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ترتبط سيرة املغني اليمني بلفقيه
باألحوال السياسية للمنطقة
العربية التـي جـال فيــها مبدِعاً
مميزاً إلى اليوم .وعن «هزليات
الحياة اليومية» بحلب .و«فكرة»
عن فضيحـة خطــف األطفــال
اليهود الشرقيين في إسرائيل.
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جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان
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املحكمة املصرية تقرر بطالن منح
الجزيرتيـن للسـعوديـة! وأزمـة
الخالفة في الكويت تخرج ،كما
سائر أزمات العوائل الحاكمة في
الخليج ،عن الكتمان .و«بيتونة»:
اسطورة إلهة شفاء الفتيات من
العشق.
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الــحــق فــي اإلفــطــار برمضان
مكتسب :موقف املراجع اإلسالمية
في املغرب .وفي املوقع :التيار
الصـدري والحــراك االجـتماعي،
و« 30يونيو» في مصر ،وجفاف
بحيــرة بموريتانيـا ،ونصــوص
جديدة عن رمضان..
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التحوّالت السياسية واالجتماعية وعالم البلطجة في مصر
«والله من ساعة ما املعلم نخنوخ ،الله يفكّ سجنه ،اتّاخد والعيال مش
القيه يللي يلمها» .كيف تحول أحد البلطجية وشبكاته إلى أدوات ضبط
اجتماعي؟ وكيف تحول إلى مؤسسة كبيرة يمتد نشاطها في عوالم
مختلفة من السياسة إلى االقتصاد واالجتماع؟
في إحدى جوالت البحث امليدانية ببني سويف ،التقيتُ بأحد البلطجية
الكبار .كان الرجل يحظى باحترام شديد .التقيت به في إحدى أمسيات
الوجهاء ليالً  .كان رجالً شديد األدب واللباقة .وكان يلقب بالحج .كان
الحضور يتنوع بين التكنوقراط الذين ينحدرون من الطبقة الوسطى
(دكتور زراعي ورئيس أحد مراكز البحوث) ضابط بالجيش ورجل متقدم
بالسن كان يعمل في مديرية أمن بني سويف وأحد التجار من أصحاب
األراضي .كان خليطاً فريداً جداً ،وكانوا جميعهم على علم بطبيعة بحثي
الذي أثار في بعض األوقات جوانب من التحفظ الوطني لدى الجميع« :أال
ترى خطورة على سمعة مصر من أبحاث كهذه؟»!

الرجل املحترم

تحدث الرجل بفخر كبير عن دوره اإليجابي في منع شباب شارعه
وعائلته من االنحراف والبطالة ،وكيف يوظفهم في أعمال مختلفة ،سواء
تضمنت عنفاً مباشراً ،أو بعض املقاوالت ،أو تخليص بعض املصالح التي
تطلب وجود عزوة كبيرة .كان يرى نفسه ،وكذلك يراه اآلخرون ،كرجل
يعمل على حلّ املشاكل وجلب الحقوق وتخليص املصالح املختلفة .كما
يقوم بدور تفاوضي كبير في إنهاء الخالفات ،ويُستدعى ملجالسها املختلفة،
سواء كانت عرفية أو مجرد جلسات للتفاوض حول بعض األمور .وتطرّق
الحديث إلى طبيعة عالقته بـ«الداخلية» (انظر« :الداخلية» أساس الحكم
والحداثة في مصر ـ علي الرجّال ،)2015-07-29 /وكان كثير التضرر
منها .وعلى الرغم من صيته الكبير ،إال أن الرجل أبدى امتعاضاً شديداً
منها وقال «الناس دي ملهومش عزيز» .واستكمل أنه على الرغم من عدم
مضايقته للحكومة إال أنهم كانوا دائمي الهجوم عليه وعلى شقته وال
يراعون حرمة املنازل« ،ويخْشّوا على الناس البيوت والنسوان قالعة..
وقلّة أدب».
قام الرجل بتصنيف أنواع وأنماط البلطجية بشكل شديد الدقة.
فقال هناك الشبكات الكبرى ،مثل املعلم نخنوخ ،وهؤالء مؤسسات كبيرة
ولها أدوار متنوعة مثل حماية املالهي الليلية ،التأمين الشخصي للفنانين
والفنانات ،العمل في االنتخابات ،سواء ملصلحة أحد املرشحين أو لترتيبات
أمنية وسياسية أوسع لضبط عملية االنتخابات مع الحزب الوطني وأمن
الدولة مثلما حدث في  2005و ،2010حل النزاعات بين العائالت الكبيرة
التي تعمل باإلجرام ،إنهاء وحسم نزاعات األراضي والعقارات الكبيرة..
وقص عليّ رواية عن نخنوخ ودوره في حل إحدى النزاعات بين عائلتين
من البلطجية هناك ،وهي الرواية نفسها التي سمعتها من أحد املنتمين
إلى السلفية الجهادية ،وهو أيضاً أحد تجار املالبس الكبار باملطرية.
واالثنان كاال املديح للدور البطولي واألخالقي للنخنوخ ،وكيف حقن دماء
األبرياء في املنطقة ومن العائلتين.
ثم أشار إلى وجود أنواع وأنماط أخرى ،مثل العائالت التي تعمل
بالبلطجة ،وضرب مثالً شهيراً عن امرأة بلطجية شهيرة بمنطقة الدخيلة
باإلسكندرية ،تعمل هي وأوالدها في هذا املجال .وأشار إلى أن طبيعة األفعال
دوماً ما ترتبط بطبيعة املنطقة التي يتواجد فيها البلطجي ،وإلى الفرق بين
البلطجة والعصابات املتخصصة في سرقة السيارات مثالً أو نهب األموال
أو قطع الطرق .فهذه كلها «اختصاصات» مختلفة.
وأشار إلى نوع آخر من البلطجية كنت التقيتُ بعضهم قبل زيارتي له
وبعدها ،وهم «العيال األشقياء» .األشقياء طبقاً لسعيد عز الدين ،املؤرخ
الشاب بجامعة نيويورك ،مفهوم ظهر مع االستعمار وارتبط ايضاً باملناطق
العشوائية التي كانت أحد هموم الحكم أثناء الفترة االستعمارية .وهو
أيضاً مفهوم قانوني يعرِّف به املشرع املصري معتادي اإلجرام ،وهناك
قانون شهير أخذ في التطور عبر مراحل متعاقبة في التاريخ املصري وهو
«قانون األشقياء واملسجلين خطِر» .واملفهوم على املستوى االجتماعي
يشار به لهؤالء الشباب الذين يودون االلتحاق بعالم البلطجة والتحول
من مجرد شقي صغير يشترك في بعض األعمال اإلجرامية مقابل أموال
قليلة ،أو يقوم بتوزيع بعض املخدرات ،وبالطبع االشتباك الجسدي
العنيف مع أقرانه لبناء سمعة وصيت له باملنطقة .ويسعى بعض هؤالء
األشقياء إلى افتعال املشاكل مع قسم البوليس بمنطقته حتى يذيع
صيته ويقال إنه «مدوِّخ الحكومة» .وربما يفتح بعض املجال لنفسه
للتفاوض مع معاون املباحث أو رئيس املباحث ليوكِل له بعض املهام في
املنطقة وإشراكه في أعمال أكبر مقابل التغاضي عن جرائمه.
هذه نقطة شائكة للغاية ،وخاصة في املدن ،حيث يقوم قسم الشرطة
بتحويل أغلب شباب املناطق الشعبية والعشوائية لـ«مسجلين خطِر»،
بالتعبير الشعبي «يعمله كارتة» .هذه العملية تشمل األشقياء وغير
األشقياء ،وربما تلعب الصدفة دورا كبيرا فيها .فوجود أحد األشخاص في
مقهى أثناء حملة بوليسية أو اعتراضه على سلوك أحد الضباط أو األمناء
تجاهه أو تجاه أسرته (وهكذا عدد كبير آخر من االحتماالت السخيفة)،
قد يلقي به في هذا املصير ليصبح مسجالً خطِراً أو شقيا «صاحب كارتة»
بالقسم .ومثلما يسعى بعض األشقياء لبناء أو خلق عالقة مع مباحث
القسم ،يحمل قطاع كبير منهم ضغينة شديدة تجاهه ،ألنهم أجبروا
على القيام بأعمال إجرامية ملصلحة السلطة ،مثل قمع التظاهرات أو
استخدام العنف في االنتخابات ،أو أحياناً أعمال فساد شخصية ملصلحة
الضباط أو األمناء أو أحد معارفهم.

القصة الحزينة للزناتي وقصص أخرى

وهناك نوع آخر من البلطجية وهو أقرب للمفهوم القديم لـ «الفتوّة»
(أو «القبضاي») ،وهو بلطجي يحاول إثبات سطوته الجسدية واملعنوية
بمنطقته فيشتبك مع بلطجية املناطق األخرى .وال يذيع صيت هؤالء
البلطجية إال بقتله أو ضربه ألحد البلطجية الكبار من نوعيته نفسها
في املنطقة األخرى .ولعل أبرز مثال هو مرسي الزناتي ،أحد أبرز بلطجية
منطقة «الرمل» في الثمانينيات الذي كان يقطن بـ «باكوس» ،إحدى أقدم
وأبرز املناطق الشعبية باإلسكندرية .وكانت نهايته درامية بعض الشيء
حيث تمكن عفيفي كامل ،أحد أبرز رجال املباحث في تاريخ قسم الرمل في
ذلك الوقت ،من إلقاء القبض عليه وأتى به إلى منتصف شارع السينما
بقلب باكوس ،ثم ألقاه على وجهه وقام بربط جسده على مقدمة سيارة
الشرطة وصاح في مكبر صوت على بقية املنطقة ليشهدوا لحظة اإليقاع
والتنكيل (بفضل قوة الحكومة) بأهم بلطجي ظهر فيها وهو ملقى على

غرافيتي لعمّار أبو بكر في القاهرة  -مصر
بطنه أمام الجميع ،وصاح عفيفي كامل في أهالي املنطقة وظل يسبهم
ويسب مرسي الزناتي بأقذع األلفاظ ،ثم انتهى املشهد بإدخال عصا
خشبية غليظة في مؤخرة مرسي الزناتي وسجنه ،ليخرج بعد عدة أعوام
ويتحول من بلطجي كبير إلى «تائب» يعمل بالجزارة ويصلي طوال
الوقت .لم يكن للزناتي دور كبير في تأمين املنطقة وضبط إيقاعها مثلما
كانت الحال مع الفتوات قديماً .ولكنه أيضاً كان يمثل رمزاً للردع النسبي
وأحياناً يتم التباهي به في مقابل املناطق األخرى.
وترتبط أعمال البلطجة ارتباطا كبيرا بأعمال الدعارة وتتقاطع معها في
عدة نقاط أبرزها التأمين وضبط عدم تداخل املناطق مع بعضها البعض،
وهي تتراوح بين الشبكات الكبرى وحتى العمل الفردي الصغير .ويلعب
البلطجي دوراً مهماً في تأمين الفتيات وحمايتهن من اعتداء الزبائن عليهن
أو من البلطجية اآلخرين ،ويلعب دوراً مهماً في حمايتهن من املجتمع
الرافض ظاهرياً لسلوكهن على املستوى املعياري واألخالقي .وأحياناً
يكون األمر مأساوياً ،حيث يفرض البلطجي على أخته العمل في الدعارة
للتخديم على بعض مصالحه ويقوم بابتزازها وتهديدها باملجتمع نفسه،
وبفضحها أو قتلها إذا لم تستجب ألوامره ،ثم يبرر فعلته كـ «جريمة
شرف» .وهو ما حدث مع أحد بلطجية «الرمل» البارزين.

حضور عام ..وتغيّر هام

إن أي باحث يود تسجيل تاريخ املناطق الشعبية أو العشوائية سيكون
أمام سردية البلطجية واألشقياء وقديماً «الفتوّات» ،وسيجد صعوبة
شديدة جداً في تفكيك هذه السردية وفضح ما بها من مبالغات شديدة
وإضافات شعبية توضع على الحكاية لتعطيها مزيداً من اإلثارة واإلبهار.
والجميع سيكون إما قريبا أو صديقا أو زميال ألحد أبطال الرواية من
البلطجية واألشقياء .ولكن النقطة املركزية في هذا هي حضور عالم
البلطجة وظله الكثيف على كل ما هو اجتماعي وسياسي في املناطق
الشعبية والعشوائية .وهي ظاهرة ضاربة في قدم الدولة الحديثة في مصر.
ولكن ما نراه اليوم هو أمر مختلف بالكلية .ويمكن تحديد تاريخ مهم
تغيّر معه عالم البلطجة بالكلية وهو مطلع القرن الجديد .وهو ما يقود
للحظة  2011وما تلى بعدها من ظهور وحضور مكثف للبلطجي في
املجال العام .في التسعينيات شهدت مصر ثالثة أمور حولت املجتمع
بالكلية 1 :ـ توحش الخصخصة والشروع في املشروع النيوليبرالي،
 2ـ اشتداد الحرب على اإلرهاب ونهايتها 3 ،ـ توسع املناطق العشوائية.
ما نعرفه اليوم عن ظاهرة البلطجة ينقسم إلى قسمين :ظاهرة مدينية،
وظاهرة تختص ببعض مناطق الصعيد وتحديداً الدلتا .واالثنتان تعودان
إلى إفراط مؤسسة «الداخلية» في استخدام األشكال الالمؤسسية في
مواجهة اإلرهاب ومحاولة الضبط االجتماعي .وهى الفترة نفسها التي
شهدت توسعا في أعداد أمناء الشرطة ثم توحشهم .فالداخلية قامت
بعمل ما يسمى بـ«الروابط» في الصعيد ،وهي عائالت أو مجموعة من
األفراد يقومون بالسيطرة على قراهم ومناطقهم والطرق املؤدية لها ،لدحر
الجماعات اإلسالمية في مقابل مزيد من مد نفوذهم االجتماعي واالقتصادي
(اقتصاد املخدرات والسالح تحديداً) .وهنا بدأت تحدث إزاحات اجتماعية
وتشكّل اقتصادا سياسيا جديدا لهذه املناطق مرتبطا باألمن والجريمة
في آن واحد .وقطاع كبير من سكان هذه املناطق يعيش على هذه األنواع
من التجارة .ووجودها أصبح شرطاً من شروط حياة وتنمية هذه املناطق،
من توظيف إلى سكن ،وخاصة بعد انقطاع العمل في العراق .فكثير من
بيوت قرى الصعيد التي نعرفها اآلن تم تشييدها ال بأموال الخليج العربي

وتحديداً السعودية ،بل من عمالة الصعيد في العراق في أيام صدام قبل
غزو الكويت.
أما املدن فعرفت األمر نفسه ولكن من خالل األفراد والشبكات ال عائالت
في معظم األوقات .وكان عصر مبارك قد شهد نمو ظاهرة البلطجة ونمو
اقتصاد سياسي كامل للجريمة ،مع توسع وتغلغل لإلسالم السياسي في
النسيج املجتمعي ملصر .وتجاور االثنان لعقود .ولكن السلطة كانت قد
دخلت حرباً ضروسا مع الجماعات اإلرهابية ،كما رفع كل من اإلخوان
والسلفية العلمية والسلفية املدخلية (التي ظهرت في التسعينيات) أيديها
عن تلك الجماعات .وحرّضت «الداخلية» عليهم شبكات البلطجة التي
تعرف مناطقها معرفة أفضل .وهذه الشبكات تم بناؤها أو توسعها أثناء
الصراع مع الجماعات اإلرهابية .انتصرت الدولة على اإلرهاب ،وكذلك
الشبكات اإلجرامية أيضاً .كان هناك بطالن للقصة :الداخلية والبلطجية!
وكلتاهما ستظهران كثيراً على مسرح األحداث في العقد األول من األلفية
الجديدة .كان املسرح االجتماعي يشهد استكمال التحول النيوليبرالي.
وهُمِّشت قطاعات واسعة من الشباب من سوق العمل والتوظيف ،وفي
الوقت نفسه ،وبحكم اقتصاد السوق الجديد ،بدأت املصالح االقتصادية
في التوسع .وكان هناك ضعف مؤسسي شديد في تطبيق القانون وفي
حضور «الداخلية» االنضباطي .هنا وُجدت مصالح جديدة تستحق
االستماتة في الدفاع عنها ،وهي لم تعد فقط صراعات العائالت الكبرى
على األرض ،في الصعيد والدلتا ،بل سوقاً عقارياً جديداً ،وشركات
وتجارة مع أنماط جديدة من االستهالك ترجع أصولها لالنفتاح ،مع
فائض بشري كبير يتمثل في قوة الشباب العاطل من العمل .وبدأ احتياج
الطبقة الوسطى والتجار وكثير من رجال األعمال ملن ينجز لهم «املهام
القذرة» الذي يصعب إتمامها ،أو أخذ الحقوق من خالل القنوات القانونية
املباشرة .ال يعني هذا أن البلطجة أصبحت دائرة خارج أو ضد حيز العدالة
واإلجراءات الجنائية .بل املشكلة هي أنها أصبحت جزءاً مكمالً لها وربما
إحدى خطواتها .كما أصبحت أحد أذرع الدولة الالمؤسسية التي
تحميها وتعفيها من املسؤولية الجنائية والفضيحة السياسية ،مثلما
حدث في  ،2005سواء في االنتخابات آنذاك أو في فضّ التظاهرات من
خالل تزاوج األمن املركزي مع البلطجية لترويع الخصوم .أضف إلى ذلك
أن السلطة بدأت تواجه قطاعات جديدة من أبناء الطبقة الوسطى ومجاال
سياسيا تشكل في  .2005وبالفعل شهدنا أحداث «األربعاء األسود» في
 25أيار /مايو  ،2005حيث تحرش البلطجية أمام رجال األمن باملتظاهرات
أمام نقابة الصحافيين اللواتي تجمعن لالعتراض على تعديل املادة  76من
الدستور.
والعقد نفسه شهد تفشي ظاهرة احتالل املساحات العامة واالستيالء
على األراضي .فأصبحت مساحات ركن السيارات في املناطق املختلفة
محل نزاع ،ومصدر دخل ريعي ملن يستطيع السيطرة عليه وبسط نفوذه
على املكان بالتنسيق مع رجال األمن ..بالعمل ملصلحتهم كمرشدين.
وهو العقد الذي لم يشهد انهيار املواصالت العامة (فهي كانت منهارة
أصالً ) ،بل تالشيها واإلغراق في أشكال أخرى للمواصالت ،وتوسع مواقف
النقل األهلي والخاص .وهذه املواقف تحتاج إلدارة لفرض السيطرة واألمن
عليها .وهنا بدأ ظهور أشكال جديدة من البلطجة .وكانت املواقف تمثّل
أحياناً منفذاً لتدوير وإصالح «املسجلين خطِر» من خالل رجال املباحث أو
حتى مديري األمن .فمثالً إذا أحب أحد رجال املباحث الكبار أحد األشقياء
واقتنع بتوبته بعد انقضاء عقوبته في السجن ،يمكن أن يحيله إلدارة
أحد املواقف .فمن ناحية هي مصدر عمل شريف بالنسبة له ،ومن ناحية

هي زرع لرجل موال لألمن في هذه املساحة التي تشهد نزاعات شخصية
وجماعية في ما يتعلق بإدارة هذه األموال وترتيب الصفوف وأولوية
السير والتحرك ...ويمكن مالحظة الشيء نفسه في شواطئ اإلسكندرية
التي تمت خصخصة معظمها .فبعض الفنادق الكبيرة التي استحوذت
على الشواطئ قادرة على تأمين نفسها من خالل شركات األمن الخاصة،
باإلضافة إلي حماية «الداخلية» لها .أما الباقي ،الذي يتوزع بين بعض
صغار رجال األعمال أو القلة املتبقية من الشواطئ العامة ،فشهدت دوراً
أكبر للبلطجة فيها ،سواء من خالل السيطرة عليها بالكلية أو لتوفير
األمن لها.

خالصات

هناك تحوالت جذرية في املجتمع بسبب الخصخصة والنيوليبرالية
وظهور أنماط جديدة من االقتصاد واملصالح والحقوق االجتماعية
واالقتصادية في ظل ضعف القنوات القانونية والقضائية ،ووجود للمال
السياسي تمثل في الحزب الوطني ،وإدارة أمنية .ثالثي كبير تسبب في
توحش واستفحال ظاهرة البلطجة كما نعرفها اليوم ..حتى صارت بعض
اإلحصاءات تقدر أعداد البلطجية بما يتراوح بين  200ألف و 500ألف
بلطجي في عموم مصر ،وهي أعداد يصعب التأكد من صحتها ،ولكنها
تشير بالتأكيد إلى ضخامة الظاهرة .لقد صارت بعض شبكات البلطجة
إحدى وسائل الضبط والتوظيف االجتماعي للشباب .وهكذا انفرط العقد
بعد القبض على املعلم نخنوخ!
كانت الثورة لحظة صراع كبرى اشترك فيه معظم قطاعات وطبقات
املجتمع ،وهى بطبيعتها لحظة انفالت كلي .تعاظمت الظاهرة ،وكان
اللقب في انتظار كل من يسرق أو يقوم بنهب أحد على الطريق .األهم هو
أن اللحظة شهدت انقالباً كبيراً في عالم البلطجة ،فالبعض كان يدافع
عن مصالحه التي تضمن بقاء نظام مبارك ورجاله والحالة االجتماعية
العامة ،بكل ما تحمل من تراتبية وتقسيم للعمل وأنماطه والواقع اليومي.
وهؤالء كانوا على عالقة وثيقة برجال النظام وبالداخلية ،وهم من شكلوا
وقوداً حقيقياً ملعاداة الثورة .البعض اآلخر استغل لحظة االنفالت لبناء
قوته وشبكاته الجديدة .وآخرون كان يئنّون تحت وطأة الفقر ،وأغلبهم
من أصحاب «الكاراتات» ،وهؤالء كانوا يخضعون لتهديدات الداخلية
أو إلغواء املال (ولو كان مجرد  50جنيهاً ووجبة طعام) للمعركة ،وتمّ
استخدامهم من قبل الجميع.
ويجب أال ننسى مشهد هؤالء النساء اللواتي حاصرن نقابة الصحافيين
(انظر :من هم البلطجية؟ ـ أمنية خليل  ،)2016-05-19 /أو مألنَ ميدان
التحرير للتهليل للسيسي .فلعقد كامل من عقود مبارك ،كانت هؤالء
النساء يبعن قوتهن الجسدية وقدراتهن الشعبية في السباب والضرب.
وكثير منهن أمهات هؤالء األشقياء ،فإن لم يكن لهن كارتات بالقسم،
فألوالدهن وأزواجهن ،وما أسهل الضغط عليهن الرتكاب أي شيء .وهن
أنفسهن النسوة اللواتي يتعرضن لكل أنواع التنكيل واإلذالل واالستخدام
املتبادَل مقابل العفو أو املال أو بسط النفوذ في مناطقهن.
 ..البلطجة عموما في مصر هي خليط من إرادة القوة وبسط النفوذ،
والرضوخ البتزاز املال ،أو الخوف من البطش والعقاب من قبل رجال األمن.

علي الرجّال

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

الفلّوجة و ..بابل!
استعيدت الفلّوجة من أيدي «داعش» .خطوة جبارة ،ولكنها واحدة من ألف الستعادة العراق إلى
نفسه بعد كل ما لحق به من مآس خالل نصف قرن .تحرير الفلوجة تحقق في شهر واحد وبأقل
الخسائر املمكنة بين املدنيين وفي العمران .ورافقه بالطبع شكاوى من انتهاكات لحقت بالنازحين:
تصفيات ملوقوفين وتمثيل بالجثث (نسوا توصية «إيّاكم واملِثلة ولو بالكلب العقور» و «أنا وليّ
دمي» ..تباعاً للرسول واإلمام علي حين جُرح جرحاً قاتالً ) ،واضطهادٌ للناس بتهمة «التعاطف»
مع «داعش» ،هذا عدا البشاعة املوضوعية لنزوح  80ألف إنسان خالل أيام معدودة من بيوتهم
وتحت القصف ،ما تجاوز إمكانات استقبالهم وإسعافهم بشكل الئق ،بحسب هيئة األمم املتحدة
التي تُعنى بهم.
اعتقال الناس خارج أي إطار قانوني جريمة كبيرة ،وتصفيتهم ـ حتى لو طال ذلك عدداً محدوداً

وأخفض من الشائعات ـ جريمة كبرى .والعراق ،بوصفه حجر زاوية املنطقة وبوابتها ،عليه أن
يتعافى وينهض حتى ننهض من كبوتنا الخطيرة .هذا شرطه ذاك.
وهكذا ،فما قيل عن دعوات لتغيير اسم محافظة بابل إلى «محافظة الحسن» تمهيداً لتغييرات
في أسماء محافظات أخرى (!) حماقة وتخلّف بأحسن األحوال ،وارتكاب ال يقل خطورة بالعمق عما
يقْدِم عليه «داعش» .ولو صحّ الخبَر ،فهم يتابعون ما قام به االحتالل األميركي من وضع معسكر
«كامب ألفا» وسط آثار بابل وحشد دباباته وأحذية جنوده لتدميرها ،وشركاته لسرقة اآلالف من
قطعها ..وما قام به قبل ذلك صدام حسين إذ سوّى مساحات كبيرة منها في جنون عظمته بهدف
إعادة بناء «برج بابل» ،ثم نقش اسمه على ماليين األحجار تمهيدا لذلك ،وشيّد على أية حال في
وسطها أحد قصوره ..بابل مهد اإلنسانية وباب اإلله (باب ـ إيل) ،التي وحّد ملكها العظيم حمورابي

تحت سلطانه مدن الفرات الكبرى« ،أور» و«أرُك» ،وأهدى البشرية شرائعه..
أمام االستنكار الكبير ،من الشيعة العراقيين قبل سواهم ،تراجع املُدَّعون ،واعتبروه خطأ في
التأويل ..سوء فهم وخطأ من موظف صغير .حسناً ..بقي أن يتراجع القتلة عما يرتكبون في الفلّوجة
ليمْكن تحرير املوصل وإنهاء الكابوس ،وأن يكفّ منتحلو صفة النطق باسم السنّة في العراق (وفي
املنطقة) عن هذيانهم الذي ال يقل إجراماً عن الذبح ،وأن يتراجع الساسة بكل أطيافهم عن عبَثهم
الفاسد والنهّاب تحت مسمى «العملية السياسية» املحاصِصة ..فيُعاد تأسيس العراق.

نهلة الشهال
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ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻓﻖ
ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ رﺋﻴﺲ »وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ« ﻓﻲ »ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺆون اﻷﺳﺮى
واﳌﺤﺮرﻳﻦ« .وﻗـﺪ اﺳـﺘﺸﻬﺪ  ٧١أﺳﻴﺮا ﺟـﺮاء اﻟﺘﻌﺬﻳـﺐ ﻣﻨـﺬ ﻋﺎم .١٩٦٧

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

أﺳﻄﻮرة اﻟﺪان ،وﺣﻨﺠﺮة اﻟﻘﺮن

أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ،اﻟﻴﻤﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،1968ﺣﺼﻞ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ وﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻠﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة »اﻟﻜﺎﺳﻴﺖ
اﻟﺬﻫﺒﻲ« .ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺎوزت ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻮزﻋﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ أﻟﺒﻮﻣﻪ )»ﻣﺘﻰ أﻧﺎ
ﺷﻮﻓﻚ«( .ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،اﺣﺘﻔﻞ اﻟﻔﻨﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪه ﺑﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻴﻌﺎت أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ )»اﻟﺮﻣﺶ اﻟﻄﻮﻳﻞ«(
 30أﻟﻒ ﻧﺴﺨﺔ .ﺗﻘﺪّم ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ رؤﻳﺔ ﻣﻘﺮّﺑﺔ ﻟﺤﺠﻢ
اﻟﻔﻨﺎن أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺮاﺑﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ
اﻵن ،وﻫﻮ ﻻ زال ﻳﺸﻜﻞ إﺣﺪى ذرى اﻟﻔﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻳﺼﻞْ ﻛﺜﻴﺮون إﻟﻰ ﺳﻔﺤﻬﺎ .وﺑﻌﺪ ﺳﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪن ) ،(1956ﻟﻢ ﻳﺰل ﻳﻘﺪّم ﺟﺪﻳﺪاً ﻓﻲ ﻛﻞ
أﻟﺒﻮم ﻳﺼﺪره ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﺎﺋﻌﺎت اﳌﻮت اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻘﻪ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻋﻼﺟﻪ
ﻓﻲ أﺣﺪ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﺼﻮّف

ﻳﻘﺘﺮب ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،وﻗﺪ وﻟﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻳﻢ اﻟﺘﻲ
اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ »اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ«
)اﻹﻳﺴﻴﺴﻜﻮ( ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻓﻲ ،(2010
وﻋﺎش ﻫﻨﺎك ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮّج ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﻴﻦ وﻋﻤﻞ
ﻣﻌﻠﻤﺎً ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات .وﻛﺎن ﺗﻔﻮّﻗﻪ اﻟﻠﻐﻮي
إﺣﺪى ﻣﻠﻜﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ أﺛْﺮت ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻧﻪ
ﺷﺎﻋﺮاً أﺻﺪر دﻳﻮاﻧﺎً ﻳﺘﻴﻤﺎً أﺳﻤﺎه »ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺮب«،
وﻣﻠﺤّﻨﺎً وﻓﻨﺎﻧﺎً ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮزّﻋﺎً ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎً ﻣﺤﺘﺮﻓﺎً ،ﻣﺎ
ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮر
وﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﺰف .ﻫﺬه اﻟﻘﺪرات ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻷﺣﺪ ﻛﻤﺎ
ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻪ ،ﻣﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﺣﻨﺠﺮة ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺣﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ.
»ﻳﺎ ورد ﻣﺎ أﺣﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﻚ« ،أﻏﻨﻴﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺳﺘﻮن ﻋﺎﻣﺎً،
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت وأﻟﺤﺎن وﻏﻨﺎء أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ،ﺑﺜﺘﻬﺎ
إذاﻋﺔ ﻋﺪن ﻋﺎم ) 1956ﻏﻨّﺎﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎً اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻃﻼل
اﳌﺪاح( ،ﻣﺒﺸّﺮة ﺑﻤﻮﻫﺒﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺳﺘﺤﻘﻖ اﳌﻔﺎﺟﺂت ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً .
وﺻﺪّق اﻟﺘﻨﺒﺆ ،إذ ﻟﻴﺲ ﻋﺎدﻳﺎً أن ﺷﺎﺑﺎً ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟـ18
ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮأة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻏﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ
وأﻟﺤﺎﻧﻪ وأداﺋﻪ ﻋﺒﺮ إذاﻋﺔ ﻋﺪن .ﻫﺬا اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻳﺼﻌﺐ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻜﺮاره ﻓﻲ زﻣﻦ ﻗﺼﻴﺮ .ﻟﻜﻦ ﻛﻞ
ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎً أو ﺟﺪﻳﺪاً ﺗﻤﺎﻣﺎً ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻣﺎرس اﻹﻧﺸﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻳﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻨّﻰ ﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮاً ،ﻓﻬﻮ
ﻣﻦ أﺳﺮة ﺻﻮﻓﻴﺔ ﺗﺘﺮﻧّﻢ ﺑﺎﳌﺪاﺋﺢ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وﺗﻜﺮِّم اﻟﻌﻠﻢ
وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮارﺛﻪ ﺑﻴﻦ أﺟﻴﺎﻟﻬﺎ .أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب،
ﺟﺪه اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻣﻨﺤﻪ اﺳﻤﻪ،
وﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ﻓﺎﺟﺄ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺟﻤﻬﻮره ﺑﺄداء إﺣﺪى اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ
اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﺠﺪه وﻫﻲ ﻗﺼﻴﺪة »اﻟﺮﺷﻔﺎت« .وﺗﺮﻳﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ واﻹﻧﺸﺎد.
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮّ ﺑﻘﺎؤه ﻓﻲ ﻋﺪن ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﻦ اﻟﻴﻤﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻏﺎدرﻫﺎ ﻋﺎم  1958إﻟﻰ ﺑﻴﺮوت ﻋﺎﺻﻤﺔ

اﻟﻔﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻋﺪن ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮّﻓﺘﻪ إﻟﻰ أﻋﻤﺪة
اﻟﻔﻦ واﻟﺸﻌﺮ ﻫﻨﺎك ،وأﺑﺮزﻫﻢ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﳌﺤﻀﺎر اﻟﺬي
ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎً ﺟﺒﺎراً ﳌﺪة ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ،ﻓﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺎت
أﻛﺜﺮ أﻏﺎﻧﻴﻪ وﺑﺪﻳﻊ أﻟﺤﺎﻧﻪ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ﻣﻠﻜﺎً
ﻣﺘﻮﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺮش »اﻟﺪان« اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ .وأﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ
ﺑﺪوره ﻳﺆدَّى ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ أﻏﻠﺐ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ،ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﳌﺤﻠﻲ إﻟﻰ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻟﺬة وﺗﺎرﻳﺦ وﺟﻤﺎل.

ﺑﻴﺮوت

ﺳﺠﻠﺖ اﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت ﺑﻴﺮوت أﻏﺎﻧﻲ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺘﻪ
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻘﻮة ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻟﻴﺘﺼﺪر ﻓﻨﺎﻧﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ اﻷﺳﻤﺮ وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻜﺎﺳﻴﺖ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﻣﻦ وﺻﻮﻟﻪ
إﻟﻴﻬﺎ .إﻻّ أن ﺑﻴﺮوت ﻟﻢ ﺗﻌُﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﻠﺤﻴﺎة ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ
اﻟﻔﻦ ،ﻣﻨﺬ  ،1975ﺣﻴﻨﻤﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ،
ﻓﻐﺎدرﻫﺎ ﻟﻴﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺮﻳﺎض واﻟﻘﺎﻫﺮة ودﺑﻲ .ﻟﻘﺪ ﻓﺮّ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ
ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﺤﺮوب ،أوﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎد إﻟﻰ ﻋﺪن إﺑﺎن أﺣﺪاث
اﻻﺳﺘﻘﻼل ) (1967إذ ﻛﺎن ﻳﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺑﻴﺮوت ،وﻗﺪ
ﻏﻨّﻰ إﺛﺮ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻌﺪن أﻏﻨﻴﺘﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮة »ﻳﺎ ﻃﺎﺋﺮة
ﻃﻴﺮي ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪر ﻋﺪن« و »ﻛﻞ ﺷﻲ إﻻ ﻓﺮاﻗﻚ ﻳﺎ ﻋﺪن« .أﻣﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﺑﻴﺮوت )اﻟﺮوﺷﺔ( ﺣﻴﺚ أﻗﺎم ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺟﺪة وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
وﻳﻘﺪّم ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪه اﻟﺠﺪﻳﺪ دون أن
ﻳﻐﺎدر ﻫﻮﻳﺘﻪ وأﻏﻨﻴﺘﻪ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺮس ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻛﻠﻤﺎ
اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً.

»أﻣﻲ اﻟﻴﻤﻦ«

ﻻ ﺗﺰال ﻫﺬه اﻷﻏﻨﻴﺔ إﺣﺪى أﺑﺮز اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ،
ﻓﻘﺪ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻄﺮﻳﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ
) ،(1990وﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻹﺣﻴﺎء أﻫﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻨﻌﺎء ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ).(2004
وﻗﺪ ﻛﺮّﻣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻛﺴﻔﻴﺮ ﻓﻨﻲ
ﺟﺴّﺪ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ،وﻗﺎم ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻨﺎﻧﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ
اﻟﺮوﻳﺸﺪ وﻃﻼل اﳌﺪاح وﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء ﻟﻪ،
وﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟﺮوﻳﺸﺪ أﺑﺎً روﺣﻴﺎً وأدّى ﻣﻌﻪ دوﻳﺘﻮ ﺷﻬﻴﺮ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻔﺎﺋﺖ ،وﻫﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎون ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ وردة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ.
ﺧﺎرج اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻏﻨّﺖ ﻟﻪ اﻟﺮاﺣﻠﺔ وردة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وذِﻛﺮى
وﻧﺠﺎح ﺳﻼم .ﻟﻜﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺧﺎرج اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻈﻬﺮون
ﺟﻬﻼً ﻛﺒﻴﺮاً ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﻴﻤﻨﻲ وﺛﺮاﺋﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم
اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ راﻏﺐ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺄداء أﻏﻨﻴﺔ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ
اﳌﺤﻀﺎر »ﺳﺮ ﺣﺒﻲ ﻓﻴﻚ ﻏﺎﻣﺾ« ،ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻟﺘﺮاث اﻟﺠﺰﻳﺮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻫﺬه إﺣﺪى ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺿﻌﻒ اﻟﺤﻀﻮر اﻹﻋﻼﻣﻲ
اﻟﻴﻤﻨﻲ ﺳﻮاء ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻦ اﻟﻴﻤﻨﻲ أو ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ .ﻓﻬﻞ
ﻛﺎن ﺳﻴﺠﺮؤ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ أﻏﻨﻴﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ

ﻟﺆي ﻛﻴﺎﻟﻲ  -ﺳﻮرﻳﺎ
وأﻟﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻟﻠﺘﺮاث؟
ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺣﻮاﺟﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻴﻦ ﻳﻤﻨﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﳌــﺪى اﻟــﺬي ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ،ﻓﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮدوﻧﻲ ﻣﺜﻼً  ،ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ
ﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ،إﻻ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﳌﺒﺎﺷﺮة .واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة
ﻟﺒﻠﻔﻘﻴﻪ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ أداء أﻏﻠﺐ أﻏﺎﻧﻴﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﺷﺎﻗﺔ وﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ،إﻻ إذا ﺗﻢّ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺤﻦ واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻋﺘﺒﺎر
ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺼﻮت ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻛﻞ ﻣﺮة .ﻓﻘﺪ
ﻛﺮّﻣﺘﻪ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻋﺎم  1978ﻛﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺘﻌﺪدة .وﻓﻲ  ،1983ﻏﻨﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ أﻟﺒﺮت
ﻫﻮل ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﻨﻲ،

وﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أوﺳﻜﺎر اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﻟﻘﺐ »ﻓﻨﺎن اﻟﻘﺮن« ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻣﺮور  50ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﻔﻨﻲ .وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺧﻤﺴﻴﻦ
ﻋﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ وﺻﻮﻟﻪ ﺑﻴﺮوت ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﻛﺮّﻣﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺘﻠﻚ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ) .(2008وﻟﺮﺑﻤﺎ أﺳﻌﺪه ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻛﺜﻴﺮة ﻛﺮِّم ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻌﻮد ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻓﺮ ﻟﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
إن اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار أداء ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ﻛﻞ ﻫﺬه
اﻟﻌﻘﻮد ،وﺑﻘﻮة ،ﻫﻲ أن ﻃﺒﻘﺎت ﺻﻮﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻞ ﺗﺤﻮﻟﺖ
واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻗﻠﻴﻼً ﻓﻲ ﺣﺪﺗﻬﺎ ..ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ دﻓﺌﺎً.
ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻤﻊ أﻏﻨﻴﺘﻪ »ﻳﺎ ورد« )،(1956
ﺛﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻷﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻷﺧﻴﺮ »اﻟﺪﻳﺎر« اﻟﺬي أﺻﺪره

اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ) .(2015ﺻﺪر »اﻟﺪﻳﺎر« ﺑﻜﻠﻤﺎت وأﻟﺤﺎن ﻳﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻨﻴﻦ رﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﻦ
اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺪوﻣﻪ اﻷول ،ﺑﻞ وﺣﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ
اﳌﻮت إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻌﺪ ﻣﺮوره ﺑﺄﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﳌﺮض:
»ﺳﺎﻛﻨﻲ ذﻳﻚ اﻟﺪﻳﺎر  //ﻻ اﻟﻠﻴﻞ ذا ﻟﻴﻠﻲ ..وﻻ ﻧﻬﺎري ﻧﻬﺎر
 //ﻫﻞ ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻣﺜﻠﻲ ..ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻛﻢ ﻳﺎ أﻫﻠﻲ //أﻧﺎ رﺿﻴﺖ
اﻟﻠﻲ ..ﻣﻘﺪّر ﻟﻲ وﺻﺎر //واﻟﻠﻘﺎء واﻟﺒﻌﺪ ﺑﻴﺪ اﻟﻠﻪ ..وﻻ ﺑﻴﺪي
اﺧﺘﻴﺎر«.
ﻟﻜﻦ اﻷداء واﻷﻟﺤﺎن وﻧﺒﺮة اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻓﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻟﻢ
ﺗﺘﺰﺣﺰح ﻗﻴﺪ أﻧﻤﻠﺔ ﻋﻦ ذروة ارﺗﻘﺎﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد وﳌﺎ ﻳﺰل ،وﻫﻮ
أﻣﺮ ﻣﺜَّﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻷﻏﻠﺐ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻬﻢ
ﻗﻤّﺔ أداء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ ﺗﺮاﺟﻌﻬﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻓﻨﺎن ﻛﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﺑﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻓﺮﻳﺪة ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺪان اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮاً ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻘﻞّ ﻋﻦ ﺣﻀﺮﻣﻮت ذاﺗﻬﺎ.
وﻣﻊ أن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻐﻨﺎء إﺣﺪى أﺻﻌﺐ وأﻋﻘﺪ
ﻣﺪارس اﻟﻔﻦ اﻟﻴﻤﻨﻲ ،إﻻ أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ اﻗﺘﺤﻤﻬﺎ
ﺑﻘﻮة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ
وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ،ﻓﺄﺑﺪع ﻓﻲ أداء اﻟﻔﻦ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ﺑﻘﺼﺎﺋﺪه
»اﻟﺤﻤﻴﻨﻴﺔ« اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ ،ﻛﻘﺼﻴﺪة اﻵﻧﺴﻲ )»واﻣﻐﺮد ﺑﻮادي
اﻟﺪور«( ،أو )»أﺣﺒﺔ رﺑﻲ ﺻﻨﻌﺎء«( اﻟﺘﻲ أدّاﻫﺎ وﻛﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺑﻨﻔﺴﻪ وروﺣﻪ .ﻛﻤﺎ أدﺧﻞ ﻷول ﻣﺮة اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ أﻏﻨﻴﺔ ﺻﻨﻌﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻧﻘﻞ اﻟﺪان اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ
إﻟﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﻴﻮم ،أي أن ﺗﺠﺪﻳﺪه اﻟﻔﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪّد ﻛﻤﻠﻜﺎﺗﻪ
وﻣﻬﺎراﺗﻪ اﳌﻮﺳﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻔﻨﻲ.
ﺗﻨﻘﻞ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﺧﻠﻖ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺤﻨﻴﻦ واﻟﺘﻨﻮّع،
ﻓﺤﻀﺮﻣﻮت وﻫﺒﺘﻪ إرﺛﻬﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻀﺐ ،وﺣﺐّ
أﺳﺮﺗﻪ ﻟﻠﻔﻦ واﻟﻌﻠﻢ .أﻣﺎ ﻋﺪن ﻓﻮﻫﺒﺘﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻷول ﻋﺒﺮ
أﺛﻴﺮ إذاﻋﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أول إذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺑﻴﺮوت ﻧﻘﻠﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻔﺘﺮة ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﺻﻌﺪ
إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺔ وﻟﻢ ﻳﻬﺒﻂ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ .دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻣﻨﺤﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮراً ﻧﻮﻋﻴﺎً ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻘﺎرب اﻟﻔﻦ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﻔﻦ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻹﻋﻼم اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
أﻳﻀﺎً ﺳﻨﺪاً ﻟﻠﺮﺟﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﺑﻴﺮوت.
ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻤﻨﺢ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ ﺣﻨﺠﺮﺗﻪ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ،
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺮﻫﻒ أذﻧﻴﻪ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺑﻬﻰ اﻷﻟﺤﺎن ،وﻻ ﻟﻐﺘﻪ
ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻧﻘﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،وﻻ ذاﺋﻘﺘﻪ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ أﻏﺎﻧﻴﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻠﺤﻦ وﺗﻤﻮﺟﺎت ﺻﻮﺗﻪ.
ﻓﺎﺟﺄ اﻟﺮﺟﻞ ﺟﻤﻬﻮره )ﺑﻜﻞ أﻋﻤﺎره( ﺑﺄﻟﺒﻮم ﺟﺪﻳﺪ وﻛﺄﻧﻪ
وداﻋﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻨﻴﻦ .ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻴﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﺟﻞ ﻋﻤﺮه ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻮل )ﻓﻲ »اﻟﺪﻳﺎر«(
إﻧﻪ ﻳﺤﻦ ﻟﺴﻴﺌﻮن وﺗﺮﻳﻢ ﺣﻴﺚ أﻫﺪﺗﻪ اﻟﺴﻤﺎء ﻟﻸرض ﻗﺒﻞ
 78ﻋﺎﻣﺎً ..ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻳﺎر اﻟﺘﻲ أﻫﺪت اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ،وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
أﻟﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ أول ﻣﻮﺷّﺢ دﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺐ اﻟﺮﺳﻮل.

ﻓﺎرع اﳌﺴﻠﻤﻲ
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ

ﻫﺰﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻻ ﻳﻨﺘﺠﻮن اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻘﺒﻮﻧﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻄﺎﻳﺮ ﻛﺰﻏﺐ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮ ﻛﻬﻞ،
واﻗﻊ ﻓﻲ وﻫﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎء ﺷﺒﺎﺑﻪ ،ﺑﺘﺤﺮر ﻣﺨﺬول ﻣﻦ رﻳﺸﻪ اﳌﻨﺘﻮف..
وﻛﺄﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻴﻮم ﺳﻮى أن ﻳﺴﺨﺮوا ،رﺑﻤﺎ ﻷنّ »اﻟﺘﻬﻜﻢ ﻫﻮ
ﻛﻞ أدب اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮت« وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺑﺎﻟﺰاك.
ﻗﺮروا اﻟﻀﺤﻚ أﺧﻴﺮاً ،رﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ..ﻳﻨﻬﻠﻮن ﻣﻴﺎﻫﻪ
ﻣﻦ ﺟﻔﻨﺎﺗﻬﺎ ،وﻳﺴﺘﻨﻔﺮون راﺋﻖ اﻟﻜﻼم ،وﻫﻢ ﻓﻲ ﻟﻈﻰ اﻷﺣﻮال ،وﻓﻲ أﺷﺪ
اﻟﺤﺎﻻت ﻫﻮﻻً  ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﻌﻒ ﻟﻠﻤﻠﻤﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت وﻣﻮاﺟﻌﻬﺎ ..ﺣﻴﺚ
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺼﻮﺻﻬﻢ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﳌﺴﺮﺣﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ
ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ.
&&&
أﺿﺤﻰ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻣﻦ وﺟﻮﻫﻬﻢ،
ﺑﺂﺛﺎر ﻛﺪﻣﺎت زرﻗﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻨﺎﺗﻬﻢ ،وﻓﻮق أﺟﻔﺎﻧﻬﻢ ..ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ
اﻟﻬﺠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ،وﻫﻦ ﻳﺸﻬﺮن أﺣﺬﻳﺘﻬﻦ ،أو ﻷزواﺟﻬﻦ
ﺑﻘﺒﻀﺎﺗﻬﻢ اﳌﻜﻮرة وﺷﺘﺎﺋﻤﻬﻢ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ..وﺗﻜﻮن أﺻﺒﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ ،اﳌﺎدة
اﳌﻔﺠﺮة ﻟﻼﻋﺘﺮاﺿﺎت واﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ﻻ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﳌﻌﻄﺮة
ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺑﻮن اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮض اﻟﺸﻌﺮ وﺗﺤﻔّﻪ ﻓﻲ ﺗﺄنٍ ﺧﺒﻴﺚ ﻳﺘﻤﻬﻞ
ﻹﺳﻘﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻮﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،أو ﻃﻼء اﻷﻇﺎﻓﺮ اﳌﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻃﻼء
اﻟﺠﺪران إﻟﻰ اﻟﻌﺒﻮات اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ اﻷﻧﻴﻘﺔ ،اﻟﺬي ﻳﻘﺒﺐ اﻷﻇﺎﻓﺮ وﻳﻜﻮي ﻟﺤﻢ
ﺣﻮاﻓﻬﺎ..
وﻻ ﺗﻠﺒﺚ اﻟﺠﻼﺑﻴﺎت اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﻼﻣِﺲ ﻃﻮل ﺣﻮاﻓﻬﺎ ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺪم أن
ﺗﻨﻜﻤﺶ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺴﻴﻞ ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﻠﻊ ﻣﻤﺎ ﺗﺮاه أو ﻟﺨﺠﻞ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﺪارك
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،ﻟﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻗﻤﺼﺎن داﺧﻠﻴﺔ ﺗﻮازي اﻟﺨﺼﺮ ..أو اﻷﺣﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﻔﺼﻞ أﻋﻼﻫﺎ ﻋﻦ أﺳﻔﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻴﺮة ﻻ ﻋﻮدة ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺴﺎﻛﻦ إﻻ ﺑﺄﻗﺪام

ﻓﻜـــﺮة
ﻳﻌﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ »ﺻﻼح ﺷﺎﺑﺎﺗﻲ« ) (1964ﻗﺼﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻳﻬﻮدي
ﺷﺮﻗﻲ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،واﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أوروﺑﻲ )أﺷﻜﻴﻨﺎزي( »ﻣﺘﻘﺪّم ﺑﺄﺷﻮاط« ﻋﻦ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي
ﻗﺪم ﻣﻨﻪ ﻫﻮ وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ )اﳌﺰراﺣﻴﻢ( »اﳌﺘﺨﻠّﻔﻴﻦ« .ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ ،ﺑﻌﺪ وﺻﻮل ﺷﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ إﻟﻰ »اﻷرض اﳌﻮﻋﻮدة«،
ﻳﺪور ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﻔﺘﺶ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﻫﻞ أﻧﺖ ﺻﻼح ﺷﺎﺑﺎﺗﻲ؟ ﻧﻌﻢ ،ﻟﻴﺘﺒﺎرك اﺳﻢ اﻟﻠﻪ. ﻛﻢ ﻃﻔﻼً ﻟﺪﻳﻚ؟ ﻫﻤﻤﻢ ،اﻟﻜﺜﻴﺮ .ﺳﺘﺔ.. ﻟﻜﻦ اﻷوراق ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻮل ﺳﺒﻌﺔ. أرِﻧﻲ ،ﺳﺒﻌﺔ؟)ﻳﻠﻘﻲ ﺻﻼح ﺷﺎﺑﺎﺗﻲ ﻧﻈﺮة إﻟﻰ اﻷوراق ﻓﻲ ﻳﺪ اﳌﻔﺘّﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ -
اﻷﺷﻜﻴﻨﺎزي ﻃﺒﻌﺎً  -ﺛﻢّ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وﻳﻌﺪّ اﻷﻃﻔﺎل(..
 -ﺳﺒﻌﺔ ﺻﺤﻴﺢ ..ﻫﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺮﻛﺐ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ؟

ﺣﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ رﻫﺒﺎن اﻟﻬﻨﺪوس اﻟﺬﻳﻦ وﻫﺒﻮا ﺣﻴﻮاﺗﻬﻢ اﳌﻬﺪورة ﻣﻦ وﻻدﺗﻬﻢ
ﻟﻠﺘﻘﺸﻒ.
&&&
ﻣﺎ زال اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺪور ﻣﺄﻣﻮل ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ اﳌﻬﺠﻮرة ،ﻋﻠﻬﻢ ﻳﺘﺤﺮرون ﻣﻦ اﺑﺘﺰاز
اﳌﺮاﺑﻴﻦ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،اﳌﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ﻛﺬﺋﺎب ﺿﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺒﻴﻌﻮن ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وأﺛﺎﺛﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﺮاب اﻟﺬي ﺷﻴﺪت ﺑﻪ .أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﻜﻔﻮن ﻋﻦ ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﻼم ﻳﺘﺠﺎوز ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ،ﻣﻦ ﺣﺮق اﻟﺒﻴﺖ وﺗﺒﺨﻴﺲ ﻗﻴﻤﺘﻪ،
إﻟﻰ ﺣﺮق أﻋﺼﺎب أﺻﺤﺎﺑﻪ.
»ﺛﻤﻦ أﻓﺨﺮ ﺑﻴﺖ ﻻ ﻳﻌﺎدل ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻣﺪﻓﻊ ﺟﻬﻨﻢ« ،وﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﻛﻤﻦ ﻻ ﻳﻜﻞّ وﻻ
ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺗﻌﺐ» :اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ،ﻛﺸﺮاء اﻟﺴﻤﻚ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه« ،ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ
ﻣﻦ ﻳﺠﺎزف ﺑﺄﻣﻮاﻟﻪ اﻟﻮاﻓﺮة ﻟﺸﺮاء اﻟﺒﻴﻮت ،وﻣﻦ ﻳﻌﺮض ﺷﺮاء اﳌﺤﺎل اﳌﺪﻣﺮة
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻐﺮٍ ﺟﺪاً :ﺑﻴﺖ ﻣﻔﺮوش ﺳﻮﺑﺮ دﻳﻠﻮﻛﺲ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ
اﺗﺠﺎﻫﺎت ،ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﻧﻮراﻣﻲ ﻳﻤﻨﺤﻜﻢ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﻣﺸﺮﻗﺎً ﻣﻊ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮة .ﺗﻈﻬﺮ
ﻓﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪ راﻳﺎت ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻨﻌﻤﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﻨﺎﺻﺔ
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻗﺎدش .ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻣﺰرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ :إﻃﻼﻟﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ وأﻣﺎن ﺗﺎم،
إﻟﻰ اﻟﺸﺮق ﻟﻮاء اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺮاد ﺑﺒﻴﺎرﻗﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ،وإﻟﻰ اﻟﻐﺮب ﻟﻮاء اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺑﺒﻴﺎرﻗﻪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ،وﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﻃﻼﻟﺔ ﺧﻼﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﻔﻘﺎت راﻳﺎت ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰﻧﻜﻲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وإﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻗﻨﺎﺻﺔ
اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﻮﻳﺔ ..ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻛﺄﻧﻜﻢ
ﺗﺘﺎﺑﻌﻮن اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم .ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻣﻨﺰل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً:
ﻃﺎﺑﻖ أرﺿﻲ دون إﻃﻼﻻت ،وﻏﻴﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ أي ﺣﺎﺟﺰ ﻋﺴﻜﺮي أو ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻨﻲ،
ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻠﺠﺄً ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،ﻟﻪ ﺑﺎب ﺧﻠﻔﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺤﺎرة ،ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى.

وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻳﺄﻣﻞ ﺑﺎﻟﺰواج وﺑﻨﺎء أﺳﺮة ﺑﻌﺪة ﻃﻮاﺑﻖ ،ﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻮك ﻗﻠﻴﻞ
اﻹﺳﻤﻨﺖ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎزﻟﺖ اﻟﺬي اﺷﺘﻐﻠﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺘﺄن.
ﺷﺎﺑﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ وﻣﺜﻘﻔﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺰواج ﻣﻦ رﺟﻞ .اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻟﻜﻦ
اﳌﻬﻢ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎً ﻷي ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ أو أي ﻓﺮع ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﻣﻦ اﻷﻓﺮع اﳌﻌﻠﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .ﺷﺎب ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ،
ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺰواج ﻣﻦ أي ﺷﺎﺑﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻬﻢ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﻔﻴﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ،اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ،اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ..ﻷن اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺗﺒﺮر اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ وﺗﺘﺠﺎوزﻫﺎ.
&&&
ﻫﺘﻔﻮا ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻣﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻊ اﻷﺣﺠﺎر اﳌﺘﺎﺧﻤﺔ ﻷﻃﺮاف اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﻌﺪ
ﻏﺮس أﺻﺎﺑﻊ »اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺖ« ﻓﻲ ﺣﻔﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ »ﺑﺎرود ،اﻫﺮﺑﻮا« ..اﻵن
ﻳﻬﺘﻔﻮن ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﻟﻊ وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء ،ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺒﺮة
اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﺳﻜﻨﻪ اﻟﺮﻋﺐ:
 اﻗﺘﺮَب داﻋﺶ! وﺻَﻞ داﻋﺶ!وﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﻦ ﻓﻲ ﺣﻔﺮ ﻋﻤﻴﻘﺔ ،ﻳﺠﺮي ﺣﻔﺮﻫﺎ وﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﺠﻞ ،ﻹﺧﻔﺎء ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺖ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﺑﻨﻄﻠﻮﻧﺎت اﻟﺠﻴﻨﺰ،
اﻟﻘﻤﺼﺎن اﳌﻠﻮﻧﺔ ،أﻟﺒﺴﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ..أي ﻛﻞ اﻷﻟﺒﺴﺔ اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎت
اﻟﻘﺮن اﳌﻨﺼﺮم ..ﻋﺒﻮات اﻟﺒﻴﺮة ،زﺟﺎﺟﺎت اﻟﻌﺮق ،ﻋﺒﻮات اﻟﻌﻄﻮر ،أدوات
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ،اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ،أوراق اﳌﺬﻛﺮات واﻟﺬﻛﺮﻳﺎت ،اﻟﺼﻮر اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻐﺰو اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ ،ﻛﺼﻮرة اﻷم ﺗﺤﺘﻀﻦ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ
دون ﻏﻄﺎء رأس ،اﻷب وﻫﻮ ﻳﻠﻒ ﺑﺬراﻋﻪ ﻛﺘﻒ اﻷم ﻣﻦ أﻳﺎم ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ
اﻟﻐﺮب اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ »ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ« ،ﺻﻮر ﳌﻨﺎﺳﺒﺎت أﻋﻴﺎد ﻣﻴﻼد اﻷوﻻد،
اﻟﺰواج ،اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪراﺳﻲ ..ﻳﻌﻠﻤﻮن وﻫﻢ ﻳﺪﻓﻨﻮن ﻛﻞ ﻫﺬا ،أﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ
وﺷﻚ دﻓﻦ ﻣﺎﺿﻴﻬﻢ ﺑﺮﻣﺘﻪ ،ﻻ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺑﻞ ﻟﻠﻌﻮدة

إﻟﻰ ﻣﺎض ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺪﻳﻨﺎﺻﻮرﻳﺔ.
وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل وﻫﻮ ﻳﻘﻬﻘﻪ ،راﻓﻌﺎً رأﺳﻪ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ،ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻬﻮد
إﻟﻬﻴﻴﻦ :ﻟﻠﻤﺪاﻛﺸﺔ )اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ( ،ﺑﻨﻄﺎل ﺟﻴﻨﺰ،ﻋﺪة ﺣﻼﻗﺔ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ،
أﺷﺮﻃﺔ ﻣﺪﻣﺠﺔ ﻷﻓﻼم ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ،أﺷﺮﻃﺔ أﻏﺎﻧﻲ ..ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻼﺑﻴﺔ أﻓﻐﺎﻧﻴﺔ.
&&&
ﻟﻢ ﺗﺴﻌﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮاءات واﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻛﻬﺬه اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺠﺎوز ﻓﻨﻮن ﻋﻤﺎرة اﻟﻘﺮون
اﻟﻮﺳﻄﻰ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮن واﻟﻘﻼع ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﳌﻼذ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳌﺮﻋﻮب.
ﻟﻴﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺑﺎب ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ اﳌﺤِﺮِرِّون ﺑﺴﻴﺎرات
اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ ،وﺑﺎب ﻳﻔﺮ ﻣﻨﻪ اﳌﺤﺮَرَّون إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ﻟﻢ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻛﺐ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ..ﻋﻮﺿﺎً أن ﻳﺘﻌﺎﻧﻖ اﳌﺤِﺮرون اﳌﻮﺻﻮﻓﻮن
ﺑﺎﻟﺜﻮار ،واﳌﺤَﺮرون اﳌﻮﺻﻮﻓﻮن ﺑﺎﻟﻌﺒﻴﺪ ..ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻴّﺮوا ﻣﻮاﻛﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺮﻗﺺ ..ﻳﺤﻤﻠﻮن أﻏﺮاﺿﻬﻢ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
ﻓﻲ أﻛﻴﺎس ﻧﺎﻳﻠﻮن وﻳﻬﺮﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﻜﻬﻮف واﻟﺠﺒﺎل ،ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﻴﻦ زﻫﻮة
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وأﻓﺮاﺣﻪ.
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻬﻤﺲ أزﻟﻲ ،ﻛﺄﻧﻪ ﺑﺎقٍ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﺪد ،ﻋﻦ اﻟﻄّﻌﻮم
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺜﻮرات ،ﺗﺸﺒﻬﺎً ﺑﻨﻜﻬﺎت اﻟﻌﻠﻜﺔ وﺷﻮرﺑﺔ ﻣﺎﺟﻲ وأﻧﺪوﻣﻲ ..ﻛﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻳﺎﺋﺴﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،وﺗﺠﻨﺐ رﺻﺪ ﻣﺂﻻﺗﻬﺎ.
 أﺗﻌﺮف ﻣﻦ ﻫﻮ داﻋﺶ وﻣﻦ وراءه؟ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺴﻬﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻟﻮ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﻣﻦ ﻫﻢاﳌﻨﺪﺳﻮن ،وﻣﻦ وراءﻫﻢ.

ﻋﺰﻳﺰ ﺗﺒﺴﻲ

ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

ﺻﻼح ﺷﺎﺑﺎﺗﻲ ﻳﺨﺴﺮ أﻃﻔﺎﻟﻪ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻓﻲ دﻗﻴﻘﺔ ،ﻳﻠﺨّﺺ ﻟﻨﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ )اﻟﺬي رُﺷّﺢ ﻷوﺳﻜﺎر ﻋﻦ ﻓﺌﺔ اﻷﻓﻼم ﺑﻠﻐﺔ
أﺟﻨﺒﻴﺔ( ﻧﻈﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻟﻰ ﻛﻞّ آتٍ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب،
وإن ﻛﺎن واﻓﺪاً ﻳﻬﻮدﻳﺎً .ﻳﻘﻮل ﻟﻨﺎ إن اﳌﺰراﺣﻴﻢ ﻳﻠﺪون اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻮاﺣﺪ زاﺋﺪ ،واﺣﺪ ﻧﺎﻗﺺ ..ﻻ ﻳﻬﻢّ! ﻳﺄﺗﻮن ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪزﻳﻨﺔ )ﺣﺘﻰ
أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻋﺪدﻫﻢ( ..ﺛﻢ ﻧﺮى ﺻﻼح ﺷﺎﺑﺎﺗﻲ ﻻﺣﻘﺎً ﻳﺰﻋﻖ ﺑﺰوﺟﺘﻪ
اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻃﺒﻌﺎً» :أرﻳﺪه ﺻﺒﻴﺎً ﻫﺎ!«.
اﻵن ﻓﻲ  ،2016ﻋﺎدت ﻗﻀﻴﺔ أﺛﻴﺮت ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺢٍّ
ﻟﺘﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ وﺗﺜﻴﺮ اﻟﺒﻠﺒﻠﺔ :ﺑﻴﻦ  1500و 5000ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ )ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎﻋﻬﻢ ﻳﻤﻨﻴﻮن( اﺧﺘﻔﻮا ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣَﻲ
 1948و ،1954أي ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻜﻴﺎن .أﺛﺎرت اﳌﻮﺿﻮع
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﻟﻬﺂرﺗﺲ .وﺑﻌﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺳﻤﻴﺔ ،ﺗﻘﺮّر وﺿﻊ
أرﺷﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﺮي ﻟـ  70ﻋﺎﻣﺎً ﺑﺤﺠﺔ
»ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷﻓﺮاد« .أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ذﻫﺒﺖ ﺑﺎﺗﺠﺎه أن اﻷﻃﻔﺎل
ﺗﻢّ اﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈّﻤﺔ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ  WISOﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺮﻋﻰ ﻣﻼﺟﺊ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻟﻴﺘﻢّ »ﻣﻨﺤﻬﻢ« أو ﺑﻴﻌﻬﻢ ﻟﻌﺎﺋﻼت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

أﺷﻜﻴﻨﺎزﻳﺔ)&( .ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺜﻼث اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮﺻّﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ:
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﺮﺿﻮا وﻣﺎﺗﻮا ودُﻓﻨﻮا ،دون اﻟﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ إﺑﻼغ أﻫﻠﻬﻢ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻼﺟﺊ .اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ.
ﻣﺆﺧﺮاً ،ﻋﺎدت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻫﺂرﺗﺲ« إﻟﻰ إﺛﺎرة اﳌﻮﺿﻮع وﻋﻨﻮﻧﺖ» :ﻫﻞ
اﺧﺘﻄﺎف أﻃﻔﺎل ﻳﻤﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻨﺎزﻳﺔ؟« .وﻓﻲ ﻣﻘﺎل آﺧﺮ ﺗﻜﻠّﻤﺖ ﻋﻦ ﺗﺠﺎرب ﻃﺒﻴﺔ وإﺷﻌﺎﻋﻴﺔ أﺟﺮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎل ﻳﻬﻮد ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻬﺎق ،وﻫﻮ ﻣﺮض ﺟﻠﺪي .وأﻋﺎدت
اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺠﺪل.
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻠﻌﺐ دور اﻟﺒﻄﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻳﺘﺤﺪّث ﻋﻦ »اﻟﺠﺮح
اﳌﻔﺘﻮح اﻟﻨﺎزف ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻬﻞ ﻣﺼﻴﺮ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ«،
داﻋﻴﺎً إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ.
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻈﻬﺮ
أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﳌﺄﺳﺎة اﻟﺘﻲ أﻟﺤﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ ﺗﺠﺎﻫﻪ ،ﻫﻮ ﻛﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ،ﻏﻴﺮ

ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ،ﻏﻴﺮ أﺻﻴﻞ ،رديء اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺪاع
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ أدﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ،ﻓﺘﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ،ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻋﺘﺒﺎر أﻃﻔﺎل ﻫﺆﻻء ﻣﺸﺎﻋﺎً ﻳُﺒﺎع وﻳُﺸﺘﺮى.
ﻛﻤﺎ أن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﳌﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻨﺘﺞ
ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻋﺸﺮات اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
ﺳﻮداً ﻣﺜﻼً .
اﻵن ﺗﺤﺎول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﻜﻦ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻏﻼق اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﳌﺮﺣﻠﺔ .ﻟﻜﻨﻪ أﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺿﺠﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﳌﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺳﺘﺆرق اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﳌﺘﻨﺎﻗﺾ واﻟﻬﺶ أﺻﻼً .
& ﻣﺼﺪر :إﻳﻠﻼ ﺷﻮﺣﺎط ،أﺳﺘﺎذة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﻳﻬﻮدﻳﺔ
ﻋﺮاﻗﻴﺔ وإﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﺗﺮﻛﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ
اﳌﺰراﺣﻴﻢ.

ﺻﺒﺎح ﺟﻠّﻮل

اﻟـﺨﻤــﻴــــــﺲ

3

 30ﺣﺰﻳﺮان  2016ـ اﻟﻌﺪد 13404

2016

2.3

ﻣﻠﻴﻮن ﻋــﺮاﻗــﻲ ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﻧﺰوﺣﻬﻢ ﻣﻊ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ داﻋﺶ ،وﻗﺪ ﻧﺰح
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ  ٨٥أﻟﻔﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻵن ﻫﻮ  ٣٫٤ﻣﻠﻴﻮن إﻧﺴﺎن.

ﻗـﻀـﻴــــﺔ

ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ..ﺟﺰر ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ اﳌﻴﺎه واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺛﻼث ﺟﻠﺴﺎت ﻻ أﻛﺜﺮ ﻫﻲ ﻋﻤﺮ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﻄﻼن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺼﺮ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﳌﻔﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ
ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ اﳌﺼﺮﻳﺘﻴﻦ .ﺛﻼث ﺟﻠﺴﺎت
ﺷﻤﻠﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ  15وﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ ـ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﺮي
وﺳﻌﻮدي ودوﻟﻲ ـ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ،
ﺛﻼث ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة
دﻓﺎع ﺿﻤﺖ 27اﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺤﻜﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﺑﺪأت
اﻟﻘﺼﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮف أﺣﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ إﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ.
ﺗﻌﻠﻘًﺖ اﻟﻘﻠﻮب واﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟﺪﻋﻮات ﻣﻊ إﻋﻼن ﺣﺠﺰ
اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﻨﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ  12ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ ..إﻟﻰ
أن ﺟﺎء اﻟﻴﻮم اﻟـ »ﻋﻴﺪ« ﻓﺤﻜﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺒﻄﻼن ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود ،وﻣﻦ ﺛَﻢّ اﻟﺘﻨﺎزل ،وأن اﻟﺴﻴﺎدة
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ اﳌﺼﺮﻳﺘﻴﻦ وﻓﻖ اﳌﻨﻄﻖ
واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ،ﺗﻘﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄن ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻟﻴﺲ إﻻ رد اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻜﺮاﻣﺔ وﻟﻴﺲ
ﺗﻨﺎزﻻً ﺑﻤﻬﺎﻧﺔ .ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ
واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎدة،
وﺗﺪﺷﻴﻦ ﺧﻄﺎب إﻋﻼﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺗﻠﻚ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻤﺼﺮ اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ.

ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ .ﻛﻤﺎ أن اﻷﻃﻠﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ذﻛﺮ أن ﺟﺰر
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻫﻲ »ﺟﺰر ﻓﺮﺳﺎن« ﻓﻘﻂ.
ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أﻳﻀﺎً ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
ﻓﻲ ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﻳﺮ  1954اﻟﺬي ﻧﺎﻗﺶ ﺷﻜﻮى إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺿﺪ ﻣﺼﺮ ﻣِﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻀﻴﻖ ﺗﻴﺮان ،وذﻛﺮ ﻓﻴﻪ
ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺼﺮ أن اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﺘﺎن وأن ﺑﻼده ﺗﻤﺎرس
ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ  ،1906وأن اﻟﻘﻮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺣﺎرﺑﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وأن
رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺿﻤﺎً أو اﺣﺘﻼﻻً وﻟﻜﻦ ﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﺼﺮي.

وﻫﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ

وﻗــﺪ اﻫﺘﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺘﻔﻨﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻌﻀﻴﺪ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ،

وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أن ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ،وأن اﻟﻮﺟﻮد اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺎء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ دﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺳﻌﻮدي ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﺰر أﻣﺎم
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻋﻘﺐ .1984
ﻣﺎ ﺳﺒﻖ دﻓﻊ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﻟﻴﺒﺪأ ﻣﺮاﻓﻌﺘﻪ واﺻﻔﺎً
ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ »اﳌــﻼذ« أﻣﺎم ﻣﺎ أﺳﻤﺎه »ﺗﺰﻳﻴﻒ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻬﺪف ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ«،
وﻛﺸﻒ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ  .1932ﺛﻢ
اﺳﺘﻤﺮار ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ،
وان ﻣﺼﺮ ﻣﺎرﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ.
واﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻔﻨﻴﺪ واﻗﻌﺔ ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻣﻠﻚ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﳌﺼﺮ ﻋﺎم  ،1950وأﺷﺎر ﺑﺪاﻳﺔ إﻟﻰ أن

ﻫﺬا اﻻدﻋﺎء ﻳﺰﻋﻢ أن ﻣﺼﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮة ﺑﻌﺪم ﻣﺼﺮﻳﺔ
اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﻌﻜﺲ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﺗﻤﺎﻣﺎً.
وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺑﺒﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  1950وﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻳﻮم  12ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ أﺻﺪر اﳌﺴﺘﺸﺎر وﺣﻴﺪ رأﻓﺖ ﻣﺴﺆول إدارة
اﻟﻔﺘﻮى ﻟﻮزارﺗﻲ اﻟﻌﺪل واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ )وﻫﻮ
اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻨﻈﻮر أﻣﺎﻣﻪ اﻟﺪﻋﺎوى ﺣﺎﻟﻴﺎً( ﺧﻄﺎﺑﺎً ﻣﻮﺟﻬﺎً اﻟﻰ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻳﺤﺬر ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ،وﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام،
ﻋﻦ ﺿﺮورة ﺳﻴﻄﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺰر ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ،
ﺧﺎﺻﺔ أن أﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﺼﺮي.
ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب )»اﻟﻔﺘﻮى«( اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻘﺼﺮ اﳌﻠﻜﻲ وﺗﻤﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎ اﻟﻰ ﺗﺤﺮك ﻟﻠﻘﻮات
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﺮﻋﻮن ﻳﻮم

 13ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ﻳﻮم  19ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺛﻢ ﺗﻴﺮان ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ .ﻓﻲ ﺧﻀﻢ
ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث ،أو ﺑﻤﻌﻨﻰ أدق ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺸﻬﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك
ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻔﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﻘﻞ ﻧﺼﻴﺤﺘﻪ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ
اﳌﺼﺮي ﺑﻀﺮورة اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰر اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺣﻤﺮ أﻣﺎم اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،وﻟﻢ ﻳﺼﺪر رد رﺳﻤﻲ
ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻴﻮم  30ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺣﻴﺚ وﺟﻬﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻄﺎﺑﻴﻦ ،اﻷول ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺨﻄﺮﻫﻢ ﻓﻴﻪ أﻧﻬﺎ
رﻓﻌﺖ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﺰرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وأﻧﻬﺎ
ﻳﻘﻈﺔ ﻷي ﻣﺤﺎوﻻت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ.
ﻟﻢ ﻳﻨﻒ اﻟﺪﻓﺎع أن ﻫﻨﺎك ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﻣﻦ وﻗﺖ
ﻵﺧﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ أﺑﺪاً اﻋﺘﺮاﻓﺎ
ﻣﺼﺮﻳﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ أو ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻮق
أراﺿﻴﻬﻤﺎ ،وﺑﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺣﻖ اﻟﺪم  ..واﻹﻓﺼﺎح اﻟﺠﻬﻴﺮ ﻋﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ

ﻋﺮﺿﺖ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ أﺳﺒﺎب ﺑﻄﻼن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺟﺎء
ﺑﻬﺎ ﻧﺼﺎً :ﻓﻀﻼً ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺼﺮﻳﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ،ﻓﺈن
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎدة
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﺰاﺣﻤﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺣﺪ ،ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻣﺼﺮ ﺿﺤﺖ
ﺑﺪﻣﺎء أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ دﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺼﺢ
إﻓﺼﺎﺣﺎً ﺟﻬﻴﺮاً ﻋﻦ أﻧﻬﻤﺎ أراضٍ ﻣﺼﺮﻳﺔ«.
إذاً ،ﻫﻮ إﻓﺼﺎح ﺟﻬﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻨﺺ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻟﻢ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ،ﺑﻞ وﺿﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﳌﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻓﺎﻋﺘﺒﺮه ﻋﻤﻼً ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮي ،وﻗﺎل ﻧﺼﺎً» :ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻤﺜﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ
اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ  ،2016واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻨﺎزل ﻣﺼﺮ ﻋﻦ
اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺤﺠﺔ أﻧّﻬﻤﺎ ﺗﻘﻌﺎن داﺧﻞ اﳌﻴﺎه
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻗﺪ اﻧﻄﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺗﺒْﻄﻠﻪ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺘﺮ
ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎزل ﺧﻠﻒ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
ﻷن ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﺼﻞ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
اﻟﺒﺮي ﻣﻊ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﺮي اﳌﺼﺮي ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻤﺘﺪ أﺛﺮه
ﻷي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﺮي اﳌﺼﺮي اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺟﺰﻳﺮﺗﻲ
ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ«.
ﻫﻲ »ﺣﺠﺔ« .ﻫﻜﺬا وﺻﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ
أن »اﻟﺠﺰر ﺳﻌﻮدﻳﺔ« ،وﻫﻜﺬا أﻃﻠﻖ اﻟﻔﺮح ﻓﻲ ﻗﻠﻮب
اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ،رﻏﻢ ﻛﻮن اﳌﺌﺎت ﻣﻨﻬﻢ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ دﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ أن
»اﻟﺠﺰر ﻣﺼﺮﻳﺔ« ﻋﺒﺮ اﻟﺰج ﺑﻪ داﺧﻞ اﻟﺰﻧﺎزﻳﻦ.
ﻣﺎ اﻟﺬي ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬه »اﳌﺤﻄﺔ« ،وإﻟﻰ أﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ
»اﻟﻘﻀﻴﺔ«؟ أﻣﻮر ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

ﺣﺮب اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺴﺎﺣﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ

ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻌﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻗﺎل اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ـ رﺋﻴﺲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺪﻋﺎوى اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ـ إن
اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺠﺘﻬﺎ
ﺑﻜﻮن اﻟﺠﺰر ﺳﻌﻮدﻳﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺻﻞ ﺻﻮر اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﺷﺪ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ
إﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺘﻬﺎ وإﻣﺎ ان
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﺸﻜﻮرة اﻟﻰ أرﺷﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،أو أن
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻮر اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ.
وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻫﻮ وﻓﺮﻳﻖ واﺳﻊ ﻣﻦ
اﳌﺘﻄﻮﻋﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ أﻣﺮاً ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ووﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ ﺷﻤﻞ أﻏﻠﺒﻬﺎ رﺳﻮﻣﺎً
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺧﺮاﺋﻂ ﺗﻮﺿﺢ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﺤﺪود
اﳌﺼﺮﻳﺔ.
ﺟﺎء ﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أﻃﻠﺲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦ
إﻋﺪاد اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎم  2007وﺑﻪ أن اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﺼﺮي ،وﻛﺬﻟﻚ أﻃﻠﺲ ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﺪج ﻋﺎم  1940ﺣﻮل اﻟﺤﺪود اﳌﺼﺮﻳﺔ ،وأﺧﻴﺮاً
اﻷﻃﻠﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺮﺻﺪ ﺑﺎﻟﺼﻮر
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺗﺤﺖ اﺳﻢ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻋﺎم  .1932ﺗﻢّ إﻋﺪاد اﻷﻃﻠﺲ ﺑﺪار اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻋﺎم  ،2000وﻛﺎن ﻳﺮأس ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺪار وﻗﺘﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮ
ﺳﻠﻤﺎن )اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﻲ( ،واﻷﻃﻠﺲ ﻳﻀﻢ ﻣﺌﺎت اﻟﺨﺮاﺋﻂ
ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،وﻟﻢ ﺗﺮد ﺗﻴﺮان أو ﺻﻨﺎﻓﻴﺮ ﺑﺄي ﺧﺮﻳﻄﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ،إﻻ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺴﺎر ﺣﺮﻛﺔ اﺑﻦ رﻓﺎدة ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻟﻠﺤﺮب
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ﻣﻨﻰ ﺳﻠﻴﻢ

ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

ﻣﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات  25اﺑﺮﻳﻞ  2016ﺿﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ  /ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﻋﻲ  -ﻣﺼﺮ

أزﻣﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ  10ﻛﺎﻧﻮن أول  /دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2015ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﺴﺠﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ،أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﳌﺪة  6أﺷﻬﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﻐﻞ
ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻪ ﺑﺎﻹﺳﺎءة إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وﻧﺴﺒﻪ أﻗﻮاﻻً إﻟﻰ أﻣﻴﺮ
اﻟﺒﻼد دون إذن ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎً ،إﻻ إﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺎً .ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﻮاﺋﻞ
اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻓﻮق ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﳌﺪان ﻫﻮ اﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ أﻣﻴﺮ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻨﺎﺻﺐ وزارﻳﺔ
ﺣﺴّﺎﺳﺔ ﻋﺪة .وﻛﺎن ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﻨﺎﺻﺒﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮان /ﻳﻮﻧﻴﻮ  2011ﺗﻔﺎدﻳﺎً ﻹﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب
اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ إدﻋﺎءات ﺑﻀﻠﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ.
ﺑﻌﺪ إداﻧﺔ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ،ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻼﻏﺎً إﻟﻰ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻦ آﺧﺮﻳﻦ» ،ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ﻟﻘﻠﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ دوﻟﺔ
أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ« .ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ اﳌﻮﺿﻮع،
ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ وﺗﻼﻫﺎ ﺳﻮى ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻒ
اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﺪ ﻋﻘﻮداً ﻋﺪﻳﺪة.

ﺷﺮوخٌ ﻓﻲ »ﺑﻴﺖ اﻟﺤﻜﻢ« ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻓﻲ  ،2006ﺗﻢ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ أﻣﻴﺮاً ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﺗﻨﺼﻴﺐ أﺧﻴﻪ
ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ وﻟﻴﺎً ﻟﻠﻌﻬﺪ .ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﻣﺨﺎض ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﻌﻘﺪة
ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺎﺣَﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،أي ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف
ﺑﺠﻨﺎﺣَﻲ اﻟﺠﺎﺑﺮ واﻟﺴﺎﻟﻢ وأﻧﺼﺎرﻫﻤﺎ .ﻟﺠﺄ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻓﻲ أوج ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻤﺎ
ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺎ ﺑﺘﺼﺮف ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ أدوات ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻘﻄﻌﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ .ﻓﻀﺢ
ﻓﺸﻞ آل ﺻﺒﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر أﻣﻴﺮٍ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻤﻖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ .إﻻّ أنّ ذﻟﻚ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﺘﺢ ﻃﺮﻳﻘﺎً أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﻲ
ﻳﻘﻮم ﺑﺪورٍ ﺣﺎﺳﻢ ﻋﺒﺮ اﻻﺿﻄﻼع ،ﻓﻌﻠﻴﺎً وﻟﻴﺲ ﺷﻜﻠﻴﺎً ،ﺑﺪوره اﻟﺪﺳﺘﻮري

ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺻﺮاع ﺟﻨﺎﺣﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﺗﺠﺎوزت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻨﺬ أﺟﻴﺎل ﻋﺪة .اﻟﻌﺮف ﻳﻨْﻈﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻹﻣﺎرة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺣَﻴْﻦ .ﻓﺼﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻔﻪ إﻟﻰ
ﺟﻨﺎح اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ أﻳﻀﺎً وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ .ﺗﺠﺪر ﻣﻼﺣﻈﺔ
اﻣﺘﻨﺎن ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻟﺪور اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ أﻣﻴﺮاً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ رﻓﺾ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﺷﺪات ﻗﺪﻣﻬﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮزراء ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،ﻫﺪأت ﻣﺨﺎوف ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻧﻔﺠﺎر اﻟﺼﺮاع
ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺎﺣﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻤﺎ .إﻻّ أنّ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻪ اﻟﺼﺮاع
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﻞ ازدادت ﺣﺪّة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓَﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺪﻟﻊ ﺣﺎل وﻓﺎة اﻷﻣﻴﺮ
اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺟﺎوز ﻋﻤﺮه ﻗﺒﻞ أﻳﺎم اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ .وﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﺒﺪأ
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻧﺎﻳﻒ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز ﻋﻤﺮه
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ.

ﺗﻜﺮارٌ ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻏﺘﻴﺎل اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻓﻲ
 1975وﺣﺘﻰ اﻵن ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ »اﻷﻣﺮاء اﻟﺴﺪﻳﺮﻳﻴﻦ اﻟﺴﺒﻌﺔ« أي أوﻻد اﳌﻠﻚ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ زوﺟﺘﻪ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﺪﻳﺮي.
وﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋُﻤﺎن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺷﻜﻼً آﺧﺮ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻠﺪان
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر أﺧﺒﺎر ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن واﺿﻄﺮاره ﻟﻠﻐﻴﺎب ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻓﻠﻴﺲ
ﻟﻘﺎﺑﻮس ﺧﻠﻒٌ ﻣﻌﺮوف ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﺤﺎﺷﻰ ،ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻼﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،1970إﻓﺴﺎح اﳌﺠﺎل ﻟﺒﺮوز ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻳﺔ .ﻟﻬﺬا
ﻳﺠﺪ أﻏﻠﺐ اﳌﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻮس ﻟﺨﻼﻓﺘﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺳﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﺣﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎً .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻗﻄﺮ ﻓﺘﺒﺪو
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن .إﻻ أنّ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺖ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أو أﺑﻮ ﻇﺒﻲ أو اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺸﺠﻊ أﻃﺮاﻓﺄ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ
واﳌﻨﺎﻣﺔ ،ورﺑﻤﺎ ﻣﺴﻘﻂ ،ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻣﻮرﻫﺎ واﺗﺨﺎذ ﻣﺒﺎدرات ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ اﻵن.

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ

أزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ

ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺧﻠﻔﻴﺎت أزﻣﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ،
إﻻّ أﻧّﻬﺎ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﺣﺎل ﻛﻞٍ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ .ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻳﺘﺎﺑﻊ اﳌﺮاﻗﺒﻮن ﻣﺂل ﺗﺤﺮﻛﺎت وﻟﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،ﻹزاﺣﺔ
اﺑﻦ ﻋﻤّﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻛﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻫﻮ اﳌُﻠﻚ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة أﺑﻴﻪ
ﺳﻠﻤﺎن .وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻓﺈن وﻟﻲ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ
ﻣﻀﻄﺮٌ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻨﺠﺰات اﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻹﺑﻘﺎء واﻟﺪه ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﺗﺐ أﻣﻮر ﺧﻼﻓﺘﻪ .أﻣﺎ ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ،أﻏﻨﻰ اﻹﻣﺎرات اﻟﺴﺒﻊ ﻓﻲ
دوﻟﺔ اﻷﻣﺎرات اﳌﺘﺤﺪة وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻧﻔﻮذاً ،ﻓﻤﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺸﺘﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء زاﻳﺪ )اﳌﻌﺮوﻓﻴﻦ ﺑـ »أوﻻد ﻓﺎﻃﻤﺔ«( ﺑﻌﺪ وﻓﺎة أﺧﻴﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﻘﻴﻖ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﺎﻛﻢ أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ .ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻳُﺸﻬﺪ ﻓﻲ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ

ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﻣﺘﻼزﻣَﻴﻦ
رﻏﻢ ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﻤﺎ .أوﻟﻬﻤﺎ إﺻﺮارﻫﺎ اﻟﺤﺎزم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻜﺎر ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪٍ أو ﻓﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ .وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
إﺻﺮارﻫﺎ اﻟﺤﺎزم أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت أنّ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ،وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ أو ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ روح اﻟﻌﺼﺮ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ.
ﻳﻔﺘﺮض اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷول ردع ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﻮل
ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻬﺎ أو ﻟﻼﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ .أﻣﺎ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎزﻻت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
ﻣﺤﺪدة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻹرﺿﺎء اﻟﺮﻋﻴﺔ وﻟﻀﻤﺎن اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ
وﻻء اﻟﻮﺟﻬﺎء واﻷﻋﻴﺎن .ﻓﻤﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ

ﺳﻌﺎدة اﳌﺴﻌﺪة اﻟﺴﻌﻴﺪة
ﻓﻠﻨﺘﻔﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺄن ﻻ دﻻﺋﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ وﺟﻮد اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻄﺎﻫﺮة
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺎت ،ﺳﻌﻴﺪة .اﻟﺒﺮﻫﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ ﻫﻴﻮ ﺗﻠﻚ
اﻷﺷﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻫﻮر اﻟﺴﻌﺎدة ،وﻫﺬا ﻫﻮر ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ
اﻟﺘﻘﺎء اﻟﻔﺮات ﺑﻄﺮﻳﺪﺗﻪ دﺟﻠﺔ.
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أﻳﻀﺎً أن ﻻ أﺣﺪ زار ﻗﺒﺮ اﳌﺴﻌﺪة اﻟﺴﻌﻴﺪة وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮاده إﻻ اﻟﻨﺴﺎء ،وإذا ﺗﻮﺧﻴﻨﺎ اﻟﺪﻗﺔ،
إﻻ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮات دون ﺳﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
ﺗﻘﻮل ﻃﺮواﻫﻦ ) 74ﺳﻨﺔ( :ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺮﺿﺖ ﺑﺎﻟﻌﺸﻖ ﻓﻲ ﺻﺒﺎي ﻛﻨﺖ أﻗﺼﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪة اﳌﺴﻌﺪة ﻛﻞ
ﻟﻴﻠﺔ ﺧﻤﻴﺲ ،ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﻛﻨﺖُ أﻟﻮج وأﺑﻜﻲ ﻋﻠﻰ زﻋﻞ ﻫﻮاي ،ﻣﺘﻈﺎﻫﺮة ﺑﺄن ﺿﺮﺳﻲ ﻳﺆﳌﻨﻲ ،أﺷﻮف
اﳌﺴﻌﺪة ﺗﻄﻠﻊ ﻏﻔﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎ ،ﺗﺤﻠّﻖ وﻫﻲ ﺗﺴﻮق ﻗﺎرﺑﻬﺎ وﺗﻐﻨﻲ ﻣﻊ ﺳﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻄﺎﺋﺮة.
ﺗﺠﻮب اﳌﺴﻌﺪة ﻓﻀﺎء اﻟﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺷﻘﺎت اﳌﻌﺬﺑﺎت ،ﺗﺘﺴﻠﻞ إﻟﻰ ﺣﺠﺮة اﻟﻌﺎﺷﻘﺔ
وﺗﻘﻠﻊ ﺿﺮﺳﻬﺎ ﻓﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺒﻜﻲ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ.

ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار

ﻳﻮﻣﺌﺬ ،ﻛﺎن ﻗﻼّﻋﻮ اﻟﻀﺮوس واﳌﻄﻬﺮﺟﻴﺔ واﻟﺤﻼﻗﻮن ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻳﻔﺘﻌﻠﻮن اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء
ﻷﻧﻬﻦ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ داﺋﻢ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ.
ﻻ ﻳﻔﻬﻢ أوﻻد ﻃﺮواﻫﻦ وأﺣﻔﺎدﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻘﺪت ﻛﻞ أﺳﻨﺎﻧﻬﺎ ﻳﻮم ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺑﺔ .وﻣﻊ
أﺳﻨﺎﻧﻬﺎ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﺿﺎﻋﺖ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻧﻴّﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻮﺧﺔ ﺑـ »اﻟﺤﺴﺠﺔ«
)اﻟﻠﻬﺠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﺠﻨﻮب(.
ﻃﺮواﻫﻦ ﺗﻀﺤﻚ ﻛﺜﻴﺮاً ،ﺗﻜﺮﻛﺮ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﻮﻗﺎرﻫﺎ وﻻ ﺗُﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﻫﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻌﻘﻞ .ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﺼﺖ
ﻣﻦ ﺿﺮوﺳﻬﺎ وﻋﺸﻘﺖ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،وﺷﻔﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﻖ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺳﻌﻴﺪة ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة .ﺳﺎﻋﺪﺗﻬﺎ
اﳌﺴﻌﺪة أم اﻟﺠِﻤﺲ اﻟﻄﺎﻳﺮة وﻗﻼّﻋﺔ اﻟﻀﺮوس ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻲ أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺮﻳّﺔ ،وﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﺴﻌﻴﺪة
اﳌﺴﻌﺪة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻀﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻫﻢ ﻳﺆﻟﻔﻮن اﻷﺑﻮذﻳﺎت )أﺷﻌﺎر( اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ.
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﻬﻮر ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎر ﻓﻲ ﺷﻘﻮق اﻟﺘﺮﺑﺔ اﳌﺘﻴﺒﺴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻫﻮار اﳌﺠﻔﻔﺔ ،ﻛﻨّﺎ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻴﻤﺎت ﻛﻠﺴﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻷﺳﻨﺎن.

إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮن ،أﺣﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻧﻲ وﻗﻴﻢ »اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ« ،ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺤﺴﺐ واﻟﻨﺴﺐ أو ﺑﺎﻟﻐﻠﺒﺔ،
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ
ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻬﺰة .إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺷﻤﻠﺖ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ،
ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ وﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻮرى ﻣﻌﻴّﻨﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ،إﻻّ أﻧّﻬﺎ ارﺗﻀﺖ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺠﺎﻟﺲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺘﺴﺎﻛﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .وﻳُﺴﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﺻﻮات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط اﳌﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺑﻬﺪف اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ اﻟﻌﺼﺮ،
ﻛﻤﺎ ﺗُﺴﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﺻﻮات اﳌﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻧﻘﺎء ﺗﺮاث اﻟﺴﻠﻒ .ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺗﻠﻚ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ،ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ .وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﻣﻦ أﻣﻦ وردع
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ أﻓﺮادٌ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ.
إﻻّ أنّ ﻣﻮاﺟﻬﺎت  2006ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ،
ﻛﺸﻔﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ آل ﺻﺒﺎح .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎً ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻼﻣﺤﻪ
ﻓﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﳌﻤﺎﺣﻜﺎت داﺧﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺗﻨﺎﻓﺲ أﺟﻨﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﳌﻨﺎﺻﺐ وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺼﻮراً ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﻘﺼﻮر ،وﺿﻤﻦ أﻓﺮاد ﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺣﺎﻛﻤﺔ وﺣﺎﺷﻴﺘﻬﺎ .ﺑﻞ ﺻﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﺎً ﻋﻠﻨﻴﺎً ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﺸﻴﺪ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﺪ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر وﺣﻠﻔﺎء ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ وﺣﺪﺗﻬﺎ ووﻻؤﻫﺎ ﻟﻸﻣﻴﺮ أو اﳌﻠﻚ أو اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺼﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وأﺳﺎس
اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻜﻤﻬﺎ ...وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺛﻤﺔ ﺿﻤﺎن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪة وذﻟﻚ اﻟﻮﻻء.

ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﺧﻠﻒ

أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻮﻧﺪ ـ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
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مليون شخص تقريباً يعيشون في «معسكرات
عمل» في قطر (هذه التسمية الحكومية لها)،
بينما عدد السكان اإلجمالي هو  2.5مليون ،ومن بين الذين
يسكنون هذه املعسكرات ،يبلغ عدد الذكور  1.34مليون.

نـوافــذ

الحق في اإلفطار مكتسب..
أما طلب العلنية فيحمل مخاطر
تم إيقاف شاب في الرباط ،بعدما قام بتدخين
سيجارة في مقر عمله في رمضان نهاراً .تم اعتقال
شابين من مدينة زاكورة ( 700كيلومتر جنوب شرق
الرباط) بعدما ضُبطا يشربان املاء .في مراكش ،تم
االعتداء على امرأة شابة وزوجها من طرف مجموعة من
األشخاص بسبب لباس الزوجة .وفي املدينة نفسها،
أمر ثالثة شبان سائحة بإطفاء سيجارتها .رفضت
وتدخل مارة وطلبوا من الشبان عدم إرغام السائحة،
فاندلع شجار بين املغاربة.
هكذا قد ينتقل الجدل إلى خطر على السالمة البدنية.
على ورقة تحمل رمز شركة التراموي بالرباط ،غرامة
خمسة دوالرات ضد شاب وصديقته كانا يمسكان بيد
بعضهما بعضا نهارا في رمضان ،والتهمة هي «خدش
الحياء العام» .الغرامة حررها مراقب التذاكر الذي
تحول إلى مطاوع طيب يقر عقوبات نقدية.
فوجئت الشركة بسلوك موظفها وأكدت املتحدثة
باسمها ملوقع الكتروني أن ّالقرار الذي اتخذه املراقب
بتحرير مخالفة للشابين ،اتخذ فرديا ،مضيفة أنّ
الشركة ستعاقبه وتتخذ اإلجراءات الالزمة في حقه.
من جهتها اعتبرت الراقصة نور أن كثرة األكل في
رمضان علناً مثير لالشمئزاز.
حسب الفقهاء يعتبر اآلكل في رمضان عمداً أشر
من الزاني ومدمن الخمر .ونظراً ألهمية الركن الرابع
في اإلسالم فإن األسئلة حوله أكثر من الركن الثاني.
في رمضان تكثر أسئلة هل يجوز؟ هل السيجارة
االلكترونية تفطر؟ ومع األسئلة تفيض الفتاوى .ومع
الفتاوى نكات تقول عن كفارة ممارس العادة السرية
أنه ال تلزمه (ها) إال التوبة والقضاء بعدد األيام التي
أفسد صيامها ،أما املفطر عمداً فكفارته هي صيام
قرنين أو إطعام الصين.
ال تنسيق بين من أفطروا في رمضان علنا .إنه إفطار
مزاجي أكثر منه طريقة ملتوية إلعالن اإللحاد .وتواتر
الوقائع ناتج من مزاج عام .املهم أن لهذا الجدل
أثرا على الحقل العام .ولزيادة تضارب اآلراء خرجت
جمعية تطالب برفع التجريم عن العالقات الجنسية
«الرضائية» وأخرى تطالب بإلغاء املادة القانونية التي
تجرّم اإلفطار العلني في رمضان .وبينما الجدل حول
اإلفطار ،ارتفعت الحرارة واألسعار وسنّت الحكومة
قانونا يقول« :يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى

سنتين وبغرامة من  20ألفاً إلى  50ألف درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين اإلسالمي أو
النظام امللكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة».
في العمق ،هذا جدال حول طبيعة وصورة املجتمع
املنشود .والواضح حتى اآلن أن املكتسب هو الحق في
العالقات الجنسية سراً والحقّ في اإلفطار سراً .ومن
ضبط ،وهذا نادر جدا ،سيعاقب.
من الصعب لوم من ال يصلي ،من السهل لوم من ال
يصوم .يبدو أن الركن الرابع هو األهم عند املغاربة.
لذا يكتسي الجدل حول الشرعية األخالقية لإلفطار
باسم الحرية الفردية وهجاً شديداً في عهد حكومة
يقودها اإلسالميون .خاصة أن العلمانيين يبحثون عن
وقائع تثبت عداء اإلسالميين للحرية الفردية .في 2012
ظهرت حركة «ماصايمينش» ،وصداها أكثر من وجودها
الفعلي .نشطاؤها املقنّعون عن خوف ليسوا حركة
اجتماعية أو سياسية .إنهم مجموعة ميكروسكوبية.
ما يضعف الظاهرة أن أنصارها يظهرون مرة في العام،
لذا فاملهم دراسة رد فعل خصومها وخاصة أنصارها.
في العمق يتم دعم حرية املفطرين علناً تعبيرا عن عداء
مضمر للدين من طرف أفراد الطبقة الوسطى العاملين
في وسائل اإلعالم .الدليل :بعض املنابر اإلعالمية ال
تطالب بالحرية السياسية وتدعم الدولة البوليسية
وتطالب باستماتة بحرية اإلفطار علناً.
لقطع الطريق على هؤالء ،أعلن عرّاب اإلخوان املغاربة
الشيخ أحمد الريسوني رفضه ملعاقبة املفطرين في
رمضان ،وطالب بإلغاء الفصل  222من القانون الذي
ينص على سجنهم وتغريمهم .حينها انتقلت الجمرة
إلى فصيل السلفيين ،وقد حل شيخهم محمد رفيقي
(أبو حفص) املُشْكل ،مؤكدا أنه ليس في اإلسالم ما يكره
اإلنسان على القيام بأي شكل من أشكال العبادات»،
مضيفا« :والدين كله ال إكراه فيه ،فما بالك بالصيام
من عدمه» ،وحسم الجدال في تصريح صحافي:
«ليست هناك في الدين عقوبة للمفطر في رمضان»
وزاد أن مكياج املرأة ال يفطر في رمضان».
هكذا سد شيوخ اإلخوان والسلفيين باب الذرائع عن
ضرورة أو عن وعي .وقد انخرطوا في مشهد يجري
فيه على مهل إخراج التدين من الحقل العام لحصره
في الحقل الخاص .يبدو أن قادة اإلسالميين املغاربة
يصيرون أكثر تفتحا حين يتجاوزون سن األربعين.

 ..بــألــف كـلــمـة

حـلـــــم..

في الجامعة ،كانت رائحة الطبخ شديدة االنبعاث من
غرف الرفاق في رمضان نهاراً ،ونادرا ما حصل صدام
مع اإلسالميين ،ثم سيطر اإلسالميون على الجامعة
وقلّت رائحة الطبخ ...وبعد سنوات خرج قادة هؤالء
اإلسالميين ليصرحوا بأنه ال إكراه في الدين والدخول
في نسق تحويل الدين إلى مسألة شخصية ،وهذا
تحول غير مسبوق .لذلك فالخطر ال ينبع من القادة بل
من أفراد قد يعتبرون معاقبة تارك الركن الرابع أهم من
تارك الركن الثاني.
في املغرب تتكرر «خرْجات» لشبان يريدون اإلفطار
علنا .هم أحرار ،ليفطروا .لكنهم يريدون أن تلتقط
لهم صور ويصيروا أبطال أخبار .من الزاوية الحقوقية،
يمكن كتابة إنشاء طويل في املوضوع.
وفي الجهة املضادة ،هناك شبان يبحثون عن مفطرين
في رمضان ملعاقبتهم .وهؤالء شبان تأخذهم «الغيرة
على الدين» لتطبيق شرع الله بأيديهم ،لتلتقط لهم
الصور .يسألون كلّ من يحمل ماءً أو أكالً عن غرضه
لردع املفطرين .لدى هؤالء الشبان هلع من تصرف
الفرد خارج قيم الجماعة .فخرق هذه القيم والنجاة من
العقاب سيشجع أفراداً آخرين .لذا يجري ردع الفرد
قبل تعمم الظاهرة.
كثيرون لن يقبلوا التدخل وسيتطور األمر .يأتي هذا
في ظل سحب الدول األوروبية جنسيّات الجهاديين
من أصول مغربية ،ومن املنتظر عودتهم لبلدهم الذي
ال تسقط جنسيته..
لكل الذين ال يرون التسامح والتعدد املغربي لينظروا
إلى خريطته .املغرب جغرافياً ليس مستوياً مسطحاً
بل جد متعدد .يمكنه ضم من يصوم ومن ويفطر ومن
ينكح نهاراً ..هناك نظام اجتماعي أخالقي ال تبدو له
بدائل أفضل .نظام يقول لك أفطر في بيتك.
للباحثين عن النجومية اإلعالمية هناك خطر في األفق.
خطر الشباب أكثر من خطر الكهول .من الزاوية
السياسية واالقتصادية هناك خسائر ستصيب
الوطن .من ال يفكر في الوطن ومصالح الناس ال صلة
له بحقوق وال بدين .تكفي قطرة دم في مراكش لتنقضّ
وسائل اإلعالم العاملية على املغرب لتمزق صورته.

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

رشا ِعگاب  /العراق

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ مرارة الخذالن في العراق ـ عمر الجفال
ـ حكاية  30يونيو ..ـ مايكل عادل
ـ موريتانيا ..نضوب بحيرة ـ أحمد ولد جدو
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

رمضان غزة

مضى عامان على عدوان تموز /يوليو  2014على غزة ،نفضت فيهما غزّة شيئاً من غبار الحرب ،وتستعيد هذا العام بعزم بعضاً من أجواء شهر رمضان .ورغم الخلفية الرمادية وغالء األسعار
(تصوير :وسام نصّار ـ غزّة)
وصعوبة الظروف ،يزين الشبان الغزّيون الطرق وتعود األسواق لالمتالء بأنواع التمور والحلويات الشرقية ويتابع الناس طقوسهم السنوية ،الدينية واالجتماعية.

مدونات

عن حقّ اإلنسان الفلسطيني بالعالج

للمطالبين باإلشادة باملطار في موريتانيا

ماصوني :نخلص إزّاي من الحزن؟

كيف يمكن أن نكتب بصورة مهذبة ومؤدبة عن مشهد ذُل العالج الطبي في السياسة
الفلسطينية وحركة الالتحرر الوطني؟ الشاعر الكبير أحمد دحبور ،الذي عشقنا قصائده من
خالل أغاني «فرقة العاشقين» يتداول أمر عالجه على الصفحات االجتماعية لعجز مستشفى رام
الله عن تقديم العالج له ،ولتأرجح القرار في نقله بين عمّان وهداسا .دحبور الشاعر ،مثله مثل
مئات آالف الفلسطينيين الذين يفتقدون صرحا طبيا يلملم جراحاتهم وأمراضهم ومصائبهم
ويعتني بها .في غزة كما في الضفة ،الالمسؤولية والالنظام والالصحة هي سيدة املوقف ،ال مكان
لوصف حالة االستهتار بالكالم الديبلوماسي ..إنها حالة نظام املحسوبيات ،الرشى واالستغالل.
اليد املقتدرة ،اليد الطولى تسافر للعالج ،ومن ليس بيدهم حيلة ينتظرون ويموتون .والذي
يحظى بالعالج تبتلع وزارة الصحة اإلسرائيلية أمواالً طائلة مقابل عالجهم .ليست هي املرة
األولى التي أكتب عن هذا املوضوع .العناية الطبية ،العالج بكرامة واملوت بكرامة أقل ما يمكن أن
يطالب به اإلنسان الفلسطيني.
كل هذا النهب ،كل هذه العقارات والشقق في الخارج والداخل ،كل األساطيل األملانية التي
تقي مؤخراتكم ،كل املنح املقتصرة على أبنائكم باستطاعتها أن تجمع خيرة أطبائنا وطبيباتنا
تحت مراكز طبية معاصرة تقدم العالجات بكل املجاالت ،باستطاعتها منع ذل شيخ مريض على
الحاجز.

 - 1تملك الحكومة من وسائل الثناء واإلطراء ما يُغني عن إشادة بضعة مدونين ،فقناة
القبائل والقصر ،ووكالة الوالء واملديح ،وإذاعة الخطاب املكرّر أربعاً ،وثالثة أرباع البرملان،
واألغلبية السّاحقة من املواالة والكتّاب املوالين واملستقلين ،وحشود القبائل إلخ ..تكفي..
 - 2مجموعة مدوّني #حملة_مشاريع_وهمية وغيرهم معارضون وليسوا مستقلين أو
موالين ،ودورهم النقد وليس اإلشادة أو اإلطراء ،أي بلغة املواالة النظر إلى نصف الكأس
الفارغة ملألها ،بدل النصف اململوءة إن وجدت ،واملنّة بها على شعب نادراً ما يحصل على
جزء يسير من أمواله..
 - 3هل طالب هؤالء املنصفون واملستقلون وذوو املصداقية من وسائل اإلعالم الرسمية
املمولة من مال الشعب ،تسليط الضوء على املشاريع الوهمية التي لم ينجز منها شيء أو
التي تجاوزت تاريخها وبعض األحيان تكلفتها ،حتى يكونوا قدوة في اإلنصاف هذا؟
 - 4منتقدو صفقة املطار لم يأخذوا موقفاً سلبياً مبدئياً من تشييد مطار دولي نحن في
حاجة إليه ،بل لحصول شركة أسست قبل ساعات من حصولها على صفقة بهذا الحجم،
ثم انتقدوا تأخّر التنفيذ وزيادة التكاليف بسلفة اسنيم ،فهل معلوماتهم غير دقيقة؟
ختاماً تستحق األيدي املوريتانية العاملة التحية على الجهود التي قامت بها لتشييد
هذا املرفق.

يوم  29آذار /مارس  ،2013حد سأل ماصوني على « : Ask.fmنخلص ازّاي من الحزن؟» وده كان رد
مصطفى« :يمكنك أن تجتهد يومين كاملين في تجميع كل حكاياتك الحزينة ،آالمك ،ذكرياتك السيئة،
ما تحفظه من أشعار سيئة ،كل الفتيات الالتي لم يعرنك ولو التفاتة واحدة ،تضع كل ذلك في كيس
بالستيك أسود مخصص للقمامة ( )...ثم من بلكونة شقتك تطل على الشارع الواسع الذي لحظّه
السيئ لم يصبح ميداناً ،تتأمل فيه قليالً  ،ثم تختار الضحية املقدسة ،تلقي أحزانك كلها ( )...لتصيب
عابر سبيل لم يكن يفكّر إال في غدائه ،لكنه يتلقى ضربتك هذه بصدر رحب ،لم ينظر لألعلى ليرى من ألقاها
عليه ،إنه يتلقى رزقه بيقين صوفي ال مثيل له ،يفتح الكيس ويقلّب فيه ،فال يجد ما يسدّ رمقه به ،يربط
الكيس ،ويقذفه إليك مرة أخرى ،فال تتلقفه ،تتركه يهبط لألرض ،فيتكسّر كل ما فيه ،حكاياتك تصبح
مدغدغة ،قصصك مبتورة ،األشعار تتحول ألشطار أبيات غير مكتملة ( )...أبطال قصصك أصيبوا جميعا
بعجز أبدي ،بعضهم حتى فقد القدرة على أن يكمل أي دور في أي رواية ولو قصيرة ،لقد انتهت مسيرتهم
الروائية قبل أن تبدأ ..أملح من هنا ،ابتسامتك وأنت تراهم هكذا»...
في  26حزيران /يونيو ،مصطفى محمود أحمد يكمل سنة كمخطوف (اختفاء قسري) عند أهل الشر
وما نعرفش عنه حاجة! #ماصوني_فين
من صفحة ( Mahmoud Alyعن فايسبوك)

من صفحة ( Fayid Badarneعن فايسبوك)

من صفحة محمد األمين سيدي مولود (فايسبوك)

