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ومفتر
العنود الفائز ال ترى مبررًا لما يجري سوى أن عبد اهلل شخص ظالم
ٍ
تتواصل األميرتان
سحر وجواهر عبر
تويتر مع
متابعيهما

«ما ّ
تتعرض له األميرات السعوديات األربع ليس انتهاكًا
لحقوق اإلنسان ،بل قضية عائلية أقحمت وسائل اإلعالم
نفسها فيها» .هذا هو ّ
الرد السلبي الوحيد الذي يمكن
أن نسمعه أو نقرأه ،تعليقًا على الحملة اإلعالمية التي
أطلقتها الزوجة السابقة للملك السعودي عبد الله
بن عبد العزيز ،العنود الفائز ،مطلع شهر آذار الفائت

املحتجزات في السعودية منذ
للمطالبة بحرية بناتها ّ
أكثر من  12عامًا .ذلك أن كل األسئلة التشكيكية التي
ّ
تطاول قصة األميرات ،ال تنفي حقيقة وجودهن في
ّ
ّ
ّ
حرمانهن رؤيه والدتهن منذ أكثر
ها
أقل
ظروف سيئة،
ّ
من عشر سنوات .وفي ظل غياب أي توضيح سعودي
رسمي ،يبقى الوصول إلى الحقيقة مجرد محاولة

رفض الملك
السعودي التعاون
مع المحامي قبل
 8سنوات

تزوجت العنود
امللك عبدالله
مطلع السبعينيات
وطلقت عدة مرات
أخرها في 1985
(أرشيف)

كريمتا الملك 25 :يومًا من التجويع
مهى زراقط
إن ��ه ال �ي ��وم ال �خ��ام��س وال �ع �ش ��رون ال ��ذي
تمضيه األم�ي��رت��ان ال�س�ع��ودي�ت��ان سحر
وج ��واه ��ر ،اب �ن �ت��ا امل �ل��ك ال �س �ع��ودي عبد
ال �ل��ه ب��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز ف��ي «س�ج�ن�ه�م��ا»،
م� �ح ��روم� �ت ��ان ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى ال �ط �ع��ام
وال �ش��راب .تعيشان ع�ل��ى وج�ب��ة واح��دة
م��ن ال�ط�ع��ام ي��وم�ي��ًا ،ف��ي م�ح��اول��ة منهما
لالستفادة ألطول وقت ممكن من املواد
الغذائية املوجودة في املنزل.
ال جديد إذًا ف��ي القضية الغريبة ،التي
أثيرت على نحو واسع مطلع شهر آذار
الفائت عبر القناة الرابعة البريطانية
( ،)4 channelإال ع � ّ�د األي � ��ام ال �ت��ي ت�م� ّ�ر
ع�ل��ى األم �ي��رت�ي�ن ،ب�ع��د ق� ��رار ح��رم��ان�ه�م��ا
الخروج لشراء احتياجاتهما من الطعام
وال � �ش ��راب ،ب��رف �ق��ة ال� �ح ��راس ،ك �م��ا ج��رت
ال� �ع ��ادة خ �ل�ال أك �ث��ر م ��ن ع �ش��ر س �ن��وات.
وتحرص األميرتان سحر وجواهر ،من
خ�لال حسابيهما على م��وق��ع «تويتر»
(  ،)#Art_Moqawama; #jawaherعلى
ال� �ت ��واص ��ل ع �ل��ى ن �ح��و ش �ب��ه ي ��وم ��ي م��ع
متابعيهما ،م��ن خ�لال نشر ص��ور لهما
أو ع �ب��ارات ت��ؤك��د استمرارهما ف��ي رفع
الصوت ضد الظلم ال��ذي تتعرضان له.
وك��ان��ت ال �ع �ب��ارة ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا سحر
أمس «أال إن نصر الله قريب».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ت ��واص ��ل ال� ��وال� ��دة ال �ع �ن��ود
الفائز دعمها لبناتها من ّ
مقر إقامتها
ف� � ��ي ل � � �ن � ��دن .ت � �ت� ��واص� ��ل م � ��ع م� �ح ��ام�ي�ن،
ّ
ن ��اش� �ط�ي�ن ح� �ق ��وق� �ي�ي�ن ،ت� �ت� �ظ ��اه ��ر ،ت �ط��ل
ع� �ب ��ر وس � ��ائ � ��ل اإلع� � �ل � ��ام .وف� � ��ي ات� �ص ��ال
أج��رت��ه م�ع�ه��ا «األخ� �ب ��ار» ت �ب��دأ حديثها
بالتعبير عن قلقها من عدم القدرة على
إي�ص��ال ال�ط�ع��ام وال �ش��راب إل��ى ابنتيها،
وخ �ص��وص��ًا أن «م� ��ا ي ��وج ��د ف ��ي امل �ن��زل
ش� ��ارف ع �ل��ى االن� �ت� �ه ��اء» .ع �ب��ر ال �ه��ات��ف،
تعيد س��رد قصتها ،م��ن دون أن تبدي
ت� ّ
�ذم� �رًا م ��ن االس �ئ �ل��ة ال�ت�ش�ك�ي�ك�ي��ة ال�ت��ي
تطرح حول صحة القصة.
ت� ّ
�زوج��ت ال�ع�ن��ود ال�ف��ائ��ز امل �ل��ك ع�ب��د الله
مطلع السبعينيات .طلقت ع��دة م��رات،
ل �ي �ك��ون ط�ل�اق �ه��ا ال �ن �ه��ائ��ي ع � ��ام .1985
ّ
«وال أع��رف لم طلقني ،في السعودية ال

ي�ط��رح ه��ذا ال �س��ؤال» .ق��د ي�ك��ون ال�ج��واب
واض�ح��ًا ،إذا عرفنا أن للملك السعودي
ّ
ّ
نحو عشرين زوجة 14 ،منهن مطلقات،
وثالث متوفيات.
لم تغادر الفائز السعودية مباشرة بعد
ط�ل�اق �ه ��ا ،ب ��ل ب �ق �ي��ت م ��ع ب �ن��ات �ه��ا األرب � ��ع
(سحر ،هال ،مها وجواهر) ،اللواتي تراوح
ّ
أعمارهن بني  38و 42عامًا ،وحرصت على
ّ
تعليمهن قدر املستطاع ،قبل أن ّ
تقرر عام
 2003مغادرة السعودية إلى لندن .ما من
سبب مباشر الت�خ��اذه��ا ال �ق��رار« .ل��م تكن
ه�ن��اك ش�ع��رة قصمت ظهر البعير بيني
وبن امللك كما تسألني ،لكن هي تراكمات
م��ن س��وء امل�ع��ام�ل��ة ع�ل��ى م��دى ع �ق��ود .كنا
ّ
وكلما ّ
ّ
تحملنا
نتحمل كثيرًا بناتي وأنا.
أكثر أمعنوا في اضطهادنا ،إلى أن قررت

امل �غ��ادرة ف��ي محاولة مني لرفع الصوت
من الخارج».
لكنها عندما تستعيد املرحلة األخيرة من
حياتها في السعودية ،تتذكر أن األمور
ك��ان��ت ق ��د ب � ��دأت ت �ت��ده��ور ف ��ي ع��ائ�ل�ت�ه��ا
ّ
تتعرض بناتها لسوء معاملة
الصغيرة:
تدريجي سببه «التحريض من بقية أفراد
العائلة ،الغيرة ،الحسد ..ال أدري» .وقد
كانت مها وه�لا ّأول من ّ
تعرضتا لسوء
امل �ع��ام �ل��ة ،وخ �ص��وص��ًا ب �ع��د م ��رض ه�لا.
وع�ن��دم��ا الح�ظ��ت األم أن�ه�م��ا مريضتان،
شكت ف��ي أن ه�ن��اك م��ن يعطيهما أدوي��ة
م � �خ� � ّ�درة ت �س �ه��م ف ��ي ت �ف��اق��م ح��ال�ت�ي�ه�م��ا.
عندها طلبت أن ي�ك��ون عالجهما تحت
إشرافها ،لكن طلبها رفض.
ّ
ال � �ي� ��وم ،ت �ع �ي��ش ك� ��ل م ��ن ه�ل�ا وم� �ه ��ا ف��ي

مكانني منفصلني .أم��ا سحر وج��واه��ر،
فتقيمان في الفيلال التي نشرتا صورها
م��ن ال��داخ��ل وال �خ��ارج ،وف�ي�م��ا تتواصل
ال �ف��اي��ز م��ع ه�ل�ا وم �ه��ا م ��رة ف��ي ال�ش�ه��ر،
«ألن �ه �م��ا غ��ال�ب��ًا م��ا ت �ك��ون��ان متعبتني»،
تتواصل يوميًا مع سحر وجواهر.
«لكن كيف يسمح لهما امللك باالستمرار
في التواصل عبر االنترنت؟
«ال أع��رف مل��اذا ل��م يمنعوهما .ربما هو
ذك � ��اء م �ن �ه��م ل �ك��ي ي �ش �ك��ك ال� �ن ��اس ب�ه��ذه
ال�ط��ري�ق��ة ،لكني أس ��أل ف��ي امل�ق��اب��ل :مل��اذا
ّ
أفبرك القصة؟ ما هو قصدي من كل ما
يجري؟ أين تكمن مصلحتي ومصلحة
بناتي في معاداة أناس بهذه القوة؟».
هذا العداء بني الفائز ،وامللك السعودي،
ليس ج��دي �دًا .ع�م��ره م��ن عمر مغادرتها

اإلعالم :آخر الدواء؟
ي�ع� ّ�د اإلع�ل�ام آخ��ر ال��وس��ائ��ل ال�ت��ي ل�ج��أت إليها السيدة
العنود الفايز م��ن أج��ل مساعدة بناتها األرب ��ع .تقول
لـ«األخبار» إن حرصها على عدم التوجه إلى اإلعالم،
منذ غ��ادرت السعودية ،هو الذي
جعل العائلة املالكة تتمادى في
ت �ص��رف��ات �ه��ا ،ل �ك��ن ع �ن��دم��ا أق ��دم
امللك ال�س�ع��ودي قبل عامني على
االج �ت �م��اع ب �ب �ن��ات��ه ،ل�ي�ب�ل�غ�ه��ن أن��ه
سيستمر ف��ي م�ع��ام�ل�ت�ه� ّ�ن بهذه
ال �ط��ري �ق��ة إذا ل� ��م ي �ق �ن �ع��ن أم �ه��ن
ب ��ال� �ع ��ودة إل � ��ى ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،ك��ان
ال ب ��د م ��ن ال� �ل� �ج ��وء إل � ��ى ط��ري �ق��ة
مختلفة من الحراك .كانت رسالة
ً
«ل��وم��ون��د» أوال ،تلتها مقابلتها

األولى عبر صوت روسيا ،التي ّ
تحدثت فيها عن «وأد
بناتها» .وم��ع اق�ت��راب زي��ارة الرئيس األم�ي��رك��ي ب��اراك
أوب��ام��ا إل��ى السعودية نهاية شهر آذار الفائت ،حظي
امل ��وض ��وع ب��ال�ت�غ�ط�ي��ة األوس � ��ع ،إذ
أج��رت الصحافية فاطمة مانجي
( ،)4 channelل �ق��اء م��ع ال��وال��دة
س ��ردت ف�ي��ه ال �ق �ص��ة .ث��م ّ
سجلت
م� �ق ��اب� �ل ��ة م � ��ع األم � �ي� ��رت�ي��ن س �ح��ر
وجواهر عبر أحد برامج االنترنت،
ً
وهو الفيديو االكثر تداوال لهما.
وت � ��داول � ��ت ال �ق �ض �ي��ة ال� �ع ��دي ��د م��ن
وس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام ال �غ��رب �ي��ة ،ع�ب��ر
املقاالت وبرامج الحوار ،دائمًا في
غياب الطرف اآلخر.

ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وق � � ��د خ ��اض� �ت ��ه وح� ��ده� ��ا،
وخ �ص��وص��ًا أن وال��ده ��ا ك ��ان ق��د ت��وف��ي،
ولم تحظ بمساعدة من إخوتها .يومها
أوك � �ل ��ت م �ح��ام �ي�ي�ن ب��ال �ق �ض �ي��ة ل�ك�ن�ه�م��ا
ل��م ي�ت��اب�ع��اه��ا« .اش �ت��روه �م��ا» ت �ق��ول في
ح��دي�ث�ه��ا األول إل ��ى ص ��وت روس �ي��ا في
ت �ش��ري��ن ال� �ث ��ان ��ي ال� �ف ��ائ ��ت ،ف �ي �م��ا ت�ن�ق��ل
جريدة لوفيغارو (بالتعاون مع وكالة
الصحافة الفرنسية) عن املحامي اللورد
أنتوني لوستر ،الذي تولى القضية قبل
ّ
التوصل
ثماني سنوات ،أنه لم يستطع
إل��ى نتيجة ف��ي ه��ذه القضية ،ألن امللك
السعودي رفض التعاون.
بعدها تولى وزي��ر الخارجية الفرنسي
األسبق ل��وران دوم��اس القضية ،وأيضًا
ّ
م��ن دون أن يستطيع التوصل إل��ى حل
حتى اليوم .أب��رز ما فعله ،كان الرسالة
التي وجهها ،مع املحامي فيليب كوبيه،
ع�ب��ر ج��ري��دة «ل��وم��ون��د» ال�ف��رن�س�ي��ة إل��ى
مجلس حقوق اإلنسان في جنيف في 28
تشرين الثاني ( 2013وكانت السعودية
قد انتخبت عضوًا في املجلس).
وك� �ش� �ف ��ت ال � ��رس � ��ال � ��ة ق� �ض� �ي ��ة اح� �ت� �ج ��از
ّ
األم� � �ي � ��رات األرب� � � ��ع ،وظ � � ��روف ح �ي��ات �ه��ن
وح��رم��ان�ه��ن التعليم وال� ��زواج وال�س�ف��ر،
وتعريض اثنتني منهما إلى املخدرات.
ّ
يتصرف وال��د م��ع بناته بهذا
لكن مل��اذا
ال�ش�ك��ل؟ ن �س��أل ال �ف��اي��ز ،فتجيب م�ج��ددًا
إن �ه��ا ال ت �ع��رف .وه ��ي ك��ان��ت ق��د أج��اب��ت
ف��ي واح� ��دة م��ن م�ق��اب�لات�ه��ا ب��أن��ه ي��رغ��ب
في االنتقام منها .نسألهاَ :
«لم سينتقم
ّ
منك ،وم��ن بناتك ،طاملا أن��ه هو من قرر
ِ
الطالق؟»
«أي � �ض ��ًا ال أع � � ��رف .ت �ط��رح�ي�ن أس �ئ �ل��ة ال
ً
ّ
يتصرف بهذه
أعرف إجابتها فعال .هو
ومفتر» .ما
الطريقة ألن��ه شخص ظالم
ٍ
ت �ع��رف��ه ،ه��و أن ��ه ي��ري��ده��ا أن ت �ع��ود إل��ى
السعودية «لكي نقفل املوضوع» .وهذا
ما ال تنوي القيام به ألنها ّال تثق بهم.
أليست خائفة من أن يتعرضوا لها في
لندن؟ «ال ،لست خائفة ،ال يستطيعون أن
يفعلوا شيئًا هنا» .مؤكدة أنها ال تريد
ّ
ش�ي�ئ��ًا إال رؤي� ��ة ب �ن��ات�ه��ا ،وم�س��اع��دت�ه��ن
ّ
ّ
على بناء مستقبل لهن كما كل الفتيات
«ألنهن يمنت ببطء».

