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اليمن :ما املوقف؟
ليست الحروب جديدة في اليمن ،وال العنف كذلك ،وال حتى محاولة السيطرة على البلد من خارج إطار السلطة .لكن املختلف هذه
املرة أن املعركة هي بين طرفين (أو أكثر) يمتلكون جميعهم دوافع غير وطنية .فعلى الرغم من أن أحدهما شرعي واآلخر غير
شرعي ،وفقاً للمعطيات الدستورية وكل األسس واملرجعيات الرسمية ،إال أن كليهما غير وطني.
ولعل األهم من ذلك أن ما يجمع هذه األطراف ،من عبد امللك الحوثي إلى عبد ربه منصور هادي إلى علي عبد الله صالح ،هو في
الواقع أكثر مما يفرّقهم .وينطبق ذلك بدرجات مختلفة على أنصارهم وبعض حلفائهم.
لقد أسهم كل طرف ،وإن بأقدار متفاوتة ،بسلوكيات تمزق اليمن ،كلٌ بطريقته ،وألهدافه ومصالحه الخاصة .وخالل السنوات
املاضية عقدت صفقات عدة بينهم ،أدّى جلّها إلى التناوب على تدمير اليمن.

تنطبق املعادلة نفسها على الفاعلين اإلقليميين والدوليين .فمشكلة البالد ليست مع أبنائها فحسب ،ولكن أيضاً مع «أصدقائها».
فاململكة العربية السعودية ال تحارب في اليمن من أجل اليمن ،كما تحاول إيران ،كخصم إقليمي للسعودية ،استغالل اليمن واستخدامه
لتوظيفه في صراعاتها في املنطقة ،وهي تراه بيئة منخفضة الثمن الستدراج دول الخليج كافة إلى حلبة صراع استنزافي بال حكَم.
وبالنسبة للدول الغربية ،فهي فرصة تاريخية لتجريب أحدث األسلحة الذكية وعقد صفقات أسلحة بأرقام فلكية ،وفرصة هائلة
للشركات األمنية الخاصة .املهمّ إدراكه هنا هو أن الغرب واإلقليم غير مستعدَّين لخوض هذه الحرب إلى النهاية ،أو حتى إلى أن
يتحقق انتصار ألي من الطرفين ،وهو أمر يزيد (حتى من وجهة نظر برغماتية وليس فقط أخالقية ووطنية) من أهمية رفض هذه
الحرب والعمل على التعجيل بإنهائها.

الخارج يُشعل الحرب؟

يمكن أن يُقال الكثير عن دور الخارج في إشعال اليمن ،ودوره حالياً في
إشعال هذه الحرب وتجاهلها في آن ،إال أنها في نهاية املطاف حرب كانت
مسبّباتها يمنية ،وكذلك هي أطرافها التي سمحت للخارج بلعب هذا
الدور ،لغياب الحس واألجندة الوطنيين لديها.
التمحيص في املتغيّرات منذ  2011يشكل منطلقاً مهماً لبلورة املوقف،
وقبل ذلك ،لفهم ما حدث لليمن السعيد الذي عاش أهم ثورة سلميّة في
العالم العربي ،ثورة سلمية بامتياز بالنظر إلى كمية األسلحة التي تفوق
 68مليون قطعة سالح في حوزة األشخاص وحدهم .لكن العالم واإلقليم،
وبتواطؤ من األطراف املحلية ،صدّوا التغيير السلمي ،ومنحوا علي عبد
الله صالح ونظامه حصانة غير مشروطة ،آخذين اليمن إلى مسار قسري
تتداوله امليليشيات.
كانت «املبادرة الخليجية» ،مع تلك الحصانة غير املشروطة التي
تضمّنتها ،ومع احتيالها على عملية التغيير في اليمن ،هي أول انقالب
علني على أحالم اليمنيين وعلى فكرة السالم .ومع أنّه كان بإمكان
املبادرة بكل شوائبها أن تؤسّس األرضية لعملية تغيير آمنة وطويلة
املدى ،إال أن درجة التزام رعاتها وأطرافها ،وجديتهم ،كانت منخفضة
ولم تنعكس عبر سياسات تحمي البالد من التفكّك وتحقق الحد األدنى
مما يمكن تحقيقه .بل على العكس من ذلك ،فهي أسّست ،عبر خطوات
عملية ممنهجة ومنظمة ،إلى «ملشنة» (نسبة إلى ميليشيا) اليمن وإلى
تشظّيه وتمزّقه .وفي هذا الفصل األول لالنقالب ،كانت جميع األطراف
التي تتقاتل اآلن باليمنيين ،متوائمة في عملية الفساد واإلفساد.
وبالتراضي بينها احتالت على الجنوب والشمال وكل القضايا ..وبقصد
استقطابها ،استمرّت دول الخليج في الدعم السياسي واملالي لألطراف
املحلية ،خارج إطار السلطة ،بما يتنافى مع ما أعلنته املبادرة الخليجية
كهدف .واختارت كل دولة الطرف الذي يتقارب مع أفكارها ومصالحها.

التداول السلمي للفساد
في شباط /فبراير  ،2014بدأت الحلقة الثانية من سلسلة «االنقالبات»
في اليمن ،إذ مدّد أعضاء «الحوار الوطني» ،دون امتالكهم ألي صفة
دستورية ،الفترة الرئاسية للرئيس هادي لعام آخر ،بعد وعده لهم علناً
وأمام الكاميرات بأنه سيعيّنهم في هيئات «مخرَجات الحوار الوطني»
بمجرد إنهائهم مؤتمر الحوار الوطني واملوافقة على مخرجاته والتمديد
له لعام آخر ،في واحدة من أوقح عمليات الرشوة العلنية في التاريخ.
وفي عملية تصويت تهريجية بالوقوف ،صرخ الحاضرون «فوّضناك»!
وبالطبع رحّب املجتمع الدولي بهذا التهريج والتمديد للفشل والكارثة
والغنائمية غير الدستورية.
لم تكن املشكلة تقتصر على التمديد للرئيس هادي ،فذلك أمر يمكن
الجدل حوله بل وحتى تفهّمه ،خاصة أن الفترة االنتقالية الزمنية كانت
بالفعل غير كافية لتحقيق كل ما وعدتْ به .إال أن التمديد ذاك لم
يرتبط بأي جدول أعمال أو أجندة وطنية أو خارطة طريق ،باستثناء
التغانم املشترك للمناصب بين األطراف القديمة والجديدة ،والتداول
السلمي للفساد الذي تمّ بين هادي وعلي عبد الله صالح وأحزاب
«اللقاء املشترك» بقيادة «التجمع اليمني لإلصالح» وما تبقى من «الحزب
االشتراكي اليمني» :صفقة التمديد ملجرّد التمديد وليس إلنجاز
مستحقات لم تُنجز.
وكانت السفسطة الدولية شريكاً فعاالً في استمرار هذا «الالمشروع»
الذي مهّد لنشوء وسطوة امليليشيات ،ولصراع إقليمي (بدأ سعودي
ـ إيراني وتطوّر حتى وصل إلى داخل البيت الخليجي نفسه) .وأصدر
مجلس األمن الدولي بياناً قال فيه إن «املبادرة الخليجية» في اليمن
مرتبطة بالتنفيذ وليس بأي جدول زمني .وهكذا بدأ فتح الوقت بدالً من
الضائع ،ليصبح كل الوقت في اليمن ضائعاً ومُهْدراً وقاتالً .

انقالب على لقمة العيش

في تموز /يوليو من العام نفسه ،جرى انقالب من نوع آخر :هذه املرّة
ليس على أحالم اليمنيين وآمالهم بالتغيير ،بل على لقمة عيشهم،
باإلمعان بإفقارهم وإذاللهم وتجويعهم لصالح نخبة محدودة .أصبح
ما يقارب من  12مليون يمني (ما يقارب نصف اليمنيين!) بحاجة إلى
مساعدات إنسانية عاجلة .ومع ذلك ،أصدر الرئيس هادي حينها قراراً
برفع الدعم عن املشتقات النفطية بناء على توصية من صندوق النقد
والبنك الدوليين ،سوّغها وتبنّاها مسؤولون اقتصاديون نيوليبراليون،
من تيار الغنائمية االقتصادية املتصاعدة في اليمن.
لم تكن شناعة ذلك القرار مرتبطة فحسب باألوضاع املعيشية الصعبة
ألغلب اليمنيين ،بل بكونها قرارات ليست ناتجة عن أية دراسة أو حاجة
مالية حقيقية للرئيس وحكومته .كانت املساعدات األجنبية (التي رُفع
الدعم عن املشتقات من أجل الحصول عليها) في العام  2012تصل إلى
 6في املئة من إجمالي الناتج القومي للبلد .وفي العام  2013قال تقرير
للمعهد امللكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس) إن عشر عائالت في اليمن
تسيطر على أكثر من  80في املئة من الواردات والتصنيع والتجهيزات
والخدمات املصرفية واالتصاالت ونقل البضائع (من اإلبرة إلى الدبابة)،
في تلخيص مرعب لتكدس الثروة عند قلة .وفي كانون األول /ديسمبر
 ،2014نقلت مجلة «فورين بوليسي» أن الرئيس اليمني هادي قد
حصل على ما يقرب من  4مليارات دوالر من السعودية منذ العام ،2012
كمساعدات نفطية وللضمان االجتماعي للفئات األفقر ،إضافة إلى مئات
املاليين من الدوالرات من قطر لدعم «لجنة األراضي واملبعَدين» في جنوب
البالد ،مضيفة أن جميع هذه األموال ذهبت في «ثقب أسود» ،باستيالء
أقارب الرئيس هادي عليها .وتشير مذكرة للسفير السعودي في صنعاء

حكيم العاقل ـ اليمن
إلى أن الشحنات النفطية التي قدّمتها السعودية في العام نفسه لم ترد
أثمانها إلى خزينة الدولة اليمنية.
كان ذلك القرار برفع الدعم عن املشتقات النفطية (الذي يصرّ رئيس
الوزراء حينها ،محمد سالم باسندوة ،بأنه اتُخذ من الرئيس هادي دون
أي تشاور معه) بمثابة القشة التي قصمت ظهر اليمني العادي ،إذ ارتفع
ثمن البنزين ما يقارب الضعف ،فاشتعلت األسعار وأشعلها الحوثيون
بدورهم.
اندلعت مظاهرات في عموم البالد رفضاً لهذا القرار غير املدروس
وغير املرتبط بإصالحات باستثناء تخمة التوافق السياسي بين جميع
األطراف مقابل الالمباالة بما يحصل لـ 26مليون يمني .امتطى الحوثيون
ببنادقهم كل هذه املظالم ،العبين على الفراغ :التناغم املطلق لشلة
الفساد بمقابل خلوّ الساحة من أي مشروع سياسي يعبّر عن الناس.
انطلقوا من الدفاع عن حقوق العامة ومصالحهم ،في وقت تحوّلت فيه
كل القوى األخرى إلى «سلطة» ،ولم يقف في مربع املعارضة سواهم.

 ..إلى االنقالب األكبر

أغلب ما جرى من سياقات سياسية منذ توقيع املبادرة الخليجية كان
مختالً واحتيالياً و فاشالً  ،وله انعكاسات ارتدادية ،في أكثر التفسيرات
حسنَ نيةٍ .إال أنها كانت في نهاية املطاف سياقات سياسية ،أي أن
السياسة كانت ال تزال حينها صاحبة القول الفصْل ،حتى في أمور
العنف بين اليمنيين .وبالرغم من كل شيء ،كان تراكم الدولة والوحدة
والجمهورية ،وأخيراً الثورة كحلم مشترك في  ،2011هي الجدران التي
يتكئ عليها عموم اليمنيين بشكل عام.
لكن ما حدث في  21أيلول  /سبتمبر  ،2014كان ال يشبه أي شيء
آخر ،إذ طَرحت سيطرة الحوثيين املسلحة والفجة على صنعاء ،أسئلة
جوهرية تتعلّق بما بقي ممكناً ومشتركاً بين اليمنيين ،من الجمهورية
إلى الثورة .لقد عطلت تلك السيطرة السياق السياسي املختل لصالح
السالح .لكن ذلك لم يكن كل شيء .األكثر صعقاً كان تحالفهم مع
علي عبد الله صالح ،وقبل استكمال تفاصيل التحالف في كانون الثاني
 /يناير  ،2015للسيطرة الكاملة على السلطة والتمدد جنوباً بقوة
السالح إلى باقي محافظات الجمهورية ،في تحالف براغماتي تجاوز كل
خطوط املعقول ولغّم اليمن من أقصاه إلى أقصاه ،وظل يعلن عن نفسه
بأشكال مختلفة ،حتى تمخّض في شكله األخير ،مطلع الشهر الحالي،
عن تشكيل «املجلس السياسي األعلى» بين الطرفين.
تحالف الحوثيين مع صالح يشكّل واحدة من أكبر التحوالت في
املشهد اليمني .فقد كان الحوثيون شركاء أساسيين في الثورة ضد
نظامه في  .2011وهم ذوو مظلومية عادلة خلفتها ستة حروب شرسة
تحت قيادة صالح ضد صعْدة التي تحوّلت من مدينة السالم إلى مدينة

املقابر ..فهي األكثر عدداً من أي شيء آخر بما في ذلك املدارس والحدائق
واملشافي .ومع ذلك ،استيقظ اليمنيون في ذلك اليوم ،من صعدة إلى
عدن ،فإذا بأهمّ شريك ورفيق لهم في انتفاضة  2011قد تحالف مع
أهم عدوّ لهم ..في خيانة حتى لشهداء الحوثيين أنفسهم في الحروب
الستّة الظاملة ضدّ صعدة .ولّد األمر شعوراً بالطعن املضاعف لدى عموم
اليمنيين ،خاصة إذا ما استُحضر املوت الذي صدّرته القوات املشتركة
للرجلين (الحوثي /صالح) لعموم اليمن الحقاً وحتى يومنا هذا.

هادي والخارج

في الواقع ،ومهما كانت املفاجأة التي أحدثها ذلك التحالف بين أعداء
األمس ،فذلك ال يعني بأي شكل تبرئة املجتمعين اإلقليمي والدولي،
وقبلَهما الرئيس هادي ،مما جرى وهو املتورط مباشرة في إسقاط عمران
وصنعاء .كما هو انخراط دولٍ إقليمية وغربية في الحرب العبثية الدائرة
اآلن ،وهي واحدة من أكبر األزمات اإلنسانية في العالم .بل تمّت بشكل أو
بآخر املباركة بالقرارات الدولية لكل هذا السقوط نحو الفوضى.
والجزء املهم والفاصل في هذه املعادلة يكمن أيضاً في إدراك الدور
املستمرّ الذي يلعبه الرئيس هادي وحكومته (من املنفى حالياً) في خدمة
معادلة الحوثي  /صالح .فلقد تسبّب األداء الحكومي الكارثي والضربات
املتوالية ضد الشرعية من الرئيس هادي نفسه ،إلى فقدان ثقة العالم
واملجتمع الدولي بالشرعية وبأي انتصار ضد صالح والحوثي ،بل وحتى
بقدرته على تحمّل أدنى درجات املسؤولية تجاه املحافظات الخاضعة
لسيطرته .فبعد عام من تحرير عدن ،ال يزال الرئيس اليمني قابعاً في
الرياض ،ويتوزّع أعضاء وزارته على الصفحات اإللكترونية والقنوات
الفضائية ،بينما يدفعون بعموم اليمنيين إلى القتال ،منطلقين بهم
إلى وجهة غير واضحة املعالم .وفي بداية العام الجاري ،قال املبعوث
البريطاني ـ حينها ـ إلى اليمن ،وهو أهم مسؤول غربي في امللفّ اليمني،
إن حكومة هادي لم تعُد تمثل عموم اليمنيين!
هذا املؤشر خطير جداً ،ألنه يؤسس لتنازع السياسة الشرعية ،وتنازع
امليليشيات للميدان .هذه األفعال في كلّيتها ونتائجها هي مؤشرٌ آخر
على أن الحرب ليست بين هادي وصالح ،وأنهما يخدمان بعضهما
البعض .فلو كان الرئيس هادي وحكومته يحاوالن عمل أي شيء باتجاه
الحسم أو السالم ،لكان الوضع العام أفضل بكثير ولعظمت فرص اليمن
في إنهاء انقالب الحوثي /صالح .هادي هو أهم عجلة تدور عليها دبابات
صالح والحوثي في الداخل والخارج.

ما املوقف إذاً؟

إن هذا التداخل الكبير في األدوار والغايات يزيد من تشوّش الصورة
عن اليمن ويصيب الطرق إلى السالم بالضبابية املفرطة .وهو يعقد

خيارات الفعل السياسي ومما يمكن عمله .لكن في نهاية املطاف  -وأخذاً
بعين االعتبار هذه التراكمات والخلفيات واألبعاد للحرب (والحروب) في
اليمن  -فإنّ هناك مجموعة من املحدِّدات والخطوط العامة التي يمكن
أن ينطلق منها أي موقف وطني أو أخالقي ،وأهم من ذلك أي فعل سياسي
في اليمن وبخصوصه .كاتجاه عام ،يجب رفض انقالب الحوثيين
وصالح رفضاً قطعياً بصفته انقالباً وردة سياسية وأخالقية على جميع
ما هو مشترك ومتراكم بين اليمنيين منذ عقود ،والعمل بكل الوسائل
السلمية والوطنية لتقويضه ورفض نتائجه العسكرية والسياسية
الداخلية والخارجية بما في ذلك الحرب السعودية في اليمن .وفي
الوقت نفسه ،يجب العمل على إنهاء هذه الحروب بكل الوسائل املمكنة
وبأسرع وقت بصفتها خطراً عظيماً على اليمن وعلى الخليج نفسه.
وأهمّ من ذلك ،ألنها حرب تستخدم فيها اليمن واليمنيين ،وليست من
أجلهم وال يمكن أن تكون.
استخدمت السعودية القوة الفتاكة في اليمن وقصفت املستشفيات
واملدارس واملنازل ..وحتى حلفائها في أكثر من مرة ،وفرضت حصارا
خانقاً و إذالالً مدمِّراً بحق اليمنيين (في عملية مشابهة لحصار إسرائيل
لغزة) وهو أمرٌ يكشف بأن هذه الحرب ال تجري دفاعا عن اليمن أو
اليمنيين .ما يستدعي مجددا رفض هذه القوة الفتاكة ورفض إذالل
وتدمير أفقر بلد عربي من قبل أغنى بلد عربي.
وفي موازاة ذلك ،يجب العمل من أجل رفض هذه االنقالبات بكل أشكالها،
سواء تلك التي يقوم بها الحوثيّون أو تلك التي يرتكبها الرئيس هادي
وجماعته .تحرير اليمن من انقالب الحوثي /صالح ال يمكن أن يتم إالّ بعد
(أو بالتوازي مع) تحريرها من هادي وطاقمه في املنفى ،بصفتهم منتحِلين
أكثر من كونهم ممثلين لليمنيين ،وبصفتهم خطراً على الجمهورية
اليمنية يوازي خطر الحوثي  /صالح .ذلك أن وجودهم كفراغٍ في رأس
السلطة والسياسة والدولة يخلق فرص الحوثي  /صالح :هم جميعاً
أدوات في هذا الخراب وليسوا طرفاً في الخالص منه .ويمكن الدعوة إلى،
والعمل نحو ،توافق وطني جديد يُنهي الحرب ويؤسس ملرحلة خالية من
أوهام الحوثي  /صالح ومن أساطير هادي نفسه.
وفي األخير ،يجب إدراك العمل الهادف ملحو الذاكرة اليمنية (داخلياً
وإقليمياً ودولياً) ،ومواجهة التزوير املمنهج الذي يَدّعي بأن اليمن كان
يمر بعملية انتقالية ناجحة .كما أن «العودة إلى ما قبل الحرب األخيرة»
(كما يدعو الخليج وهادي بل وحتى صالح والحوثيين) ،هي باختصار
عودة ألسس الحرب والخراب في اليمن وليس إلى أي استقرار.

فارع املسلمي
باحث من اليمن

تنظيم الحرب لجعلها أكثر إنسانية؟
من جديد ،قُصف مستشفى في اليمن ،ومن جديد قُصفت
مدرسة في اليمن .قُتل في القصف األول مرضى وأفراد من
الطاقم الطبي ،وقتل أطفال أعمارهم بين السادسة والرابعة
عشرة في الثاني .املشفى بإشراف منظمة «أطباء بال حدود»
التي سبق أن تعرضت مشافيها لقصف خالل العام الحالي:
أربع مرات .واملدرسة في ناحية صعدة ،أقصى الشمال اليمني،
وهي منطقة نفوذ للحوثيين..
تثور عادة ثائرة من يُتَّهم (كائناً من كان) ،فيجيب أن
الطرف اآلخر أيضاً يقصف مواقع مدنية ..أو يقول (وهو أبشع)،
أن هناك قصفاً ألهداف مشابهة في سوريا (مثالً ) من قبل جهة

«مغايرة» (ألصحاب القصف األول!) فلماذا ال نتكلم عنها اآلن
وهنا ..أو (وهو أفدح) ،أنها في الحقيقة ليست مدرسة بل مركز
لتدريب األطفال على القتال ،وليست مستشفى بل مستودع
للذخيرة أو مكان لتوفير العالج ملقاتلين من «األعداء» ..ولو
قالت هيئة أو جمعية أجنبية غير ذلك التُّهِمت باالنحياز
والتدليس .واملحاجات تلك ترتكبها على حد سواء بيانات
رسمية من أصحاب الشأن ،ومقاالت صحافية تدين كذب هذا
الرأي أو ذاك (حسب هوى الجريدة) ،وأفراد متحمّسون على
مواقع التواصل االجتماعي يهاترون بأنه يُذكَر هذا وال يُذكَر
ذاك ..ما يشكّل في نهاية املطاف دائرة مفرغة ال متناهية من

االستخفاف بالقتل ومن تبريره طاملا هو ال يخصّ جماعة
صاحب القول ..الذي يستفظع الحدث ما أنْ يطالها.
يقول املتحذلقون إن مردّ هذه الحال هو طغيان «العقلية
القبلية» ،ولكن ال يبدو أن هناك مَن هو منفكٌ عنها! ومن يتخذ
موقفاً مختلفاً يُنعت في أحسن األحوال بالسذاجة ،أو يحاسَب
«على القطعة» ،فينتهي مغضِباً الجميع .ويقول متحذلقون
من نوع آخر إن احترام القوانين الدولية في الحروب أمر
ضروري ،وهي تحرِّم استهداف املدنيين وتحصر عمليات
الحرب باملقاتلين .ولكنها قوانين لم يطبّقها أحد ،بدءاً من
هيروشيما وناغازاكي التي مرت ذكراهما منذ أيام ،وانتهاء

بما تشاءون .وعلى ذلك ،فهم يطالبون بتحقيق مستقلّ في
«الهفوات» (على اعتبار أنها أخطاء ليس إال) ،بينما بقيت
حروب كبرى ــ ليست أهلية وال قبَلية ــ بال تحقيقات وال
اعتذار ،من فيتنام إلى العراق إلى سواهما( ،ولقطع الطريق
على الشبهة ،فليس الروس أحسن من األميركان!) .هؤالء
املتحذلقون «يتكاذبون» بما ال يختلف عن الرسميين
والصحف والعامة.
الحل؟ إدانة الحرب ..الحروب كلها!

نهلة الشهال
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ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻨﻌﺘﻬﻢ ﻗــﻮات اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺧــﺎرج اﻷراﺿــﻲ
اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺒﺮ »اﻟﻜﺮاﻣﺔ« ،اﳌﻨﻔﺬ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﺒﺮ اﻷردن :واﻟﺪواﻋﻲ »أﻣﻨﻴﺔ« ،ﻣﻦ دون إﻳﻀﺎح ﻣﺎﻫﻴّﺘﻬﺎ.

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

اﳌﻌﺎﺷﺎت ..أوﺟﺎع اﳌﺴﺮوﻗﻴﻦ واﳌﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﻓﻜـــﺮة

ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻮق اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻨﺎﺿﻠﻮن ،ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺸﻜﺮون وﻳﺘﻤﻨﻮن أن ﺗﻤﻦّ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺴﻤﺎء ـ ﻋﺒﺮ ﻗﺮارت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ـ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ .إﻧﻬﻢ أﺻﺤﺎب
اﳌﻌﺎﺷﺎت )أو اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ( اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘّﻮ ﻣﻌﺎﺷﺎت
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳﺮ اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎً ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﺗﺘﻮاﺟﻪ ﻫﺬه اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄرﻗﺎم زﻫﻴﺪة
ﻫﻲ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺼّﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻓﻲ ﻇﻞّ
ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﻌﻮر ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وارﺗﻔﺎع ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﻌﺸﺮة أﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺪّ
وﺟﺬب وﺗﺪاﻓﻌﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ـ أﺻﺤﺎب اﳌﻌﺎﺷﺎت
واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ـ إﻟﻰ أن ﺗﻢّ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم وﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻗﺮار
ﻗﺎﻧﻮن »زﻳﺎدة اﳌﻌﺎﺷﺎت« .ﻓﻬﻞ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣُﺮْﺿﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃــﺮاف؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻷن ﺗﻘﻮل أن ﻛﺒﺎر
اﻟﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻷراﻣﻞ واﳌﻌﻴﻼت وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ؟

ﻓﺮﻗﺔ »دواوﻳﻦ« اﻟﻐﺰّﻳﺔ

ﻏﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺰ

أﺳﺮ وأﻣﻮال ﻓﻲ اﳌﻴﺰان

أرﺳﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن زﻳﺎدة اﳌﻌﺎﺷﺎت
ﺑﻨﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﳌﺌﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻴﻪ وإﺻﺪاره وﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪاً
ﻟﺼﺮف اﳌﻌﺎﺷﺎت ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻋﻘﺐ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﺗﻢ اﺗّﺨﺎذ
ﻗﺮارات ﻋﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﺤﺎب اﳌﻌﺎﺷﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺎ
أﺻﺪره اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻓﺎﺟﺄ ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻣﻦ أرﺑﻊ
زﻳﺎدات ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎش اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ .أﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﺧﺎرج »اﻟﺒﺪﻟﺔ اﳌﻴﺮي« ،ﻓﺘﻜﻔّﻠﺖ ﺑﻬﻢ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺘﻢّ رﻓﻊ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺷﺎت
ﻏﻴﺮ اﳌﻤﻮﻟﺔ )ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻣﻦ 1.5
ﻣﻠﻴﻮن إﻟﻰ  3ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ،وﻫﻲ ﻣﻌﺎﺷﺎت »ﻧﺎﺻﺮ«
و»اﻟﺴﺎدات« وﺗﺬﻫﺐ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ
ﺷﺆوﻧﻬﺎ أراﻣﻞ وﻣﻄﻠّﻘﺎت أو اﻟﺘﻲ دون ﻋﺎﺋﻞ وﻟﺬوي
اﻹﺻﺎﺑﺎت أو اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺮ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻳﺼﺮف
ﻟﻬﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻋﻦ  74ﺟﻨﻴﻬﺎً ،رﻓﻌﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﺑﺤﻴﺚ
أﺻﺒﺤﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟـ 400ـ  500ﺟﻨﻴﻪ ،أي
ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  500ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،ﻛﻠﻔﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ـ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ـ  7ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ.
ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻹﺳﻨﺎد أﺳﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪدﻫﺎ ﻓﻰ أﻏﻠﺐ
اﻷﺣﻮال ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﺨﺎص؟

ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﺮق ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖّ

اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻘﻮق
أﺻﻴﻠﺔ اﻟﺘﺰام ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻠﺒﻴﺘﻪ،
وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻋﻤﻦ اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ دون ﺣﻖ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ
وﺳﺪّت ﺑﻬﺎ دﻳﻮﻧﺎً داﺧﻠﻴﺔ؟
ﻫﻢ ﺟﻴﺶ اﳌﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻋﺒﺮ
اﻟﺴﻨﻮات ،وﺗُﻘﺪر أﻋﺪادﻫﻢ ﺑـ 9ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻮاﻃﻦ .ﻫﺆﻻء
ﺳﻄﻊ اﺳﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺎت ﻣﻊ ﻏﺰو اﻟﺸﻌﺮ اﻷﺑﻴﺾ
ﻟﺮؤوﺳﻬﻢ وﻏﺰو اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺠﻴﻮﺑﻬﻢ ،ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻴﻼء وزﻳﺮ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎرك اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻄﺮس ﻏﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﳌﻌﺎﺷﺎت ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻗﺪر ﺑـ  435ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ .ﻛﻤﺎ ذﻫﺒﺖ  200ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﻨﻴﻪ أﺧﺮى إﻟﻰ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وأﻳﻀﺎً 300
ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻣﻮال وﺑﻠﻐﺖ  60ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ
أﺻﻮﻟﻬﺎ.
وﻟﻢ ﺗﺠﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺨﺮﺟﺎً ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺎﻗﺘﺮاح رﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ )اﳌﻌﺎش( إﻟﻰ 65
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ  60ﻋﺎﻣﺎً.

ﻧﻀﺎل »ﻓﻮق اﻟﺴﺘﻴﻦ«

ﺟﺎءت ﺛﻮرة ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ،وﺗﻮاﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻟﻢ ﺗﻘﺪم
أي ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻠﻮﻻ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ،وﻣﻦ ﻓﻌﻞ
ﺑﻘﻴﺖ أوراﻗﻪ ﺣﺒﻴﺴﺔ اﻷدراج.
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻠﻴﻢ واﺣﺪ ،وﻇﻠﺖ اﳌﻌﺎﺷﺎت ﻣﺤﺼﻮرة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 400ـ  1100ﺟﻨﻴﻪ ﻻ أﻛﺜﺮ ،وﺑﺪأ ﻧﻀﺎل »ﻓﻮق اﻟﺴﺘﻴﻦ«
ﻋﺒﺮ ﻋﺸﺮات اﻟﻮﻗﻔﺎت واﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ،ﺗﺰاﻳﺪت ﺧﻼل
اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﳌﺎﺿﻴﻴﻦ إﻟﻰ أن ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي
ﻳﻘﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة ،ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ  125ﺟﻨﻴﻬﺎً وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ
 323ﺟﻨﻴﻬﺎً ،ورﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻌﺎش إﻟﻰ 500
ﺟﻨﻴﻪ .ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻷﺟﺮ اﻻﺷﺘﺮاك

ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻜﺮﻳﺘﻲ ـ ﺳﻮرﻳﺎ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ إﻟﻰ  400ﺟﻨﻴﻪ .وﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎءات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ ﻷدﻧﻰ ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻌﺎﺷﺎت  2ﻣﻠﻴﻮن
و 624أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ،وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  15ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
ﻳﻘﻮل ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ وﻣﺆﺳﺲ ﺣﻤﻠﺔ »أﺻﺤﺎب
اﳌﻌﺎﺷﺎت ﻋﺎﻳﺰﻳﻦ ﺣﻘﻬﻢ« :ﻧﺤﻦ ﻧﻮاﺟَﻪ دوﻣﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻢّ
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺰﻳﺎدات ﻋﺒﺮ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وأن ﻫﺬا
ﻳُﺜﻘﻞ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺠﺰ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ دﻋﻮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻤﺎ
ﻻ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ.
أﻛﻤﻞ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺒﻴﻞ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن:
اﻟﺰﻳﺎدة  10ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻫﻲ ﺧﻄﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ .ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ
اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻟﺼﺮف ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ
ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ  10ﺳﻨﻮات ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ أﻗﺮّﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ اﳌﺴﺎواة ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
وﻫﻮ  1200ﺟﻨﻴﻪ .وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺣﺴﺎب ﺣﺠﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ

ﻳﺠﻌﻞ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﻗﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ،
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﺠﺪي »أﺻﺤﺎب اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت« ﺣﻘّﻬﻢ؟

أﺳﺮ ﻛﺎدﺣﺔ
وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺜﻘﻠﺔ
ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻣﻦ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻓﻲ
ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2013ﻗَـﺪَّم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ
اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺣﻤﺪ
ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺠﺎر ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،رؤﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺤﺎول رأب اﻟﺼﺪع
ﺑﻴﻦ وﺟﻌﻴﻦ ،اﻷول ﻫﻮ أﺣﻘﻴﺔ ﻫﺆﻻء اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺘﻠﻚ
اﻷﻣﻮال وﺣﺎﺟﺔ أﺳﺮﻫﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ،
واﻟﻮﺟﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻞ اﻣﺘﺪاداً وﻋﻤﻘﺎً ﻫﻮ اﻟﻌﺠﺰ
اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺤﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷﺟﻨﺒﻲ.
ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ أﻓﻜﺎرا ﻋﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮض اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ

ﻟﻸﺟﻮر وإﺧﻀﺎع اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت
أﻣﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ »اﺳﺘﺮداد أﻣﻮال اﳌﻌﺎﺷﺎت
واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت« ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﳌﺼﺎدر ،ووﻓﻖ ﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ .وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎم ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ ـ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮَ
اﻟﻨﻮر ـ ﺑﺈدارة ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة
رﺑﺤﻴﺔ ﻳﻤﻠﻚ أﺻﺤﺎب اﳌﻌﺎﺷﺎت أﺳﻬﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻘﻴﺖ
اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ.
زﻳﺎدة اﻟـ  10ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻫﻲ اﻟﺜﻤﺮة اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻵن
ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﻌﺎﺷﺎت ،وﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸﺳﺮ اﻷﻛﺜﺮ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ؛ ﺗﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻛﺎفٍ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮﻳﻞ ووﻋﻮد
ﻣﺮﺟﺄة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻣﻨﻰ ﺳﻠﻴﻢ

ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﺰّة ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺎﺻَﺮاً ،ﻳﺤﺎﺻﺮك
اﻟﻌﺪو وﺗﺤﺎﺻﺮك ﺣﺪود دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ وﻳﺤﺎﺻﺮك
اﻟﺒﺤﺮ  -وﻫﻮ أﻟﻄﻒ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل  -وﺗﺤﺎﺻﺮك ﻇﺮوف
ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺎرات ...أن ﺗﻜﻮن
ﻣﻦ ﻏﺰة ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺰوﻻً ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻦ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ
ﻓﻴﻬﺎ ،وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺎرب ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻠﻴﻮﻧﻴﻦ ،ﻓﺈن
اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻼزِﻣﺔ ،ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻜﻬﻮل وﻳﻌﺮﻓﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺷﺒﺎب
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻮاﻗﻴﻦ إﻟﻰ اﳌﺴﺎﺣﺔ واﻷﻓﻖ.
ﻏﺰّة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﺚٍ داﺋﻢ ﻋﻦ رﺋﺔ إذاً ،ﻋﻦ ﻫﻮاء ﻧﻈﻴﻒ،
ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ »اﻟﺨﺎرج« ...ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺰم ﺷﺒﺎن
وﻓﺘﻴﺎت ﻓﺮﻗﺔ »دواوﻳﻦ« اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻐﺰّﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ  2016ﺑﺤﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺰّة وأﺧﺮى
ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺆدون دورﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻦ
اﳌﺘﻨﻔّﺲ ،وﻳﺴﻌﻮن ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﺟﺰءا ﻣﻦ رﺋﺔ ﻏﺰّة داﺧﻠﻬﺎ
وﺧﺎرﺟﻬﺎ .ﻋَﺰﻓﻮا وﻏﻨّﻮا ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﻏﺰّة ،وﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﺪس ﺣﻴﺚ ﺣﻔﻠﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﳌﻬﺮﺟﺎن ،ﻣُﻨﻌﻮا ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ،ﻓﻲ  6آب /أﻏﺴﻄﺲ
 ،2016وﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﺤﻜﻮاﺗﻲ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﻘﺮراً
أن ﻳُﻌﻘﺪ اﻟﺤﻔﻞ .وﻛﺎﻧﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻗﺪ
ﻣﻨﻌﺖ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ »اﺳﻜﻨﺪرﻳﻼ« اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻮل ﻹﺣﻴﺎء ﺣﻔﻠﻴﻦ ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ وﺟﻨﻴﻦ.
أﻋﻀﺎء »دواوﻳﻦ« ،اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪِﻣﻮا ﻣﻊ رﻏﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺮؤﻳﺔ
ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻘﺪس واﻟﻐﻨﺎء ﻟﻬﻢ ،ﻟﻢ ﻳﺸﺎؤوا اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻗﺪﻣﻮا واﻟﺮﺿﻮخ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻹرادة اﻻﺣﺘﻼل ،ﻓﻘﺮروا أن ﻳﻘﻴﻤﻮا
ﺣﻔﻠﻬﻢ ،وﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺤﻔﻞ اﳌﻘﺮر ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ،ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ
ﻣﻌﺒﺮ »إﻳﺮﺗﺰ« ،ﺣﺎﺟﺰ ﺑﻴﺖ ﺣﺎﻧﻮن ،ﻟﻴﺘﺴﻨّﻰ ﻟﻠﻨﺎس رؤﻳﺘﻬﻢ،
وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺤﺪٍّ راﻓﺾ ﻟﻠﻘﻤﻊ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺤﺮﻛﺔ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ..ﺑﻼدﻫﻢ!
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼّﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺟﺪاً ،ﻓﺮد اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻵﻻﺗﻬﻢ
اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وﻣﻌﺪاﺗﻬﻢ وﻣﻜﺒﺮات اﻟﺼﻮت ،وﻗﻔﻮا وﻋﺰﻓﻮا
وﻏﻨﻮا اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻬﻢ
اﻟﺨﺎص ،وﻗﺪ ﻋﻠّﻘﻮا ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻟﻮﺣﺎً ﺟﻠﺪﻳﺎً ﻛﺒﻴﺮاً ﻛُﺘﺐ
ﻋﻠﻴﻪ »ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻲ  ،«2016ﻳﺘﻮﺳّﻄﻪ ﺧﺘﻢ
»ﻣُﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل« .ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﺳﻲ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ أﻣﺎم اﳌﻨﺼّﺔ ﻛﺘﺒﻮا »ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻘﺪس« ،وﺑﻤﻦ
اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺤﻀﻮر ،ﺑﺪأوا ﺣﻔﻠﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺮأى ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ .ﺗﺤﻠّﻘﺖ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ﺗﻔﺎﻋﻠﻮا ﺑﻔﺮح واﻫﺘﻤﺎم ﻣﻊ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ.
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  50ﺷﺨﺼﺎً )ﻣﺪرّﺑﻮ ﺻﻮت
وﻣﺪرﺑﻮن ﻧﻔﺴﻴﻮن وﻣﻮﺳﻴﻘﻴﻮن( ﻣﻨﻬﻢ  13ﻫﻢ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،وﻫﻲ ﻣُﺸَﻜَّﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ .أﺻﻐﺮ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺤﻴﻞ ) 15ﻋﺎﻣﺎً( وﻣﻨﻬﻢ ﻓﺘﻴﺎت ﻣﻐﻨﻴﺎت ﻛﺬﻟﻚ.
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﺰّة ،اﳌﺤﺎﺻﺮة واﳌﻌﺰوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮدﻫﺎ
ﺻﺒﻐﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ أﻣﺮاً ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺠَّﻊ
ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻓﻲ.
 ...ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻏﺰّة ،وﻫﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮت
اﺧﺘﻨﺎﻗﺎً ،رﻏﻢ اﻟﻘﻬﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ..أﻣﺎم ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺤﻴﻄﺎن اﻹﺳﻤﻨﺘﻴﺔ
واﻷﺳﻼك اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ واﳌﻌﺎﺑﺮ وﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﺗَﺼﻨﻊ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
وﺗﻐﻨّﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﺑﺮ.

ﺻﺒﺎح ﺟﻠّﻮل

اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻘﺎوم إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺣﺴﻤﺖ ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﺑﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻃﺮﻓﺎﻫﺎ
اﻟﻠﻮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ اﳌﻠﺘﺰﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻌﺮب أي
وﺟﻮد ﻓﻲ ﺧﻀﻤﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻊ
أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ أﻋﻮاﻣﺎً .ﻓﺒﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت وﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻓﺸﻠﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ ﺑﻔﺎرق ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪّاً ،ﻻ ﻳﺘﻌﺪى  39ﺻﻮﺗﺎً ،ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﺮار اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻋﻠﻤﺎً أنّ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺛﻘﻼ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮا
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻛﺒﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﺘﻌﺪاد ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ اﻟﺬي
ﻳﺘﺠﺎوز  12أﻟﻒ ﻋﻀﻮ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أنّ اﻟﻠّﻮﺑﻲ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ أﺟﻬﺾ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﺮار اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،إﻻ أن اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺎر
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻷﻧّﻪ ﺳﻠّﻂ اﻟﻀﻮء ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ .وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻘﺮار،
ﻟﻮ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ،أن ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﳌﺮاﻛﺰ
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ،وﻋﺪم زﻳﺎرﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻋﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ،وﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ،وﻋﺪم
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ...ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻬﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮاﻃﺆﻫﺎ
ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻗﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1300أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ» :ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻤﺎء
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻮﻗﻌﻴﻦ أدﻧﺎه ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻨﺎ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻘﻄﺎع

ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﻧﺪﻋﻮ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ« ،ﻛﻤﺎ وﺟﻬﻮا أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺴﺠﻠﻬﺎ
اﳌﺨﺰي ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وذﻛﺮوا ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺰة وﻣﺪاﻫﻤﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس ،واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮزﻳﺖ ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺿﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ارﺗﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﺗﺪﻣﻴﺮ اﳌﻜﺘﺒﺎت واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﺪ
ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ ،وﻋﺰﻟﻬﻢ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
وﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ ،واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎدﻳﺎً
واﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢ ،وﻣﻨﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ زﻳﺎرة اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﺼﺎدرة اﳌﺤﻔﻮﻇﺎت واﳌﺨﻄﻮﻃﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺤﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ.
ﻛﻤﺎ رﺻﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮاﻃﺆ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات .وﻟﻌﻞ أﺑﺮز ﻣﺜﺎل
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻴﺎم »ﻣﻌﻬﺪ دراﺳﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻘﻴﺪة »اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ« اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺮوﺑﻪ
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ،وﻫﻲ ﻋﻘﻴﺪة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ واﺳﻊ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ،وﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﺪﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺤﻠﻴﻴﻦ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﺧﻀﺎع أي ﻣﻘﺎوﻣﺔ.
ﺑﺪأ ﺗﺤﺮك اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ ﺑﻨﻘﺎش ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﺣﻮل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ »ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺟﻨﺎس اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ« ،ﻓﻲ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻻﺣﺘﺠﺎج واﻋﺘﺒﺎر ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ،ﻷن اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ،وﻓﻘﺎً ﻹﻋﻼن

»اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن« اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﻨﺔ .1999
وﻃﺮﺣﺖ ﻓﻜﺮة اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة واﳌﺘﺴﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت وﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوط ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وأن
اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺠﺎج ﺿﺪ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ .وﻫﻲ
ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻟﻄﺎﳌﺎ اﺗﻬﻤﺖ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻧﻈّﺮت
ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ وﺷﺮﻋﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري .وﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻬﻤﺔ وﻣﻦ أي إرث ﻳﺨﺼﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻇﻬﺎر ﺗﻀﺎﻣﻦ
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﺎن ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻬﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧّﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﺚ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺢ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻛﺸﻔﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺒﻨﻰ أﻋﻀﺎء اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺬي
اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻧﻔﺮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  /دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2015ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ،وﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ
ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو رﻓﻀﻪ ،وﺳﻂ ﺗﻔﺎؤل ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﺄن اﳌﺸﺮوع ﺳﻴﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ.
وﺑﻤﺠﺮد اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ،دﻗﺖ ﻧﻮاﻗﻴﺲ
اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪاً اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎً
ﻷﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ رؤﺳﺎء
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻲ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﺘﺪارس اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ »اﻟﻈﺎﻫﺮة
اﻟﺨﻄﻴﺮة« اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺷﻜﻞ ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞ وﺑﺪأت ﺗﻜﺒﺮ وﺗﺘﺴﻊ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻘﻠﻖ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ وأوروﺑﺎ وﺗﻄﺎل ﺣﺘﻰ أﻋﺮق اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وأرﻗﺎﻫﺎ.
وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻗﻮﻳﺎ وﻧﺬﻻ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﻐﺎﻟﻄﺎت واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﻠﻮﺑﻲ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻃﺎﻟﺖ

ﻛﻞ اﻟﻨﺰﻫﺎء اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ :ﻛﺬب وﺗﺸﻮﻳﻪ وﺿﻐﻮط
وإﻏﺮاءات .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إدارة اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
»اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻀﺎرة« اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻏﻠﺐ
اﳌﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎون ﺑﺸﻜﻞ
وﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮة واﳌﺸﻮرة،
ﺑﻞ إن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻳﺨﺪﻣﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﺨﺒﺮﺗﻬﻢ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ .وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺪور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ
اﳌﻮازﻳﻦ ﺣﻴﺚ ادّﻋﺖ أنّ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺳﺘﺠﻌﻞ أي ﻧﻘﺎش أو ﺗﺒﺎدل ﻟﻶراء أو
اﻟﺤﻮار ﻣﺴﺘﺤﻴﻼً  ،ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺄﻓﺮاد
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ،وأنّ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺸﻮه ﺳﻤﻌﺔ
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺴﺒﺐ ﻟﻬﻢ ﺿﺮراً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎً.
ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻫﺬه اﳌﻐﺎﻟﻄﺎت واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺘﻮرط ﻫﺆﻻء اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻬﺎ أو
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
وﻟﻌﻞ اﻟﻐﻴﺎب اﻟﻜﻠﻲ ﻷي ﺗﺤﺮك ﻋﺮﺑﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻲ أو ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﺮده ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ اﻟﻌﺮب
وﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﺳﻤﻬﻢ ،إذ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺸﻚ واﻟﺮﻳﺒﺔ ...ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ
ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺨﻄﻴﺮ وﺗﺄﻃﻴﺮ اﳌﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻴﻪ ...وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻫﺬه اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

ﻣﺒﺮوك ﺑﻮﻃﻘﻮﻗﺔ
ﺑﺎﺣﺚ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ /رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﳌﺠﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
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ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺮر ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٠٫٠٢٣ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠّﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ  ١ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﻗـﻀـﻴــــﺔ

اﳌﺰارات واﻷﺿﺮﺣﺔ واﻷوﻟﻴﺎء

ﺟﻨﻮد ﻣﺨﻔﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ!
ﺗﻐﺺ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺂﻻف اﳌﺰارات واﻷﺿﺮﺣﺔ واﳌﻘﺎﻣﺎت
ﻣﻤﺘﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻘﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻋﻬﺎ ،ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ راﻫﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ
ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ،وﻓﺎﻋﻠﺔً ﻓﻲ ﺳﺮدﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳُﺘﻮﻗﻊ،
ﺑﻞ ﻳﻌﻠﻮ دورﻫﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻤﻖ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺨﺮاب ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس
واﻷﻣﻜﻨﺔ.
ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﺑــﺪء ﻇﻬﻮر ﻫﺬه
اﻷﺿﺮﺣﺔ واﳌﺰارات ،واﳌﺸﺮق ﻛﻤﺎ اﳌﻐﺮب ﻣﺴﺮح ﻣﺰدﺣﻢ
ﺑﺎﻵﻟﻬﺔ ووﻛﻼﺋﻬﺎ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ .ﻓﻲ اﳌﺸﺮق ﺑﺪأت ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻧﺸﻘﺎﻗﺎت ﻋﻦ ﺟﺴﺪ اﻹﺳﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻔﺎﻋﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ،ﻣﻨﺒﻌﻬﺎ ﺗﺮاث
ﺿﺨﻢ )ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻋﺮﻓﺎﻧﻲ( ﻟﻢ ﻳﻬﻀﻢ ﻓﻘﺮ رؤﻳﺔ اﻹﺳﻼم
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺄدى إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ رؤﻳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻪ .وﻧﺠﺪ
اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻇﻞ ﺧﺮاب ﻣﻬﻮل وﻣﻤﺘﺪ ،ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ »اﻟﺮﺟﻌﺎت«
و«اﻟﻜﺮّات« إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺒﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻛﻮة ﺧﻼص
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻞ ﺑﻌﺪُ ﻋﻦ
دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺤﻴﺎز إﻟﻰ ﻃﺮف دون اﻵﺧﺮ ،وﻟﻸوﻟﻴﺎء ﻫﻨﺎ
اﻟﺪور اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﺳﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء
وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ.
ﺣﻀﻮر ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ درﺟــﺎت اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺸﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﻓﻔﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﻔﻮق ﻫﺬا اﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸدﻳﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ،
وﻳﻨﺨﻔﺾ ﻟﺪى ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺗﺒﻌﺎً ﳌﻔﺎﻋﻴﻞ دﻳﻨﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ رﻣﺰ ﻣﺼﺪره اﻟﻜﺘﺐ
اﳌﻘﺪﺳﺔ ،اﻟﺨﻀﺮ )»ﻣﺎر ﺟﺮﺟﺲ«( أﺑﺮزﻫﺎ.
ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ دور اﻷوﻟﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ دون اﻷﺧﺮى،
ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﻴﺔ اﻟــﺪور ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺘﺮب
اﻟﺘﺼﻮر اﳌﺴﻴﺤﻲ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ واﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻗﻠﻴﺎﺗﻲ )اﻟﻌﻠﻮي
واﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ واﻟﻴﺰﻳﺪي واﻟﺪرزي( ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ
دور وﺳﺎﻃﺔ اﻷوﻟﻴﺎء ﺑﻴﻦ اﻷرﺿﻲ واﻟﺴﻤﺎوي ،ﻳﻨﺨﻔﺾ
اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺴﻨﻲ إﻟﻰ ﺣﺪود اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻊ رﻓﺾ
أي ﻣﻌﺠﺰات ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪٍ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺨﺎﻟﻖ
وﻓﻖ اﳌﻌﺮوف ﻋﻦ ﻣﺪارس اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻷرﺑﻌﺔ )واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
رﺑﻤﺎ ﻫﻲ أﻗﻠﻬﺎ ﺣﺪةً(.
ﻳﺮﺗﻔﻊ وﻳﺰﻳﺪ ﺣﻀﻮر اﻷوﻟﻴﺎء واﳌــﺰارات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ
اﻟﺴﻮري ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺪﻳﻦ .ﻓﺎﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ـ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎراً ﻫﻨﺎ ـ ﻫﻲ أﺳﺎﺳﺎً
ﻗﺮاءة ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻳﺤﺘﻞ اﳌﺘﺼﻮﻓﻮن دوراً رﺋﻴﺴﻴﺎً
ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺻﻴﺎﻏﺔ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ واﻟﺤﻴﺎة
واﻵﺧﺮة ،ﻣﺮﺗﻜﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺠﺰ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﺘﻨﻮع اﳌﺸﺎرب ،وﻫﻮ
أﻣﺮ ﻛﻔﻞ ﻟﻸوﻟﻴﺎء )اﳌﺘﺼﻮﻓﻴﻦ ﺣﻜﻤﺎً( ﺣﻀﻮرﻫﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ )ﻳﻔﻮق اﻟﻌﺪد ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﺣﻤﺺ واﻟﻐﺎب

 800ﻣﻘﺎم ،وﻳﻨﺪر وﺟﻮد ﻗﺮﻳﺔ أو ﻣﺰرﻋﺔ ﻣﻦ دون وﻟﻲ(.
ﺑﻌﺾ اﻷوﻟﻴﺎء ﻣﻌﺮوﻓﻴﻦ ﻛﺸﺨﺼﻴﺎت ﻟﻌﺒﺖ دوراً ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ آﺛﺎرﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﺼﻮف
وﻛﺘﺒﻪ وﻣﺄﺛﻮراﺗﻪ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﺷﻔﺎﻫﻴﺎً ﻋﻦ ﻛﺮاﻣﺎت )وﻟﻴﺲ
ﻣﻌﺠﺰات( ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ زﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ .وﻟﻬﻢ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﺣﻀﻮرٌ ﻓﺎﻋﻞ وﻗﻮي ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﺌﺎت
اﻟﺰوّار إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺤﺮب
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻻ ﺗَﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ.
ﻳُﺪﻓﻦ اﻟﻮﻟﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻘﺎم ﻓﻲ ﺣﻮش أو ﻣﻘﺒﺮة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻌﻤﻮم ،ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ أﺷﺠﺎر اﻟﺴﻨﺪﻳﺎن واﻟﺒﻠﻮط،
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻞ ﻗﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ أﻗﺎم ﻓﻲ ﻫﺬا
اﳌﻜﺎن ﻣﻨﻌﺰﻻً وﻣﻨﻘﻄﻌﺎً ﻋﻦ اﻟﺒﺸﺮ .وﺑﻨﺎؤه ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﺳﺘﻤﺮار
ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺎﺑﺪ اﻟﺨﺼﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﺮق ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻤﻢ .ﺗﻘﻮل رواﻳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ إن أول ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ
ﻗﻤﺔ ﺟﺒﻞ ﻛﺎن »ﺳﺎم« ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ اﻟﻨﺒﻲ »ﻧﻮح« ﺑﻌﺪ
اﻟﻄﻮﻓﺎن ،ﻟﺘﺬﻛﻴﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ ﺣﺪث ،وﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷدﻳﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻣﺮداد«.
ﻳﺸﻴّﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺢ ﺑﻨﺎء ﻳﺘﻮج ﻋﺎدة ﺑﻘﺒﺔ ﻧﺼﻒ داﺋﺮﻳﺔ
ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ )ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺮة وﻫﻮ
ﻧﻘﻄﺔ أﻳﻀﺎً( .واﻟﻘﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺮﻣﻮز
اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺸﺮﻗﻴﺔ .وﻣﻦ ﺛَﻢّ ﻳﺰﻳﻦ اﻟﻀﺮﻳﺢ ﺑﺎﻷﺛﻮاب
اﻟﺨﻀﺮاء )ﻟﻮن راﻳﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ( ،وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬه اﻷﺛﻮاب
»ﺧﻠْﻌﺎت« )ﻣﻔﺮدﻫﺎ ﺧﻠﻌﺔ( وﺗﻌﻨﻲ أُﻏﻄﻴﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد
ﻋﺸﺮات اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ،واﻹﻧﺠﻴﻞ
واﻟﺘﻮراة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﻣﺎت )ﻣﻘﺎم اﻟﺸﻴﺦ »ﻳﻮﺳﻒ« ﻓﻲ
»رﺑﻌﻮ« ﻣﻦ ﻃﺮﻃﻮس(.
وإﻟﻰ اﻟﻴﻮم ،ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺪرات أﺻﺤﺎب اﳌﻘﺎﻣﺎت ﺣﺎﺿﺮة
ﻓﻲ ﻣﺨﻴﺎل ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ )ﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ(،
ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﻜﺮاﻣﺎﺗﻬﻢ وﺑﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ،ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻟﻘﻀﺎء
ﺣﻮاﺋﺠﻬﻢ اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺪم اﻹﻧﺠﺎب واﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ
أﻣﺮاض ﻗﺎﺳﻴﺔ .وﻻ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ اﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ،ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻘﺎم
اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﺬي ﺗﺤﻔﻈﻪ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻣﺘﻨﺎﻗﻠﺔ
ﻣﻌﺠﺰاﺗﻪ اﳌﺴﻨﻮدة إﻟﻰ ﺷﻬﻮد ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﻦ .ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷزﻣﺔ
اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،زاد دور اﳌﻘﺎﻣﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈرﺟﺎع
اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ )وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﺸﻴﺦ »ﻳﻮﺳﻒ« ذاك وﻳﺰوره
ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺑﻨﺎء اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﻋﻮن ﺑﺸﺄن أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ واﳌﺨﻄﻮﻓﻴﻦ ،وﺗﻨﺎﻗﻠﺖ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺼﺼﺎً ﻋﻦ
اﻷﻣﺮ ﺳﻠﺒﺎً وإﻳﺠﺎﺑﺎً( .وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻬﺒﺎت إﻟﻰ ﺧﺪّام اﻟﻮﻟﻲ وذﺑﺢ اﻟﻘﺮاﺑﻴﻦ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮاء
أو ﻟﻠﻤﻌﺘﺎﺷﻴﻦ ﺣﻮل اﳌﻘﺎم.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺳﺎﺑﻖ ،ﺟﺮت ﻣﺤﺎوﻻت ﻋﺪة ﻟﻠﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﳌﻘﺎﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻴﺎرات راﻓﻀﺔ ﻟﻠﺘﺪﻳﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻫﺬا،

راﺑﻄﺔً إﻳﺎه ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﻴﺎت واﻟﺘﺨﻠﻒ ،آﺧﺮﻫﺎ ﺟﺮى ﻣﺆﺧﺮاً
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﺳﻤﻬﺎ
»اﳌﺼﺒﺎﺣﻴﺔ« ،ﺳﺒﻘﻬﺎ أواﺳﻂ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﺤﺎوﻻت
أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ »اﳌﺮﺗﻀﻰ« ﺣﺮﻗﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري .وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك رﻓﺾ ﺷﻌﺒﻲ
ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎً.
ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﳌﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮاﺋﻔﻬﺎ
ﺧﻠﻮﻫﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﻓﻚ اﻟﺴﺤﺮ واﻟﺸﻌﻮذة وﻗﺮاءة
اﻟﻄﻮاﻟﻊ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ،واﻗﺘﺼﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ زوارﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺪﻳﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﻌﻬﺪ ،اﻟﻄﻘﻮﺳﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ .وﻓﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮه اﻷﻧﻄﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺬﻛﺮى اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎء واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﻴﻤﻨﻊ ﻣﺜﻼً ﻗﻄﻊ
وﺗﺤﻄﻴﺐ أﻳﺔ ﺷﺠﺮة ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﳌﻘﺎم ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﺳﺎﻫﻢ
ﻓﻌﻼً ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻋﺪا ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ
أرﺿﻴﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺟﻴﺪاً
ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬه اﳌﻘﺎﻣﺎت أي دور ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ،
وﻋﺎﻧﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻫﻤﺎل رﻏﻢ وﻓﺮة ﻣﺪﺧﻮل اﻟﺰﻳﺎرات
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺒﺎت وذﺑﺎﺋﺢ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻗﻔﻴﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ
)ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري ﺗﺤﺪﻳﺪاً( .وﻟﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﻌﺎدت ﺟﺰءاً
ﻣﻬﻤﺎً ﻣﻦ دورﻫﺎ اﻟﺤﻤﺎﺋﻲ ـ اﻹﻳﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺮب
اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك إﻳﻤﺎن ﺷﻌﺒﻲ ﻳﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻣﺎت ﻫﻲ
»أﻋﻤﺪة اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض« ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺰورﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻨﻮد ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﳌﻌﺎرك.
وﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ اﻷوﺳــﺎط اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻋﻦ
رﺳﺎﺋﻞ ﻇﻬﺮت ﻷﺷﺨﺎص ﻟﺪى زﻳﺎرﺗﻬﻢ ﻟﻬﺬا اﳌﻘﺎم أو ذاك،
أو إﺧﺒﺎرﻳﺎت ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺳﻮف ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ،
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺤﺮب ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺳﻨﻮات ﺳﺒﻊ
وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﺪ »أن ﺗﻐﻄﻲ اﻷرض اﻟﺪﻣﺎء ﻟﺴﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻓﻼ ﺗﻌﻮد
أمٌّ ﺗﺪري ﻣﻦ أﻣﺎﻣﻬﺎ أﻫﻮ اﺑﻨﻬﺎ أم ﻋﺪوﻫﺎ« .وﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺬه
اﻟﺮؤى ﻣﻊ ﻃﺮوﺣﺎت »ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ« اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل
ﺑﺎﻗﺘﺮاب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ »اﳌﻠﺤﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى« ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
دﻣﺸﻖ .وﻫﺬه ﺳﻴﺘﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻘﺎ اﻟﻜﻔﺮ واﻹﻳﻤﺎن ﻟﻠﻤﺮة
اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ...
ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أﺧﻴﺮاً أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻣﻘﺎم أو ﺿﺮﻳﺢ ﻻﻣﺮأة،
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﳌﺸﺮق
اﻟﻌﺮﺑﻲ .وﻟﻌﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻏﻴﺎب أو ﺗﻐﻴﻴﺐ دور
اﳌﺮأة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺬﻛﻮرة ﻫﻲ اﻵﻣﺮ اﻟﻨﺎﻫﻲ.

ﻛﻤﺎل ﺷﺎﻫﻴﻦ

أﻳﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ـ اﻟﻌﺮاق

ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

اﳌﺪارس اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب
ﻳﻤﺸﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺪام ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ،وﺧﺼﻮﺻﻲ ،وﻋﺘﻴﻖ.
وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻣﺤﻮرﻳﺎً ﻋﻢ ﺟﻞ
ﻣﻨﺎﺣﻲ وﻣﺸﺎرب اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ إﺑﺎن
اﻟﻘﺮون اﻟﺨﻮاﻟﻲ.
اﺷﺘﻬﺮت ﺑﻼد ﺳﻮس ﺑﻤﺪارﺳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ .وﺗﻤﺘﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮس
ﺑﻴﻦ أﻏﺎدﻳﺮ وﻃﺎﻃﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﳌﻐﺮب ،وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺌﺎت اﳌﺪارس اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ،
ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﺨﺘﺎر اﻟﺴﻮﺳﻲ .ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﺎﻃﺎ ﻣﺤﻮراً ﺗﺠﺎرﻳﺎً رﺑﻂ
اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻼد اﻟﺴﻮدان ،وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﳌﻐﺮب وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺎﻃﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻄﺮة اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻼد »اﻟﺴﻮدان اﻟﻐﺮﺑﻲ« واﻟﺼﺤﺮاء ،وﻓﺮﺿﻬﻢ اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرة
اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻌﺒﻴﺪ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ.

ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ

اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗُﺆﺳﺴﻬﺎ ﻗﺒﻴﻠﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ أواﺻﺮ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،اﻟﺪم واﻟﻨﺴﺐ واﻟﺤﺴﺐ ،وﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ
اﻣﺘﻼك اﻟﻮاﺣﺎت واﻟﻌﻴﻮن .وﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺘّﺎب اﻟﻘﺮآﻧﻲ
اﳌﻌﺮوف ﺑـ »اﻟﺠﺎﻣﻊ« أو »اﳌﺴﻴﺪ« اﳌﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺟﻞ رﺑﻮع اﳌﻐﺮب.
ﺗُﺒﻨﻰ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻌﻠﻤﻴﻦ اﳌﺸﻬﻮد ﻟﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺼﻼح ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻃﺒﻌﺎً ،أو ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺨﺼﻴﺔ ذات ﺣﻤﻮﻟﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،أو ﻓﻜﺮﻳﺔ ،أو دﻳﻨﻴﺔ ،أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ،أو ﻫﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ رواد أﺣﺪ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
واﳌﻌﺎرف اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣَﻌْﻠﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ.
ﻳﺤﺞ إﻟﻴﻬﺎ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ ﻋﻤﻴﻖ وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان واﻷﻣﺼﺎر
ﻟﻠﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻀﺐ واﻟﺘﺰود ﺑﺄﺧﻼق ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ،وﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ
ﻣﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻘﺐ »اﻟﻄﺎﻟﺐ«.
وﺗﻌﺮِّف رﺷﻴﺪة ﺑﺮادة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ« ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺒﺲ ﳌﺰاوﻟﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﻳﻮاء اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺪون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد« ،وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺤﺒﻴﺲ ﻳﻌﻨﻲ أن »ﻫﺬه اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻤﻮل
ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺤﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻼك اﻟﺮﻋﻴﺔ أو اﻟﺤﻜﺎم« ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ

أورده ﺟﻤﺎل اﻟﺤﻤﺪاوي ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻪ ﻋﻦ اﳌﺪارس اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب.

اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ واﻵن

ﻇﻬﺮت ﺑﺒﻼد ﻃﺎﻃﺎ ﻣﺪارس ﻋﺘﻴﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻤﻨﺎرﺗﻴﺔ ،واﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻗﺎوﻳﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻴﺔ .ﻟﻢ ﻳﺒﻖَ ﻣﻦ
ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺪارس إﻻ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ أو ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺮاث
اﳌﺎدي واﻟﻼﻣﺎدي ،ﻛﺄﺟﻨﺤﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺤﻔﻴﻆ اﳌﺘﻮن وﺑﻌﺾ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
ﺗﻌﺮﺿﺖ اﳌﺪارس اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻟﻼﻧﺪﺛﺎر ،وﺻﺎرﻋﺖ اﻟﻘﻼع اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻮادي
اﻟﺰﻣﻦ وﺻﻤﺪت ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ ،وﻻ زاﻟﺖ ﺗﺆدي رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﺘﺤﺪﻳﺔ اﳌﺤﻦ.
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺘﻴﻖ ﺑﺎﳌﻐﺮب  388ﻣَﺪرﺳﺔ ﺳﻨﺔ  2013ﺛﻠﺜﺎﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوي ،وﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺑﺠﻬﺔ ﺳﻮس )ﻓﻲ ﻣﺎﺳﺔ درﻋﺔ( ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺬي أﺿﺎف أن »ﻋﺪد
أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  14.707أﻣﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﻆ ،ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
 261ﻣﻜﺎﻧﺎ داﺧﻞ ﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺘﻴﻖ و 14.446ﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻣﻊ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  90ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن داﺧﻞ اﳌﺴﺎﺟﺪ أو ﻣُﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ«،
وأن ﻋﺪد اﳌﺘﻤﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﺗﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ﺑﻠﻎ  410.471أﻟﻒ ﻣﺘﻤﺪرس،
ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﻣﻨﻬﻢ  33.56ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  88ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﳌُﺘﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ  18ﺳﻨﺔ ،ﺣﻮاﻟﻲ  35ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻢ ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﺪد أﻣﺎﻛﻦ
ﺗﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻮى أﻛﺜﺮ ﻗﻠﻴﻼً ﻣﻦ  17ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ.

اﳌﻮارد واﳌﻨﻬﺞ وﺷﺮوط اﻟﺪﺧﻮل

ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻮارد اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﺸﺎر واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻐﻴﺔ إﻃﻌﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ودﻓﻊ أﺟﺮة اﻟﻔﻘﻴﻪ واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻤﺮار دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﻘﻌﻴﺪ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ.
وﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ »ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﳌﺪرﺳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺒﺎس ﻛﺎﻟﺤﻘﻮل ،أو ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺼﺺ

اﳌﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﻲ:
ـ ﻏﻼل اﻷﻣﻼك ﻣﻦ ﺣﻘﻮل ﻣﺴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺪادﻳﻦ اﳌﺤﺒﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺠﺪ أو
اﳌﺪرﺳﺔ أو اﻟﺰاوﻳﺔ ،ﻫﺬه اﻟﻔﺪادﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺎورة ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﺣﻴﺚ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻐﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﻮر وﺣﺒﻮب.
ـ أﻋﺸﺎر ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ أﻓﺮاد اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻘﺪارﻫﺎ إﻟﻰ أﺣﻮال اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ
ﺧﺼﺐ ،وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻦ.
ـ ﻫﺒﺎت اﻟﺰوار وﻫﺪاﻳﺎﻫﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.
ﻳﻤﻮل اﳌﺤﺴﻨﻮن اﳌﺪرﺳﺔ ،وﻳﻘﺪم اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺛﻠﺚ اﻟﻌﺸﺮ ﳌﺆوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﻼﺣﻮن واﻟﺮﻋﺎة اﻷﻋﺸﺎر واﻟﺰﻛﺎة ،وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﻴﻴﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ أﻣﻮال ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ وزارة
اﻷوﻗﺎف.
وﺗﻌﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ،ﻣﻦ
ﻓﻘﻪ وأﺻﻮل اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺗﻮﻗﻴﺖ وﺗﻔﺴﻴﺮ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وَﺗَﻌْﺮِف اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪارس اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻋﺪة
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﻬﺠﻲ واﳌﻌﺮﻓﻲ .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮي ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻫﺞ
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ذﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺮ أﻓﺎ »اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﺮﺑﻰ ﺑﻤﻨﻬﺞ ﺗﺮﺑﻮي ﻣﺮت ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺮون دون أن ﻳﺘﻄﻮر .ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻻﻧﺤﻄﺎط .وﻣﻦ
ﺗﺠﻠﻴﺎت ذﻟﻚ:
ـ ﺗﻢ اﻗﺘﺼﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺲ آراء اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ دون ﺑﺬل
ﻣﺠﻬﻮد ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﳌﺼﺎدر اﻷﺻﻠﻴﺔ.
ـ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﻌﺼﺐ ﻟﺮأي ﺷﻴﺨﻪ.
ـ ﻋﺪم ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪي.
ـ ﻋﺪم إﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ وﻫﻴﺒﺘﻪ.
ـ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻞ ﻓﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ دون ﺣﺎﺟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹرﺷﺎد،
وﻋﺪم اﳌﺸﺎورة ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ.
وﺗﻔﺘﺢ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻛﻞ راﻏﺐ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻔﺮﻗﺎن
واﻷﺣﺎدﻳﺚ ودراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻮن .وﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﻴﺪة واﻻﻧﻀﺒﺎط وﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك واﺣﺘﺮام اﻟﺸﻴﻮخ
واﻟﻄﻠﺒﺔ .ﻳﺴﻬﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻋﻠﻤﻲ« ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ

ﺑﻴﺎن اﻟﻠﻘْﻠﻖ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺧﻤﻴﺲ ﻳﺤﻂ اﻟﻠﻘْﻠﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﺮﺳﺎﻣﺔ .ﻧﺤﻦ
ﻛﻀﻮﺿﺎء اﻟﻌﺬاب ﻟﻜﻞ أﻫﻞ اﳌﺤﻠﺔ ،ﻛﻨﺎ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ اﻟﻠﻘﻠﻖ واﻟﺮﺳﺎﻣﺔ ،ﻻ ﻧﺘﺮﻛﻪ ﻳﻬﻨﺄ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺣﺘﻪ وﻻ
ﻳﻨﺎم ﻣﺘﻮﻛﺌﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﻋﺸﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ.
ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄن ﻋﺸﻪ واﺳﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﺪرﺟﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺠﻠﺐ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿّﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء وﻳﺮﻗﺪ ﻓﻲ ﻋﺶ ﺑﻴﺖ
اﻟﺮﺳﺎﻣﺔ ﻛﻤﺤﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﻞ ،وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﺼﻒ ﻋﺸﻪ ﻛـ »ﻛﺎروك« )ﺳﺮﻳﺮ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻬﺰاز( ،ﻳﻨﺎﻏﻴﻬﻢ وﻳﻨﻘﺮ ﻛﺮوﺷﻬﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻴﻔﺤﺺ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎء ،ﻷن اﻟﺒﻜﺎء ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺟﺪاﺗﻨﺎ ﻣﻌﺼﻮﺑﺎت اﻟﺮأس ﺑﺎﻟﺒﻴﺎض أﻓﻀﻞ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ.
ﻓﻲ آﺧﺮ ﻟﻴﻠﺔ ﺧﻤﻴﺲ أﺗﺬﻛﺮﻫﺎ أﻣﺎم ﺑﻴﺖ اﻟﺮﺳﺎﻣﺔ ،ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨّﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺬرﻫﺎ ،وأن
ﻧﺠﻤﻊ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻴﺎن واﻟﺼﺒﻴﺎت وﻧﺼﻄﻒّ ﺟﻤﻴﻌﺎً أﻣﺎم ﺑﺎﺑﻬﺎ.
ﻛﺎن ﻃﻠﺒﺎً ﻏﺮﻳﺒﺎً ﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮّﻳﺘﻪ وأﻧﺠﺰﻧﺎه ﺑﺴﺮﻋﺔ ،وﻗﻔﻨﺎ ﺑﻄﺎﺑﻮر ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺣﺴﺐ أواﻣﺮ اﻟﺮﺳﺎﻣﺔ،
أﺧﺒﺮﺗﻨﺎ أﻧﻬﺎ ﻧﺬرت أن ﺗﺮﺳﻢ وﺟﻮه أﻃﻔﺎل اﳌﺤﻠّﺔ وﺳﻴﺮزﻗﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﻮﻟﻮد ﺑﻌﺪ ﻃﻮل ﺗﺼﺒّﺮ واﻧﺘﻈﺎر.

ﻧﺺ ورﺳﻢ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻛﺰار

ﻟﻮ رﺳﻤﺖُ وﺟﻮﻫﻜﻢ ﺳﻴﻌﻄﻴﻨﻲ اﻟﻠﻪ وﻟﺪاً ﺣﻠﻮاً ،ﺗﻘﻮل ذﻟﻚ وﻫﻲ ﺗﺠﻠﺲ أﻣﺎم ﻟﻮﺣﺘﻬﺎ وﺗﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ
ﻫﺪوﺋﻨﺎ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻧﻐﻨّﻲ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ وﻧﺤﻦ ﻧﻨﻜﺶ رﻳﺶ اﻟﻠﻘﻠﻖ وﻧﻘﺬﻓﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻰ:
»اﻟﻠﻘﻠﻖ ﻋﻼّ وﻃﺎر ..ﻋﻼّ وﻃﺎر .اﻟﻠﻘﻠﻖ ﻋﻼّ وﻃﺎر ..ﻋﻼّ وﻃﺎر«.
وﺑﻈﺮف ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﻛﺎﻧﺖ وﺟﻮﻫﻨﺎ ﺗﻤﻸ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ،ﺟﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﺧﺮﺟﻨﺎ ﻧﻜﻈﻢ ﻓﻲ ﺣﻨﺎﺟﺮﻧﺎ أﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻠﻘﻠﻖ.
ﻻ أدري ﻣﺎذا ﺣﻞّ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻣﺔ ،ﻳﻘﺎل إﻧّﻬﺎ ﻫﺎﺟﺮت أو ﺗﻮﻓﻴﺖ أو ﺗﻄﻠﻘﺖ .وﻻ أﻋﺮف ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ ﻧﺬرﻫﺎ ﺑﻬﺎ
وﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻪ .اﻟﺬي أﻋﺮﻓﻪ أن رﺳﻤﺔ وﺟﻬﻲ اﳌﺨﻄﻂ ﺑﺮﻳﺸﺘﻬﺎ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻋﻨﺪي ،ﻋﻮدﺗﻨﻲ
أﻣﻲ أن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻗﺒﻬﻢ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﻟﻮ ﺧﺮﺑﻮا رﺳﻤﺎت وﺟﻮﻫﻬﻢ أو ﺿﻴﻌﻮﻫﺎ.
ﺻﺎرت رﺳﻤﺔ اﻟﺮﺳﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﻴﻼد وﺑﻴﺎن اﻟﻮﻻدة واﳌﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺔ اﻷب.
أﻣﺎ اﻟﻠﻘﻠﻖ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻛﺬﺑﺔ .ﻋﺮﻓﺖُ ذﻟﻚ ﻣﺆﺧﺮاً .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﺸﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎً ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﻮﻫﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺮﺳﺎﻣﺔ ﺗﻠﻔّﻖ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت وﺗﺒﻨﻲ ﻟﻪ ﻋﺸﺎً ﻛﻞ ﻣﺮة.

& وﻗﻊ ﻟﻴﻞ  9آب  /أﻏﺴﻄﺲ اﻟﺠﺎري ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد أدى إﻟﻰ وﻓﺎة  13ﻣﻮﻟﻮداً ...وﻳﻌﺘﻘﺪ ان اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻣﻔﺘﻌﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة

اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻣﺘﻴﻨﺎ وﺟﻌﻠﻬﻢ ﺿﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم وأﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ .وﻳﻮﻗﺮ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺷﻴﺨﻬﻢ وﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﻴﺮ ،وﻳﻤﺎرس اﻟﺸﻴﺦ اﳌﻌﻠﻢ
ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻳﺪﻳﻪ وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ.
ﻳﺆﻃﺮ اﻟﻌﺮف اﳌﺪرﺳﺔ أﻣﻼً ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ ،وﺗﻨﺺ ﺑﻨﻮد اﻷﻋﺮاف
اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﳌﺪارس اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ:
ـ ﺿﺮورة أداء اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ اﳌﺪرﺳﺔ ،وﺗﻼوة
اﻟﺤﺰب ـ اﻟﺮاﺗﺐ ـ ﺟﻤﺎﻋﺔ ،ﺻﺒﺤﺎ وﻣﺴﺎء ،وﺣﻀﻮر اﻟﺪروس ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم
واﺣﺘﺮام اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺤﺪد ﻟﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺬر ﺷﺮﻋﻲ ،ﻫﺬا ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻟﺤﻤﻴﺪة وﻋﺪم اﻗﺘﺮاف أي ﻓﻌﻞ ﻣﺸﻴﻦ
ﻳﺴﻲء إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ.
 ﺟﻌﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺮام اﳌﺘﺒﺎدل وﺷﻴﻮع اﻷﺧﻮة واﳌﺤﺒﺔواﻟﻨﺼﺢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ رﻣﺰي ﻟﻠﺸﻴﺦ اﳌﻌﻠﻢ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ
ﻳﻌﺮف ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑـ »اﻷرﺑﻌﺎء« ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ،
ﻳﺪﻋﻰ »اﻟﻌﻮاﺷﺮ«.
ﺑﻌﺪ أن ﻳﻔﻠﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮﻗﺎن ﻟﺜﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳُﺤﺘﻔﻰ
ﺑﻪ وﻳﻮﺟﻪ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ ،ﺛﻢ ﻳﺄذن ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ
ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﻌﺪ أن ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺷﻬﺎدة ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ،
ﺗﻌﺮف ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـ »اﻹﺟﺎزة«.
ﺗَﺨﺮّج ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻛﻮادر ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺨﻄﺎﺑﺔ
واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺤﺴﺒﺔ ،وﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ
واﻟﻌﻘﻴﺪة اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ واﻟﺘﺼﻮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﻨﻴﺪ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب.
وﻗﺪ وﻇﻔﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪارس اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ واﻟﺰواﻳﺎ
ﻟﻀﺮب اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺠﺬري واﳌﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،واﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي
ﻳﻨﺎزﻋﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﺪارس ﻣﻔﻴﺪة
أﻳﻀﺎً ﻟﻜﺒﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻋﺎة اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺮأة ،وﻋﺪم اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
اﻟﺜﺮوة واﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻧﺎﻫﺒﻲ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،واﻋﺘﺒﺎر
اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻻ رﻋﺎﻳﺎ!

ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﻟﻬﻮري
ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب
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مليون شيكل ،أي أكثر من  14مليون دوالر ،صادق وزير العمل اإلسرائيلي
على إضافتها للميزانية السنوية املخصصة لدعم املستوطنات املحيطة
بغزة ،فيما سيبدأ في شهر تشرين األول/أكتوبر املقبل إنشاء سور إسمنتي بطول 60
كيلومترا حول غزة «ملكافحة األنفاق» بتكلفة  20مليار شيكل (أي حوالي  5مليار دوالر)

نـوافــذ

الزهور ال تتفتح في الربيع

حـلـــــم..

قصة السجين مع الصراصير
«ترحيل لسجن الحضرة» .أظن أنه كان يوم 18
كانون األوّل /ديسمبر  ...2013نادى مخبر على
اسمي من «النضّارة» (فتحة مستطيلة صغيرة في
الباب الحديدي) ،بمديرية أمن اإلسكندرية .في سجن
الحضرة ،مكثت أياماً في زنزانة اإليراد ،ثم وُزّعتُ على
زنزانة سُكني .كانت باردة كثالجة .فكرت أن امليزة
الكبرى لتلك الثالجة هي خلوّها من أية حشرات .لم
يكن لي تاريخ مع الصراصير في األسبوعين اللذين
قضيتهما بمديرية األمن ،حيث الحياة أقرب للملكي
من امليري.
في سجن الحضرة اختلف كل شيء .حتى املقشّة
الصغيرة أو «اللمامة» البالستيك ممنوعة .ال منطق
أبداً في الحياة امليري .كل شيء ممنوع باستثناء
املالبس امليري والطعام (ليس كله) وبعض األدوية
(ليس دائماً) .حتى مطهر «الديتول» السائل كان
ممنوعاً وقتها .كلما طلب أحدنا إدخال شيء من
ذلك ،جاءه الردّ غاضباً« :إنت فاكر نفسك في فندق
وال إيه؟!» كأن مستلزمات النظافة من شروط سُكنى
الفنادق!
ثمّة نظام محكم في السجون ،يتلقاه السجين من
زمالئه األقدم مثلما يتعلم الصنايعي أصول املهنة من
معلّمه .السجين األحدث ال يختار مكانه في الزنزانة،
بل يذهب إلى املكان املتاح ..الذي يكون األسوأ .ومع
ترحيل زمالء أقدم أو انتهاء عقوبتهم ،تُتاح أماكنهم
الجيدة لألقدم بعدهم ،وبالتالي أماكن هؤالء للسجناء
األحــدث ،الذين صــارت لهم اآلن بعض األقدمية،
فيتركون مواقعهم السيئة للوافدين الجدد .هكذا
يتحقق نوع من «العدالة االجتماعية».
كان املوقع املتاح لي أول موقع في أحد أضالع
الزنزانة .عن يميني باب الزنزانة الحديدي ،كلما
انفتح في الصباح الباكر هاجمني تيار هواء بارد
محمل بالروائح الكريهة .هناك أيضاً الرائحة الدائمة
لبرميل «الزبالة» املجاور للباب من الناحية األخرى.
كان عرض الباب متراً واحداً يفصلني عن البرميل
الذي ال يمكن غسله .كان وطناً للعفن والحشرات.
أول ما صدمني في األمر أن الصراصير هنا ال تعرف
البيات الشتوي ،ربما ألن الصراصير كالسجناء:

 ..بــألــف كـلــمـة

تضطر للتكيف مع الظروف القاتلة للحياة حتى ال
تفنى .كان جيراني من سكان برميل الزبالة وركن
الزنزانة الذي يحتضنه متنوعين عرقياً .صراصير
صغيرة جداً وكبيرة ومتوسطة .الصغيرة واملتوسطة
فاتحة اللون دائماً ،والكبيرة بنية غامقة كما نعرفها
خارج السجن.
بدأ تاريخي مع الصراصير تدريجياً .هذا أيسر .في
صباح من صباحات كانون األول /ديسمبر ،صحوت
منتعشاً بحلم لطيف بطلته إمرأة أحببتها من قبل،
وانتهى حبنا نهاية بائسة .فتحت عيني فرأيت
صرصاراً صغيراً فاتحاً يمشي مبتعداً عن وسادتي
التي كانت حقيبة يد صغيرة .كان اتجاه الصرصار
يدلّ على أنه مر غالباً على رأسي في مساره .فزعت
فضربتُه بطرف البطانية ثم أمسكته بمنديل ورقي
وأطبقتُ عليه جيداً ،ثم احترتُ :كيف أنظف طرف
البطانية؟
هذه الصراصير الصغيرة كانت هائلة العدد ،لكنها
تثير الشفقة لهشاشتها .مرة رأى زميل صرصاراً من
هؤالء فامتنع عن قتله رأفة بحاله! في مساء آخر ،جلس
صديقي إسالم حسنين بجواري وبدأ يحكي لي عن
الكتاكيت التي كان يربيها في منزلهم الريفي ،وظلت
صراصير صغيرة تسقط علينا من أعلى حيث أغراضنا
املعلقة فوق رؤوسنا :أكياس مالبسنا وطعامنا ..نعم
طعامنا ،لكننا ال ندري كيف تعلمنا الكثير من التسامح
في السجن.
ظللت أهيّئ نفسي ألول مواجهة مباشرة مع صرصار،
حيث أصحو على وقع دغدغة سريعة على وجهي مثلً .
هيأتُ نفسي كي ال يصيبني مس من الهيستيريا ألن
خوفي من الصراصير تحديداً بال حدود .لكن الحياة
كانت طيبة معي ،أو لنقل :لكن الصراصير كانت طيبة
معي ،فترفّقت بي .في صباح تالٍ أخبرني زميل أنه صحا
باكراً فوجد صرصاراً على فرشته ،فحاول اصطياده
بمنديل ،لكنه أفلت وجرى مختبئاً خلف مخدتي
(حقيبتي) .تسمّرتُ ..هل مشى على رأسي؟ لم أجرؤ
على سؤال زميلي ،ثم بدأت أطوي بطانيتي وأرفع
املخدة بحذر ،فلم أجد أثراً .املتسلل هرب بسالم .قلت
لزميلي بأنني قد ال أجده ألنه صغير« .كان قد كده».

مدونات
 ..وبراءة األطفال في عينيه
ما زالت لدى السيد الرئيس الجرأة الكافية لكي يختتم كلمته بتأكيد أن ما وصلنا إليه من بؤس
اقتصادي نتيجة سياساته الخرقاء هو الطريق املؤكد لكي يجعل من مصر بلداً «قد الدنيا»!
براءة األطفال التي تحدث بها السيد الرئيس تجلت أيضاً في حديثه «البريء» عن سلسلة الحروب التي
تسببت في أزمتنا االقتصادية ،ثم ثورة يناير التي كان من سلبياتها ما وصلنا إليه من مأزق اقتصادي ،لكنه
ـ طبعاً ـ لم يكن مسؤوالً عن تفاقم األزمة ،وال هو بدد أموال مصر وأرصدتها من العملة الصعبة في مشاريعه
التي يعد بخيراتها األجيال القادمة!
هو احنا مش يصح نتحاسب األول على مشاريع السنتين اللي فاتوا قبل ما نكمل طلب مشاريع السنتين
اللى جايين ،ونشوف إن كانت السياسات العبقرية التي يعتمدها السيد الرئيس تشفع له أصالً ألن يكون
السيد الرئيس؟ ولال هي القعدة في مصر بقت باملشاريع إجباري على مزاج السيّد الرئيس؟
من صفحة ( Hazem A. Hosnyفايسبوك)

أوضح مشيراً بإصبعه كاملً ! ماشي يا حاج.
ال أذكر لقاءات أخرى مع صراصير سجن الحضرة.
لكن في سجن برج العرب ،سمعت زميالً قديماً يحكي
لزميل جديد مثلي أن صراصير السجن هنا «عفية» ألننا
في سجن صحراوي .بدا رأياً حكيماً حقًا ،لكنني اآلن
أقوى مراساً مع الصراصير .مع قدوم الربيع ،سمعت
زميالً آخر يحكي عن صرصار كبير رآه يتجول طائراً في
الزنزانة قبل الفجر ،ولم يرَ في الظالم أين هبط.
في إحــدى ليالي ربيع  ،2014قــررت النوم فجراً
وغطيت رأسي بالبطانية جيداً (كان الجو بارداً) لكنني
شعرت بصديقي وجاري لؤي القهوجي يتحرك حركة
مفاجئة غريبة ،فرفعت البطانية متوجساً فرأيته يجلس
ويفتش مخدته (التي كانت جزءاً من البطانية مطبقاً
طبقات عدة) .سألته فطمأنني أنه يرتب الفرشة فقط.
بعد قليل رفعت البطانية عن وجهي ألن زميلً تحرك
في الزنزانة لصالة الفجر ،فلمحتُ صرصاراً هائالً
يتمشى على بطانية لؤي التي كان يغطي بها وجهه.
تبخّرت استعداداتي النفسية ،أمسكت بطانيتي
وهجمت بها على الصرصار الذي كان إزاء صدر لؤي
(فوق بطانيته) فنهض صامتاً .طبعاً لم أقتل الصرصار
بهذه الهجمة املذعورة ،بل سمحت له باالختباء بين
البطاطين ثم قمت ونظرت إلى جسدي فلم أجده،
ثم رفعت البطاطين بحذر حتى وجدته على فرشتي
فدهستُه بقدمي دهساً مجنوناً ،بال تفكير أيضاً.
هنا كان لؤي يقهقه ألنه فهم كل شيء منذ شعر
بالصرصار يمشي على ذراعــه تحت البطانية في
الظالم ،فقام يبحث عنه ولم يخبرني حين سألته،
لعلمه برعبي من الصراصير .ظل لؤي يتندر على
هجمتي املجنونة عليه ،كلما صادق زميالً جديداً .ال
أذكر كيف نظفت قدمي وفرشتي ألنها كانت ليلة
صعبة .لم أنمْ حتى الصباح.
إنها بشارة بقدوم «ربيعنا».

عمر حاذق

شاعر مصري أمضى سنتين في االعتقال وخرج بعفو
رئاسي في أيلول /سبتمبر  2015شمل  100معتقل

الشارع للفن والنساء في القاهرة

شارع املعزّ ،القاهرة (تصوير :محمد طاهر)

جرجس لطفي  /مصر

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ خطبة الجمعة موحّدة ومكتوبة :صراع األوقاف واألزهر ـ أحمد عبد العليم
ـ السياحة بالجزائر :األرض موجودة والزرع مفقود ـ محمد مرواني
ـ املوسيقى البديلة في تونس بعد الثورة :اتّساع مفهوم االلتزام ـ محمد محسن عامر
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

هو مشروع تصوير أطلقه املصوران محمد طاهر وأحمد فتحي ،عبر صفحة على انستغرام بعنوان «باليرينات القاهرة»،
لراقصات باليه في أماكن مختلفة من القاهرة القديمة .أراد املصوران إعادة اكتشاف جمال وتنوع عمارات املدينة
وشوارعها ،بالتعاون مع راقصات باليه مصريات ،لتكريس فكرة أن الشارع مساحة عامة للفن وللنساء كذلك.

(تصوير :عاشور شريف)

ميدان طلعت حرب ،القاهرة (تصوير :محمد طاهر)

منى يسري تعرضت للتحرش ولم تسكت

قبة الشيخ عبد الهادي السودي في تعز

صديقتي الشابة الصحافية املصرية منى يسري تتعرض للتحرش الجنسي من قبل رئيس تحرير
روز اليوسف الصحافي ابراهيم خليل .منى بكل شجاعة تركت عملها وقدمت بالغ تحرش عند
املدعي العام وتكتب عن املوضوع بكل شفافية وجرأة على صفحتها الفيسبوكية.
املالحظ وقوف عدد ال بأس به إلى جانبها لدعمها ...واملدهش أن بعضا من الذين وقفوا إلى جانبها
في البدايات يطلبون منها التوقف عن التحدث عن هذا املوضوع والسبب انه يخدش حياء األنثى
التي هي منى وأنها تفقد أنوثتها ألن األنوثة من وجهة نظرهم خجل وحياء .في معظم الحاالت
يتجاوز املجتمع محافظته وقيمه ومطالباته بالعدالة الى إدانة كل فتاة تسول لها نفسها أن تفصح
عما تعرضت له من مهانة بواقعة مثل واقعة التحرش .فتصبح هي املالمة عندما تقرر أن تتكلم
وتصبح ضد العرف االجتماعي واألخالقي العام الذي يحاكمها باعتبارها الجاني ألنها أثارت شهوات
الرجال مسلوبي إرادة كبح نزواتهم .وهم يقصدون أن األنوثة هي الخوف وقلة الحيلة والرضا
باألمر الواقع ...فمن كانت جريئة يسحبون منها هذا اللقب.
يتوقعون من النساء أن يسكتن عن هذه املعامالت القاسية ألنهن املسؤوالت عن إثارة شهوات
الرجال مثلما كانت حواء مالمة بإخراج آدم من الجنة ..ال تسكتي يا صديقتي ..أحييكِ على
شجاعتك وجرأتك وأقف بجانبك ومعك ..دعيهم يسحبون عنكِ لقب األنوثة ..فأنت وبكل فخر
سيدة نفسك ،كنتِ وأصبحت وستبقين..

رمز مكاني لتعز يزيد عمره عن خمسمائة عام ،منذ كانت الدولة الظاهرية ،وغيرها من
القباب واملواقع األثرية مثل قبة الشبزي وعمر املرقدي ومعالم أخرى ،تحولت أثراً بعد عين
بفعل عقليات ترى القطيعة بينها وبين اإلنسان وما تركه للناس وللتاريخ على هذه األرض.
املعالم التي تمثل لنا كتاباً نتصفح فيه تاريخ هذه املدينة التي عشقناها حتى الثمالة لنتعرف
عليها ممشى أجدادنا وسيرتهم بحلوها ومرها ،لنشاهد من خاللها صيرورة املدينة تعز وما
شهدته من تتاليات زمنية ال تكفينا كتب التاريخ لنحكي عنها كما يقدمها لنا معلم من
معاملها .سيرة عبد الهادي السودي وامللك املظفر واألشرف والصليحي وغيرهم ،والدول
التي تعاقبت على هذا التراب والصراعات واإلنجازات التي تركها البشر وراءهم ،كل ذلك
هو موروثنا اإلنساني الذي نحضره للعبرة ،للفهم ،لالستكشاف ،ملقاربة الوقائع واملجريات
والتحوالت التي شهدها من سبقنا في تعمير هذه األرض ،كل هذا التاريخ املكثف ليس
ملكاً للصوفية وال الباطنية وال غيرهم من فرق الفرقة والشتات التي مألت حياتنا ،هي سيرة
إنسانية تروي مفردات حضورنا اليوم وتفسر مآالتنا ووجودنا .ال قيمة ملدينة خالية من
الروح ،ال قيمة لوجدان ال يحضره التاريخ وال يجايل الحاضر وال يستشرف املستقبل .ال
تجعلوا عقليات الهدم تجركم نحو هاويات الخوف ،ألن تعز أكثر من مجرد ازدحام بشري
على  10آالف كم جغرافيا.

من صفحة ( Lubna Fayez Bajjaliفايسبوك)

من صفحة عمار السوائي (فايسبوك)

