاكتب عن سناء

يوم في بنغازي

الساعة  3:30فجراً وصلت الى املكان.
تحت أنظار الجيش والشرطة دخل مسلحون إلى خيمة
االعتصام (تقريباً  100مع سياراتهم وكامل تجهيزاتهم
العالية) .اعتدوا على املوجودين وقيّدوهم وعصبوا أعينهم
وسرقوا هواتفهم وأموالهم وضربوهم ،وكذلك سرقوا
الخيمة ومحتوياتها ومزّقوا الالفتات .لم نسكت طبعاً ،إذ كنا
أمام املحافظة واعتدوا علينا ،ولم يُحرّك حماة الوطن األبطال
ساكناً أو حتى نبسوا ببنت شفة للدفاع عنّا.
لذلك قمنا بقطع الطريق ،نقلنا الجرحى إلى املستشفى،
وأعلنّا حالة استنفار ألبطال البصرة ليهبوا إلى الخيمة.
الساعة  6:30تناولنا اإلفطار.
الساعه  9:30نصبت خيمتنا الجديدة في منتصف
الطريق.
اليوم هو أول يوم في االعتصام .والله تعجزون ولن نعجز!

سناء كانت دايماً بالنسبة لي لغز.
عالء بسيط ..عالء متربي على تحمل املسؤولية ..لكن سناء كانت لغز ،عنيدة ،شديدة ،مصممة إنها تبقى
خايبة في الدراسة ومصممة إنها ما تهتمش بالحاجات العامة اللي كل عيلتها وأصدقاء عيلتها مهتمين
بيها .سناء بتكبر ومش عايزة تتغير ،لغاية ما حصلت الثورة وسناء في الثانوية (وناوية ما تجيبش مجموع).
في ميدان التحرير ،لقيت سناء عايزة تشارك في كل حاجة ،شوية العيال اللي من سنها اتلموا وقرروا إنهم
يعملوا جريدة وتحولت سناء إلى «رئيسة تحرير» بحق وحقيقي!
وبعدين وصلت مرحلة الغاز في مواجهات حزيران/يونيو ،وبعدين في مواجهات محمد محمود .سناء خدت
جرعات كبيرة جداً من الغاز ،لذلك أصبحت محصّنة من الغاز بتدخل وما يهمهاش.
قبضوا عليها في مجلس الوزراء ،ما بيهمهاش.
ما تابعتش سناء في السنتين اللي بعد كده ،باشوفها في وسط البلد معاها شباب األلتراس ،وباسمع من
ليلى إنها متولية الطبلية في حبسات عالء (الطبلية يعني تكفل األهل بإدخال طعام يومياً للمحبوس وعدم
صرف طعام له من السجن) ،باسمع عن جريها في املشارح واملستشفيات ( )...دلوقتي سناء في السجن،
وقادرة تتعامل مع فكرة السجن أحسن من أي حد أعرفه .بتقضي وقتها في املذاكرة!!! وفي عمل حاجات يدوية
بديعة.

أعتقد أن القادم من تغيير السلوك والتفكير أعنف وأشدّ من دمار بنغازي ،واستفادة مدن أخرى .سيكون على
أثرها تغيير ديموغرافى وقلبٌ تامّ في كل املوازين ..على سبيل املثال ،اليوم مديرة مدرسة وقفت بمنتهى العنف
وبأسلوب خالٍ من اإلنسانية في صبيحة امتحانات طالبات اإلعدادية ،مهدِّدة إياهن بالطرد إن لم يلتزمن لبس
العباية واملحرمة السوداء أو البيضاء.
بنات زي الورد شوفتهن تردّ الروح ،وال واحدة منهنّ البسة شورت وال «كت» وال شفّاف .يلبسن بنطلونات
من البضاعة املتوفرة في األسواق ،وبلوزات بألوان فرحة عاديّة ،شعرهنَّ مرفوع بفيونكات.
واحدة منهنّ وجدتني واقفة أنتظر ابنة أُختي ،جاءت تجري وتسأل «لباسي في حاجة يا أبلة؟ قالونا البسوا
عباية ،أنا منبيش نلبسها حتى لو طردتني ،عمي قتلوه أنصار الشريعة اللي علمهم أسود وجدي جاته جلطة
وبابا مريض من يومها ونحنا نازحين ،منبيش نلبس عباية سوداء» ،ارتبكت ،وكل اللي عليّا ضميتها في حضني
وقلتلها :إنت حلوة وتهبلي إنتِ ولبستك ،أهم شيء انتبهي لالمتحانات عشان النجاح هو أهم حاجة..
وأنا في قرارة نفسي مقهورة وزعالنة عشان شكل األيام اللي جايتكن مع الطوفان األسود.
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