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سـتشرق اإلجنـليزي إدوارد رصد ا
وليام ل الذي زار مـصر وأقام بها
صـري في بضع سـنوات عـادات ا
دراسـته الـشـهـيـرة بـعـنـوان "عادات
صريـ احملدث وتقـاليدهم" ب ا
عامي 1835-1833 وقدم لـنا صورة
تـفـصيـلـيـة مطـولـة السـتطالع هالل
شهر رمضان نستشهد منها قوله:
"بعـد أن يـصل اخلبـر اليـق لـرؤية
الـــقـــمــــر (الـــهـالل) إلى مـــحــــكـــمـــة
الـــــقــــاضـي يــــنـــــقـــــسم اجلـــــنــــود
واحملـتـشـدون فـرقـا عـديـدة ويـعود
فــريق مــنــهم إلى الــقــلــعــة بــيــنــمـا
تــطــوف الــفـرق األخــرى في أحــيـاء
ـدينـة ويـهـتـفـون (يا مـخـتـلـفـة في ا
أتــبـاع أفـضـل خـلق الــله! صـومـوا
صوموا)". ويضيف وليام ل : "إذا
لم يـــروا الــقــمـــر في تــلك الـــلــيــلــة
ــنــادي (غــدا شــعــبـان ال يـصــيح ا
ــــــضي صـــــيــــــام ال صـــــيـــــام) و
ــصــريــون وقــتــا كــبــيــرا في تــلك ا
الليلة يأكلـون ويشربون ويدخنون
وترتسم البهجة على وجوههم كما
لــو كــانــوا حتــرروا من شــقــاء يـوم
صـيـام وتـتألأل اجلـوامع بـاألنـوار
تـعـاقبـة وتُـعلق كـمـا في اللـيـالي ا
ـــآذن ـــصـــابـــيـح عـــنـــد مـــداخل ا ا
وأعالهــا".  وكــان عــلــمــاء احلــمــلـة
الـفرنـسـيـة في مـصر (1798-1801)
قــد سـبــقــوا ولــيــام لــ في تــقـد
ـصـريـ من صـورة حـيـة حلـيـاة ا
بيـنهم الـعالم إدم-فـرانسـوا جومار
في دراسـته بـعنـوان "وصف مـديـنة
الـقاهـرة وقـلعـة اجلـبل" التي وردت
ضـمن مجـموعـة دراسـات موسـوعة
"وصف مصر" إذ حتدث عن صورة
تـفـرّد بـها عـن سائـر مـا هـو مـألوف
في كتابات الرحّالة أنفسهم قائال :
"يبـدأ شهـر رمضـان مع ميالد هالل
هـذا الـشـهـر ويعـلن عن ذلـك موكب
احــتــفــالي يــســبق بــدايــة الــشــهــر
ـوكب من بــيـومـ ويـتــكـون هـذا ا
حــشـد من الـرجـال يـحــمل بـعـضـهم
مـشــاعل وبـعـضـهـم يـحـمل عـصي
ويــقـومـون بـأداء حـركـات مـخـتـلـفـة
وكب عـازفون بـها. ويـفـتتح سـيـر ا
تـطون ظـهور اجلـمال ويـضربون
ـتطي عـلى طـبل مـعـدنـية بـيـنـمـا 
عــازفــون آخــرون ظــهــور احلــمــيــر
ويـــضـــربـــون كـــذلـك عـــلى طـــبل أو
يـعــزفــون عــلى بــعض آالت الــنــفخ

األكثر صخبا".
زار الفرنسي دي فيالمون مصر في
الــقــرن الــســادس عــشــر عـام 1589
وتـطــرق في تـفـاصـيـل رحـلـته الـتي
نشـرها بـعنـوان "رحالت السـير دي
ـــواكب الــديـــنــيــة فــيـالمــون" إلى ا
وحلـقـات قراءة الـقرآن في رمـضان
ساجـد وعمارتـها وحتدث وزينـة ا
ـا يُـعرف حـالـيا عن ظـاهرة أشـبه 
بـاسـم "مـوائــد الــرحــمن" اخلــيــريـة
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يـحـتل شـهـر رمـضـان مـكـانـة فـريـدة
ـصـريـ عـلى في ذاكـرة ووجــدان ا
ظاهر مر العصـور وقد أصبغـوه 
ومـعـان جـعـلـته مـخـتـلـفـا عـن سـائر
بـلـدان الشـرق األخـرى فـأقـاموا من
أجـله الـلـيـالي االحـتـفـالـيـة الـعـامرة
بـشـتى صـنوف الـلـهـو والـبذخ إلى
جانب حرصـهم في ذات الوقت على

التقرب إلى الله خالل أيامه.
ـسـتـشـرقـون ولم يـغـفل الـرحّـالـة وا
الـذين زاروا مــصــر مــنـذ الــعــصـور
الوسطى رصـد اختالف حيـاة عامة
الــنــاس في هــذا الــشــهــر حتــديــدا
وأعــربــوا عـن دهــشــتـــهم من بــزوغ
عـادات وطـبائـع بعـيـنـهـا خالل هذه
الـفتـرة دون غـيرهـا تـولد بـفرح مع
استطالع هـالله وتختـفي بحزن مع
قـرب انــتـهــائه فــجـاءت كــتـابــاتـهم
حـافلـة بـشهـادات ورؤى حـفظت لـنا
صــورة تـاريـخـيـة نـابـضـة بـاحلـيـاة
حتى وقتنـا هذا غلبت علـيها الدقة

وطرافة الوصف في ذات الوقت.
كن تقـسيم الرحّـالة الذين زاروا و
مـصــر إلى قـسـمـ مـنـهم الـرحّـالـة
ــســلــمــون الـذيـن رصـدوا الـعــرب ا
ــصـريــ بــعـ عـادات وتــقــالـيــد ا
سـلم الذي يـألف ما يـراه والعالم ا
بـبــواطن األمــور الــشـرقــيــة لـغــويـا
وديــنــيــا مـن أمــثــال الــرحّــالــة ابن
احلاج وابن جبير وناصر خسرو
وابن بـــطــوطــة ومـــنــهم الـــرحّــالــة
األجـانـب الـذين نـعــرض لـهم بـعض
شــهـادات كـتــبـوهــا خالل زيـاراتـهم
ـصر حـملت في كـثـير من األحـيان
طـابع الدهـشة العـتـبارات االغـتراب
الــديـني والــثـقــافي فـاجــتـهـدوا في
رسم صــــورة لــــلــــقــــاريء األوروبي
لـشـهـر الصـيـام رغم حـاجـز الـفروق
الـلغـويـة وجـهل بـعض األحداث في

سياقاتها اإلسالمية. 
كـان مـن أقـدم الـرحّــالـة الـذين زاروا
مـــصـــر ورصـــدوا مـــظـــاهـــر شـــهـــر
رمــضـان فـيـهـا هــو األب فـلـيـكـــــس
فابري الذي قدم إلى مصر في رحلة
عام 1483 وقـدم شـهـادة تـفـصـيـلـية
في دراســة بـــعــنــوان "الـــرحــلــة في
مــصــــــــــر" تــرجــمــهـــا إلى الــلــغــة
الـفــرنـســيـة جــاك مـاســون نـقال عن
األصل الـذي كــتـبه فــابـري بــالـلــغـة
الـالتـيـنــيـة.عــنـدمــا زار األب فـابـري
الـقــاهـرة في 13 تـشــرين األول عـام
1483 رأى "في شوارعها الفوانيس
ـــخــتـــلف أشــكـــالــهــا وألـــوانــهــا
يحـملهـا الكـبار والصـغار" وحتدث
ــســحـراتي) ــسـحّــر (ا عن مــهـنــة ا
الـذي يـجـوب القـاهـرة لـيال ويـنادي
على الناس ويوقظـهم لتناول وجبة
الــسـحــور ووصــفـه فـابــري قــائال :
ـر لـيـال في الـشـوارع ثالث مـرات "
يدق على طـبلة وينـادي على الناس

كل واحد باسمه".

للـصالة وحتـدث همـهة واضـطراب
عـام فـيــتـفـرق الــنـاس عــلى الـفـور
وتنفض اجلماعات ويتبعثر اجلمع
ــقـاهي وإمـا إلى الـبـيـوت إمـا إلى ا
ـيادين الـعامـة ويأكل سـاجد وا وا

كل امريء بشراهة."
وبـعــد اإلفـطـار يـقـول دو شـابـرول :
"يــــعـــقـب الــــطـــعــــام االحــــتــــفـــاالت
واأللــــعـــاب وتـــســـيــــطـــر اخلالعـــة
اجلــامــحــة عــلى ضــروب الــلــهــو...
ـساجـد مـضـاءة حتى بـيـنمـا تـظل ا
بـــزوغ الــنـــهـــار ويـــقــضـي أفــاضل
الـنـاس ليـلـهم في حـديث نـافع لكن
ـقـاهي حيث اجلـمهـور يـذهب إلى ا
الـرواة يـقـصـون بـحـمـاسـة مـلـتـهـبة
مـغـامـرات عــجـيـبـة تــخـلب األلـبـاب
بطـريقة فـريدة." ولم يفت ولـيام ل
ـــصــريــ أن يــتــحـــدث عن مــزاج ا
خالل أيـــام الــصـــيـــام مــشـــيــرا إلى
ـزاجـيـة بـحسب اضـطـراب احلـالة ا

توقيت اليوم قائال :
ـسلمـون طوال صومهم في "يكون ا
زاج ويـتحولون في النهـار نكدي ا
ـــســاء بــعــد اإلفــطــار إلى ودودين ا
محب بشكل غـير عادي... ويتناول
ـــســـلـــمـــون فـــطـــورهم عـــامـــة في ا
ـضون بـعده بـساعة أو منـازلهم و
سـاعتـ أحـيـانا إلى مـنـزل صديق
ويــرتــاد بـعــضــهم الســيــمــا أبــنـاء
ساء قاهي في ا الطبقات الدنيا ا
فـيــعــقـدون لــقـاءات اجــتــمـاعــيـة أو
يـــســتـــمـــعـــون إلى رواة الـــقــصص
الـشـعـبــيـة ... ويـقـيم بــعض عـلـمـاء
الـدين في الـقـاهـرة حـلـقـات ذكـر في
منازلهم كل ليلة طوال هذا الشهر".
ـصـريـ في وعن تـنــاقض عـادات ا
هـذا الـشـهـر لم يـفت دو شـابرول أن

يلفت النظر إلى أن:
"شهر رمضان هو أهم األوقات التي
ـــصـــريــون في يـــنـــغـــمس فـــيــهـــا ا
ـسـرات ومـخـتـلف ضـروب الـلـهو ا
فهو شهر صيـام وشهر مهرجانات.
وقـد يـبـدو من الـغـريب أن يـخـتاروا
ـصـريـون) مـثل هـذا الـتـوقيت (أي ا
مارسات متناقضة: التوبة للقيام 
وتــطـــهـــيـــر الـــنـــفس مـن نـــاحـــيــة
لذات من ناحية أخرى". ارسة ا و
ـشهد ـصرية عن ا رأة ا ولم تغب ا
بـطـبـيـعـة احلـال وحتـدث عـنهـا في
الطبقـة العليـا قائال : "تصل مباهج
رمــضـان إلى مــعـاقـل الـنـســاء فـفي
رمضان يسـمح للسيـدات باستدعاء
ـــوســيـــقـــيــ الـــعـــوالم وبـــعض ا

ويـــجــلس الـــزوج بـــاســتـــرخــاء وال
مــــبــــاالة عــــلى أريــــكــــته ومــــبــــسم
نــارجــيــلــته فـي فــمه وإلى جــانــبه
أحب زوجـاته إلى قـلـبـه لـيـسـتـمـعا
ـتــعــة شـديــدة إلى أغـنــيـات مـعــا 

وسيقى". العوالم وصوت ا
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وكـما في الـكـثيـر من بـلدان الـشرق
ـسـحّـر أو ـهـنــة "ا تـتـمــيـز مـصــر 

ــسـحـراتي)" الـذي يــتـولى إيـقـاظ (ا
الــنــاس من الــنــوم لــتــنــاول وجــبـة
الــــســــحــــور قــــبل صـالة الــــفــــجـــر
استعدادا لـيوم صيام جـديد ويقدم
لـنـا الـعالم الـفـرنـسي جـيـوم أندريه
فــيـوتـو في دراســة بـالـغــة األهـمـيـة
تــنــاول فــيـــهــا بــالــفــحص الــدقــيق
ـصـري ـوسيـقى والـغنـاء عـند ا "ا
" مـنـشـورة ضـمن دراسـات احملـدثـ
"وصـف مـصـر" تـعــريـفـا بــالغ الـدقـة

هنة قائال: لهذه ا
"هم نفر ال يـسمع النـاس غناءهم إال
خالل شـــهــر رمـــضـــان ويــســـمــون
ـســحّـرين ويـوصف بـهـذا االسم بـا
أولـئك الذين يـعـلنـون كل يـوم طيـلة
شـهــر رمـضــان عن الـلــحـظــة الـتي
يـوشك فيـهـا نور الـنـهار اجلـديد أن
ــنــصـرم يـنــبــلج من ظـالم الـيــوم ا
وهي تــســمى في الــلــغــة الــعــربــيـة
بوقت الـسحـور وهي أيضـا الفـترة
الــتي يـــنــبــغي أن تــتـم فــيــهــا آخــر
وجبات الـليل لذلك يـطلق على هذه
الــوجـبـة (الـسـحــور) وبـعـد انـتـهـاء
الـوجــبـة ال يــسـمح لــلـمــسـلــمـ أن
يشـربوا وال أن يأكـلوا حـتى مغرب
راعاة هذا الشمس وهم ملـزمون 

الفترة بعفة صارمة."
ويــسـتــفـيـض ولـيــام لـ في وصف
ـسحّـر وطـريقـة أداء عـمله لـنشـاط ا
في فـقـرات مـطـولة نـورد مـقـتـطـفات
ـســحـرّون كل مــنـهــا قـائال :"يــدور ا
لـيــلــة في شـهــر رمــضـان يــطـلــقـون
ــدائح أمـام مــنـزل كل مــسـلم قـادر ا
على مجازاتهم ويـعلنون في ساعة
متأخرة فترة السحور. ولكل منطقة
في القاهرة مسـحّرها اخلاص الذي
يبدأ جولته بعـد ساعت تقريبا من
غيب ويـحمل في يده الـيسرى ما ا
ــسـحّــر وفي يـده يـعــرف بـطــبـلـة ا
الـيـمــنى عـصــا صـغـيــرة أو سـوطـا
يــضـرب به عـلـيـهــا. ويـرافـقه صـبي
يـحـمل قـنـديـلـ في إطـار من أعواد
الـنـخـيل ويـتـوقـفـان أمـام مـنـزل كل
مــــســـلم إال الـــفــــقـــراء".ويـــضـــيف :
ـــســحّــر قــبل اإلمــســاك "يــتــجــول ا
بــســاعــة ونــصف تــقــريــبـا لــيــوقظ
الـنـاس أو يـذكرهـم بتـنـاول الـطـعام
ــنــازل الـتـي أُمـر بــإيــقــاظــهـا في ا
فيقرع األبواب ويـنادي حتى يسمع
ـنـزل نــداءه ويـفـعل بـواب ســكـان ا
كل حي الـشـيء نـفـسه في كل مـنـزل
فـي احلي. وال يــفــرط بـــعــضــهم في
الــطـعــام عــنــد اإلفـطــار ويــتــركـون
الــلـذائـذ واألطــايب الـدسـمــة لـفـتـرة
الـسـحـور وقـد يـقـلب بـعـضهـم هذه
." القـاعدة أو يـساون بـ الوجـبت
ويصف أندريه فيوتو أنه "ال يجوب
ــسـحّــرين ســوى الـشـوارع أي من ا
الـداخـلة في نـطـاق حـيه هـو ولذلك
همة فلكي يسمح له بالقيام بهذه ا
فـإنه مـلـزم بـدفع رسـوم (إتاوة) إلى
ــنــوطــة بــحــراســة الــشـــخــصــيــة ا

ــســحــر احلي... وبــعــد أن يــتــلــو ا
بعض األدعية الدينـية يبدأ بإنشاد
بــعض األشــعــار ويـقص حــكــايـات
شـعـريـة ويـتـمـنى أمـنـيـات سـعـيدة
لرب البيت مسـتصحبا في ذلك كله
طـبلـته الـصغـيرة الـتي يـدقهـا على
شكل فاصالت تتكون الواحدة منها

من أربع دقات متعاقبة".
لــكن ولــيـام لــ يــنــفــرد في تــقـد
مــشــهـــد نــســائي لم يـــتــحــدث عــنه
ـا لم يـسـعـفـهم الـفــرنـسـيـون أو ر

الوقت لرؤيته قائال:
ــرأة في الـعـديـد من مـنـازل "تـضع ا
توسـطة في القاهرة قطعة الطبقة ا
مـعدنـيـة صغـيـرة (أو خمس فـضات
أو قــرشــا أو أكــثــر) في قــطــعــة من
الـورق ويقـذفونـهـا من النـافذة إلى
سحّر بعـد أن تكون أضرمت النار ا
في الـــــورقــــة حـــــتى يـــــرى مــــكــــان
ــسـحّـر حـسب سـقـوطـهــا. فـيـتـلـو ا
ـلء إرادته ســـورة رغـــبــــتــــهـــا أو 
الـــفــاحتــة وقـــصــة قــصـــيــرة غــيــر
موزونـة الـقـافـيـة لـيـسـلـيـهـا كـقـصة
) وشــجــارهـمــا. وتـبــعـد (الـضــرتّـ
بــعض قــصــصه عن بــاب الــلــيــاقــة
واالحــتــشــام ومـع ذلك تــســمــعــهــا
ـنـازل ذات الـنـسـاء الـقـاطـنـات في ا

السمعة الطيبة".
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ـصـريـون في الـثـلث األخـيـر يـبــدأ ا
مـن شـــهـــر رمــــضـــان االســــتـــعـــداد
الستقبال عيد الفطر بعادات خاصة
تــــتــــداخل مـع عـــادات الــــنــــاس في
رمـــضــان فــضال عن إحــيــاء األيــام
الــعـشـر األواخــر من شـهــر رمـضـان
لـرصـد لـيلـة الـقـدر وعن هـذه األيام
يزا قدم لنا أفرد وليام ل جانـبا 
ـصـري خاللـها صـورة عن عادة ا
تدينون آخر قائال:"يحيي األتقياء ا
عــشـرة أيـام من رمــضـان في نـهـاره
ولـيالـيه في جـامع احلـسـ وجامع
وتُعرف السيدة زينب (في الـقاهرة)
إحـــدى هــذه الـــلــيـــالي وهي لـــيــلــة
السـابع والعـشرين مـنه عامـة بلـيلة
الـــقـــدر...ويـــقـــضي هـــذه الـــلــيـــالي
بخشـوع كبيـر بعض األتقـياء الذين
ال يستطيعون التأكد أي من الليالي
الـعشـر في رمـضان هي لـيـلة الـقدر
ويــجـعــلـون أمــامـهم وعــاء فـيه مـاء
مـالح يـذوقون طـعـمه لـيـروا إن بات
ذاق فـيتأكدون أن تـلك الليلة حلو ا
هي ليلة القدر". ويظل شهر رمضان
سـنـويـا دافــعـا لـتـجـلـي الـكـثـيـر من
ــصــريـة من ــعــاني في الــذاكــرة ا ا
عــبــادات وفــروض ديــنــيــة بــاعــثـا
لـــلــكــثــيـــر من اإلبــداعــات الـــفــنــيــة
ظاهر االحتفالية التي أصبحت وا
وثيقة الصلـة بروح الشهر وعالمته
الـدالـة عـلـيه في مـصـر وشـوارعـها
وإقــامـة الــوالئم وتــرديـد األغــنـيـات
وانـتشـار مـوائد اإلفـطـار اجلمـاعـية
وإحياء األمسيات الدينية والفنية.

الــتـي عــرفــتــهــا مـــصــر عــلى مــدار
عــصــورهــا اإلسـالمــيــة حــتى اآلن
ــصــريــون) عـلى قــائال: "يــجــلس (ا
األرض يتناولون الـطعام في الفناء
كـشوف أو أمام مـنازلـهم ولديهم ا
عــادة دعــوة عــابــري الــســبــيل إلى
مـــشـــاركــــتـــهم الـــطــــعـــام بـــصـــدق

وحفاوة".
أمــا الـفــرنــسي جــومــار فـيــتــحـدث
بــإيـجـاز شــديـد عن صــور وطـبـائع

صري في هذا الشهر قائال :" ا
"تُـقـام األعـيـاد الديـنـيـة في الـقـاهرة
بــبــذخ شــديــد. فــالــنــاس جــمــيــعــا
يــعـــلــمــون أن رمــضـــان هــو شــهــر
كنهم األكل أو الصيام وحينئذ ال 
الـشـرب أو الـتدخـ أو االسـتـمـتاع
بــأيـة تـســلـيـة بــ شـروق الـشـمس
وغروبـهـا. لكن هـذا احلرمـان الذي
يطول أو يـقصر حـسب الفصل (من
عـشرة إلى  14سـاعة في الـقـاهرة)
يـتبـعه اسـتمـتاع كـاف يـساعـد على

نسيان هذا احلرمان".
ويضيف جومار : "الفرق ب صوم
سيـحي هو أن سلمـ وصوم ا ا
ــسـلـمـ يـحــيـون لـيـالي رمـضـان ا
بـاحـتـفـاالت بـيـنـمـا يـحـضـرون في
الــنـــهــار في جـــمع كـــبــيــر دروس
ـساجد بـورع شديد أو الوعظ في ا
يشغلون أنفسـهم بالعمل أو بالنوم
ــسـاء في أغــلب األحــوال. أمـا في ا
فـتـبدو الـشـوارع مـضاءة وصـاخـبة
ويـــجــتـــمـــعـــون في أبـــهى مالبس
ويأكلـون بلذة احلـلوى وينـغمسون
في كل أنـواع الـتـسـلـيـة". ويـتـحـدث
الـفـرنــسي دو شـابـرول في دراسـته
ـسـتــفـضـيــة بـعــنـوان "دراسـة في ا
عـــادات وتـــقـــالـــيــد ســـكـــان مـــصــر
" ضــمن دراســـات كــتــاب احملــدثـــ
"وصف مــصـر" عـن كـيــفــيــة قــضـاء
ــصــريــ نـــهــار رمــضــان فــئـــات ا
وتعامـلهم مع فتـرة الصيـام الشاقة
قـائال: "يــسـعى كل امـرء في الـنـهـار
قــدر طـــاقــتـه كي يــنـــهي عـــمــله في
أســــرع وقت لــــيــــخــــصص بــــضع
سـاعات لـلـنـوم فتـرى الـفالح راقدا
حتت نـخـلة بـعـد أن أنـهى في فـترة
الصـباح عـمله وتـرى التـاجر يـرقد
ــــدين في في دكــــانه والـــعــــامـــة 
الشـوارع بجـوار جدران مـساكـنهم
ـثل نعـسان بـينـمـا الغـني راقدا بـا
ينـتظر عـلى أريكته الـفاخرة الـفترة
الــــتي تــــســــبق غــــروب الـــشــــمس
وأخــيــرا تـأتي الــســاعـة الــتي طـال
انـتـظـارهـا فـيـنـهـضـون عـلى عـجل
ويــهــرع كل امــرء لــلــحـصــول عــلى

مكانه."
ويــضـيـف دو شــابــرول : "تـتــجــمع
النـساء في شـرفات مـنازلـهن لرؤية
غـروب الشـمس... وتـعلن األغـنـيات
سرات ووقت الطعام حلول وقت ا
ـــســـاجـــد بـــأصـــوات وتـــدوي كـل ا
ــؤذنـــ اجلــادة تـــنــادي الـــنــاس ا
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احلديدة الساحلية االستراتيجية.
ـــعـــارك مـــئــات الـــعـــائالت إلى ودفـــعت ا
الـنـزوح عن مـنـازلـهـا الـقـريـبـة من مـواقع
ـواجـهـات وغالـبـيـتـهم من سـكـان قـرية ا
مـنـظـر الــواقـعـة قـرب اخلـطـوط األمـامـيـة
ـطـلـة على ـدينـة ا لـلـمواجـهـات ومـطـار ا
الـــبــحــر االحــمـــر الــذي كــان أول أهــداف

العملية العسكرية.
ــعــارك واشــتــداد بــعــد أيــام من بــدايــة ا
الـقـصف عـلى قـريـته الـتي كـان يـبلـغ عدد
سكانها  3500 شخص غادر محمد أبكر
وعـائلـته منـزلـهم بسـرعة مـكـتفـيا بـحمل

مالبسه وعكّازه نحو مخيّم اخلوخة.
ويـتـذكّـر األب بـحـسـرة "في رمـضـان كـنـا
ــأكــوالت من احلــســاء نــأتـي بــجــمــيـع ا
... وغيره. في كل سـنة نشتري من والل
كل األصـــنـــاف لــــكن هـــذا الــــعـــام نـــحن

نازحون".
ويـتابع "هـنـا نـحصل عـلى مـسـاعدات كل
شـــهــر أو كـل نــصف شـــهــر. أنـــا مــعــاق
وأبنـائي يعـانـون من اإلعاقـة أيضـا لذلك
نحن ال نعـمل. رسالتي لـلعالم أن يـنظروا

إلى حالتي أنا وأوالدي".
وبــــدأ الــــنــــزاع فـي الــــيــــمن عــــام 2014
وتصـاعد مع تـدخل السـعوديـة على رأس
الــتــحــالـف الــعــســكــري دعـــمــا لــلــقــوات

احلكومية.
ـقــتل عــشـرات آالف وتــسـبّــبت احلــرب 
دني األشخاص بينهم عـدد كبير من ا

بـحسب مـنـظـمات إنـسـانيـة مـختـلـفة. وال
يزال هناك 3,3 مالي نازح فيما يحتاج
24,1 مـليـون شـخص أي أكـثـر من ثـلثي

السكان الى مساعدة.
وتوصّل طـرفا الـنزاع التـفاق في الـسويد
فـي كــانـــون األول/ديــســـمـــبــر نـصّ عــلى
قاتـل من مدينة احلديدة سحب جميع ا
ومن مــيــنـائــهــا احلـيــوي ومن مــيــنـاءين
آخـــريـن حتت ســـيـــطـــرة احلــوثـــيـــ في
محـافظـة احلديـدة. لكن االتـفاق لم يـطبّق
بعد وسط اتـهامات مـتبادلـة بخرق وقف

إلطالق النار.
وقــال مــســؤول في الــقــوات احلــكــومــيــة

ومـــصــدر في الـــتــحـــالف لــفـــرانس بــرس
ــتــمــردين قــامــوا في األيــام الــســبـت إن ا
ـاضـية بـحـفـر عـشرات األنـفـاق اجلـديدة ا
ــطــار احلــديـدة ــدرج الــرئــيـسي  حتت ا
وفي ميناءي احلديـدة والصليف (شمال)
وداخل مـــديـــنــــة احلـــديـــدة اســـتـــعـــدادا

عارك. الحتمال استئناف ا
وتتمـركز الـقوات احلكـومية عـند األطراف
ـديــنـة احلــديـدة الــشـرقــيــة واجلـنــوبـيــة 
تمردين منذ .2014 اخلاضعة لسيطرة ا
بـالـنـســبـة إلى هـدى إبـراهـيم (39 عـاما)
وهي أم ألربع فــتـيــات ومـقـيــمـة في وسط
مديـنة احلديـدة فإن أمل الـسكان الـوحيد
هو أال تندلع مواجـهات في شهر رمضان

وأن تستمر الهدنة.
وتـقـول لفـرانس بـرس "نـبـحث بـاسـتـمرار
عن الـغــاز والـوقـود والـكـهــربـاء ولم يـعـد

لـديــنـا الـوقت لــنـعـيش روحــانـيـات هـذا
الـــشـــهـــر. رمــضـــان هـــذا الـــعـــام مـــليء
بـالــقــذائف لــكــنــنــا نــتــمــنى أال يــسـوء

الوضع أكثر".
ويـــخــشى أن يـــتــرافق حــلـــول رمــضــان
ـواد كــالــعـادة مـع ارتـفــاع في أســعــار ا
الغذائية التي يدخل معـظمها عبر ميناء
ـنـاطق احلـديـدة ويــتم تـوزيـعـهــا عـلى ا
األخــرى وبــيــنـهــا صــنــعـاء اخلــاضــعـة

. لسيطرة احلوثي
ويعـاني الكـثـير من سـكان الـعاصـمة من
صعوبـة في شراء السـلع الغذائـية نظرا
خلــســارة الــعــديــد من أربــاب الـعــائالت
مورد رزقـهم وعدم دفع رواتب الـغالـبية
ـوظـفـ احلـكومـيـ مـنذ الـعظـمى من ا
ـركزي فـي آب/أغسـطس ـصـرف ا نـقل ا
2016 من صــــنــــعــــاء إلى عــــدن مــــقــــر

عترف بها. احلكومة ا
وقــررت اإلمــارات والــســعــوديــة الــشــهـر
ــاضـي تــقــد  200مــلـــيــون دوالر في ا
رمـــضـــان الى الـــيـــمن في إطـــار حـــزمــة
مساعدات بنحـو نصف مليار دوالر أعلن

اضي. عنها البلدان العام ا
لـــكن وزيــرة الـــدولــة لــشـــؤون الــتــعــاون
الدولي في اإلمـارات ر الهـاشمي قالت
في لقاء مع صحافي في دبي اخلميس
سـاعدات نـعون دخـول ا تـمرديـن  إن ا
اإلماراتية إلى مناطق سيـطرتهم وبينها

صنعاء.
ويقول مـحمد حـس احلبـاري من سكان
صنعاء "لم نعـد نستطيع جتـهيز األشياء
لرمضان مثـلما كنا نـفعل من قبل. القدرة
الـشرائـيـة ضعـيـفة بـشـكل كبـيـر من شدة

احلصار (...) وعدم دفع الرواتب".

اعدت مـشـاهـدت فيـدو انـتـحـارك ياحـاكم كـوران عـدة مـرات..في كل مرة
كنت اسـتـمع لصـوتك الـقوي وانـت تضع بـنـدقيـتك في بـطنك.وكـنت انـظر
اليك واتـرقب اللـحظـة الـتي ستـنتـحر فـيهـا.اسـتمـعت ونظـرت جيـدا مرات
ومرات,وعند انـطالق سيل الـرصاصـات كنت احس بـرجة خـفيـفة لم تقل
حدتـهـا مع انني حـفـظت تفـاصـيل انتـحـارك جزءا جـزءا. يفـضل الـبعض
طرح االسئلة وهم يشاهدون فيـدو انتحار مفاجيء  من احد جبال دهوك
ـنتـفخون ـنطق ا اذا اطـلق النـار على بـطنه دون راسه.اسـاتذة ا الرائـعة.
حد السـمنة يتـناسون مـعنى ان يواجه االنـسان موته بـهذه الطـريقة.وبدل
ان يكون اولئك االساتذة صغار مـتواضعون امام موت هذا الرجل بدؤوا
وتـوا ابدا. ال يسعني قول شيء محدد الننا باحلديث العابر وكأنهم لن 
كمـا اظن محـنوطـون باطـنـان من القـطن.نراقب االشـياء دون مـباالة ودون

مشاركة حقيقية.
وما دمنـا نعـرف كيف نـحاصـر موت االخرين بـاالسئـلة فـسنـعيش ضمن

نطاق ضيق الى ابعد احلودو. 
قــد يـــقـــال ان حــاكم كـــوران انـــتــحـــر النه رفض كـل مــا يـــقع من خالف

ومشاكل في االقليم.
او قد يقال بانه يعـاني من مضاعفات نـفسية.اهله لم يـقولوا شيئا.ال شك

وته. انهم صدموا 
ـا هو االول من نوعه.اذا صح ان لكن اظن اننـا امام انـتحار سـياسي ر

الـرجل كـان يــرفض كل االخـطــاء والـفـرقــة والـصـراع
الـســيــاسي في االقــلــيم. ال اســتــطع اجلــزم بـشيء

واضح.
ــوت هــذا الـرجل كل مـا اود قــوله اني حـــــزنت 

كثيرا.
توقفت اسئلتي الـتافهة الغبـية امام حلظة انطالق
الرصـاص.تهـاوى الـوضع السـيـاسي االمتـيازات

تع..انه انتحار باقسى اللغات جميعا. ا

أنه شـعــور يـربط األم بــطـفــلـهـا مـن صـنع رب الــسـمـاء  ويــسـتــمـر هـذا
الشعور حتـى أخر يوم من حيـاة األم ولهذا مهم كبـر اإلبن أو اإلبنة فهم
يبقون صغار بنظر األم وكأنه اليوم األول لهم . أن األم اآلن على عاتقها
ـاضــيـة فـفـيه من مـهـام لـيــست بـالـهـيــنـة  فـعـصــرنـا لـيس كـالــعـصـور ا
ونهـايتـها االنحـرافات واالغـراءات التي تـأخذ وجتـذب إلى طـرق مخـيفـة 
لألسف هـو إلى الـتهـلـكـة ال مـحـالـة . لم يـعد بـاإلمـكـان حـجـز األبـناء في
اضي وجـعلهم ـدرسي كمـا هو احلـال في ا البيـت بعد انـتهـاء دوامهم ا
يشـاهـدون الـتلـفـاز قلـيال ويـلـعبـون وبـعـدها يـنـامون مـن أجل االستـيـقاظ
لـلــمـدرســة في يـوم غــد  فـربع ســاعـة يــومـيـا فــقط وهم مــتـصـلــ عـلى
االنترنـيت قد تـساهم في غـسل أدمغتـهم وزرع بذور خـبيثـة ليس بـاله
اجتثاثها أو أشخاص يظهرون لهم من العدم ويقدمون لهم كل ما شيء
دروسة . على طبق من ذهب حـتى يوقـعون بهم بـأساليـبهم االحـترافيـة ا
أنني مطلع بشغف وإهتمام على من يقعون ضحية ويسلكون هذا الدرب
 فأجـد أنـهم عاشـوا تـمزق أسـري منـذ الـطفـولـة أو أنهم ضـحـية إهـمال
األم أو األب لـفـتـرة مـحــددة وقـد تـكـون قـصـيــرة جـدا . هـذا هـو واقـعـنـا
ويـجب أن نــتــكـيف مــعه  وأن نــعـرف كــيف نــفـرز بــ الــغث والـســمـ
وأمهاتنا هم من يشكلـون كيان أبناءهم فهم كالربـان لهذه السفينة أم أن
يوصلوهـا إلى بر األمان أو تغرق فـي رحلة احلياة  والـكالم الذي تقوله
أو أن هذه بـعض األمـهـات بـأن أبـنـاءهـا أذكـيـاء وال يـنـخـدعـوا بـسـهـولـة 
األمور ال تـشـكل لـهم أي أهـمـيـة فـأنا أقـول لـهم أن عـبـاقـرة في الـدراسة
بـاتوا ضـحـايـا  وأن شـبـاب بـعـمر الـزهـور بـسـطـاء أصـبـحوا اآلن حتت
ــرض قـد يــصـيب اجلــمــيع أن لم نـأخــذ احلـرص الـتــراب فـلــهـذا هــذا ا

واحليطة ونتابع خطواتهم خطوة تلو خطوة .
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اخلـوخـة (الـيـمن) (أ ف ب) - ظنّ مـحـمد
أبكر أنّه سيقضي شهر رمضان في منزله
الـذي نـزح عـنه قـبل عـام لـكن رغم اتـفـاق
ّ التوصل إليه مـنذ خمسة الهدنة الـذي 
أشـــهـــر في احلـــديـــدة فـي غــرب الـــيـــمن
سيـصوم مع أفراد عـائلـته في خيـمة هذه

السنة.
ـتقطعة قرب القرية واجهات ا وتستمرّ ا
التي كان يقطن فيها مـحمد جنوب مدينة
احلـديـدة. وبـدأ شـهـر رمـضـان في الـيـمن
امس االثـنـ في ظـل أزمـة انـسـانـيـة هي
ـتــحـدة األكــبـر فـي الـعــالم وفــقـا لـال ا
تـسبّب بـهـا نـزاع ب الـقـوات احلكـومـية
اليـــ ـــتــــمـــردين احلـــوثـــيـــ دفع  وا
األشـخـاص لـلـنـزوح عن مـنـازلـهم ووضع

مالي آخرين أمام خطر اجملاعة.
ـديــريـة اخلـوخـة في مــخـيم لـلــنـازحـ 
( 130كــلم جـنــوب احلـديــدة) اخلـاضــعـة
لــســيـطــرة الـقــوات احلــكـومــيـة يــحـاول
مـحمـد االبـتسـام رغم الـدموع في عـيـنيه
مؤكّدا "مضى عليـنا هنا حوالى سنة من
شــــوال (حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 2018) الى
رمضان احلالي. عام كامل مرّ. سنة كاملة

ونحن نازحون".
ويقـول األب اليـمني لـوكالـة فرانس برس

"سوف نصبر (...) والباقي على الله".
ـؤلّـفة من سـبعـة أفراد وتعـيش الـعائـلة ا
في ظــروف صـعــبـة لــلـغــايـة بــسـبـب قـلّـة
ساعدات الغذائـية واحلرّ الشديد الذي ا
ـــصــنـــوعــة من بــدأ يـــضــرب اخلــيـــمــة ا

القماش الرقيق مع اقتراب الصيف.
ويـزيـد مـن مـصـاعب مـحــمـد وعـائـلـته أن
أبـناءه الـثالثـة هم من ذوي االحـتـيـاجات
اخلاصة بينما يعاني هو من مشاكل في
قــدمـيـه مـا يــجـعــلــهم غـيــر قــادرين عـلى

العمل.
فـي األيــام االخـــيــرة من رمـــضــان الـــعــام
ــاضي في مــنـتــصف حــزيــران/يـونــيـو ا
ـوالـيـة لـلـحـكـومـة 2018 شـنّت الـقـوات ا
اليمنيـة بدعم من قوات إماراتـية مشاركة
في حتـالف عـسـكـري بقـيـادة الـسـعـودية
حــمــلـة شــرسـة لــلـســيــطـرة عــلى مـديــنـة

مسجد سيدنا احلس
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ني يعرض بضاعته في سوق في صنعاء  uÝ‚: بائع بهارات 

جتار في خانسوق في القاهرة
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تنـاقلت وسـائل األعالم اخملتـلفـة تصـريحـات السـيد رئيـس الوزراء عادل
ستقلة ب األحزاب والكتل هدي بأنه سيعمد إلى توزيع الهيئات ا عبد ا
النـافذة وحـسب ثقـلهـا  وهي ما تـبقى من تـشكـيلـة حكـومته ويـأتي هذا
الـتــصـريـح في ظل جتـاذبــات خـطــيـرة تــمـر بــهـا الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة
وتصـريحـات بـعض الكـتل في تـشكـيل كتـلـة معـارضة في مـقـدمتـها تـيار
احلكـمة الـذي وجد نـفـسه خارج أي مـشاركـة له في حـكومـة السـيد عـبد
هدي مـا يعـني تهـميشـاً من قبل رجل اجملـلس األعلى الـقد ومرشح ا
آل احلـكـيم لــعـدة دورات ألصـدقـاء ســنـوات مـعـارضــته لـسـلــطـة الـبـعث
إذ أن هناك أكثر من 25 هيئة تابعة للدولة باتت ضمن استهداف اجملرم
األحـزاب والـتـيـارات الـنـافـذة والـتي مـسـكت رقـبـة رئـيس احلـكـومـة وهي
إذ تـعــد هـذه الـهــيـئـات مــكـمـلـة تـقـتــرب من مـلـفــات اسـتـكــمـال حـكــومـته
وتمتلـك ميزانيات ضخمة كشـبكة اإلعالم العراقي التي تعد من للحكومة
ـا حتصل أكثـر الـهيـئـات احلكـومـية تـمـويالً وحتظى بـدعم مـالي أكثـر 
حـيث تسـتعـد الكـتل الـسيـاسيـة لالقتـتال من علـيه وزارة الثـقافـة نفـسـها
أجل اغتـنام أكـبر عـدد من الهـيئـات الـتي تخـضع للـمحـاصصـة احلزبـية
وعـلى الـرغم من الـوعود الـتي أطـلـقـها الـسـيـد عـبد والطـائـفـيـة والـقومـيـة
هدي باستقاللية هذه الهيئات إال أن الفتح وسائرون هم األكثر اغتناماً ا
ركزي العراقي لهذه الهيئات حيث يسعون إلـى االستحواذ على البنك ا
إلى جانب حـصـول سـائرون عـلى األمـانة الـعـامـة جمللس الـوزراء وأمـانة
بـغـداد وغـيـرهـا من هـيـئـات مـهـمـة يـعـمـد سـائـرون إلى احلـصـول عـلـيـها

هدي بالوعد والوعيد .  بالضغط على حكومة عبد ا
شكـلّت هذه الـهيـئات بـاباً واسـعـاً للـفسـاد وشهـدت كثـيراً من اخلـروقات
والـذي ترك الباب مفتوحاً الكي  والفساد وخصوصاً في فـترة حكومة ا
لهذه الهيئات وأصبحت تدار بالوكـالة لسنوات طويلة إلى جانب الفساد
حيث سـتشـري ب دوائـرهـا جعـلهـا في دائرة االسـتـهداف الـسيـاسي ا
وظـلت هذه تصل مـوازنة بـعض هذه الـهيـئات إلى مـوازنة وزارة مـتكـاملة
الـهــيـئــات وهـيــنـة األحـزاب وتــدار من قــبل شـخــصـيــات مـتـحــزبـة خالل
ـتعـاقبـة بعـد عام 2003 وهذا مـا فقـدها صـفة االسـتقاللـية احلكـومات ا
كمـا أنها أصـبحت حـلقـة لالبتزاز الـسيـاسي وتمريـر الصـفقات بالكـامل
الى جـانب كونها أصـبحت تمثل مـشكلة في ب الكتل الـسياسيـة عموماً
وتبقى هذه الهيئات طريق مكافحة الفساد بدالً من أن تساهم في عالجه
حـيث تـشـيـر أغـلب الـتـقـاريـر أن الـفتح خـاضعـة لـلـمـحـاصـصـة احلـزبـية
وسائرون سـيوزعـان الهيـئات حسب رغـبتـهما وسـوف تبـتعد عن طـريقة
هـدي ما يعـد قاعـدة في طريـقة توزيع توزيع الوزارات فـي حكومـة عبـد ا

دى البعيد .  ناصب وعلى ا ا
لف غاية في التعقيـد ويحتاج إلى أدارة ناجحة في كـيفية التعاطي معه ا
خـصـوصـاً وأن عـلى نـحـو الـذي يـجـنب الـصـدام بـ الـكـتل الـسـيـاسـيـة
الن كن قـياسه من خالل عـدد أعضاءه اجلميع يـعلم أن حـجم الكـتلـة ال
بـعض الـكـتل تـعـلم جـيـداً حـجم الـتـزويـر الـذي رافق عـمـلـيـة االنـتـخـابـات
ومـا حــصـلت عــلـيـه من أصـوات ال يــعـد كــونه سـرقــة ألصـوات األخـيــرة
كمـا ان أهم معيار الذي الناخب وتـزوير لألصوات التي حـصلوا علـيها
ـكن االعـتـمـاد عــلـيه في طـريـقـة الــتـعـاطي مع هـكـذا مــلـفـات هـو الـثـقل
ـــكـن أن تــتـــغـــيـــر فـي االنـــتـــخـــابــات الـــســـيـــاسي وذلك الن الـــكـــتـــلـــة 
لذلك عـايـير الـدولـية ومـنع الـتزويـر فـيهـا خصـوصاً إذا طـبـقت ا القـادمـة
سـؤولية في تـوزيعها على السـيد رئيس الـوزراء أن يكون عـلى قدر من ا
وإرضـاء اجلميع بالـنحو الـذي يضـمن موقف جـميع الـكتل دون اسـتثـناء
الن اجلميـع هو مشـارك في العـملـية الـسياسـية واجلـميع مـسانـد جلهود

إعادة هيكلة الدولة ومحاربة الفساد .


