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اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﺮّس وﺿﻌﻴﺎت
دﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮأة ،ﺑﻞ ﺗﺤﻔّﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳﻄﺎﺑﻖ أﺻﻼ واﻗﻌـﻬـﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ .وﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮﻟﻴﺔ
وﺗﺒـﺪﻳـﻞ اﳌﻮاﻗـﻒ و»اﻟﻘﻨﺎﻋـﺎت«
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻈﺮوف :ﻧﻤـﻮذج وزﻳـﺮ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮي.
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ﺟﺮﻳﺪة ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
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ﺳـﻴﺮة اﻷﺷﺮﻓﻴـﺔ ﺑﺤﻠـﺐ ،ﺣـﻲ
ﺷـﻌﺒﻲ ﺿﺨـﻢ ﺳـﻜﻨﺘﻪ ﻓﺌـﺎت
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﻣﻦ وﻋﺮب وﻛﺮد..
واﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ دﻣﺎر .وﻓﻲ »ﺑﻴﺘﻮﻧﺔ«:
ﺟﻤﻌﻴﺔ آﻛﻠﻲ اﻟــﺮﺻــﺎص ،وﻓﻲ
»ﻓﻜﺮة« :ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻐﻴﺮ اﳌﻄﺒﻼﺗﻴﺔ
ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﳌﺼﺮي.

3

روﺳــﻴــﺎ واﻟﻴﻤﻦ :ﻋﺸﻖ ﻗﺪﻳﻢ
وﻏﺰل ﺟﺪﻳﺪ ..ووﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ.
وﻓﻲ »ﺑﺄﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ« اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻌﻴﺪ
اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺬراء ﻓﻲ أﺳﻴﻮط .وﻣﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ» :ﻣﻨﻴﺶ ﻣﺴﺎﻣﺢ« ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ،وﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻓﻲ
ﻗﺮى اﳌﻐﺮب ،وﺳﻮاﻫﺎ..
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اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﺞ :اﺳﺘﻌﻤﺎر أم ﺻﺪاﻗﺔ؟
ﻣﻨﺬ أﻳّــﺎم ،وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻛــﺮى اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻬﻨﺪ )ﻓﻲ  15آب/
أﻏﺴﻄﺲ( ،أرﺳﻞ ﻛﻞٌ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻤُّﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﺎﻟﺘﻲْ ﺗﻬﻨﺌﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪ .وﻛﺬﻟﻚ أرﺳﻞ وﻟﻲ
ﻋﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ورﺋﻴﺴﺎ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸّﻮرى واﻟﻨﻮّاب ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻬﻨﺌﺔ
إﻟﻰ ﻋﺪدٍ ﻣﻦ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻟﻬﻨﻮد .ﻟﻢ ﺗُﺸِﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،وﻻ وﻛﺎﻟﺔ
أﻧﺒﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺤﻠّﻴّﺔ ،إﻟﻰ أن ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻳﺼﺎدف
أﻳﻀﺎً اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻹﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﺬﻛﺮى اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ
أنّ اﻟﻌﻴﺪ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻫﻮ ﻓﻲ  16ﻛﺎﻧﻮن أوّل  /دﻳﺴﻤﺒﺮ،
اﻟﺬي ﻳﺼﺎدف »ﻋﻴﺪ ﺟﻠﻮس« واﻟﺪ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ  .1961وﻫﻮ
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪم اﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﻞ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﺎء ﻗﻮاﺗﻬﻢ
ﻓﻴﻬﺎ.
ﻳﺨﺘﺼﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ »اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
وﻗﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻧﺎدر اﳌﺘﺮوك،
»اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة« اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ
 أي اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ .وﻫﻮ إﺧﻔﺎقٌ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻤﺮاره ﻋﻠﻰﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎت وﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﳌﻨﻘﺴﻢ ﻃﺎﺋﻔﻴﺎً وإﺛﻨﻴﺎً
وﻃﺒﻘﻴﺎً .وﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﳌﻌﻀﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ،
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ إﺟﺮاءات أﻣﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ
ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻀﻠﺔ.

ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺧﺘﺎرﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﳌﻨﻄﻘﺔ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﻼم« ﺗﻮﻟّﺖ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﳌﻼﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰام
اﳌﺸﺎﻳﺦ اﳌﻮﻗِﻌﻴﻦ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻖ،
وﻋﺪم اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺪول أﺧﺮى دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
وﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام ،ﻓﺮﺿﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞٍّ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺮﻓﻊ
راﻳﺎت ﺣﻤﺮاء ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺑﻴﺎضٌ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ وﻟﺮﻋﺎﻳﺎه.
ﺑﻤﻮﺟﺐ »اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« ﻓﻲ  1820وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت،

ﺗﺤﻮّل اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮن وﻧﺼﻒ اﻟﻘﺮن إﻟﻰ ﺑﺤﻴﺮة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻴﺨﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ إدارﻳﺎً ﻟـ »اﻟﺮاج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ«
ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ )ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،ﻛﻠﻤﺔ »راج« ﺗﻌﻨﻲ »اﻟﺤُﻜْﻢ«( .ﻓﻤﻦ
اﻟﻬﻨﺪ ﻛﺎن ﻳﺄﺗﻲ اﳌﻔﻮّﺿﻮن اﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﻮن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن .وﻣﻦ ﺟﻬﺎز
اﻟﻬﻨﺪ اﻹداري ﻛﺎن ﻳﺄﺗﻲ اﳌﻮﻇّﻔﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟّﻮا إﻧﺸﺎء أوﻟﻰ أﺟﻬﺰة
اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺼﺤﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺸّﺮﻃﺔ ﺑﺰﻳﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪي

أي اﺳﺘﻘﻼل؟

ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﺿﻤﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ
 ،2013/12/16أﻟﻘﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎً أﻋﺎد ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺟﺰء
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد .وﻗﺘﻬﺎ أﻋﻠﻦ أنّ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺑﺪاً ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ أن اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺟﺪاده ﻓﻲ  1783أﺻﺒﺤﺖ
»دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة« .وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
وﺧﻄﺐٍ ﺗﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﺮر اﳌﻠﻚ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﺣﺘﻔﺎﻟﻪ ﺑﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل
)وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻪ( .ﻓﻔﻲ رأﻳﻪ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻳﻮﻣﺎً ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻬﺬا ﻓﻠﻴﺲ ﺛﻤﺔ
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ .اﻟﺘﺰم اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺘﻜﺮار ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ :أنّ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫﻲ
ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻤﺘﺪة ﻣﻨﺬ ﻗﺮﻧﻴﻦ .وﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ،
أﺗﻤّﺖْ ﺳﺮﻳﻌﺎً اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ
ﺑﻤﺮور ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ »اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ــ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ«.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻟّﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻃﻴﻠﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺪدٍ
ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﺎذﺧﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻷﻗﻞ ﺻﺨﺒﺎً ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﺣﻴﻦ ﻳَﺪّﻋﻲ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أن اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻼده
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮّد ﺻﺪاﻗﺔ ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻬﻠﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺨﻬﺎ
ﺑﻞ ﺑﺴﺒﺐ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﻧﻜﺎر دور ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ.
وﺳﻴﺮدد اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﺳﺘﺮوِّﺟﻬﺎ »اﻟﺪراﺳﺎت
واﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺪّﻫﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .إﻻّ أن أﺣﺪاً
ﻟﻦ ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ .ﻓﺄرﺷﻴﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻳﺮوﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺨﺎً آﺧﺮ ﻟﻨﻀﺎلٍ ﻃﻮﻳﻞ ﺿﺪ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎر وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ.

اﻟﺮاﺑﻂ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺨﻠﻴﺞ

اﻟﺼﺪﻓﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻲ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
واﺣﺪ .إﻻّ إن اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳْﻦ .وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﺟﺬورﻫﺎ إﻟﻰ اﻧﺘﺼﺎر ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،آﺧﺮ اﻟﻘﻮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ
وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ .ﺗﻤﻜّﻨﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳْﻦ اﻷوﻟﻴْﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﻟﺘّﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻖ،
ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻷﺳﺎﻃﻴﻞ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺿﻔﺘﻪ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ .وﻓﺮﺿﺖ ﺑﻌﺪ

اﳌﻤﻴﺰ .وإﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ ﻳﺬﻫﺐ اﳌﻴﺴﻮرون ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘّﺠﺎرة أو اﻟﻌﻠﻢ
أو اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء .وﻗﺘﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻓﺮﺿﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮوﺑِّﻴﺔ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ وﺣﺘﻰ ﻃﻮاﺑﻌﻬﺎ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺸﻴﺨﺎت اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻃﻮاﺑﻊ ﺑﺮﻳﺪﻫﺎ ) ﻓﻲ  ،1958ﺳﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻬﻨﺪي
روﺑِّﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻤﻴﺰة ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻘﻴﺖ ﺳﺎرﻳﺔ ﻟﻌﺪة
ﺳﻨﻮات(.
وﻓﺮّت اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1971 - 1820ﺣﺪاً أدﻧﻰ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وﻣﻨﻌﺖ اﻟﻐﺰوات اﳌﺘﺒﺎدَﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﳌﺸﺎﻳﺦ
وﻣﻬّﺪت ﻟﻘﻴﺎم ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ »ﻧﻈﺎم وﻳﺴﺘﻔﺎﻟﻴﺎ« إﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺷَﺮْﻋﻦَ ﺳﻠﻄﺔ
ﻛﻞ ﺷﻴﺦ ﺗﺤﻤﻴﻪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود أراﺿﻴﻪ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،
وﻗﻔﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﺟﺰاً ﺛﺎﺑﺘﺎً أﻣﺎم ﺗﻤﺪد اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻮﻫّﺎﺑﻲ أو
اﻟﻔﺎرﺳﻲ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻞٍّ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﳌﺸﺎﻳﺦ.
ﻛﺎن ﻛﻞّ ﺷﻴﺦٍ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻌﺮف أنّ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺮﺿﺎ
ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺘﺎج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أوﻟﺌﻚ ﻳﺘﻮاﻧﻮن ﻋﻦ
ﻋﺰل ﺷﻴﺦٍ وﺗﻨﺼﻴﺐ آﺧﺮ وﺣﺘﻰ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ وﻧﻔﻴﻪ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺮز اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ .وﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻋﺐ اﳌﺸﺎﻳﺦ ﻣﻦ
ﺟﺒﺮوت ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺘّﺎج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ازدادت أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﻣﻊ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ.
ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ أﻫﻤّﻴّﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮﻓﻲ ﻣﺠﺮد أﻧّﻬﺎ ﻣﻤﺮٌ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﻘﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ .ﺑﻞ أﺻﺒﺢ
ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ .ﻓﺒﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻬﻨﺪ وﺑﻘﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ ،ازدادت ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﳌﻨﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺤﺮر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜّﻮرة اﻟﻨﺎﺻﺮﻳّﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .ﺑﻞ
و ازداد اﻟﺘﺪﺧّﻞ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﻣﻮر
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ )ﻓﻲ ﻋﺎم 1956
ﺗﺤﺮﻛﺖ اﻟﻘﻮّات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳّﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﺤﻠّﻴّﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ،ﻓﺎﻋﺘﻘﻞ ﻗﺎدﺗﻬﺎ وﺣﻮﻛﻤﻮا،
ﺛﻢّ ﻧُﻘﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺎرﺟﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة
ﺳﺎﻧﺖ ﻫﻴﻼﻧﺔ ،اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ( .وﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ
دراﺳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﳌﻔﺮَج ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮاً ،ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻷﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻴﺨﺎت اﻟﺨﻠﻴﺞ دون اﺳﺘﺸﺎرة
ﺣﻜّﺎﻣﻬﺎ .وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ أﻳﺎن ﻫﻨﺪرﺳﻮن ،اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻖ
ﻟﻘﺐ »ﺟﺰّار اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ« ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﺗﻮﻟِّﻴﻪ ﻗﻴﺎدة ﺟﻬﺎز
اﻷﻣﻦ واﳌﺨﺎﺑﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1966وﺑﺪاﻳﺔ .2000

ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﺧﻠﻒ

أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻮﻧﺪ ـ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺳﻤﻌﺎن ﺧﻮام ـ ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﻨﺠﻒ ﻛﻤﺎ رأﻳﺘﻬﺎ
إﻧّﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﺠﺮاً ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺠﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،اﻟﻠﻴﻞ
ﻳﺴﺘﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻗﻮاه ،ﻳﻨﺎور ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﺳﺘﺎر اﻟﻌﺘﻤﺔ
ﻋﻦ ﻣﺸﻬﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﻮم ﺻﺨﺐ
ﻋﺎدي ،وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ،ﺗﻨﺴﻞ أول ﺧﻴﻮط اﻟﻀﻮء .ﻳﺰﺣﻒ
ﻣﺘﺜﺎﻗﻼً ﺑﻴﻦ أﺿﺮﺣﺔ »وادي اﻟﺴﻼم« ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺻﻮب ﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧﺮى .ﻳﺘﻠﻮى ﺑﻴﻦ ﻋﻘﻮد اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻨﺎﺋﻤﺔ ،ﻳﻄﺮق اﻷﺑﻮاب ،ﻳﺘﺴﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ،ﻳﻨﻔﺠﺮ
ﺻﻴﺎﺣﺎً ﻓﻲ ﺣﻨﺠﺮة دﻳﻚ أو رﻓّﺔ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ،وﻳﺰﻋﺞ ﻧﻮم
ﻋﻤّﺎل ﺗﻜﻮّرت ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﺿﻴﻖ »اﻟﻌﺮﺑﺎﻧﺔ«
)ﻣﺮﻛﺒﻬﻢ(.
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت ،ﺣﺒﻮب اﻟﻬﺎل ﻓﻲ ﺑﻜﺎرج اﻟﻘﻬﻮة ،ﺗﺘﻘﺎذﻓﻬﺎ
ﻓﻘﺎﻋﺎت اﳌﻴﺎه اﳌﻐﻠﻲ ،ﺗﻠﻤﻊ ﻗﻄﺮة ﺳﻜﺮ اﻧﺤﺪرت ﻣﻦ ﺻﺪر
اﻟﺪﻫﻴﻨﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ )ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻄﻴﺮة( ،واﻟﻀﻮء ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺰﺣﻔﻪ ﻳﺼﻞ ﺑﺤﻤﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﺋﻂ اﻟﺤَﻀﺮة )ﻣﺮﻗﺪ اﻹﻣﺎم
ﻋﻠﻲ( ،ﻳﻨﻴﺮ اﻟﺼﺤﻦ اﻟﺬي ﺗﻜﻮﻣﺖ ﻓﻮق ﺑﻼﻃﺎﺗﻪ أﺟﺴﺎد
اﻟﺰوار اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻧﻴﺎﻣﺎً.
ﻟﺤﻈﺎت ،وﺗﺘﻜﺎﺛﻒ ﺧﻴﻮط اﻟﻀﻮء ،ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﺰﻣﺎت
ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ،ﺗﺘﺴﻠﻖ ﺑﺒﻂء اﻟﺤﺎﺋﻂ اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻟﻠﻤﻘﺎم )»اﻟﻄﺎرﻣﺔ«( .آﺛﺎر اﻟﺮﺻﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﺎ زاﻟﺖ
ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸﻋﻴﻦ ،ﺗﺬﻛﺎراً وﺗﺬﻛﻴﺮاً ﺑﻄﻐﺎة اﻟﻌﺼﻮر اﻟّﺬﻳﻦ
ﻣﺮّوا ﻣﻦ ﻫﻨﺎ .ﺛﻢ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺎب اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
ﳌﻌﺎﻧﺎً إﺿﺎﻓﻴّﺎً .ﺑﺤﺬر ،ﻳﻠﺘﺼﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺰﺟﺎج اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ
اﳌﺘﺜﺎﺋﺒﺔ ،ﻳﻨﻌﻜﺲ ،ﻳﺘﻜﺴّﺮ ،ﻳﺘﺒﻌﺜﺮ ،ﻓﺘﻠﻤﻊ اﳌﻘﺮﻧﺼﺎت
واﳌﺮاﻳﺎ ،وﺗﺰﻫﻮ أﻟﻮان اﻟﻘﺎﺷﺎﻧﻲ واﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﻴﺔ
واﳌﻴﺎزﻳﺐ واﻟﺘﻴﺠﺎن واﻟﻌﻨﺎﻗﻴﺪ اﳌﺬﻫﺒﺔ أﻋﻠﻰ اﳌﺮﻗﺪ اﳌﻬﻴﺐ.
ﺗُﻔﺮد أﺳﺮاب اﻟﺤﻤﺎم أﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻬﻮاء ،ﺗﻌﺐّ ﻣﻦ أﻧﻔﺎس

اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻠﺤﺎً وﻋِﻠﻤﺎَ وﺣﻜﻤﺔ وﺻﺒﺮاً ﺟﻤﻴﻼً  ،ﺗﻬﺪل ،ﺗﺘﻘﺎﻓﺰ،
ﺗﻄﻴﺮ زراﻓﺎت ووﺣﺪاﻧﺎ ،وﺗﺒﺘﻌﺪ ﺛﻢ ﺗﻬﺒﻂ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة،
ﻛﺄنّ أﺣﺪاً ﻳﻨﺎدﻳﻬﺎ .ﺣﻤﺎم اﻟﺤَﻀْﺮة ﺻﻮرة ﻧﺎﺻﻌﺔ ﻋﻦ
اﻟﻨﺠﻒ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻘﻦ ﻓﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ،وﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﻐﺮﻳﺐ
ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،وﻗﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎرف اﻟﺠﻤﻴﻞ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺣُﺒﻴﺒﺎت
اﻷرز واﻟﺤﻨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ أﻳﺪي اﻟﻨﺎذرﻳﻦ ﻟﺸﻔﺎﻋﺔ أو
أﻣﻨﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮة ،ﺗﻨْﻔﺾ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻐﺒﺶ
اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻋﻦ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ،ﺗﺒﺪأ وﺗﻴﺮة أﺻــﻮات اﻟﺒﺎﻋﺔ
اﳌﺘﺠﻮﻟﻴﻦ واﳌﺘﺴﻮّﻟﻴﻦ واﻟــﺰوّار ،ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع روﻳﺪا،
وﻛﺬا اﻷﻟﻮان واﻟﺮواﺋﺢ واﻟﺘﻮاﺑﻞ ،وﻻ ﻳﻠْﺘﺌِﻢ اﳌﺸﻬﺪ إﻻ
ﺑﻈﻬﻮر ﺑﺴﻄﺎت اﻟﺤﻠﻮى :اﻟﻜﻠﻴﺠﺔ واﻟﻄﺎﺗﻠﻲ واﻟﺪﻫﻴﻨﺔ
اﻟﻨﺠﻔﻴﺔ ،وﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻫﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ واﻟﺘﻤﺮ
اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺒﻘﻼوة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ..ﺑﺪع »ﺳﻜّﺮﻳﺔ« ﻇﻬﺮت
ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ .وﺗﺘﻔﺮع اﻷﺳﻮاق
إﻟﻰ ﻗﻴﺼﺮﻳﺎت ،ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺷﺎب ﺣﻨﻄﻲ ﻧﺤﻴﻒ ﻳﺮﺗﺐ أﻛﺪاس اﻟﻜﺘﺐ أﻣﺎم ﻣﺤﻠﻪ،
ﻳﻤﺴﺢ اﻟﻐﺒﺎر واﻟﻌﺮق ﻋﻦ وﺟﻬﻪ ،ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺮض اﻟﻜﺘﺐ:
اﻟﻜﺎﻓﻲ ،ﺑﺤﺎر اﻷﻧــﻮار ،رأس اﳌــﺎل ،وﻋﺎظ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ،
اﻟﻘﺎﺑﻨﺠﻲ ،ﺷﺒﺴﺘﺮي ،ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ،ﻋﺰازﻳﻞ ،ورواﻳــﺎت
ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻬﻤﻴﻨﻐﻮاي وﻣﺎرﻛﻴﺰ ودﻳﻜﻨﺰ وﺗﻮﻟﺴﺘﻮي
وﻫﻮﺟﻮ وﻏﻴﺮﻫﻢ ..إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﺻﻮرة ﻣﺆﻃﺮة ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ
اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ وأﺧــﺮى ﳌﻨﺘﻈَﺮ اﻟﺤﻠﻔﻲ
ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ ،اﻟﺸﺎب اﻟﺒﺼﺮاوي اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺷﻬﻴﺪا ﺧﻼل
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات وأﺻﺒﺢ أﻳﻘﻮﻧﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺜﺎﺋﺮ.
ﻟﺘﺪﺧﻞ دﻛﺎن اﻟﻌﺒﺎﻳﺠﻲ )ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻌﺒﺎءة( ،ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺨﻠﻊ

ﻧﻌﻠﻴﻚ وﻛﺄﻧﻚ ﻓﻲ اﻟﻮادي اﳌﻘﺪس »ﻃﻮى« .ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻚ
ﻛﻬﻞ ﻣﻤﺘﻠﺊ اﻟﺠﺴﻢ ،ﻛﺚ اﻟﺸﻮارب ،ﻓﺞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ،
ﻛﺜﻴﻒ اﻟﻬﻴﺒﺔ ،ﻳﻘﻠﺐ ﺣﺠﺎرة ﺳﺒﺤﺘﻪ ﺑﻴﺪ ،وﺑﺎﻟﻴﺪ
اﻷﺧﺮى ﻳﺜﺒﺖ »اﻟﻌﻜﺎل« ﻓﻮق اﻟﺸﻤﺎغ .وﺑﻐﻤﺰة ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻋﻴﻨﻪ ،ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪَﻣﻪ أن ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻠﺐ اﺳﺘﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺎي
ﻟﻠﻀﻴﻒ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﻴﺎد اﻟﻌﺒﺎﻳﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺪ
اﻟﻐﺮﺑﺎء إﻟﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،إﻻّ أﻧﻪ ﻳﻮﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﺄ ﻣﺠﻠﺴﻪ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ،ﻓﺎﻟﺰاﺋﺮ ﻋﻨﺪه ﻟﻴﺲ ﻋﺎﺑﺮاً إﻧﻤﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ
اﻟﺒﻴﺖ .وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ زﻳﺎرة ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻨﺴﺒﻪ
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ وﻋﺸﻴﺮﺗﻪ »اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻠﻌﺐ دورا

ﻓﻲ أﺣﺪ أرﻛﺎن ﺳﻮق »اﻟﺤﻮﻳﺶ« ﻳﺠﻠﺲ اﻹﺳﻜﺎﻓﻲ
اﻟﺤﺠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻴّﻪ اﳌﺪوﻟﺐ ،اﻟﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
وﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أﺿﻔﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺘﻪ
ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﻣﻬﻨﺔ ورﺛﻬﺎ ﻋﻦ أﺟﺪاده.
ﻳﺸﻌﻞ اﻟﺤﺠﻲ ﺳﻴﺠﺎرﺗﻪ ،وﻳﺪس ﻗﻠﻢ اﻟﺮﺻﺎص ﺧﻠﻒ
أذﻧــﻪ ،ﻳﻨﺤﻨﻲ ،ﺻﻮب اﻟﺰﺑﻮن ،ﻳﻔﺤﺺ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺑﺪﻗﺔ،
ﻳﻘﺎرﻧﻬﻤﺎ ﺑﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺨﺸﺐ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﻓﻮق اﻟﺮﻓﻮف ،ﻳﺘﻤﺘﻢ
ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ،ﻳﺪون أرﻗﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺎﺻﺔ اﻟﻮرق،
ﺛﻢ ﻳﻔﺮش أﺻﻨﺎف اﻟﺠﻠﺪ ،ﻳﺴﺘﻌﺮض اﳌﻮدﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﻦ
ﺻﻨﻌﻬﺎ وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻮن.
اﻟﺤﺠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻳﺨﺘﺼﺮ اﳌﺸﻬﺪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺟﺪﻟﻴﺔ اﻷﻣــﻦ
واﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻋﺎﺷﺖ ﺑﻼدﻧﺎ ﺳﻨﻲ
ﺧﻴﺮ وﺣﻈﻮة .ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺎء
أﺛﻤﺎن ﻣﻜﻠﻔﺔ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﺲ ﺑﻘﺪر ﻗﻠﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻛﻨﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻜﻼم ،ﻣﻬﺪدﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ،وﻣﺮاﻗَﺒﻴﻦ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺎﳌﻨﺎﺑﺮ
ﺗﻌﺞ ﺑﺄﻓﻮاج اﻟﺨﻄﺒﺎء دون ﺧﻮف ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ،
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﺘﻨﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻣﻦ أدﻧﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ«.
ﻻ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻨﺠﻒ ،أي ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ أﺧﺮى ،وﻻ ﺗﺸﺒﻪ أي
ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﻨﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻻ ﻓﻲ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ وﻻ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻻ ﻓﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻬﺎ وﻻ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ .اﻟﻨﺠﻒ ﻛﻤﺎ ﻛﻞ ﻧﺠﻔﻲ،
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻴﻦ ،اﺛﻨﻴﻦ ﻧﻘﻴﻀﻴﻦ.
ﻫﻲ »ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﻋﻠﻲٌ ﺑﺎﺑﻬﺎ« ،ﺗﻌﺞ ﺑﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ
)اﳌﻌﻤَّﻤﻴﻦ( اﳌﺤﺎﻓﻈﻴﻦ واﻟﺘﻘﺪﻣﻴﻴﻦ وﻣﻌﺘﻨﻘﻲ اﻷﻓﻜﺎر

ﺗﻌﺞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ )اﳌﻌﻤَّﻤﻴﻦ(،
اﳌﺤﺎﻓﻈﻴﻦ واﻟﺘﻘﺪﻣﻴﻴﻦ ،وﻣﻌﺘﻨﻘﻲ اﻷﻓﻜﺎر
اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻹﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ..
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق« .وﺣﻴﻦ ﻳﻔﺮغ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻲ
ﻋﻦ أﻣﺠﺎده ،ﻳﻨﺒﻪ ﺿﻴﻔﻪ إﻟﻰ أن »اﻟﻌﺸﻴﺮة ﻻ ﺗﺮﺿﻰ إﻻ
ﺑﺈﻛﺮام اﻟﺨُﻄّﺎر )اﻟﻀﻴﻮف( ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ« ،ﻓﻼ ﻳﺘﺮك ﻟﻪ
اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻮداع وﻻ ﻓﻲ إﻛﻤﺎل اﻟﺠﻮﻟﺔ ،وﻻ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎء
اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ،وﻳﺠﺒﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﺘﻨﺎول
»ﺟﺪر اﻟﺘﻤﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﺐ« )أرز وﻣﺮق( اﻟﺬي ﻳﺤﺒﺬ أﻛﻠﻪ
ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ ،ﻷنّ »اﻟﺨﺎﺷﻮﻛﺔ« )اﳌﻠّﻌﻘﺔ( ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﻣﺬاﻗﻪ.

اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ واﻹﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ،وﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﻨﻴﺔ
وﻳﺴﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻴﻜﻬﺎ ﺗﺘﺴﻠﻞ رواﺋﺢ
اﻟﺨﻤﻮر واﻟﻠﻬﻮ ،وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺎت واﻟﻠﻄﻤﻴﺎت
ﺑﺎﻟﻘﺪر ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨﺎء
وﺣﻠﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮ واﻷدب واﻟﺤﺎﻧﺎت اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ واﳌﺴﺘﺘﺮة.
زرتُ اﻟﻨﺠﻒ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ أﺗﺨﻤﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻳﺎ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
ﻋﻦ ﻧﺎﺳﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،وﻋﺸﺖُ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ
وادﻋﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻴﺮ وﺟﻪ ﺟﺪي )اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎﻧﻲ ﻓﺤﺺ(،
ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻳﺤﺪﺛﻨﻲ ﻋﻦ ﺷﻮﻗﻪ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ.
زرﺗﻬﺎ ﻣﺘﺘﺒﻌﺎً أﺛﺮه ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺮة واﻟﺤﻮزة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
وﺑﻴﻮت اﳌﺮاﺟﻊ واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻷدﺑﻴﺔ وﺣﻲ أﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ ،وﻓﻲ
ﻣﺬاق »اﻟﻘﻴﻤﺔ« و«اﻟﻔﺴﻨﺠﻮن« اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻌﺪﻫﻤﺎ ﺟﺪﺗﻲ،
وﻓﻲ ذﻛﺮﻳﺎت أﻣﻲ )اﻟﺘﻲ وﻟﺪتْ ﻫﻨﺎك( وإﺧﻮﺗﻬﺎ ،ﺻﺒﻴﺔ
ﺣﻔﺎة ﻳﻠﻌﺒﻮن ﻣﻊ أﺗﺮاﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻦ اﻟﺤﻀﺮة ،وﻳَﻌﺪون
اﻟﺠﻨﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮف ﺣﻮل اﳌﻘﺎم ﻗﺒﻞ ﻣﻮاراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة
وادي اﻟﺴﻼم.
ﻟﻠﻨﺠﻒ ﻣﺪاﺧﻞ ﻛﺜﻴﺮة ،ودروب ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻔﺮﻋﺖ وﺗﺸﻌﺒﺖ
ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻬﺎ وﺟﻮﻫﺮﻫﺎ وﻋﻠّﺔ وﺟﻮدﻫﺎ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﺮﻗﺪ
ﺳﻴﺪ اﻟﻜﻼم واﻟﺒﻼﻏﺔ .وﺣﻮل ﻣﺮﻗﺪه ،ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺒﻴﻮت
واﳌــﺪارس ودور اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻜﺘﺒﺎت وﻣﻨﺎزل اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ،
وﺗﺘﺰاﺣﻢ اﻷﺳﻮاق ،وﺗﺴﺘﻮي اﻟﻄﺮﻗﺎت ﺑﻜﻞ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت،
وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﻨﻮاﺣﻲ واﻷﺣﻴﺎء ،وﺗﻨﻤﻮ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺗﺘﺴﻊ،
ﺗﺤﺘﻀﻦ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ وﺗﻔﺘﺢ ذراﻋﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ.

ﻋﺎﺻﻢ ﺗﺮﺣﻴﻨﻲ

ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة/اﻟﻌﺮاق

ﺣﻠّﻮا ﻋﻨﻬﻢ!
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺎت ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻀﻐﻮط ﺷﺪﻳﺪة واﺿﻄﻬﺎد،
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،وإﻧّﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺣﻤﺎس ﻓﻲ ﻏﺰة! ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ،وﻫﻲ
ﺗﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن ،ﺳﻮاء أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ
أو ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ودراﺳﺎت ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع ﻛﺎﺋﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ..وآﺧﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺪر ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻋﻦ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ واﺗﺶ.
ﺗﻜﻔﻲ أﺳﺒﺎب ﺳﺨﻴﻔﺔ )ﺣﻘﺎً!( ﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ أو اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﺄن ﻳﻨﺘﻘﺪ أﺣﺪﻫﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻟﻔﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻦ إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،أو أن ﻳﻨﺸﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺻﻮرة ﻻﻣﺮأة ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت
اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ،أو أن ﺗﻘﻮل ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ إن ﺳﻮء اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﺎم ﻫﻮ ﺳﺒﺐ

وﻓﺎة ﻃﻔﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻮﻻدة ..ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻴﺲ اﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض،
وأنّ اﻟﺠﻮع واﻹﻫﻤﺎل ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﺷﺘﻰ اﻟﻨﻮاﻗﺺ .وﻟﻌﻞّ اﻟﻘﺼﺪ ﺗﻔﻮﻳﺖ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﺗﺔ اﻷﻋﺪاء )ﺳﻮاء إﺳﺮاﺋﻴﻞ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة(،
أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﺘﺮ وﻋﺪم اﻻﻧﻜﺸﺎف أﻣﺎم اﻟﻐﺮﺑﺎء ،أو اﻟﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻷﻣﺔ
واﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻬﻮﻳﻨﻬﺎ ..وﻫﻲ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻻت وﺗﻮردﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻦ وﺑﺎﺣﺜﻴﻦ،
وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻬﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﺤﺴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﻣﻮرﺳﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ أو ﻣﻦ ﺧﻼل أﻏﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻔﻼت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻜﺮه
ﻛﺜﻴﺮاً ﺗﻬﻤﺎً ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أو اﻟﻔﺴﺎد ..ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ

اﻋﺘﻘﺎﻻت وﺗﻌﺬﻳﺐ )»ﻻﻳﺖ« واﻟﺤﻖ ﻳﻘﺎل ،ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻮم أو اﻟﻀﺮب أو
اﻟﺮش ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ ﺛﻢ اﻟﺒﺎرد ..ﻻ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﻳَﻘﺘﻞ ،واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ( ،ﻋﻠﻤﺎً أن اﻟﺴﻠﻄﺔ
وﺑﻤﺎ أﻧﻬﺎ »دوﻟﺔ« وﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﻋﻀﻮ وﻟﻮ ﻣُﺮاﻗِﺐ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ،وﻣﻮﻗِﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮاﻫﺎ ..أي أﻧﻬﺎ
»ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ« وﺗﻌﺮف »ﺗﻘﻨﻴﺎت« اﻷﺻﻮل ،ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺰاﻋﻢ ﺑﻼ
»ﺷﻜﻮى رﺳﻤﻴﺔ«!
أﻻ ﺗﻜﻔﻲ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺬاﺑﺎﺗﻬﻢ؟ أﻻ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ؟ ﺣﻠّﻮا
ﻋﻨﻬﻢ!

ﻧﻬﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎل
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أﺿﻌﺎف ﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺑﻌﺪ
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
أﻳﻀﺎً ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٢٠ﺟﻨﻴﻬﺎً ،وأﻣﺎ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻴﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  ٥٠و ٥٠٠ﻛﻴﻠﻮواط ﺳﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزل اﳌﺼﺮﻳﺔ.

ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﺮّس وﺿﻌﻴﺔ دُﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮأة
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻧﺸﺮ
»اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮه
ﻋﻦ »ﺻﻮرة اﳌﺮأة ﻓﻲ دراﻣﺎ رﻣﻀﺎن .«2016
ﺗﻨﺎول اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  28ﻣﺴﻠﺴﻼً اﺧﺘﻴﺮت
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺎت،
وﺗَﻀﻤّﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻟﻬﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﺪﻣﺖ
ﺻﻮرة ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة واﺣﺘﻮت
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴّﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ .وﻫﻲ
اﻧﺘﻘﺎدات ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻜﺮر ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ.
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮأة ﻟﻠﻌﻨﻒ اﳌﺎدي أو اﳌﻌﻨﻮي
أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ 1607 ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﻮرس ﻣﻌﻈﻤﻪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﺎل ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟــﺰوج .وﻗﺪ
ﻇﻬﺮت اﳌــﺮأة ﻛﺜﻴﺮاً ﻓﻲ أدوار اﻟﺮاﻗﺼﺔ،
ﻓﺘﺎة اﻟﻠﻴﻞ ،اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺨﺎﺋﻨﺔ ،اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻄﻒ اﻟﺰوج ﻣﻦ زوﺟﺘﻪ ،اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺮﻳﺔ ،اﻷم
اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺑﻲ أﺑﻨﺎءﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ .وﻛﺜﺮت
ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﺮي واﻹﺛﺎرة واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ
واﻷﻟﻔﺎظ ﻏﻴﺮ اﻟﻼﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻦ اﳌﺮأة ،إذ
ﻟﻮﺣﻆ ﻛﺜﺮة اﻟﺴًﺒﺎب ﺑﺎﻷم .ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺮوﻳﺞ
ﻟﻔﻜﺮة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺮأة
دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ ،وﻋﺮض اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻣﻘﺒﻮل،
إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ
ﺧﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮأة ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ
ﻹﻫﻤﺎل أزواﺟﻬﻦ ﻻﺗﺨﺎذه ﻣﺒﺮراً ﻟﻠﺨﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺰوﺟﻴﺔ .واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﻟﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺎزل اﻟﻔﺎرﻫﺔ واﻟﺴﻴﺎرات
واﳌﺠﻮﻫﺮات ،ﻣﻊ ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﺨﻤﻮر
واﳌﺨﺪرات واﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
وﻟﻌﺐ اﻟﻘﻤﺎر .وإﻟﻐﺎء ﻓﻜﺮة وﺟﻮد ﻗﻴﻢ وأﺧﻼق
ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻔﻜﺮة
ﻋﺪم أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﺳﺮي ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ داﺋﻤﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة داﺧﻞ اﻷﺳﺮة.

ﺗﺪﻫﻮر ﻋﺎم

اﳌﺨﺮﺟﺔ إﻧﻌﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ »ﻫﻲ
واﳌﺴﺘﺤﻴﻞ« و«ﺿﻤﻴﺮ أﺑﻠﺔ ﺣﻜﻤﺖ«
و«ﻗﺎﺳﻢ أﻣﻴﻦ« و«ﻣﺒﺎراة زوﺟﻴﺔ« وﻏﻴﺮﻫﺎ،
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﺻﻮرة اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺪﻫﻮر ﻋﺎم ﻟﻠﺪراﻣﺎ وﺳﻴﺎدة اﳌﻨﻄﻖ
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻳﻠﻬﺚ وراء اﻹﺛﺎرة وﻣﺎ ﻳﺠﺬب
اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وﺳﻴﻄﺮة اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎدر.
ﺗﻘﻮل :ﻟﻠﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺤﻈﻰ
ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻷﺳﺮة
ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول ،وﻳﻌﺮض ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً،
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﻟﺤﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪم ،وﻟﻪ دور ﺧﻄﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،وﻳﺄﺧﺬ اﳌﺘﻠﻘﻲ
ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ .ﻟﻜﻞ
ﻫﺬا ،ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻗﻴﻢ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
وﺗﺼﻒ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪراﻣﺎ :ﺻﺮﻧﺎ ﻧﺮى
ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ إﺑﻬﺎراً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺼﻮرة ،وﻫﺬا ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺘﻪ .وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ
ﻣﺨﺮﺟﻮن ﺟﻴﺪون وﻣﻤﺜﻠﻮن ﻳﺆدون أدوارﻫﻢ
ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ،ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ
اﻟﻨﺺ .ﻫﻨﺎك ﻓﻘﺮ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر ﻳﺘﻀﺢ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﻣﻜﺮرة ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ
ﻋﻦ أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﻋﺮﺑﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ ،أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
وﺗﺮﻛﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ،دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺗﻨﺎول ﳌﺸﻜﻼت ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ،وﻣﻦ
ﺛﻢ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ »ﺟﻌﺠﻌﺔ ﺑﻼ ﻃﺤﻦ« .وﻓﻲ
أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة ﻳﻜﻮن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ
»اﻟﻨﺠﻢ« أو اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ دور اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ »ﺗﻔﺼﻴﻞ« اﻟﺪور
اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪه ﻫﺬا اﻟﻨﺠﻢ.
وﺗﺘﺴﺎءل :ﻫﻞ اﻟﻬﺪف ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻮاﻗﻊ
أم ﺗﻐﻴﻴﺮه؟ اﻟﺪراﻣﺎ واﻟﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﺑﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺘﻢ
وﻓﻖ رؤﻳﺔ وﺑﻬﺪف اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺬوق اﻟﻌﺎم،
وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ .ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻠﺪراﻣﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﺟﺪاً
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮل اﳌﺘﻠﻘﻴﻦ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻷن ﻫﻨﺎك
ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر اﻟﻘﺒﺢ واﻟﺴﻮء واﻟﺴﻮﻗﻴﺔ،

ﺗﺎﻧﻴﺎ اﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ـ ﺳﻮرﻳﺎ
وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﺳﻠﺒﻴﺔ دون أن ﻳﻜﻮن
ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎدل ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﻤﻮذج
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ .ﻛﺎن ﻳﻘﺎل
داﺋﻤﺎ »اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﻄﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي« ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺪراﻣﺎ اﻵن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﳌﺄﻟﻮف
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﺪ
ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻣﺠﺴﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ.

»اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ« ﻓﻲ ﻗﻔﺺ اﻻﺗﻬﺎم

ﻫﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ
أﻧﺘﺠﺖ ﻓﻲ »ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺪﻫﻮر«؟ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺪراﻣﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪم ﺻﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮأة؟ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺴﻠﺴﻼت
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪر
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ »اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ« ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪم اﻵن ،إﻻ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪم
ﺻﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة .ﺗﺤﻀﺮ ﻫﻨﺎ دراﺳﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ زﻏﻠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ
ﻋﻤّﺎن ﺑﻌﻨﻮان »ﺻــﻮرة اﳌــﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪراﻣﺎ اﳌﺘﻠﻔﺰة« ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﺎم
 .1996ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ

واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺧﻠﻮ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﺜﻼً ﻣﻦ أﻋﻤﺎل أﻧﺘﺠﺖ
ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة وﻧﺎﻟﺖ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة
وﺻﺎرت ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻬﺎ ،ﻷن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ،إﻻً أنّ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣﻬﻤﺔ وﻛﺎﺷﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﺗﺆﻛﺪ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أنّ ﺻﻮرة اﳌﺮأة ﺟﺎءت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
)ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﺗﻘﺪم ﻧﻤﺎذج ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ
وﻣﺤﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻸﻓﻀﻞ(.
ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺟــﺎءت أﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻟﻠﻤﺮأة اﻷﻣﻴﺔ )36.9
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ( .وإذا أﺿﻔﻨﺎ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ـ
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ــ ﻧﺴﺒﺔ »ﻏﻴﺮ واﺿﺢ«
) 14.4ﻓﻲ اﳌﺌﺔ( ،أي ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
ﺑﺄيّ ﻧﺸﺎط ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺜﻘﻔﺔ أو ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ،
ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ .وﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
)ﻛﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ أو
اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو
ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻨﻴﺔ ..إﻟﺦ( ﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺎرس
أﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  88ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻴﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ »ﺻــﻔــﺮاً« ﻓﻲ
ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل .واﻧﺤﺼﺮت
ﻧــﺸــﺎﻃــﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ:
اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻨﺰﻟﻲ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﺄﻣﻮر اﻷﺳﺮة ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﻇﻔﺔ أو ﻋﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺑﺎﳌﻼﺑﺲ
واﳌﺎﻛﻴﺎج وﺗﺼﻔﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ.
وﺗﻤﺜﻠﺖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ زوج ،إرﺿﺎء
اﻟﺰوج واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ وإﺳﻌﺎد وإرﺿﺎء أﻓﺮاد
اﻷﺳﺮة ،اﳌﻬﺎرة ﻓﻲ اﻹدارة اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ،اﻟﻐﻨﻰ
اﳌﺎدي .وﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرة اﳌﺮأة اﳌُﻀﺤّﻴﺔ ﻣﻦ

ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻼت رﻣﻀﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم،
أﺣﺼﻴﺖ  ١٦٠٧ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗﻌﺮّﺿﺖ
ﻓﻴـﻬـﺎ اﳌــﺮأة ﻟﻠــﻌـﻨـﻒ اﳌــﺎدي
أو اﳌﻌـﻨـــﻮي أو ﻟﻜﻠـﻴــﻬـﻤـﺎ..

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن اﻷردﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  1992إﻟﻰ ،1994
وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  32ﻋﻤﻼً ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﺔ
) (15وأردﻧﻴﺔ ) (10وﺳﻮرﻳﺔ ) ،(8ﺣﻴﺚ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮن  187ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ،ﳌﻌﺮﻓﺔ
أﺑﻌﺎد اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪة ،ﻧﻔﺴﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ

أﺑﺮز اﻟﺼﻮر ،ﻓﺎﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﺮأة
ﻓﻲ أﻳﺔ ﺑﻴﺌﺔ وﻓﻲ أي ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻲ
أي ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ،ﺳﻮاء ﺑﺮاﺣﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو
اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ،أم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل ،أم ﺑﺄﻣﻮال
ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ،أم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﺗﻘﺎس
ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮأة وﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻤﺪى
ﺗﻀﺤﻴﺘﻬﺎ وﻧﻜﺮاﻧﻬﺎ ﻟﺬاﺗﻬﺎ.

ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﻨﻘﺼﻬﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻜﺮ واﳌﻌﺮﻓﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧّﻬﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .وﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ،وﺑﺪوﻧﻪ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻋﺎﻟﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻛﻤﺎ أﻧّﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو إدارة أﻣﻼﻛﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ .وﻫﻲ
ﺗﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎل اﻟﺨﺎص واﳌﺠﺎل

ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺰوﺟﺎت رﺑﺎت ﺑﻴﻮت ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﺣﻴﻦ
ﺗﺼﺮ اﻟــﺰوﺟــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻮر ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰة وﻏﻴﺮ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﻓﻖ
ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ .واﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ .ﻓﺎﻟﺤﻞ اﻟــﺬي ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻟﺪراﻣﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ،ﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﺮأة
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻣﺰدوج ﻫﻮ إﻣﺎ اﻟﻄﻼق أو
اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﺒﻴﺖ واﻟﺰوج واﻷوﻻد .واﻟﻔﺘﻴﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺎت ﻳﺬﻫﺒﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻋﺮﻳﺲ ،واﻟﺒﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ
دوّاﻣﺔ إﺷﺒﺎع اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ،
دون أن ﻧﻌﺮف ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ .وﻛﺎن ﻋﺪد
ﻣﺮات اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ »ﺣﺮﻣﺔ« ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻪ.
وﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة :اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﻄﺎﻋﺔ
واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺌﺔ،
وﺿﺮورة اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺮﺟﻞ ،ﻓﻤﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮأة ﻣﻦ
ﻣﻜﺎﻧﺔ زوﺟﻬﺎ وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
ﺑﺮﺟﻞ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﺪ ﻟﻠﻨﺪ،
ﺑﻞ إن اﳌﺮأة ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﺤﺪده ﻟﻬﺎ
اﻟﺮﺟﻞ ،ﻓﻬﻲ داﺋﻤﺎ ﻣﻘﻬﻮرة وﻣﻐﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
أﻣﺮﻫﺎ.
أﻣّــﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﻣﺬﻋﻨﺔ وﺧﺎﺿﻌﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻛﻴﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وإﻧﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ أﺑﺎً وزوﺟﺎً وأﺧﺎً .وﻫﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ
اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻓﻌﻮاﻃﻔﻬﺎ

ﺻﻮرة اﳌﺮأة ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﻠﺴﻼت
ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋـﻦ اﻟﻮاﻗـﻊ اﻟﺤﻘـﻴـﻘﻲ
ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ اﳌﺠـﺘـﻤﻊ اﻟﻌـﺮﺑـﻲ

اﻟﺼﻮرة اﳌﻘﺪﻣﺔ

اﳌﻨﺰﻟﻲ وﻻ ﺗﻜﺘﺮث ﺑﻤﺸﻜﻼت اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وﺗﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ دراﻣﺎ »آن اﻷوان« ﺗﺄﻟﻴﻒ
اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺳﻜﻴﻨﺔ ﻓﺆاد ،ﻓﻬﻲ »اﻟﻮﺣﻴﺪة ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء ،وﺗﻘﺘﺮح
اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻟﻦ
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻣﻤﻜﻨﺎ دون اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮأة«.

ﻣﺎ اﻟﺤﻞ؟

ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺻﻮراً إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺴﺎء وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎﻋﻬﻦ ﻓﻲ
اﳌﺠﺘﻤﻊ إذاً ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ »اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء« .ﻓﻜﻴﻒ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ؟
وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎد دراﻣﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻸﻣﺎم
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ؟
ﺳﺆال ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎش واﻟﻄﺮح اﻟﺪاﺋﻢ إذ
»ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ إﺣــﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﻠﻮك اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ اﳌﺮأة دون أن ﺗﺪﻋﻢ
اﻟﺪراﻣﺎ ذﻟﻚ« ﻛﻤﺎ أﻛﺪت د .ﻣﺎﻳﺎ ﻣﺮﺳﻲ
رﺋﻴﺴﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮأة أﺛﻨﺎء اﳌﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﻛﺜﻴﺮون ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻌﻮدة دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪراﻣﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺣﻼ ﺳﺤﺮﻳﺎً
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻠﺒﻌﺾ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أﻳﻀﺎً ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
ﺗﺤﻮل اﻟﺪراﻣﺎ إﻟﻰ »ﺳﻮق« ﺗﻨﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﳌﻼﻳﻴﻦ
)ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺴﻠﺴﻼت رﻣﻀﺎن
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.5ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ 70 ،ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﺟﻮر اﻟﻨﺠﻮم( ،ﻛﻤﺎ أن
اﳌﺴﻠﺴﻼت اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
ﺳﻴﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ـ ﻣﻤﺎ
ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ ـ
ﻗﺪﻣﺖ أﻳﻀﺎ ﺻﻮرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة.
وﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﻌﺮف أن ﻣﺴﻠﺴﻞ
»اﻟﺤﺎج ﻣﺘﻮﻟﻲ« ﻛﺎن ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن اﳌﺼﺮي
ﻋﺎم .2001
ﺗﻌﻮّل ﻛﻮﺛﺮ اﻟﺨﻮﻟﻲ ،اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺈﺣﺪى
ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺮأة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺬي
ﺑﺎت ﻳﻤﺜﻞ أداة ﺿﻐﻂ ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﻈﻤﺎت أو ﺣﺘﻰ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻟﻠﺘﺼﺪي
ﻷي إﺳﻔﺎف أو اﺑﺘﺬال ،وﺗﺮى أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﺻﻮرة اﳌﺮأة ﻓﻲ
اﻟﺪراﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻟﻔﺘﺢ
ﺣﻮار ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪراﻣﺎ ،ﻣﻦ
ﻛﺘّﺎب وﻣﺨﺮﺟﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻋﺒﺮ ﺟﻠﺴﺎت أو
ورش ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ »ﻣﺪوﻧﺔ
ﺳﻠﻮك« ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﳌﻨﻊ أي اﻧﺘﻬﺎك
أو ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ .وﻟﻜﻦ إﻟﻰ
أي ﻣﺪى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺻﻨﺎع اﻟﺪراﻣﺎ
ﳌﺒﺎدرات ﻛﻬﺬه؟ وإﻟﻰ أي درﺟﺔ ﺳﻴﻜﻮن
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻮار؟ وﻫﻞ
ﺳﻴﻈﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود »اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء« ،أم
ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺧﻠﻖ »اﺗﺠﺎه«
ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻷي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﺪراﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ
اﳌﺮأة ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ؟

ﻣﻨﻰ ﻋﻼّم

ﻛﺎﺗﺒﺔ وﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ

رﻳﺎﺿﺔ »ﻗﻠْﺐ اﻟﺴﺘﺮة« :ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
ﻣﺎﻟﺖ اﻟﻮﺟﻮه أﻟﻒ ﻣﺮّة وﻣﺮّة ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم ﺛﻮرة »ﻳﻨﺎﻳﺮ
 .«2011اﺳﺘﺪار اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﺟّﻬﺎً ﻇﻬﺮه ﻧﺤﻮ أﻓﻜﺎر ﺗﺒﻨّﺎﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺨﻠّﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻋﻤّﺎ اﻋﺘﻨﻘﻮا ،ﺛﻢ ﻋﺎدوا ﺛﻢ ﺗﺨﻠّﻮا ..ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻈﺮف .وﻟﻌﻞّ
اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻤﺘﺪّ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻢ ﻳﺘﺮك ﻟﻠﺰﻳﻒ ﻣﻜﺎﻧﺎً
ﻳﺴﺘﺘﺮ ﺑﻪ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺘﻠﻮّن ﻋﻠﻨﻴّﺎً دون أن ﻳﺘﻜﺒّﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ذﻟﻚ اﻟﻌﻨﺎء اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻲّ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﳌُﻌﻠﻦ .ﻇﻬﺮ »اﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻳّﻮن« اﻟﺠﺪد
وﺳﻄﻊ ﻧﺠﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺘﺼﺪّﻳﻦ ﻟﺤﻜﻢ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺤﺴﺒﺔ وﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻌﻤﻠﻖ
اﻟﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2012وﺑﻤﻮازاة
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻟﻠﺤﻜﻢ .وﻫﻨﺎ ﺑﺪأت ﺣﻤﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻜﺘﺎب واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﳌﻬﺎﺟﻤﺔ وﺗﻔﻨﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺤﺘﻜِﺮ
ﻟﻠﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق ،واﳌﺘﻄﻠّﻊ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻨّﻴّﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺴﻴﺪ ﺣﻠﻤﻲ اﻟﻨﻤﻨﻢ ،رﺋﻴﺲ
دار اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ووزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،و«اﻟﻜﺎﺗﺐ واﳌﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي
اﳌﺆﻗﺖ« ،ﻛﻤﺎ ﻟﻘّﺒﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﻴﻦ اﳌﺼﺮﻳﻴﻦ.
ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ،2012ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ »ﺟﻤﺎل ﻋﻴﺪ« ﻛﺘﺎب »اﻟﺤﺴﺒﺔ وﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ« ﳌﺆﻟﻔﻪ ﺣﻠﻤﻲ اﻟﻨﻤﻨﻢ ،ﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﺻﻴﻞ
وﺟﺬر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻐﻮّل اﻟﺤﺴﺒﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟّﻒ واﳌﻔﻜّﺮ ﻓﻲ

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻓﻜﺮه وﺗﻘﺪﻳﻢ إﺑﺪاﻋﻪ ،ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت دﻳﻨﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺼﺎدر ﺣﺮﻳّﺔ
ﻃﺮح اﻟﺮؤﻳﺔ وﻋﺮض اﻹﺑﺪاع .وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺘﻄﻮر
ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﺠﺎري ﺧﺎص ﺑﺴﻮق اﻷدب إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ
ﻓﻲ اﳌﺤﺘﻮى ،وﻧﻘﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻮﺿﺤﺎً ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﺮﻓﺾ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ واﻹﺑﺪاع ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻟﻨﻤﻨﻢ إﻟﻰ
اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻮزاري ﺑﺪﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﻓﻲ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ اﻹﺧﻮان ذاﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ اﻷﺷﻬﺮ واﻷﺑﺮز واﻷﻛﺜﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻹﺑﺪاع.
ﻓﻔﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﻤﻨﻢ ،ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺼﺮي »إﺳﻼم اﻟﺒﺤﻴﺮي«
ﺑﺘﻬﻤﺔ ازدراء اﻷدﻳﺎن ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻟﻴﻘﻀﻲ اﻟﺒﺤﻴﺮي
ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ دون أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﺎً ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ
ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ،واﻟﺬي اﻗﺘﻄﻊ ﻣﻦ وﻗﺘﻪ اﻟﺜﻤﻴﻦ ﻛﻲ ﻳﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪاً ،وﻳﺼﺪره ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﺟﺰءً ﻣﻨﻬﺎ اﻵن.
ﻗﺒﻞ »اﻟﺤﺴﺒﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ« ﺑﻌﺎم واﺣﺪ ،وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن وﺻﻮل اﻹﺧﻮان
اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻫﻮ أﻗﻮى اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎرﺑﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ آﻧﺬاك ،ﺳﻨﺠﺪ أن اﻹﻟﻬﺎم اﻟﺬي ﻫﺒﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ
اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي ﻟﺪى اﻟﻨﻤﻨﻢ ﻛﺎن ﻗﺪ أوﺣﻰ ﻟﻪ ﺑﺄن ﻳﺼﺪر ﻛﺘﺎﺑﺎً ﺑﻌﻨﻮان »ﺣﺴﻦ
اﻟﺒﻨّﺎ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ أﺣﺪ« .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،وﻣﻊ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﻮﺻﻮل اﻹﺧﻮان

إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎم ﻣﻊ اﻟﺴُﻠﻄﺔ وﻗﺘﻬﺎ ،ﻗﺮر اﳌﺆﻟﻒ أن ﻳﺒﺮز ﻣﺎ أﺳﻤﺎه
ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ ﳌﺆﺳﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ،وأن ﻳﺘﻨﺎول ﺳﻴﺮﺗﻪ ﻣﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻴﺎدي ،ﻣﺘﺠﺎﻫﻼً دور اﻟﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﳌﺤﺘﻜﺮة ﻟﻠﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺮدد داﺋﻤﺎً .وﻫﻮ أﻣﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
ﻗﺪّم ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺄﺣﺪ اﳌﻨﻘِﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷدﺑﻲ.
وﺑﺎﳌﺮور اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮة اﻟﺮﺟﻞ ،ﺳﻨﺠﺪ أن ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ وﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻻﻣﺘﻄﺎء ﺟﻮاد اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻹدارة اﻟﺸﺄن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺑﺎﻟﺒﻼد ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮم ﺣﻮل دور اﻷزﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﺪﺧﻠﻪ
ﻛﺠﻬﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻢ ،ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻳﺔ ﻛﺎﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻫﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ
وزﻳﺮاً ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﻴﺮي وأﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺣﻴﻨﻤﺎ
أﺻﺒﺢ ﻣﺘﻮاﻃﺌﺎً ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻣﻨﺎﻗﻀﺎً ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﻳﻘﺪّم ﻧﻔﺴﻪ وﻓﻜﺮه ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ.
وﺣﻴﻦ ﻋﺒّﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻌﻮدي ﺟﻤﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ﻣﺮة ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ
ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻨﻤﻨﻢ ﺑﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺠﻮﻣﻪ
اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﻫﺎﺑﻲ و«ﺗﻄﺎوﻟﻪ« ـ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه ـ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ
اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ واﻟﺮدّة اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،أﺟﺮى اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

)»اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎءً«( ﻣﻌﺘﺮﺿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﳌﺼﺮي ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن أﺣﺪ اﳌﻘﺮّﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎً
أنّ ﺻﻤﻴﻢ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻫﻮ ﻧﻴﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،وأﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘﻄﺮق ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ،وﻳﺮﻓﺾ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﳌﺼﺮﻳﺔ .ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻨﻤﻨﻢ
ﻟﻀﻢ اﻟﺠﺰر اﳌﺼﺮﻳﺔ »ﺗﻴﺮان وﺻﻨﺎﻓﻴﺮ« إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﻋﻼن
ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزارة ﻳُﺒﺮِز ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أﺣﻘﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ
اﻷرض اﳌﺼﺮﻳﺔ .اﻟﺨﺒﺮ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام ..وﻛﺄﻧﻪ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ذاك
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺮﻓﺾ اﻟﺘﺎم ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻼده ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺴﻌﺔ ﺻﺪر ﺑﺎﺳﺘﻴﻼء اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻠﻚ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺮاب اﻟﻮﻃﻦ.
ذﻟﻚ »اﻻﺿﻄﺮاب« ﻛﺎن ﻣﺤﻴّﺮاً وﺻﺎدﻣﺎً ،وأﺛﺎر ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ .ﻳﺘﺼﻮّر
اﳌﺮء أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ــ ورﺑﻤﺎ أﻛﺜﺮ ــ ﻳﻮد ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
أن ﻳﺘﺴﻠّﻖ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻛﺒﺮ اﳌﻜﺎﺳﺐ ..وﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻳﺮاﻗﺐ
اﳌﻮﻗﻒ ﺳﻮى اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﺸﺄن اﻟﻌﺎم اﳌﺼﺮي وﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ.
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مليار برميل من النفط و 2.13تريليون
متر مكعب من الغاز الطبيعي كميات
االحتياطي املتوفرة في حوض املتوسط التي تسعى
إسرائيل للحصول على ترخيص جديد للتنقيب عنها!

قـضـيــــة

األشرفية ..في حلب

هي هضبة خارج مدينة حلب القديمة ،كما خارج
توسّعها املُطّرد الذي بدأت بواكيره في منتصف القرن
التاسع عشر ،مما يحيل نشوءها إلى منظومة الضواحي
املدينية الطارئة .تقع إلى الجهة الشمالية الغربية
للمدينة ،حملت ببدايتها اسم «الداوودية» ،كإحالة
افتراضية إلى اسم الوالي العثماني  -األرمني داوود باشا،
الذي حكم ملدة متصرفية جبل لبنان .وكانت من األماكن
التي توطّنت فيها أقسام من قوافل املهجرين األرمن،
الناجين من حرب اإلبادة عام  .1915اختار الضباط األملان،
في املرحلة السابقة على الحرب العاملية األولى موقعاً مرتفعاً
إلى غربها ،ليشيدوا فوقه ثكنة عسكرية عرفت شعبياً
باسم «قشلة األملان» ،وتحوّل اسمها في زمن الحق إلى
ثكنة «طارق بن زياد».
حملت هذه الضاحية الشعبية لزمن غير قصير ،هوية
اليسار األرمني الذي أطلق على الحي اسم «البولشفيك
داغ» ،أي جبل البالشفة ،وطاملا تزيّن بالرايات الحمر،
كشكل شعبي عبّر عنه هذا االنتماء السياسي ،باآلمال
الواسعة التي فتحها أمام الشعوب املضطهَدة ،قبل أن
يقرر العديد من سكانها في أواخر الخمسينيات وبدايات
الستينيات ،التهيؤ لهجرة اختيارية جديدة باتجاه أرمينيا
السوفياتية ،أو االنتقال إلى أحياء مُخدّمة ومنظمة وقريبة
من مركز املدينة ..بمرور السنوات زالت آثار حضور هؤالء
من الشوارع ..كنائس غير باذخة ،دور أيتام ،مدارس
إلخ ..جرى بيعها بالتتابع وشُيّدت مكانهم عمارات،
وبقيت بضعة بيوت متقشفة ومعمل كبير لحياكة
األقمشة وصباغتها لصاحبيه برصوميان ـ كردويان ،أُمِّم
في الستينيات ،وتوقف عن العمل في ما بعد.
دير ومدرسة «اآلباء املخيتاريان» بقي رابضاً في مكانه،
ومستمراً في أداء وظائفه التعليمية والتربوية ،في أول
الطريق الصاعد إلى الحي  -الهضبة ،مسوّراً بحجارة
نافرة ،منفتحاً على غابة صنوبر داخلية وفسحات للمالعب
والحدائق وأنشطة التالميذ.
كان الوصول إلى هذا الحي مضنياً ،وما من طريق إليه
سوى ذاك الذي يعبر من تحت جسر بساتين «الشيخ
طه» الذي أنشأته القوات األملانية في أوائل القرن العشرين
ملدّ سكة حديد القطار املتّجه نحو الشمال ،أو طريق «حول
املدينة» الذي أنشأته البلدية في عهد االنتداب الفرنسي
في أواخر الثالثينيات من القرن املاضي ،قبل أن يُفتح «نفق
تشرين» في أواسط الثمانينيات الذي وصل حي «محطة
بغداد» بالحي املستحدث في الفراغ العمراني بين هضبة
األشرفية وأحياء املدينة ،والذي حمل اسم «السريان
الجديدة» تمييزاً عن حي «براكات السريان» الرازح فوق
هضبة أخرى أقل ارتفاعاً ،حملت اسم املهجّرين السريان
من مدينة «أورفة» وبلداتها.
سكنَتْ في هذا الخالء بين األحياء لعقود عدة جماعات
من القرباط ،متنقلة بخيامها متبوعة بكالبها قبل أن
يستردّ أرضها مالك العقارات في حي السريان الجديد،
ويُدفع بها إلى حي توسع طرفي آخر ..يمكن اعتبار
هذه األحياء الجديدة التي امتدت على أطراف مدينة
حلب من ثمار الشرق العربي ما بعد الحرب العاملية
األولى ،بإباداتها الجماعية وتهجيرها القسري وانهيار
اإلمبراطورية العثمانية واقتسامها والوعود الكاذبة
لإلمبريالية البريطانية قبل اإلعداد للثورة العربية ،ومن
ثم اقتطاعاتها للجغرافيا وإعادة ترسيمها واقتسامها مع
اإلمبريالية الفرنسية والجمهورية التركية ،واقتالعهم
جميعاً للشعوب.
استقطب الحي في أواخــر الخمسينيات وأوائــل
الستينيات من القرن العشرين ،بدايات الهجرات من
قرى الريف الشمالي ،العربية والكردية ،ومن أحياء حلب
القديمة ،حيث وجد البعض أعماالً لهم في مصانع الغزل
والنسيج ومحالج القطن ومصابغ األقمشة ومقاشر
األرز التي بدأت تنتشر في منطقة «الليرمون» الصناعية
القريبة منه.
&&&
«كان ماركو بولو يصفُ أحد الجسور ،حجراً حجراً،
فسأله قبالي خان:
ـ ولكن ،إلى أي من هذه الحجارة يستند الجسر؟
ـ الجسر ال يستند إلى هذا الحجر أو ذاك ،بل إلى القوس
الذي تصنعه الحجارة.
بقي قبالي خان صامتاً ،مفكراً ،ثم أضاف:
ـ ملاذا تحدثني عن الحجارة؟ القوس هو ما يهمّني.
ـ دون الحجارة ال وجود للقوس»«( .املدن املتخيّلة»،
ايتالو كالفينو).
ال يستغرق الوصول إلى األشرفية في هذه األيام زمناً
طويالً  .الشوارع غير مزدحمة ،لكن تبقى الحواجز
العسكرية التي يتوجب التمهل قبل الوصول إليها
والتوقف عندها ،كما االلتزام بما تطلبه ،من تقديم
البطاقات الشخصية وفتح مخزن السيارة ،كما االلتزام
بجهة السير التي تحدّدها.
األعالم التي ترفرف في األمكنة العالية ،تشير إلى القوّة
املسيطرة تحتها :علم الجمهورية العربية السورية في
الدوار األول والدوار الثاني بمحاذاة جامع السيد أحمد
البدوي وكراج عفرين واملنحدر املؤدي إلى مشفى شيحان
وثكنة املهلب بن صفرة ،بينما يبدأ حضور علم حزب
العمال الكردستاني بمحاذاة جامع صالح الدين األيوبي
باالتجاه املؤدي إلى عمق العشوائيات والسكن الشبابي.
تعود بعض العائالت إلى بيوتها ،تعمل على تنظيفها

فكـــرة

ماسبيرو:

ال مكان إلّ لـ«املطبالتية»

تمام عزّام ـ سوريا
بإقرارها الضمني لقبول حالة السكن الواقعي ،كأن تعيش
في البيت الذي خسر إحدى غرفه ،أو شرفته وعموم
أثاثه ..ال بأس ،هو خير من السكن في األقبية ،ومن دفع
إيجارات تتصاعد مع صعود صرف الدوالر وال تنخفض
بانخفاضه.
ال يمكن رصد التحوالت في «املزاج األيديولوجي» ،ألن
هذا يتطلب حواراً من الصعوبة الخوض فيه ،والجميع
يقولون كالماً ويخفون كالماً بمقداره ،ربما ألنهم يفتقدون
للحسّ املشترك الذي تدعمه الطمأنينة والثقة املتبادلة،
وحرية الكالم التي ال تستوجب عقوبة مؤجلة ..أو عاجلة.
ـ هل من قنص؟
ـ ال ..يمكن السير بأمان ،أمسى القناصة على مسافات
بعيدة من هنا ،لكن انتبهوا لأللغام وللقذائف التي لم
تنفجر ..وال تتجاهلوا العبور من أمام الحواجز لتحيّتها
وطلب اإلذن وطــرح االستفسارات عن املحظورات
والطرقات اآلمنة.
املتاريس عالية ،تحتاج جهداً لصعودها ،صنعتها
الجرافات اآللية بتدبير هندسي لتقطيع الشوارع
العريضة ،وإغالق كلي لألزقة الفرعية ،استخدمت لذلك
تالالً من أتربة ردميات العمارات املنهارة.
ـ انتبهوا ،التصوير ممنوع! أتى الصوت من داخل دكّان
مغلق .رآهم من أطلقه من ثقوب «درابية» الحديد ،في
حين أصوات املطارق ،صاعدة هابطة من جوف الدكان.
ـ ال أحد يصوّر ،ردّ الرجل املرافق على الصوت بصوت
عــالٍ ،وتابع بصوت خفيض :هؤالء شبيحة يكملون
سرقاتهم للدكاكين ..ال بد من عبور»الطلّقات» لالنتقال
من شارع إلى شارع .و «الطالقات» فتحات بين الدكاكين،
عبر منها املقاتلون وسيارتهم دون أن يراهم مقاتلو
الطرف اآلخر ،أو الطيران .مئات القذائف املصنوعة من
أسطوانات الغاز واألوكسجين التي لم تنفجر بتمام
قوتها ،مجمّعة في الدكاكين ..أرتال من «مدافع جهنم»
وهي من اإلضافات العقابية املستحدثة التي فات ذكرها في
«آداب الجحيم» الذي أنتجه الخيال القيامي  -العقابي
في العصور الوسطى .األبنية املائلة على بعضها ،الشرفات
املتالصقة بأرضها ،آثار الحرائق في الشوارع ..كلها بعد
الدوار الثاني .خراب أفران الكعك والحلويات ،ومحال من
كل صنف .عيادات األطباء ،مكاتب املحامين ،املستوصف
الحكومي ،املدارس ،املساكن..
ـ هل سيُعاد ترميم الحي؟ سؤال يضمر آماالً معقودة على
استرداد البيوت ،بما حملته من سنوات التعب والحرمان
الدخــار النقود ،ومجازفات تضع حــداً للعالقة بقرى
وبلدات مسقط الرأس ،تبدأ ببيع بضعة أشجار زيتون
واقتطاعات من األراضي الزراعية ،وتنتهي ببيع ما تبقى،
وإنجاز القطيعة التامة مع الريف.
ـ هدمه وإعادة إنشائه أقل كلفة من ترميمه ..ال يمكن
تقديم اإلجابة الحقيقية ،ملا سيسبّبه هذا الجواب من

إحباط نفسي ووجداني ملن قرّروا العيش على الوعود
واآلمال ..سيرمّم ببطء ،وقد يطول زمن الترميم ،ألن في
املدنية أحياء كثيرة حملت مصائر هذا الحي.
يتكاثر ذكر البالد األوروبية حين االستفسار عن عائلة
ما ..هذه في أملانيا وتلك في السويد ...وهؤالء غادروا من
العام األول إلى بلجيكا ..وآخرون استقروا في الضيعة
ولن يعودوا إلى هنا بعد أن شيّدوا أبنية وأعادوا إحياء
أراضيهم.
&&&
أوجدت االنتفاضة الشعبية الكردية  ،2004ندوباً في
العالقات بين سكان الحي (العرب واألكراد) ،اندرجت بين
التوجس الحذر وعدم املوثوقية املتبادلة ،وهي أخفض من
مسلكيّات أخرى أكثر حدّة وعنف برزت في حي «الشيخ
مقصود» ذي املالمح الكردية أيضاً ،وهذه آثار كان يمكن
تجاوزها بحلول سياسية تقف على فهم قضية الشعب
الكردي ،وبالحوار مع الجماعات السياسية التي تحملها.
توسّعت مشاريع خدمية كبرى ومتوسطة كاستثمار
للرأسمال الخاص ،في رغبة لخدمة الوافدين من األرياف
الكردية في حي تتكامل خدماته :مشافٍ ،محال بيع
املصوغات الذهبية واأللبسة و «جهازات» العرائس
واألدوات املنزلية والكهربائية واملطاعم ،كراج حافالت
خاص بقرى املناطق الكردية (عفرين وعين العرب) ،إطالق
أسماء الشوارع التجارية املعروفة في املدينة على شوارع
في األشرفية :شارع التلل وشارع العزيزية كناية عن أنه
بات عندنا «التلل» و «العزيزية» خاصتنا ..ترافق ذلك مع
التأكيد على الهوية القومية بإطالق األسماء الكردية على
األماكن االستثمارية التي تعود لألكراد.
برزت مظاهر ملموسة للنمو االقتصادي بعد االحتالل
األميركي للعراق .وبحيّ األشرفية ظهرت حالة غريبة عن
العمل السياسي السوري باملطلق :رفع العلم األميركي
في تظاهرة متواضعة ومحدودة األثر( ،في  .)2003تدفق
التجار من إقليم كردستان الذي حافظ على استقراره،
ووفرت قيادته األمان وشروط االستثمار وشركات نقل
البضائع وتأمينات التخزين واملصارف وشركات تحويل
األموال ،حيث باتت البضائع ترسل إلى العراق عن طريق
وسطاء اإلقليم الكردستاني ..مما قوّى الورشات الصغيرة
واملتوسطة العائدة ألصحابها من األكراد ،وانعكس على
أسعار العقارات بشكل ملموس ،فلم يعد القطاع من الحي
املمتد من دواره األول حتى دواره الثاني ،مكاناً مناسباً
لسكن فئات شعبية جديدة ،فأسعار البيوت واملحال
التجارية ،تماثل أسعار البيوت في األحياء الفخمة.
تحوّالت تشير إلى تنامي بورجوازية بهويّة كردية ،تعي
مصالحها ملقاربتها في املمكنات السياسية واحتماالتها
وحدودها املرسومة في املنطقة ،الرازحة أمام تجاذبين
قطبيين :الخيار الكردستاني ـ العراقي في أفقه التكيّفي
مع املشروع األميركي ،والخيار الكردستاني ـ التركي

الشعبي الراديكالي املحمول على برامج وممارسات حزب
العمال الكردستاني ..فضالً عن املشروع البورجوازي
الكردي املتّجه إلى االندماج مع املتحد الطبقي البورجوازي
السوري.
ـ هل يمكن العبور نحو «بني زيد»؟
ـ مستحيل.
ينتمي حي «بني زيد» الذي يشكل امتداداً عشوائياً
إلى الجهة الشمالية الغربية للمناطق الطرَفية في حي
األشرفية ،إلى أحياء هامش هوامش الضواحي .يمكن
اعتباره بعمومه منطقة مخالفات سكنية ،وتعدٍّ على
امللكيات العامة والخاصة .حاز على اسمه من الجماعة
الوافدة من قرى منطقة «السفيرة» الواقعة إلى الجنوب
الشرقي من مدينة حلب ،مدعمين بسالالت القرباط ،وكل
املطرودين من اختناقات التنمية الريفية ومآزقها املتجددة.
وال يمكن فهم التوسع التضخّمي في هذه األحياء الطرفية
من الضواحي ،إال بفهم املسألة الزراعية في مقاربتها
الرأسمالية ـ الكومبرادورية واتجاهها الحتمي نحو
طفيلية مدمّرة للقوى االجتماعية الحية ،مغلقة على نموها
وتطورها التي تهاوت من علياء غنائية رومانسية ووعود
األبوة الناصرية ـ البعثية إلى هاويات تراجيديا أحفاد
الساللة ذاتها :النمو السكاني ،انخفاض التعليم ،غياب
فرص العمل ،ضعف مردودية العمل الزراعي..
ـ أتسمحون لنا بالعبور إلى «السكن الشبابي»؟
سألوا حاجز «وحدات حماية الشعب» التابعة لالتحاد
الديمقراطي الكردستاني.
ـ ال..
وهذا مجموعة أبنية حديثة قامت بإنشائها مؤسسة
اإلسكان العسكرية ،وجرى تملّك بيوتها وفق أنظمة
الجمعيات التعاونية ،حيث الدفع على أقساط شهرية،
لعشرة أعوام أو خمسة عشر ..جزيرة عمرانية اعتمدت
األنظمة الطابقية الحديثة ،مع حدائق وشوارع عريضة..
في محيط من العشوائيات .فوجد ليكون ،رغم إرادة
املخططين له ،بؤرة حضرية استفزازية .لكن كل ما
بعد الدوار الثاني خراب ..ما من بناء صالح للسكن في
«السكن الشبابي» ،كما أنه ال يمكن الوصول إلى الكثير
من األزقة املحاذية.
ـ «أعلم جيداً أن إمبراطوريتي تتعفن كجثة في مستنقع،
وينشر تعفنها الوباء في الغربان التي تأكل منها ،وفي
أعواد الخيزران التي تمتص سائلها .ملاذا ال تحدثني عن
هذا؟ ملاذا تكذب على امبراطور التتار ،أيها الغريب؟
ـ نعم ،اإلمبراطورية مريضة .واألسوأ من ذلك أنها
تحاول التعود على جراحها»«( .املدن املتخيلة» ،ايتالو
كالفينو).

جمعية آكلي الرصاص
في البصرة ،قلت لسائق الباص :أنا جائع ،هل تعرف مطعماً مفتوحاً في هذه الساعة
املتأخرة؟ قال لي :سألتَ خبيراً ،أعرف عجوزاً يضع عربته الجوّالة في مدخل املرأب،
ويقدّم طبقاً دسماً من الرصاص املشوي.
الرصاص املشوي هو أكثر املأكوالت شيوعاً هنا .األمر بالنسبة لجائع متأهب للعق
الدخان القادم من شبابيك املطابخ مثلي ،أعزّ من الحلم ،فالرصاص هو أكلة امللوك في
تلك الساعة.
تغاضيت عن كرهي له واملتاعب التي يجلبها ألسناني ،وشغفي الخاص بالرمانات
اليدوية املسلوقة ،وزناد البندقية بالبارود وفوهات املسدسات املقلية .تغاضيت عن ذلك
وتجاهلته ،وتتبعتُ األغنية الريفية التي تبثها معدتي الفارغة في ذلك الفجر .هناك
مطرب يصدح بموال شجي عن الجوع في داخلي.
نص ورسم مرتضى كزار

منذ تلك الليلة وأنا مدمن رصاص ،ابتلعه وال أمضغه .كلّ من أعرفه هو من آكلي
الرصاص ،وبصراحة يطيب لي أن أشتري الرصّاصات املتعفنة والصدئة من بقايا
الحروب ،أجففها كما يفعل األهالي هنا ،وأنشرها على الحبال وتبقى معلقة ومبسوطة
على الباب طوال الصيف.
مرة ،أصبت بالتهاب الزائدة الدودية ،تعرفت في املستشفى على عشرات املرضى
من آكلي الرصاص ومدمنيه ،أجمعهم أحياناً وأخطب فيهم :أيها الزمالء الكرام ،أيها
األعضاء في جمعية محبّي ابتالع الرصاص ،حافظوا ـ بورك فيكم ـ على هذه األكلة،
واحتفلوا بها في الشوارع والبيوت واكتبوا عنها على الحيطان .علّموا صغاركم مضغ
الرصاص واللهو به ،وال تسمحوا لهم باللعب بدمى من الخشب والبالستك .الرصاص
يوحّدنا.

عزيز تبسي

كاتب من سوريا

«كلمة أخيرة للسيد الرئيس ،يعني ليه مقولة
بيقول فيها ملا حدّ يوجعني يا مصريين ما
تردّوش .اشتغلو .عظيم .املصريين بيشتغلو
لكن معظم القيادات في الدولة ويمكن كلّهم
همّ اللي ما بيشتغلوش ،وسيادتك كمان ما
بتشتغلش الحقيقة .ما فيش ملف حليتو لغاية
دلوقتي ،من يوم ما جيت ومن يوم ما توليت
حكم مصر ،وبقي على انتهاء العامين من
فترة والية سيادتك شهور قليلة ،وسيادتك
وعدت الشعب املصري بعد سنتين يشوفو
دنيا جديدة .منتظرين» .هذا ما قالته املذيعة
املصرية عزّة الحناوي في شهر آذار /مارس
املاضي ،وهي تختم إحدى حلقات برنامجها
«أخبار القاهرة» على التلفزيون املصري.
أوقفت عن العمل وحقق معها في ماسبيرو
(مبنى اتحاد اإلذاعة والتلفزيون) ومنعت بعد
ذلك من دخوله ،وقطع مرتبها بقرار من رئيس
اتحاد اإلذاعــة والتلفزيون وقتها .ومنذ أيام
(السبت  27آب/أغسطس) أحيلت إلى املحكمة
التأديبية مع مُعدّ برنامجها ،بتهم من بينها
تشويه صورة الرئيس أمام الرأي العام.
هذه ليست املــرة األولــى التي تُوقف فيها
الحناوي عن العمل بسبب آرائها ،إذ كانت
قد أُوقفت في عهدَي مبارك ومرسي .وهي
ترى أنّ هذه املرّة هي األسوأ إذ إنّها كانت
على األقل تتلقى نصف مرتبها في املرتَين
السابقتَين! وقد علقت الحناوي على قرار
اإلحالة للمحكمة بالقول للسيسي إنّ نظامه
أكثر فاشية من نظامَي مرسي ومبارك ،إنها
مستعدة للشنق إذا كانت مبادئها على املحكّ،
وطرحت تساؤالً حول املــرأة املصرية التي
يريدها السيسي :تلك التي تنهض باملجتمع أم
التي تطيع بشكل أعمى؟
في إحدى حلقاتها السابقة ،قالت الحناوي
إنّ التلفزيون املصري في عهد مرسي كان
يحتمل الرأي والرأي اآلخر ،أما اآلن فقد «أصبح
للمطبالتية» .وتحدّثت عن الفساد داخل هذا
الجهاز الذي تحوّل من خدمة للمجتمع إلى
أداة لتلميع صورة النظام .الحكومة رأت أنّ
هذا التلميع لم يكن يجري على ما يرام في
زمن املدير السابق عصام األمير فأقالته وعينت
مكانه صفاء حجازي التي عرفت وظيفتها
جيداً فأصدرت مؤخراً قراراً بمنع  8مذيعات
من الظهور على شاشة التلفزيون قبل أن
يخسرن من وزنهن .إذاً أصبح على املرأة
املصرية أن تطيع بشكل أعمى وأن تكون في
الوقت نفسه ممشوقة القوام!
في يوم إحالة عزة إلى املحكمة ،كان وزير
اإلسكان يقوم بجولة على أهالي املنطقة التي
يقع فيها ماسبيرو ،للتفاوض بشأن تعويضهم
عن منازلهم التي سيخسرونها مع مشروع
بناء مثلث جديد للمبنى الذي تقرر العمل عليه
العام املاضي .إذاً سيكون هناك مبنى جديد
غير ذلك الذي انقطعت الكهرباء عن غرف
األخبار فيه في فضيحة لم يمضِ عليها سنتان.
ومع الوقت لن يعود املصريون يسمعون من
شاشات تلفزيوناتهم أيّ كالمٍ يحبط الهمم،
كذلك الذي كانت تقوله عزّة ،أو ليليان داوود
التي رُحّلت (كانت في بي بي سي!) ،أو باسم
يوسف ،أو يسري فــودة ،أو القائمون على
برنامج «ثوار آلخر مدى» الذين أوقفوا بدعوى
التحريض على التظاهر.
تجديد وتنظيف!

ربيع مصطفى
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حالة تهرّب من الخدمة العسكرية في الجيش
اإلسرائيلي و 2700حالة فرار في العام 2014
حسب التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعامي  2014ـ 2015
الصادر مؤخراً عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

نـوافــذ

روسيا واليمن :عشق قديم ,غزل جديد

مطلع آب/أغسطس الفائت ،رفضت روسيا تمرير
بيان صحافي في مجلس األمن الدولي يخاطب الحوثيين
وحليفهم صالح بلهجة أكثر حدة بخصوص تصعيدهم
السياسي املتمثل بتشكيل «املجلس السياسي األعلى».
كانت تلك هي املرة األولى التي يلغي فيها مجلس األمن
مشروع بالغ صحافي بخصوص اليمن منذ العام  ،2011إذ
لم يواجه بخصوص هذا امللف أي تناقض قوي بين مواقف
الدول األعضاء ،ومرر الكثير من قراراته بأقل درجة من
الجدل ،على عكس ما يخصّ سوريا .وكذلك كانت روسيا
مستعدة للتفاوض وتقديم التنازالت بخصوص اليمن في
مجلس األمن ،على عكس موقفها املتصلب بشأن سوريا.
ال يزال املوقف املعلَن لروسيا فيما يتعلق بالحرب الدائرة
في اليمن يتمثل في ثالث نقاط رئيسية ،هي املطالبة بوقف
الحرب (تحديداً من قبل السعودية وتحالفها العسكري)،
والعودة للحوار ،والتمسّك بوحدة اليمن وسيادتها على
أراضيها .وكانت روسيا قد اعترضت رسمياً نهاية آذار/
مارس  2015على التدخل العسكري في اليمن للتحالف
الذي تقوده السعودية ،ووقفت وراء تعديالت جوهرية
على قرارات أممية ،منها عدم تحميل جماعة أنصار الله
(الحوثيين) مسؤولية نشوب الحرب في البلد ،وإنْ مررت
فقرات تمنح التحالف العسكري بقيادة السعودية حق
تفتيش كل السفن والطائرات القادمة إلى البالد لضمان
خلوها من األسلحة التي قد تصل إلى تحالف الحوثيين/
صالح ،في القرار  2216للعام .2015

التغييرات

في آخر جلسة مغلقة ملجلس األمن الدولي بخصوص
اليمن ،تساءل املندوب الدائم لروسيا في املجلس «كيف
سيكون موقف هذا املجلس إذا كان بشار األسد يطلب منا
( الروس) القصف في سوريا بينما هو مقيم في طهران؟»،
في إشارة إلى وجود عبد ربه منصور هادي في الرياض،
ودعم املجلس لـ»عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية
في اليمن.
قبل ذلك ،كان املوقف الروسي تجاه األحداث في اليمن
قد مرّ بعدة تطورات .ففي العام  ،2011بدا املوقف الروسي
متّسقاً مع مواقف الدول دائمة العضوية بمجلس األمن،
وأيّدت موسكو «املبادرة الخليجية» لحلّ األزمة اليمنية.
بل كانت السفارة الروسية بصنعاء غرفة عمليات الدول
الخمس دائمة العضوية بمجلس األمن الرّاعية للمبادرة،
إلى جانب السفارة اإلماراتية التي أدارت منها دول الخليج
الرّاعية للمبادرة نفسها سياستها تجاه اليمن حينها.
وهناك تناغم واضح بين مواقف اإلمارات وروسيا في بعض
تفاصيل امللف اليمني ،رغم تباعد مصالحهما نظريا .كما
صوتت روسيا في  ،2014وبعد رفضها في البداية ،لصالح
 4قرارات أممية بشأن اليمن ،بما فيها قرار فرض عقوبات

على قيادات حوثيّة وعلى الرئيس السابق علي عبد الله
صالح .تغيير املوقف حدث بعد أن طلب الرئيس اليمني
هادي خمسة لقاءات مع السفير الروسي خالل أيام قليلة
في صنعاء ،إلقناعه بالعقوبات ضد صالح .حينها قال الروس
 بحسب واحد من كبار مسؤوليهم في الشأن اليمني»:نحن غير مقتنعين بهذه العقوبات ،ولكن إن كان الرئيس
هادي يريدها ومصرّاً عليها إلى هذا الحد ..فليكن» .ويعبر
الرّوس حتى اللحظة عن امتعاضهم من فكرة العقوبات
تلك.
تراجع هذا االتّساق بين موقف روسيا ومواقف الدول
الراعية للمبادرة الخليجية ،وإن بشكل محدود ،عند إصدار
القرار  2216في نيسان /إبريل  ،2015إذ لم تصوت عليه
موسكو .لكنها أيضا لم تستعمل حقها في نقضه (الفيتو)
وذلك بفضل جهود دبلوماسية بذلتها دول الخليج،
والسعودية تحديداً ،وصفقات عسكريّة وتجاريّة ضخمة
عقدتها مع روسيا.

حـلـــــم..

اليمنيين ،مدنيين وعسكريين ،من الجامعات والكليات
العسكرية الروسية .كما كان لدى موسكو قرابة  5آالف
خبير عسكري في اليمن ،قبل أن تتراجع أعدادهم وتتالشى
لصالح مدربين أمريكيين ،بعد توقيع واشنطن اتفاقية
مكافحة اإلرهاب مع صنعاء .وقدّمت روسيا مشاريع كبيرة
لليمن منذ ستينات القرن املاضي ،أبرزها مطار صنعاء
وميناء الحُديدة ومشاريع متعددة في الجنوب والشمال.
وفي كانون األوّل /ديسمبر من العام  1999قامت بشطب
ما نسبته  80في املئة من ديون اليمن البالغة  4.6مليار
دوالر..
وإذا عدنا إلى الخلف قليال لتفسير موقف روسيا في
اليمن تاريخيا ،عبر عالقتها بها وبالسعودية معاً ،نذكر أنّ
طيارين روس قاتلوا إلى جانب الجيش الجمهوري اليمني
(فيما عرف بـ»حصار السبعين» نهاية ستينات القرن
املاضي) ضدّ القوّات امللكية التي دعمتها السعودية بقوّة
يومها .ومثّل تدخلهم سبباً مباشراً في فك الحصار عن
صنعاء .وبعدها بعقد واحد ،قادت السعودية
جهوداً كبيرة بالتعاون مع واشنطن
لحشد ما سمي بـ»املجاهدين العرب» إلى
أفغانستان وتمويلهم للقتال ضد االتحاد
السوفييتي حتى انسحابه منها نهاية
الثمانينات كإحدى العالمات على وفاته.
وهي الفترة نفسها التي دعمت الرياض فيها
بكل الوسائل صدام حسين في حربه مع
الخميني لثماني سنوات .أي أنّ هناك تاريخاً قويّاً لعالقات
اليمن مع روسيا ،وتاريخاً أقوى لخالفات الرياض مع
موسكو .ولم يزل اليمنيون ينظرون ملوسكو بعدسة أخرى
أكثر إيجابية من تلك التي ينظرون بها للغرب عموماً ،على
الرّغم من اعتبار صنعاء حليفا تقليدياً للرياض في موقفها
من روسيا في أفغانستان ،وموقفها من إيران في الحرب مع
العراق ،وفي عهد صالح نفسه الذي يشيد في كل مناسبة
بعالقات اليمن بروسيا.
في كل األحــوال ،تغيرت املعطيات التاريخية لعالقات
البلدين ،واألســس التي تُبنى عليها حاليا ومستقبال.
فموسكو تريد لعب الوسيط اإلجباري بين دول الخليج
والسعودية ،وتحديداً مع طهران ،عند الحديث عن أي حل
سلمي في اليمن .وهكذا ،فإن أول تواصل حوثي سعودي
مباشر بعد نشوب الحرب الحالية تمّ عبر موسكو ،وبطلب
وموافقة الطرفين (الحوثيين والسعوديين) ،وهو ما أعطاها
بعض املميزات التكتيكية للعب مع األطراف املختلفة ،وتحت
مظلة التنسيق مع واشنطن ،في ملفات اليمن وسوريا على
السواء.

ليلى شوا  /فلسطين

أول تواصل حوثي ـ سعودي مباشر بعد
نشوب الحرب الحالية تمّ عبر موسكو،
وبطلب الطرفين وموافقتهما
في شباط/فبراير  ،2015بعد سيطرة الحوثيّين التامّة
على صنعاء ووضعهم الرئيس هادي في اإلقامة الجبرية،
غادرت معظم سفارات العالم .وبعد تمكن هادي من الفرار
إلى عدن ،نقلت بعض تلك السفارات مقرّاتها إليها حيث
أعلنها هادي عاصمة مؤقتة حتى تتم استعادة العاصمة
صنعاء املحتلة من قبل «االنقالبيين الحوثيين» .إلّ أنّ
السفارة الروسية لم تغادر ،وظلت تمارس أعمالها من
صنعاء ،في موقف منفرد عن الدول العشر الراعية للمبادرة
الخليجية .وعلى الرغم من مغادرة السفير الروسي صنعاء
بعد ذلك ،إلّ أنّه عاد وزارها في أيلول /سبتمبر( 2015بعد
مرور ستة أشهر على الحرب الدائرة حاليا) .وفيها التقى
قيادات حوثية وأخرى موالية لصالح ،قبل أن تعلن روسيا
إجالءها لعشرات من رعاياها من صنعاء في تصرف متأخر
جداً مقارنة بدول أخرى.

الوسيط

ال تمتلك روسيا منافع تجارية أو اقتصادية كبيرة مع
اليمن .فتبادلها التجاري مع البالد لم يتجاوز 178. 9
مليون دوالر في  ،2007لكن عالقتها باليمن متجذّرة على
صعيد التسليح وتدريب الجيش .فالجيش اليمني ال
يزال سالحه روسياً بدرجة أساسية ،وتخرّج اآلالف من

 ..بــألــف كـلــمـة

عيد العذراء
في جبل «درنكة»

فارع املسلمي
باحث من اليمن

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»

ـ شباب ضد دولة الفساد ـ فؤاد غربالي
ـ النقاش العام ووسائل اإلعالم ـ عبدالله ساعف
ـ ماذا يفعل األميركيون في قرى املغرب العميق ـ صالح بن الهوري
ـ ليبيا :جرف النباتات املستوطِنة واستبدالها باإلسمنت ـ أحالم البدري
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

في منتصف آب /أغسطس من كلّ عام ،يتوافد املؤمنون (مسيحيين ومسلمين) إلى دير العذراء في جبل
«درنكة» في أسيوط .ما يقرب من مليون زائر يحجّون إلى الدير بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء ،اعتقاداً
بأنه كان املحطة األخيرة للعائلة املقدسة في مصر بعد هروبها من أورشليم القدس.
تسمّى املناسبة بـ»املولد» ويقوم املؤمنون «بالدورة» أي املشي في موكب تُحمَل فيه صور العذراء مريم
وتتلى فيه التراتيل .كما يحتفل األطفال بالعيد في مكان خاص بمراجيحهم وألعابهم.

تصوير :روجيه أنيس ـ مصر

مدونات
ما قبل الحرب وما بعدها..
تذكروا ملا كان معانا مطار في صنعاء وتجي فيه الطيارات اإلماراتية واألردنية والقطرية
واللفتهانزا وإحنا نفلتهن ونطلع اليمنية؟ تذكروا ملا كان معانا رحالت طيران داخلية إلى تعز
وعدن وسقطرى؟ كنت كل سنة أجدد الحلم بالسفر إلى سقطرى وما أسافرش ..وقتها كان
السفر لسقطرى يحتاج تجميع فلوس( ،ليس كما اآلن) يحتاج تجميع رؤوس!
تذكروا ملا كانت السفرية إلى االردن والقاهرة مش محتاجة أكثر من تكاليف السفر وقرار؟
كأنهما باب السبح أو مستشفى السبعين! هكذا هي الحروب تحوّل البديهيات إلى أمنيات
وذكريات ورفاهية!
قبل فترة ،أول ما بدأوا يسرجوا الكهرباء جت بنت أختي تستخدم الكاوية بعد طول فراق،
جلس ابنها في الزاوية مفجوعاً من الكاوية كأنها مخلوق فضائي ..عمره  3سنوات تقريباً،
يعني معانا جيل صغير مايعرفش الكاوية ..وهو نفسه سألته أمه مرّة ماتشتي (ماذا تريد)
تسمي أختك ملا تجي يا أحمد؟ ..قال أشتي اسميها قنبلة ،عشان ارجمها وتقرح (تنفجر)!
من صفحة ( Radheya Almutawakelعن فايسبوك)

الحملة التونسية ملناهضة التطبيع تدين صابر الرباعي

ماهينور املصري تكتب عن لؤي القهوجي

تدين الحملة التونسيّة ملناهضة التطبيع ومقاطعة «إسرائيل» السابقة التطبيعيّة الخطيرة التي
أقدم عليها املطرب صابر الرباعي ،إذ ظهر مبتسماً في «صورة العار» مع ضابط إسرائيلي مكلّف
بتنسيق اإلشراف على معبر الكرامة بين األردن والضفّة الغربية املُحتلّة .وهي نقطة تفتيش حدوديّة
تخضع لسلطة املطارات بالكيان الصهيوني .ولم يكتفِ الرباعي بدخول الضفّة الغربية املحتلّة،
بل فعل ذلك عبر ممرّ خاصّ بـ «كبار الشخصيات» ،وهو ما يفنّد مزاعمه حول «الهدف التضامني»
لزيارته .أفلم يكن أجدى بمن يريد التضامن مع الفلسطينيين الذين يعانون الويالت في نقطة
التفتيش اإلسرائيليّة تلك ،وغيرها ،أن يمرّ معهم من نفس املكان ويخضع لنفس اإلجراءات؟ كما أنّ
صورة ثانية نُشرت اليوم بيّنت أنّ الحصول على التصريح بالعبور تمّ بإشراف مباشر من ضابط
إسرائيلي يلبس الزيّ العسكري وعليه علم الكيان الصهيوني ،وهو ما يفنّد أكاذيب الرباعي عن عدم
التقائه بـ «ضبّاط إسرائيليين».
( )...تُثبت هذه الحادثة من جديد تهافت الخطاب املبرّر للزيارات التي يقوم بها في السنوات األخيرة
فنّانون ومثقّفون من تونس إلى الضفّة الغربية املحتلّة بدعوى «التواصل والتضامن مع الفلسطينيين».
فبغضّ النظر عن نيات هؤالء ،يتبيّن لنا في واقع الحال كيف تستعمل السلطات الصهيونيّة هذا األمر
كفخّ تكرّس من خالله التطبيع العربي مع دولة األبرتهايد واالحتالل )...( .وتجدّد الحملة مطالبتها البرملان
التونسي ،واألحزاب املمثّلة فيه ،بسنّ قانون لتجريم أشكال التطبيع كافّة مع الكيان الصهيوني ()...

أنا بفشل بشدّة إني أكتب عن صحابي املقربين اللي في السجن ..بس لؤي
القهوجي حيقفل حساب عدد أيّامه بـ 3أرقام ويدخل في األربعة ..النهارده (-27
 )2016-8اليوم الـ  999لحبسة لؤي ،صاحبنا الجدع اللي كان بيقف جنب كل
صحابه ..اللي كان عنده طريقة في الكالم كدة أقرب للكوميديا السوداء ..اللي ما
بيحيّدش عن الحق واملؤمن بالثورة ..لؤي اللي بيحب الفن واألدب والسينما ..مش
بس صديق بس كمان هو رفيق الحبستين ..لؤي اتمسك في  2كانون االول/
ديسمبر  2013من مظاهرة لخالد سعيد ..بالقضيه دي اتحكم عليه بسنتين وانا
اتحكم عليا بـ 6شهور ..وطلعت بعد  4وهو كمل لحد ما عفو ايلول /سبتمبر
جاه وطلع اللي معاه في القضية اللي هما عمر حاذق وإسالم حسنين وناصر ولكن
هو ما شملهوش العفو ( )...خلصت حكمي في القضيتين و هو لسه جوه ..أنا مش
عارفة ملا حيخرج حيشوف الدنيا ازّاي ولّ التغيرات إزاي .أنا كلّ اللي اعرفه بس
إنّي بكتب الستاتوس دي علشان في صديق أنا حاسة بالتقصير تجاهه بشدة
وأنه واحشني جداً ( )...ألف يوم في السجن ..بس الواحد عنده أمل إنك تطلع
قريب ،واألمل عمره ما خذلني ،واألمل سالحنا اللي مش حتاخدوه مننا في مواجهة
قمعكم و ظلمكم.

من صفحة ( BDS Tunisiaعن فايسبوك)

من صفحة ( Mahienour El-Massryعن فايسبوك)

