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هوامش

يصادف في التاسع عشر من الشهر الجاري ،مرور  32عامًا على استرداد مدينة طابا المصرية من االحتالل اإلسرائيلي .موقع
استراتيجي متميز ،استعادته مصر ،ليتحول إلى مرتع سياحي بارز

مدينة طابا
قلعة صالح الدين األثرية (خالد دسوقي/فرانس برس)

باختصار
تضم طابا ،إلى جانب
شواطئها ،مجموعة
من املعالم الجاذبة،
مثل متحف آثار طابا
الكبير الذي يحوي
أكثر من  750قطعة
أثرية

في ذكرى استرداد األرض
القاهرة ـ محمد كريم

مـ ـ ــن دون احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت ص ــاخ ـب ــة
كــانــت مــألــوفــة قبل عــدة سـنــوات؛
تمر الــذكــرى ال ـ  32لتحرير طابا
مــن قبضة الـكـيــان الصهيوني ال ــذي أخذ
يماطل في تسليمها ملصر طوال سنوات،
إلــى أن ُرف ــع العلم املـصــري عليها فــي 19
مارس /آذار .1989
ال ـق ـي ـم ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة مل ــديـ ـن ــة ط ــاب ــا،
دفعت االحـتــال اإلسرائيلي إلــى محاولة
االح ـت ـف ــاظ ب ـهــا وف ـ ــرض س ـي ــادت ــه عليها
ب ــإق ــام ــة م ـن ـش ــآت س ـيــاح ـيــة ون ـش ــر ق ــوات
عـسـكــريــة م ــن ح ــرس الـ ـح ــدود ،ف ـهــي تقع
عـلــى رأس خـلـيــج ال ـعــربــة ،وت ـش ــرف على
أربــع دول هي مصر والسعودية واألردن
وفلسطني .وقــد أق ــام اإلســرائـيـلـيــون على
ب ـعــد  7ك ـي ـلــوم ـتــرات م ــن ط ــاب ــا مـيـنــاء هــم
الوحيد على خليج العقبة ،فــوق قرية أم
الرشراش ،املحتلة وأطلقوا عليه إيالت.
تبلغ مساحة طابا قرابة  509أفدنة فقط،
ب ـي ـن ـمــا ي ـب ـلــغ عـ ــدد س ـكــان ـهــا ن ـح ــو 3000
ن ـس ـم ــة ،وتـ ـمـ ـت ــاز ب ـش ــواط ـئ ـه ــا ال ـج ـم ـي ـلــة
وأمــاكــن الغوص التي تجذب السياح من

كــافــة ال ـب ـلــدان .وتستقبل املــديـنــة زواره ــا
عبر ثالثة موانئ جوية وبرية وبحرية.
معالم سياحية

بالرغم من مساحتها الصغيرة؛ فإن طابا
تضم ،إلى جانب شواطئها ،مجموعة من
املـعــالــم ال ـجــاذبــة ،مـثــل متحف آث ــار طابا
الـكـبـيــر الـ ــذي ي ـضــم أك ـثــر م ــن  750قطعة
أثرية ،ويضم أيضًا وثائق أحــداث قضية
طابا وما تتضمنه من مستندات وصور
وخرائط.
كــذلــك ،يــوجــد خليج فـيــورد على بعد 15
كــم جـنــوب املــديـنــة ،حـيــث يـقـصــده عشاق
ال ـغ ــوص ،لـيـشــاهــدوا الـشـعــاب املــرجــانـيــة
واألس ـمــاك امللونة على أعـمــاق تصل إلى
 25مترًا.
وهـنــاك محمية طــابــا الـتــي تحتوي على
كهوف وممرات جبلية ،وعدد من الوديان
مثل وادي وتير والزلجة والصوانة نخيل
وواحــة عني خضرة ،باإلضافة إلى أنواع
نادرة من الحيوانات والطيور والنباتات
الـنــادرة .ويعد ال ــوادي امللون من عجائب
امل ـح ـم ـي ــة ،وهـ ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ـت ــاه ــة مــن
ال ـص ـخ ــور ال ــرم ـل ـي ــة امل ـل ــون ــة الـ ـت ــي يـصــل

ارتفاعها في بعض األماكن إلى  40مترًا.
كما ،أيضًا ،توجد «جــزيــرة فــرعــون» أمام
الشاطئ على بعد ثالثني مترًا ،وتقع فيها
قـلـعــة ص ــاح ال ــدي ــن األث ــري ــة ال ـت ــي يـعــود
تاريخها إلــى سنة  1171مـيــاديــة ،وهي
م ـش ـيــدة م ــن ال ـح ـجــر الـ ـن ــاري الـغــرانـيـتــي
املأخوذ من التل الذي بنيت عليه القلعة.
وهـنــاك القرية الـبــدويــة النموذجية التي
أنشئت على مساحة  200ألــف متر مربع
بهدف خدمة التجمعات البدوية خاصة
بيلة الحوات في وادي املراغ.
ومـ ـ ـ ــن أشـ ـ ـه ـ ــر م ـ ـعـ ــامل ـ ـهـ ــا ،أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،فـ ـن ــدق
ســونـسـتــا طــابــا (هـيـلـتــون طــابــا) ،وقــريــة
أقامتهما
رافــي نلسون ،وهما منشأتان
ً
إسرائيل أثناء احتاللها املدينة ،مخالفة
بذلك نصوص معاهدة السالم واتفاقية
 25إبـ ـ ــريـ ـ ــل /نـ ـيـ ـس ــان  1982الـ ـخ ــاص ــة
ب ــاإلج ــراء املــؤقــت لـحــل مـســائــل ال ـحــدود،
لتشكل إسرائيل نوعًا من فرض السيادة
على املنطقة.

■■■
توجد فيها «جزيرة
فرعون» التي تبعد
عن الشاطئ ثالثني
مترًا ،وتقع فيها قلعة
صالح الدين األثرية
التي يعود تاريخها
إلى سنة 1171
ميالدية
■■■
بعد حرب أكتوبر
وجالء اإلسرائيليني
عن سيناء ،ماطلوا في
إرجاع طابا ،إذ أثاروا
مشكالت حول وضع
 14عالمة حدودية
أهمها العالمة 91

أزمة طابا

قبل أن يوجد االحتالل اإلسرائيلي ،كانت
س ـي ـنــاء بــأكـمـلـهــا جـ ــزءًا م ــن م ـص ــر ،حيث

ت ـث ـبــت ذلـ ــك ال ــوث ــائ ــق ال ـق ــدي ـم ــة ،وع ـنــدمــا
أص ــدرت الــدولــة العثمانية فرمانًا يكلف
م ـح ـمــد ع ـل ــي ب ــاش ــا ب ـح ـكــم م ـص ــر ،كــانــت
الـخــريـطــة املــرف ـقــة ملـصــر تتضمن سيناء
كاملة وفــي داخلها طابا ،غير أن األتــراك
حــاولــوا ان ـتــزاع طــابــا وأجـ ــزاء مــن سيناء
من قبضة املحتل البريطاني ملصر ،لكنهم
فـشـلــوا فــي ذل ــك مــرتــن ،األول ــى فــي 1892
والثانية في .1906
وبعد حرب أكتوبر وجالء اإلسرائيليني
عــن سـيـنــاء ،مــاطـلــوا فــي إرج ــاع طــابــا ،إذ
أث ـ ــاروا م ـش ـكــات ح ــول وض ــع  14عــامــة
ح ــدودي ــة أه ـم ـهــا ال ـعــامــة  91ف ــي طــابــا،
األم ــر ال ــذي ّأدى إل ــى إب ــرام ات ـفــاق خــاص
ب ــاإلج ــراء املــؤقــت لـحــل مـســائــل ال ـحــدود،
ن ــص ع ـلــى ع ــدم إق ــام ــة «إس ــرائ ـي ــل» ،أليــة
إن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاء ات وحـ ـ ـظ ـ ــر مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة م ـظ ــاه ــر
السيادة ،وأن الفصل النهائي في مسائل
وض ــع عــامــات ال ـحــدود املـخـتـلــف عليها
يـجــب أن يـتــم عــن طــريــق امل ـفــاوضــات ،أو
تحال إلى التحكيم.
ولـكــن االح ـتــال اإلســرائ ـي ـلــي ،خــالــف ذلــك
بافتتاح الفندق والقرية السياحية .وفي
 29سبتمبر /أيلول  ،1988أصــدرت هيئة
التحكيم الـتــي ُعـقــدت فــي جنيف حكمها
بأحقية مصر في استرداد املدينة املحتلة.
وم ـن ــذ تـسـلـمــت م ـصــر امل ــدي ـن ــة ،ل ــم يعكر
هدوءها سوى عملية إرهابية سنة ،2004
حـيــث اسـتـهــدفــت س ـي ــارة مـفـخـخــة بمائة
كـيـلــوغــرام مــن املـتـفـجــرات فـنــدق هيلتون
ط ــاب ــا ،وهـ ــو م ــا أدى إلـ ــى ت ــدم ـي ــر عـشــرة
طوابق ،حيث لقي مجموعة من السائحني
اإلسرائيليني مصرعهم.

وأخيرًا
صح النوم
سما حسن

اعـتــدنــا أن نـ ـ ِّ
ـردد ع ـبــارة «ص ــح ال ـن ــوم» ملــن ك ــان في
َّ
غفلة ،ثم انتبه ،وملن يتحدث عن جهالة ،فهناك من
سيقاطعه حـتـ ًـمــا ،ويـصـ ِّـحــح لــه حــديـثــهُ ،وي ـظـ ِـهــر له
ً
خطأ مذهبه ،ولكن قليل ما نقول «صح النوم» ملن
استيقظ من نــوم عميق ،أو ملن استغرق في النوم،
حـتــى فــاتــه مــوعــد ،أو وجـبــة إف ـطــار عــائـلـيــة شهية.
ولكن في النهاية ،ربما تعني عبارة «صح النوم» أننا
َّ
َ
نعمت بنوم ِّ
صحي ،حيث ينقسم
نتمنى أن تكون قد
النوم إلى نوم العافية ،ونوم املرض.
للعام الرابع عشر ،تحتفل جمعية النوم العاملية باليوم
ِّ
العاملي للنوم ،فــي يــوم  19م ــارس /آذار ،مــن كــل عــام،
حيث ُيقام قبل االعتدال الربيعي ،وشعاره هذا العام
َّ
وتوجهت جمعية
«النوم املنتظم ،املستقبل الصحي»،
ِّ
املتخصصني في النوم
النوم العاملية إلى دعوة جميع
إلى تثقيف العالم بشأن أهمية النوم؛ لتحقيق نوعية
ً
ُ
الحياة املثلى ،وتحسني الصحة العاملية ،وفقا للموقع
َّ
الــرسـمــي للجمعية الـتــي حــثــت عـلــى الـعـنــايــة بــأوقــات
النوم ،وتنظيمها ،وربطت بني النوم الصحي والصحة

الجيدة .وقبل هــذه الجمعية العاملية قالت َّ
ِّ
جداتنا «نم
بكير ،واصحى بكير ،وشوف الصحة كيف بتصير».
ولـكــن أح ـ ًـدا لــم يعد يعمل بـهــذه النصيحة ،بــل أصبح
ً
محافظا على موعد ّ
من ينام ً
مقدس لراحته ،كما
باكرا
ٍ
ً
ّ
َ
يحث األطباء ،وهو التاسعة مساء ،مثل ،مثار سخرية،
ِّ
وبأنه ينام مثل الدجاج التي تركن إلى ِقنها ً
باكرا ،وال
ً
تعبأ بما حولها في الخارج .وقد انقلبت الحياة فعل،
بل إننا ،وللعجب ،أصبحنا نــرى األطفال من مدمني
السهر ،ونسمع صوت صياحهم حولنا ،حتى ساعات
ِّ
متأخرة ،وهــم يمارسون لعبهم ،وال يحرص ذووهــم
على وضعهم في َّ
أسرتهم بــاكـ ًـرا ،كما كانت أمهاتنا
تفعل .ولذلك ،تراهم كثيري املرض بوجوه شاحبة.
ربما جاءت املناسبة لكي تربط بني النوم مع الحصول
ً
سريعا ،من دون معاناة ،ويوم األمهات في العالم
عليه
ً
العربي مثل ،فهن القادرات على وضعك في سريرك،
وقـتـمــا ش ـئــن .وي ـمـ ِّـســدن ش ـعــرك ،فــي ه ــدوء وح ـنــان.
وتسمع تراتيل صوت أمك املالئكي ،فوق رأسك؛ فترى
َّ
العالم قد َّ
تحول عجينة من الهالم املحلى .وهكذا ،تجد
َّ
نفسك قد نمت ،من دون جهد ،فلم تتقلب في فراشك،
ولم تشرب اللنب ولم تلعق ملعقة من العسل ،أو تلتهم

ثمرة موز ،فال حاجة لهذه الوصفات في وجود األم.
ويبدو أنني قد أخطأت في وصف طريقة األم السحرية
لجلب النوم لنا ،فهذه الطريقة ليست للصغار ،وملن
ُّ
ً
صباحا ،فعليك أن
يستعدون للذهاب إلــى املــدرســة
َّ
ُ َ َّ
تتذكر كم َّ
مرة وضعت يدها املغضنة على رأسك الذي
غــزاه الشيب ،ومـ َّـســدت شعرك الــذي فقدت ِّ
مقدمته،
وتلت دعواتها التي ال تسمع معظم مفرداتها؛ فوجدت
ُّ
نفسك تهدأ ،وتستكني ،وتغط في نومك ،حتى يأتي
من يوقظك ،ويصيح في وجهك« :صح النوم» .لست

للعام الرابع عشر ،تحتفل
جمعية النوم العالمية باليوم
العالمي للنوم ،في يوم 19
مارس /آذار من ِّ
كل عام

قادرة حتى هذا املوضع من مقالتي على الفصل بني
الـنــوم الـلــذيــذ وسـحــر األم ـهــات ،حتى وهــن يمارسن
أنشطتهن اليومية في البيت ،فأنت تنام في اطمئنان،
ً
َّ
وتـحـ ِّـرك شفتيك ج ـ ِـذل ،وأنــت تسمع صــوت الخلط
ُّ
الكهربي املنبعث من مطبخها ،وتعد نفسك لوجبة
َّ
شهية ،حني تستيقظ.
رحيل األمهات وفقدانهن في الحياة هو السبب األول
الــذي يدعوك إلــى أن تستمع لنصائح هــذه الجمعية
املـسـتـحــدثــة ،وإن هـمــوم الـحـيــاة الـتــي تــراكـمــت فــوق
صدورنا هي السبب الثاني الذي يدفعك لكي تحتفل
بــالـيــوم الـعــاملــي لـلـنــوم ،وت ـح ــاول أن تـتـبــع تــوصـيــات
ُّ
جمعية النوم التسع ،ومنها تجنب الكافيني ،فتنظر
إلــى فنجان قهوتك فــوق مكتبك ال ــذي مــأتــه م ـ ً
ـرارا
خــال النهار وتتنهد ،فمحاولة التخلص من إدمــان
القهوة عسيرة مثل محاولة تحديد موعد للنوم من
األس ــاس ،وتكتشف أن نومك القلق واملضطرب قد
انـعـكــس عـلــى صـحـتــك ال ـتــي كــانــت تعتني بـهــا أمــك
ِّ
ِّ
جي ًدا ،يوم أن كان لك ٌّأم تصفق لك ،حني تشرب كأس
الحليب ،قبل الـنــوم ،وتــدمــع عيناها ،وهــي تــروي لك
فوق رأسك قصة سندريال التي عانت بال أم.
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