
حربٌ عامليةٌ؟

مع حربٍ أهلية في سوريا، وسيطرة داعش على ثلث األراضي العراقية، 

وحرب داخلية / إقليمية في اليمن، وحروب ميليشيات وقبائل في ليبيا، 

وتراجعٍ عن مبادئ وشعارات »يناير 2011« في مصر، يبدو مبرراً االعتقاد 

بأنّ املنطقة تعيش مرحلة ما بعد الربيع العربي، وأنّ سرديّة »الدمقرطة 

ونهاية الطغيان« املتفائلة، التي سادت مع احتجاجات 2010-2011 ، قد 

تركت مكانها لصراعات عنيفة وإرهاب وفوضى، وعودة تدريجية لفكرة 

»االستقرار« وأولوية »األمن« على حساب فكرة التغيير. على األقل هذا ما 

وهم  العربي  الربيع  قبل  ما  مرحلة  من  بقوا  الذين  العرب  القادة  تصوره 

ينعون »ما يسمى بالربيع العربي« في قمتهم األخيرة. 

أميركياً، يمكن تلمس تحول السرديات هذا بشكل أكثر تعقيداً،  لكن 

الواليات  أولويات  عن  بعد  ينتهِ  لم  وإيديولوجي  سياسي  جدلٍ  ظل  في 

األمر  تعلق  بقدر  أنّه  إلى  إشارات مهمة  ثمة  والعالم.  املنطقة  في  املتحدة 

بعد  ما  مرحلة  فإنّ  العربي،  العالم  في  واألوروبية  األميركية  بالسياستين 

الربيع العربي قد بدأت منذ بعض الوقت.

أموال الديموقراطية 

في مقالة نشرتها »واشنطن بوست« في كانون األول/ ديسمبر 2014، 

الحظ توماس غاروثيرز،  نائب رئيس الدراسات في »وقف كارنيغي للسالم 

الدولي«، أن امليزانية املخصصة لدعم الديموقراطية تراجعت بنسبة 28 

في املئة في ظل إدارة أوباما، وأنّ التخفيض كان حادّاً في ميزانية »وكالة 

الديموقراطية  »دعم  نشاطات  تمويل  عن  املسؤولة  الدولية«  التنمية 

وحقوق اإلنسان والحوكمة«، حيث خسرت 38 في املئة من تمويلها منذ 

الديموقراطية«  العام 2009. وبلغت حصة التخفيض في ميزانية »دعم 

املخصصة للشرق األوسط 72 في املئة من التخفيض الكلي، بشكل يعكس 

أنّ  املنطقة، خصوصاً  الديموقراطية« في  تراجعاً ذا داللة عن نهج »دعم 

التراجع حصل في الفترة ذاتها التي شهدت »انتفاضات الربيع العربي«. 

اإلنسان  وحقوق  الديموقراطية  لدعم  خُصص  ما  مجموع  أن  واملالحظ 

والحوكمة في امليزانية األميركية لعام 2014 لم يتجاوز 860 مليون دوالر، 

هكذا  لدعم  سوروس  جورج  امللياردير  خصصه  الذي  املبلغ  من  أقل  أي 

نشاطات.

املالية ملكافحة اإلرهاب  أنّ التخصيصات  إلى  التقارير  املقابل، تشير  في 

التي تمثل جزءاً من ميزانية املخابرات واألمن الوطني بلغت 17.25 مليار 

دوالر في 2012 و16.6 مليار دوالر في 2013 . وتوحي هذه األرقام أنّ هناك 

غلبة للفهم األمني على معالجة قضية اإلرهاب، وهي غلبة مرتبطة بحقيقة 

أنّ الواليات املتحدة، وبوصفها القوة العظمى الوحيدة، تميل إلى التصرّف 

كقوة محافِظة هدفها منع ودحر األخطار التي تواجه مصالحها والنظام 

العاملي للقوة، ولذلك فهي تعطي األولوية لـ »أمن« النظام ال للعوامل التي 

قد تدفع إلى تغيير النظام ومعادالت توزيع القوة فيه.

بجانبيه  الداخلي،  األميركي  الجدل  فهم  محاولة  هنا  املهم  من  لكن 

الفكري والسياسي، من أجل استيعاب الجوانب املختلفة للقضية. يقول 

الشمالية،  كارولينا  جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  بابات،  نافين 

»اإلرهاب  تواجه  ان  يجب  املتحدة  الواليات  بأن  يجادل  من  على  الرد  في 

الدمقرطة تزيد  أنّ  إلى  العملية تشير  األدلّة  أنّ  الدمقرطة،  العاملي« بدعم 

في الحقيقة من العنف السياسي، مما يطرح السؤال: »ملاذا على صانعي 

السياسة في الواليات املتحدة أن يدعموا التحول الديموقراطي إذا كان 

هذا الخيار ينطوي على املخاطر؟«. 

األكاديمي  الوسطين  في  كثيرون  جادل  التصور،  هذا  مواجهة  في 

التحول  بأنّ  أيلول/سبتمبر،   11 هجمات  منذ  وتحديداً  والسياسي، 

عن  كتاب  ففي  األبعد.  املدى  على  اإلرهاب  دحر  إلى  يؤدي  الديموقراطي 

»االقتصاد السياسي لإلرهاب« صدر في العام 2006، ذكر كلّ من أنديرز 

التمثيل  على  والقائمة  الناضجة  الديموقراطية  األنظمة  بأنّ  وساندلير 

النسبي، أقدر على الحد من  »اإلرهاب«، ألن األنظمة السلطوية التي دعمتها 

الواليات املتحدة ملواجهة الجماعات االسالمية املتطرفة ليس لديها حافز 

إلنهاء اإلرهاب نظراً ألن ذلك سيفقدها الدعمين املالي والعسكري الغربي. 

وقد تبنت وزيرة الخارجية السابقة ومرشحة الرئاسة األميركية، هيالري 

لعدم  الرئيسي  »املصدر  بأنّ  صرّحت  حين  هذه  النظر  وجهة  كلينتون، 

االستقرار في الشرق األوسط ليس مطالب التغيير، بل مقاومة التغيير«. 

الواليات  أن  يعتقدون  الذين  »الواقعيين«  بين  الجدل  هذا  يجري 

املتحدة يجب أنْ تركّز في توجيه مواردها، املحدودة اليوم، نحو أهداف 

وبناء  الديموقراطي  التحول  تنغمس في قضايا  وأالّ  واضحة ومحددة، 

األمة في بلدان أخرى، وبين من يعتقد أنّ ال وجود لحل عسكري ألزمات 

املنطقة ما لم يكن مرفقاً بتحول عميق في أنماط الحكم واإلدارة يقوم 

مقاربة  تبني  أوباما  الرئيس  حاول  وقد  والالمركزية.  الدمقرطة  على 

تجمع بين املوقفين، لكن ثمة ما يكفي من األسباب لالعتقاد بأنّ الرؤية 

األمنية تميل في العادة إلى فرض نفسها، نظراً ألنها األسهل وألنها تغذي 

لدى  أولويّة  ليست  العالم«  »دمقرطة  وألن  راسخة،  مصالحة  شبكات 

شيكاغو  »مجلس  أجراه  استطالع  أشار  كما  اليوم،  األميركي  الناخب 

للشؤون العاملية« عام 2012، حيث اعتبر 14 في املئة فقط من األميركيين 

أن دعم الديموقراطية في بلدان أخرى هو أمر مهم جداً. 

أي ديموقراطية؟

وهو  ونشرها،  الديموقراطية  قضية  حول  األميركي  الجدل  زال  ما 

تعقيداً،  أكثر  نحوٍ  على  وإن  يعكس  أيديولوجي،  جدل  كبير  حد  إلى 

رئيس  ثاني  آدامــز،  جون  مثّله  الذي  الفكري  التيار  بين  االختالف 

وهو  أميركا هي »صانعة حريتها« وحدها،  إنّ  مرة  قال  أميركي، حين 

موقف عنى ضمنياً أنها غير معنية بحريّة اآلخرين، وبين التيار الذي 

عكسه توماس جيفرسون الذي قال إنّ أميركا هي »إمبراطورية حرية 

آخذة باالتساع«. وجّهت فكرة »االستثناء األميركي« القائلة بأنّ لدى 

الواليات املتحدة مسؤولية عاملية لنشر قيمها بوصفها »قيما كونية«، 

جزءاً  الفكرة  هذه  وأصبحت  األميركية،  النخب  لدى  التفكير  طريقة 

من إحساس الواليات املتحدة بهويتها كما يقول »نيكوالس بوكيت« 

األميركية.  السّياسة  في  الديموقراطية  دعم  مسألة  درس  الذي 

عن  انحرف  أميركي  رئيس  هناك  كان  ما  نادراً  انه  بوكيت  يضيف 

مُثُال  والحرية  الديموقراطية  كون  وعن  األميركي،  االستثناء  سردية 

األفكار  تلك  تحويل  لكن  املتحدة،  الواليات  تدعمها  أن  يجب  كونية 

إلى رؤية استراتيجية ومن ثم ترجمتها إلى سياسة عملية كانا على 

الدوام شيئاً آخر. فالديموقراطية لم تكن من الناحية العملية أولوية 

األسمى،  النموذج  بوصفها  الذهن  في  حاضرة  هي  قصوى.  أميركية 

حين  األميركية  السياسة  صانع  يضعه  أساسياً  هدفاً  ليست  لكنها 

يحدد مواقفه من اآلخرين. 

ليست هذه قضية مفاضلة مبسطة بين »املصلحة« و »املثل« كما 

تخلت  الحديثة  الدولية  العالقات  دراسات  فمعظم  البعض.  يتصور 

واألفكار  الهويات  تعتبر  وصارت  الوقت،  بعض  منذ  الثنائية  هذه  عن 

إلى جانب املصالح املجرّدة، عوامل تتفاعل مع بعضها  واملؤسسات.. 

في تحديد تفضيالت الدول. وبهذا املعنى، ليس صحيحاً الجزم بأنّ 

السياسة األميركية تريد أنظمة سلطوية في منطقتنا، بل الصحيح 

أنّها ستميل على األرجح إلى تفضيل نظام ديموقراطي ينسجم معها 

على نظام سلطوي ينسجم معها، فأولويتها في الحالتين هي أن يكون 

النّظام »منسجماً معها«. 

لـ »الدمقرطة« نادراً ما انفصل  التعريف األميركي  املعنى، فإن  بهذا 

عن مصلحة الواليات املتحدة وتعريفها لدورها العاملي واإلقليمي، أي أنّ 

الدمقرطة فهمت بوصفها عملية لتأكيد التفوق والزعامة األميركيين 

وليس نقضهما. لذلك تظل تلك الدمقرطة مشروطة مثاًل بأن تكون 

ليبرالية ومبنية على االقتصاد الحر، وأالّ تتحدى بُنى القوة األساسية 

في النظام العاملي، لكي تكون بالنتيجة نوع الدمقرطة املدعومة أميركياً. 

عن  تخلياً  ليس  منطقتنا  في  الدمقرطة  سردية  تراجع  فإنّ  وبالتالي، 

لم  النوع  أنّ شروط دمقرطة من هذا  نتاج إلدراك  بذاتها، بل  الفكرة 

تتوافر بعد. 

ما بعد »البوشية« 

بعد  ما  مرحلة  أوباما  مع  دخلت  املتحدة  الواليات  إن  القول  يمكن 

»البوشية«،  باعتبار سياسة الرئيس األميركي السابق جورج بوش 

الدمقرطة )والتصور  التعبير األقصى عن صعود سردية  كانت تمثل 

الواليات املتحدة تستطيع  الباردة( بأنّ  الذي ساد منذ نهاية الحرب 

اإليديولوجي،  منافسها  انهيار  بعد  للديموقراطية  نموذجها  نشر 

جذري  بشكلٍ  مختلفاً  تعريفاً  يعتمد  كان  الذي  السوفياتي،  االتحاد 

للنظام األمثل للحكم.  كان لحرب العراق وتكلفتها العالية أثر كبير 

في التمهيد ملجيء رئيس يُعلن بأنّ الواليات املتحدة يجب أال تنهمك 

الداخل،  في  األمّة  بناء  على  وتركز  الخارج  في  األمّة  بناء  عمليات  في 

األميركي بوصفه شيئاً مشابهاّ العتقاد  إنّه يفكر »باالستثناء  ويقول 

بوجود  اليونانيين  واعتقاد  بريطاني،  استثناء  بوجود  البريطانيين 

االستثناء  فكرة  عن  أوباما  يتراجع  لم  قطعاً،  يوناني«.  استثناء 

وأولويات سياسته  أبعاداً تتناسب  أن يمنحها  لكنه حاول  األميركي، 

التي ابتدأت بوعد االنسحاب من العراق. 

إالّ  ظلّت إدارة أوباما ملتزمة بالدعم الخطابي لفكرة الديموقراطية، 

وعليها  يكفي،  بما  غير مستقر  مكان  العالم هو  بأنّ  أنّها عملياً تشعر 

غير  دمقرطة  تمثله  اضافي  استقرار  عدم  بعنصر  الدفع  تجنب 

محسوبة النتائج. إنّ معظم التحوالت التي تشهدها منطقتنا والعالم 

أيضاً  لكنها  التغيير،  تقاوم  التي  السلطوية  لألنظمة  تحدياً  تشكل 

الدمقرطة بوصفها  أميركياً عن  السائد  اإليديولوجي  الفهم  تتحدى 

تتطابق  واقتصادية  وثقافية  سياسية  نخب  إلنتاج  مشروعاً  أساساً 

وإدارة  للحكم  نيوليبرالي  نموذج  مع  سلوكها  وينسجم  مصالحها 

االقتصاد. هذا النموذج، وكما يجادل الفيلسوف السلوفيني سالفيك 

متداخلة،  عميقة  عاملية  أزمات  مع  الكارثية  نتائجه  يواجه  جيجيك، 

اإلرهاب  وتنامي  االستقرار  وعدم  والهجرة  والجفاف  املناخ  كتغير 

املشاكل  مواجهة  على  املهيمن  النموذج  قدرة  من  اليأس  وتصاعد 

القائمة.

لذلك ثمة ما يكفي من األسباب لالعتقاد بأّن تراجع سردية الدمقرطة 

بمعنى  جديدة  تفكير  طريقة  إلى  الحاجة  مصدره  منطقتنا،  في 

وتبنتها  األميركية  السياسة  فضّلتها  التي  تلك  غير  الديموقراطية، 

النخب التي تصورت أنّ الديموقراطية مجرد تغيير فوقي وليست إعادة 

بناء كلية للمجتمع السياسي. 

عيد  دخل  حينها  باملوعد.  مذكرا  الذكي  الهاتف  رن 

هكذا  ساعة.  بعشرين  الذبح  قبل  الرجل،  ذهن  األضحى 

تضمن التكنولوجيا أن يبقى بال الرجل خاليا الستخدام 

االنتباه ملسائل ذات عائد نقدي. فور سماع الرنين، ذهب 

بالدار  فخم   حي  في  سوبرماركت  إلى  األربعيني  الرجل 

البيضاء، حي مبهج ال يشبه األحياء الشعبية التي غزتها 

أميركي.  اسم  له  مغربي  حي  والبقر...  واملاعز  االكباش 

مبلطة جيدا  واألرض  للسيارات  كافية  مواقف  توجد  هنا 

لرائحة  والفحم، وال مكان  والتبن  والغبار  للحفر  وال مكان 

عرق الفقراء.. مكان نظيف جدا، وفيه حصل مرشح حزب 

العدالة والتنمية اإلسالمي على ثمانين صوتا بينما حصل 

عشر  بخمسة  الثانية  املرتبة  على  »الليبرالي«  خصمه 

صوتا.

اشترى الرجل أكبر كبش بالكيلوغرام. األرقام ال تترك 

التركيز  مع  هاتفه  بكاميرا  الكبش  صوَّر  للصدفة.  شيئا 

القرنين األملحين. هذا وصف تقريبي سمعه الرجل  على 

في التلفزيون وليس في املسجد. فوراً أخبر الزوجة بأنه 

في  تبذير  دون  من  عالية،  بكفاءة  العيد  كبش  اشترى 

مقابل  اللحم  من  كمية  أكبر  على  الحصول  مع  الوقت 

أي  اإلنجاز،  الزوجة على  أربعمئة وخمسين دوالرا. هنأته 

عن  بحثا  األسواق  بين  التنقل  في  الوقت  تضييع  عدم 

األرخص. الوقت أهم من النقود.

الفيديو  في  الكبش  بفرح  البنتان  تفحصت  البيت  في 

ضحك  وثدييه.  الكبش  قرني  على  علقتا  الهاتف.  على 

يقلق  أمر  هذا  البنات.  إنجاب  بعار  يشعر  ولم  الرجل 

الزوجة لسبب غير معلن، وبسبب معلن هو الشيخوخة 

واإلرث الذي يحتاج ذكرا لحفظه.. تتصل الزوجة بمحل 

الحلويات وتطلب ما لذ وطاب. هكذا يجري تحضير العيد 

على الهاتف.

بل  ذلك  فينفي  الكبش؟  الرجل: هل ملس  البنتان  تسأل 

نسبة  ملعرفة  الكبش  بذيل  يمسكون  الذين  من  ويسخر 

معيار  امليزان  أن  للبنتين  الرجل  وشرح  فيه.  الشحم 

عقالني فعّال ملعرفة قيمة الكبش دون ملسه أو حمله. هكذا 

هكذا  الصالون..  وإلى  يديه  إلى  الروث  رائحة  تنتقل  لم 

يتم استخدام التكنولوجيا لنقل املعرفة ولحل املشاكل. ال 

يليق أن تكون في ثياب الحداثي رائحة رعاة الغنم واملاعز..  

نقل  سيارة  صاحب  جاء  الهاتف.  رن  العيد  صباح 

البضائع بالكبش والجزار معا. في سطح العمارة املقسّم 

بسرعة،  والسلخ  الذبح  تمّ  السكان،  بين  بالتساوي 

والتخلص فورا من بطانة الكبش ومعدته ورأسه وأمعائه. 

ألنهم  بسخاء  وللجزار  السيارة  لصاحب  الرجل  دفع 

اللحم والكبد  القذارة. بقي  نابوا عنه بوضع أيديهم في 

الرجل الحداثي كبشه بعد. في األحياء  فقط ولم يلمس 

الشعبية يلطخون أيديهم بالدم ويأكلون تلك الفضالت. 

العيد،  تغيّر  األميركي،  االسم  ذي  املغربي  الحي  في  هنا، 

الرفيع..  الذوق  ألصحاب  بالنسبة  ظريفا  خفيفا  صار 

عن  غربة  في  عيده  يعيش  الحداثي  الرجل  أن  صحيح 

الكتلة االجتماعية ذات األغلبية العددية، لكن حتى الذين 

لعيشها.  املــوارد  امتالك  يتمنون  الغربة  هذه  يلعنون 

الحداثة مكلفة. 

صباح العيد، تمت صلة الرحم تكنولوجيا. يشعر الرحم 

ببرودة االتصال وسرعته. انتهى تبادل الزيارات وتقديم 

قطع كبد للجيران. انتهى زمن ال بد أن يذوق فيه الجيران 

فقط  الصغيرة  األسرة  يعني  العيد  بعضهم.  خراف  من 

والفرد مهتم برفاهيته إلى أقصى حد، وبعدها قد يفكر في 

العائلة الكبيرة. اآلن الله للجميع والخروف لنا. وقد سمح 

للبنتين بقطع هبرة من فخذ الكبش لشيّها. في هذا الحي 

يسمح لألطفال بقطع اللحم من الكبش يوم العيد بينما 

في األحياء الشعبية البد من انتظار أربع وعشرين ساعة 

على األقل وربما اثنتين وسبعين ساعة في البوادي لحين 

االنتهاء من الفضالت... 

 تم تحضير الشواء بسرعة على الشواية الكهربائية 

الهبرة  يمضغ  الرجل  كان  عندما  األسود.  الفحم  على  ال 

كان امللك محمد السادس يذبح كبشه على التلفزيون.. 

ويفعلون  الثاني  الحسن  قبل  يذبحون  كانوا  من  نادرون 

ذلك سرا، لكن اآلن انتهت إجبارية تماثل وتطابق الدولة 

تدافع  في  الحجاج  مئات  موت  الرجل  يشاهد  والشعب.  

جمرات  قتلتهم  الرافعة  سجود  من  نجوا  من  املؤمنين. 

الشيطان. ال يفكر الرجل في الحج ويفضل زيارة باريس. 

القيود  مع  القطع  جرى  يجري،  ما  إلى  النظرة  تغيرت 

واستبدالها  والجيران،  واألسرة  القبيلة  مثل  التقليدية 

باألصدقاء والزبائن.. حتى يوم العيد يقوم الرجل ببعض 

املهام التجارية على هاتفه. الحداثي ال يضيع وقته، حتى 

يوم العيد. والحداثة نمط تفكير. فاكتساب الثروة ال وقت 

له والنقود تجعل الحياة أفضل وأسهل. 

يتحقق هذا ألن الرجل أجير بدخل عال، وهو مثل باقي 

الكماليات  في  إال  مادية  مشاكل  يواجه  ال  الحي  سكان 

عبئا  الذبح  وصار  العيد  حماس  لديه  تبدد  النوعية. 

وتضييعا للوقت.  

يُعرِّف هايدغر الحداثة بأنها طفرة في تأويل العالم. في 

بالتقاليد  احتفظ  قد  بأنه  يعتبر  ملمارساته  الرجل  تأويل 

األساسية للعيد وهي الكبش والشواء، ولو الكهربائي. 

الكهرباء غالية؟ صح. لكن الفحم الرخيص قذر. املال هو 

برجوازي  الحداثي هو عيد  العيد  التامة.  النظافة  عصب 

مكلف. الحداثة مكلفة. 

جرى الشّي واألكل في البلكونة الواسعة. هكذا تضمن 

الزوجة نظافة الصالون الشاملة واألبدية. وفيه سيجري 

اللقاء مع األشباه والشبيهات. هنا ستستقبل صديقاتها 

بناء على موعد مسبق محدد، وهي حريصة على القطع مع 

األصول الفالحية للعائلة.

األصول  ذوي  من  ــارب  األق يأتي  ــزواج،  ال بداية  في 

فائض  الفالحين  لدى  البيت.  إلى  وقت  أي  في  الفالحية 

أي وقت  في  يأتي شخص  أن  يعني  ال  الكرم  الزمن.  من 

لفالح  تشرح  أن  يصعب  يريد.  الذي  الوقت  ويجلس 

بموعد.  الزيارة  في  بالزمن  االنضباط  فوائد  العائلة  من 

سيغضب وينسحب. والغضب سلوك عاطفي ال عقالني 

وال حداثي.  

عادة بعد الغذاء الخفيف سيخرج أفراد األسرة الحداثية 

لقضاء األمسية في السينما والكورنيش.. لكن في لحظات 

الوحدة ينتاب الزوجة حنين لتقاليد حياة الحقول، لذلك 

بنتيه  الرجل  يأخذ  بينما  الشعبي  الحي  في  أمها  ستزور 

للسينما. لكن األم تخطط إلعادة توجيه بنتيها بعد سن 

على  الحداثية  الذهنية  مع  لتتناسبا  عشرة  السادسة 

ليسهل  املجتمع  لقواعد  وتخضعان  الشكل  مستوى 

تزويجهما. يقال إن البنت التي يربيها أبوها كصديقة له 

بزواج  معنية  األم  القمع.  تتعود  لم  ألنها  زوجة  تصلح  ال 

بنتيها وليس بنظريات جان جاك روسو. 

الدار  أحياء  أن  البنتان  تالحظ  الجدة  ملنزل  الطريق  في 

جميلة  وعمارات  فيالت  فهناك  تتشابه.  ال  البيضاء 

وعمارات حالكة ومساكن شعبية يكثر نشر املالبس على 

نوافذها.. حي الجدة ال يشبه الحي ذا االسم األميركي... 

الشارع  في  أكباشهم  السكان  ذبح  األحياء  بعض  في 

حفاظا على نظافة منازلهم.. لذا فإن على جوانب الطريق 

تتشكل مزابل صغيرة متناثرة من التبن والفحم والقرون 

لتخليصها  املدينة  على  النظافة  تهجم شاحنات  أن  قبل 

من زبالتها.. 

4 3 2 جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

سوريون يستعيرون وطناً: رواية 

»حلم«  وفي  سوريا.  عن  الرحيل 

و»بألف كلمـة« ملصقـات تـؤرخ 

منذ  الفلسطيني  الشعب  لسيرة 

ومعركة  املاضي،  القرن  ستينيات 

قبولها في برنامج »ذاكرة العالم« 

التابع لالونيسكو.

مشروع »البوم العائلة« للمتحف 

صـوراً  يسـتكشف  الفلسـطيني 

نادرة مـن الجلـيـل. هـنـا قصـة 

أول سـكرتير للحـزب الشـيوعي 

يثـيـر  والـيـمـن  الفلسـطيـنـي. 

الوحش  بين  وجودية:  تسـاؤالت 

واإلنسان. 

الجديد  املدنية«  الخدمة  »قانون 

يعـيـد تنظيـم الوظيـفـة العامـة 

هذا  في  معضلة  هناك  مصر.  في 

القانـون  فـهـل  الهائـل،  القـطاع 

يعالجـها؟ نصـان. وحـول القـرار 

النمـر فـي  بإعـدام الشـاب علـي 

السعودية.
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حارث حسن

باحث من العراق

السياسة األميركية وسردية الدمقرطة العربية

نهلة الشهال

كريم ريسان - العراق

عيد حداثي!

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من املغرب

السورية  األزمة  السليم بخصوص  الحس 

كـــان وحـــده يــكــفــي، ومــنــذ الــلــحــظــة األولـــى، 

السياسية  وامليول  اآلراء  النظر عن  وبغضّ 

ال  بأمرين:  لإلقرار  الشخصية،  والتفضيالت 

يوجد حل عسكري لها، وال يوجد حلٌ من 

دون مشاركة روسيا وإيران. 

فمَن يعرف أسس النظام القائم في دمشق 

يُدرك أنه من نوع »إلى نهاية املطاف« ومهما 

كــانــت األكــــالف. ثــم أن فــي الــبــلــد انــقــســامــاً 

للتجاهل  قابل  غير  فعلياً،  وسياسياً  أهلياً 

وإنْ  واإلخـــضـــاع،  الغلبة  منطق  بتسييد  إال 

هذه  األغلبية  أو حجة »سطوة  معادلة  وفق 

املرة«، الذي يدافع عنها أصحابها وكأنها 

صــنــو الــديــمــوقــراطــيــة )ألــيــســت هـــذه »حكم 

األغلبية«؟!( متناسين أنه في الديموقراطية 

ــ على عِالَّتها ــ  فاألغلبية متشكلة من أفراد 

مــواطــنــيــن ال مــن كــتــل مــذهــبــيــة أو عــرْقــيــة. 

بإسالة  تهديد  مجرد  تصبح  هنا  واألغلبية 

أللف سبب،  أقليات، ستقاتل  أو  أقلية  دماء 

الدفاع  يكن  لم  إن  الــثــارات  الرعب من  منه 

ــازات. وفــــي ذلــــك كــلــه عــنــوان  ــيــ ــ ــت عـــن االمــ

وحيد: الحرب األهلية. وهذه خراب ووبال، 

هنا وفي كل مكان.

ابنة  إيــران  أن  بالجغرافيا يدرك  يُلِمّ  ومن 

املــنــطــقــة، و »شــرعــيــة« امــتــالكــهــا لــخــيــارات 

شرعيات  على  بكثير  تتفوّق  بخصوصها 

وأن  ــا.  ــيــــهــ وقــــاصــ ــا  ــهــ ــيــ دانــ الـــــغـــــرب،  دول 

الجغرافيا ومعها التاريخ ولّدا وقائع من كل 

وأن  بالحسبان.  أخــذهــا  يجدر  كــان  صنف 

روسيا هي األخرى تقع على حدود تركيا 

ــاً فـــي طــرفــهــا اآلســــيــــوي، وأن  وإيـــــــران مـــعـ

الغرب ذاك ــ باسم حلف الناتو ــ لم يتوقف، 

مذ اعتبر نفسه منتصراً في الحرب الباردة 

بــعــد الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، عــن السعي 

ما كان  في  أي  دارهــا،  في عقر  ملضايقتها 

يــدور في  أو  السوفياتي  اتحادها  جــزءاً من 

وأنــهــا كانت  حــدودهــا..  ويــقــع على  فلكها 

الصاع صاعين،  لردّ  األخــرى  ستسعى هي 

يمكنها. حيث 

غــريــب أن تــكــون كــبــرى مـــدارس العلوم 

ومعها  الــذكــر(  )السيئة  العاملية  السياسية 

بـــرامـــج »الــــدراســــات االســتــراتــيــجــيــة« )ومـــا 

ــد تــجــاهــلــت تــلــك  ــي الــــغــــرب( قــ ــا فــ ــرهـ ــثـ أكـ

السياسيين  لــلــقــادة  ونـــظّـــرت  الــبــديــهــيــات، 

الشعب  دفعه  والثمن  الحماقة.  في  إمعانهم 

السوري الذي لحق به هول موصوف. 

الـــتـــوافـــق عــلــى تــلــك األســــس فـــي خــطــابَــي 

العامة  الجمعية  أميركا وروسيا في  رئيسَي 

الخالف  نقاط  أهمّ بكثير من  املتحدة،  لألمم 

فيها.  بالنفخ  اإلعــالم  يتسلّى  والتي  القائمة 

ــاً، ولــعــلــه  ــاقـ ســيــكــون الــبــحــث عـــن حــلــول شـ

ــاء هــــو أال يــفــشــل  ــ ــرجـ ــ ســـيـــطـــول. ولــــكــــن الـ

وتتحوّل منطقتنا إلى مسرح لحرب عاملية, 

ساخنة أو باردة.



قالها موظف خمسيني  باشا«،  يا  يونيو  الى( 30  )ننتمي  بتوع  »إحنا 

نصف ريفي موجهاً حديثه لـ »الباشا« - وهو اللقب الشعبي لضباط 

الشرطة - الذي وقف مع زمالئه في حر القاهرة القائظ حائال دون تظاهر 

املوظفين ضد قانون الخدمة املدنية الجديد الذي ينظم توظف العاملين 

في جهاز الدولة. حملت عبارة املوظف استنكاراً حقيقياً مبطناً بدهشةٍ 

نفسها  الدولة  مؤيدي  من  حفنة  لتظاهرة  الدولة  ممثلي  تصدي  من 

والقانون واألمور الراسخة. حتى أن املوظفين استندوا في إقدامهم على 

خطوة التظاهر ذاتها الى قانون التظاهر - املثير جدا للجدل والصادر 

دون  من  التظاهر  يبيح  الذي   - برملان  غيبة  في  رئاسي  مرسوم  عبر 

إدارياً كل مُحافظ  أماكن بعينها في كل محافظة يحددها  تصريح في 

بدال من محاولة كسر القانون.

في  الضابط  قول  حد  على  يونيو«   30 بتوع  »كلنا  من  الرغم  وعلى 

رده - الصّادق - على العبارة التي بدت وكأنها باغتته، إال أن ذلك لم 

يغير شيئاً من تعامل أفراد الشرطة مع املتظاهرين الذين سرت بينهم 

همهمة ساخرة ومريرة حول دورهم في أحداث 30 يونيو، وما آلت إليه 

تظاهرهم،  حظر  إلى  وصوال  الثورة  على  الدولة  انتصرت  بعدما  األمور 

تظاهرة  حال  كل  على  الشرطة  أجهضت   األوفياء.  الدولة  مؤيدو  هم 

عرقلة  إلى  فعليا  أدت  التي  األالعيب  من  عدد  عبر  سبتمبر،  أيلول/   12

قانونا  وبقي  التظاهرة..  موقع  إلى  املتظاهرين  من  كبير  عدد  وصول 

الخدمة املدنية والتظاهر، على السواء. كما كبلت مسيرة االحتجاجات 

مذاك خالفات عميقة بين النقابات املستقلة التي قادت حركة االحتجاج 

لالحتجاجات  الدعوة  في  قدماً  املضي  في  بعضها  وتردد  القانون  ضد 

ضد  السلطة  دعاية  بتأثير  بشدة  يشي  ما  وهو  »تسييسها«،  خشية 

االحتجاجات على قوة إرادة تلك النقابات.

تهديد الوالء للدولة

إالّ أنّ هذه الهمهمة حول 30 يونيو وسواها من مظاهر الوالء التاريخي 

القطاع  هذا  نفوس  في  ما  نحو  على  باقية  أنها  بد  ال  الدولة،  ملوظفي 

الضخم، ال ألن حقهم في التظاهر مُصادر، بل ألن مصدر والئهم االول 

واالخير أصبح مهددا بشدة للمرة األولى بسبب قانون الخدمة املدنية.

الوظائف  في  املعتاد  الوظيفي  األمان  تهدم  نصوصا  القانون  يتضمن 

املعين  خدمة  إنهاء  بإمكانية  سمحت  التي  تلك  قبيل  من  الحكومية، 

خالل الستة أشهر االولى من التعيين، من دون النص على آلية للتظلم 

أو االعتراض على القرار، وحق لجنة املوارد البشرية في رفض تظلمات 

تنهي  قد  التي  التقارير  وهي  ـ  أداءهــم  عن  تقاريرها  على  املوظفين 

مستقبلهم الوظيفيـ  من دون إبداء أسباب بل ومن دون رد، مع مصادرة 

صالحيات  في  والتوسع  اإلداري،  للقضاء  اللجوء  في  املوظفين  حق 

السلطة املختصة، سواء في حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات، ومنح 

مقابل  على  الحصول  في  املوظف  طلب  رفض  حق  املختصة  السلطة 

لثلث إجازته أجراً، بعد مضي ثالث سنوات.

وعالوة على ذلك، يتضمن القانون  نصوصاً تشترط في من يعين في 

دون  من  السمعة«،  حسن  السيرة،  »محمود  يكون  أن  حكومية  وظيفة 

ذلك،  بتحديد  املختصة  الجهة  وال  هذه  السمعة  حُسن  ضوابط  ذكر 

وهو ما قد يبدو بوابة لتدخل األجهزة األمنية في التعيين، كما يتضمن 

طلب  قبول  )إمكانية  املبكر  املعاش  على  للموظفين  تشجيعاً  القانون 

عشر  قبل  أي  الخمسين،  سن  من  بدءا  التقاعد  إلى  باإلحالة  املوظف 

سنوات من الحد املعتاد، وتفاصيل أخرى الخ..(.

العاملين  أجور  في  السنوية  الزيادة  القانون بشدة من معدل  ويقلص 

أحد  وهو  الدولة،  في  للعاملين  السابق  القانون  على  قياسا  الدولة،  في 

ملوازنة  املالي  البيان  وكان  هذا.  املدنية  الخدمة  قانون  مقاصد  أهم 

نية  على  األولى  للمرة  ربما  نص  قد   2015/2014 املاضي  املالي  العام 

التصدي لتضخم اإلنفاق على األجور. كما أن تعدد الضوابط والقواعد 

واإلجراءات واالختيارات التي أحالها القانون لالئحة التنفيذية، يزيد من 

تحكم السلطة التنفيذية فيه القانون وفي تبديل مقاصد مواده، من قبيل 

كيفية اختيار لجنة املوارد البشرية التي يمكنها إنزال عقوبات شديدة 

التأثير على مستقبل العاملين، وتحديد إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة. 

في كتابه »النظام القوي والدولة الضعيفة« قدم سامر  سليمان، أستاذ 

لقطاع  التاريخي  الوالء  بناء  لكيفية  تحلياًل  الشهير،  الراحل  االقتصاد 

كبير من السكان لدولة تموز/ يوليو/ في إشارة للنظام الذي تشكل في 

األساس على أكتاف نخبة عسكرية في أعقاب 23 يوليو /تموز 1952: 

»أهم الثوابت التي قاومت الزمن خالل حكم الرؤساء الثالثة )جمال عبد 

الناصر وأنور السادات وحسني مبارك( كانت الدولة الرعوية.. املقصود 

كثيرة  موارد  في  تتحكم  التي  الدولة  تلك  هي  هنا  الرعوية  بالدولة 

القطاعات  العطايا على بعض  الكثير من  أن توزع  تستطيع بواسطتها 

النشطة من السكان«. وأضاف: »العطايا تبدأ من الدعم السلعي وتمر 

بالرعاية الصحية وتصل للتوظيف املباشر في جهاز الدولة الذي يمكن 

اعتباره أم العطايا ألنه يحقق قدراً عظيماً من سيطرة النظام السياسي 

على األفراد«. ويشدد على أن أنور السادات، على الرغم من سهام النقد 

»الدولة  أن  إال  التوظيف،  في  الدولة  دور  التي استهدفت »تخليه« عن 

املصرية وصلت في عهد السادات الذي رفع شعار االنفتاح االقتصادي، 

الناصر«. ويرى  أبداً في عهد عبد  إلى مرحلة من التضخم لم تصلها 

سليمان أن التكيف مع انخفاض اإليرادات يكون بإجراء تخفيض مماثل 

في اإلنفاق، »لكن تلك مشكلة سياسية كبيرة، ألن تخفيض اإلنفاق يعني 

أن األفراد والجماعات التي تحصل على دخل من الدولة عليها أن تقبل 

بحجم تدفقات أقل أو بعدم وجود تدفقات على اإلطالق«. وبما أنّ الدولة 

الرعوية كانت أداة عبد الناصر في إقامة نظامه السياسي، ومن دونها 

لكان لنظامه أن يتحول إلى محض نظام قمعي واستبدادي، فأي وصف 

فشيئاً  شيئاً  يتخلص  بينما  السيسي  نظام  على  يَصدق  أن  يمكن  إذاً 

من التزامات الدولة التاريخية من دون مقابل من حريات عامة بل ومع 

مصادرة شبه كاملة للمجال العام برمّته؟

وبما ان تلك الدولة الرعوية كانت أداة أنظمة الرؤساء الثالثة الغابرة 

في البقاء، خشية انصراف قطاعات كبيرة من السكان عن تأييدها ولو 

عليه  يجرؤ  لم  ما  على  يُقدم  حين  السيسي  أن  ذلك  أيعني  بالصمت، 

سابقوه »يحسب أنه ال يقدر عليه أحد«؟

إطالق  مغبة  من  التخوف  دون  من 

واسعة  وفئات  شرائح  على  عامة  أحكام 

التحدث  يمكن  املجتمع،  من  ومتنوعة 

الخدمة  مستوى  في  شديد  انهيار  عن 

الدولة  في  اإلداري  الجهاز  يقدمها  التي 

طلب  في  الزهد  بات  حتى  للمواطنين، 

ـ  استطاع  ملن  ـ  الحكومية  الخدمات 

وتحصيلها  إليها  اللجوء  من  أهون 

وقت  في  االنشغال  على  وزِد  بالعناء. 

لها  صلة  ال  شتى  بأعمال  ــدوام  الـ

موظف  كل  خلف  التسديد  بالوظيفة، 

بيصلي،  لكن  »موجود  بأنه  ــزوِّغ«  »م

 .»!.. هنا  لِسَّه  كان  املياه،  دورة  في 

بالفعل  موجود  أنه  ـ  غالباً  ـ  والحقيقة 

لكنه وقَّع الحضور ثم انصرف للمقهى 

غير  أو  للسوق  أو  العمل،  من  القريب 

بشفرة  الزمالء  على  التأكيد  بعد  ذلك، 

العمل  أو  املفاجئ  التفتيش  حال  العودة 

تمثل  لذلك  تليفونات«!  »على  املُلِح: 

عزم  ملا  تعطياًل  وخدمته  العميل  سِحنة 

العمل  وقــت  استغالل  على  املوظف 

من  التأفف  األمر حد  قد يصب  إلنجازه، 

تعطيل  لتعمد  يصل  وقد  العمالء  توالي 

الخدمات.   بعض 

ضرورة اإلصالح

يقدر عدد العاملين املدنيين في الدولة 

يتوزعون  مليون موظف،   6.36 بحوالي 

)التعليم  القطاعات  من  العديد  على 

االجتماعية  والحماية  والدفاع  والصحة 

اإلحصاءات  ولكن  وغيرها(.  واإلسكان 

تشير إلى أن ما يزيد نسبته عن 46 في 

القاهرة  محافظة  في  معيّنون  منهم  املئة 

وحدها. وهذا سوء توزيع صارخ، ينبئ 

املحافظات،  من  العديد  في  عجز  بوجود 

أعداد  في  أيضاً  عجز  لوجود  إضافة 

الصحة  مثل  القطاعات  ببعض  العاملين 

تقرير  في  ورد  ما  بحسب  والتعليم، 

الجهاز  »إصالح  عن  املصرية  املبادرة 

وأكثر،  لذلك  ربما  للدولة«.  اإلداري 

هو  للدولة  اإلداري  الجهاز  إصالح  فإن 

أن  قبل  جماهيري  مطلب  باألساس 

السلطة،   تدعمه  حكومياً  سعياً  يكون 

قانون  إللغاء  مؤخراً  الدولة  لجأت  لذلك 

املدنيين  )»العاملين   1978 لسنة   47

 18 بالقانون  واستبداله  بالدولة«( 

عليه  أطلقت  ــذي  ال  2015 لسنة  

املدنية«.  »الــخــدمــة  قــانــون  ــم  اس

وقفات  املوظفون  نظم  مباشرة  لكن.. 

أصواتهم  خاللها  علت  احتجاجية 

تعارض القانون الجديد وتعلن املخاوف 

وتبنى  ساندهم  وقد  باملحاذير،  وتذكر 

مطالبهم  كثير من رموز القوى املدنية، 

أنها  بالقول  السلطة  اكتفت  فيما 

املعارضة  مقترحات  بعض  تُضمِن  قد 

أما  للقانون،  التنفيذية  الالئحة  في 

النظر فيها!    نصوصه فال مجال إلعادة 

املوظف  ثقافة 

ترابه«،   في  تمرغ  امليري  فاتك  »إن 

العمل  تقدير  ثقافة  تلخص  مقولة 

غيره،  على  وتفضيله  الحكومي 

أهمها  عديدة،  ذلك  وراء  واألسباب 

قلياًل،  كــان  وإن  الدخل  »استقرار 

تساوي  العمل،  ســاعــات  انخفاض 

الرئيس مع مرؤوسيه )فكلهم موظفون 

صعوبة  اإلجازات،  كثرة  الحكومة(،   في 

نهائياً  فصلهم  أو  العاملين  تسريح 

دأب  لذلك  العمل«..  ــاءوا  أس مهما 

تلك  استغالل  على  الحكومي  املوظف 

منها  يستجدي  وبات  ملنتهاها  املزايا 

في  برع  بل  أجــره،  ضعف  عن  عوضاً 

ما  كل  وانتزاع  القانون  ثغرات  تصيّد 

قد يحمل في طياته ميزة ولو جزئية في 

اإلجازات  تعدد  فكان  الوظيفي،  مساره 

واالعتيادية،  واملرضية  العارضة  بين 

التأمين  وزيـــارات  األذونـــات  بخالف 

كوسائل  استخدمت  وهي  الصحي، 

أثناء  الراحة  من  قسط  أكبر  الستمداد 

يتضامنون  املوظفون  صار  بل  العمل. 

اإلجـــازات  الدخـــار  »الــتــزويــغ«  على 

يضمن  القانون  كــان  ملّــا  االعتيادية 

الخدمة،  نهاية  في  نقوداً  استردادها 

دليل   - القانون  بظن  ـ  توفيرها  كأن 

إن  وحتى  بالعمل!  املوظف  التزام  على 

خالل  العمل  عن  تماماً  املوظف  انقطع 

يترقى  يظل  فإنه  مرتب«،  بدون  »إجازة 

يدفع  دام  ما  العمل،  عن  غيابه  رغم 

يصطدم  اآلن..  االجتماعية.  التأمينات 

لن  فاإلجازة  ذلك،  مع  الجديد  القانون 

شرط  بالعمل  والتواجد  نقوداً،  تتحول 

التعديالن  هذان  يحمل  قد  فيه.  الترقي 

أنهما  إال  الوجاهة،  من  درجة  تحديداً 

مزايا  لبعض  سحب  بمثابة  بالتأكيد 

للموظفين،  بالنسبة  الحكومي  العمل 

العيوب  على  التركيز  إلى  سيؤدي  مما 

ملواجهتها.  اإللحاح  ويعزز 

فلوسهم«   أد  »على  معضلة 

لتلك   املــوظــفــون  بعض  ــأصــل  يُ

هو   مبعثها  بأن  الالمباالة،  من  الحالة 

الحاجات  يُشبع  ال  بما  األجور  تدني 

الدخار  ويدفعهم  لهم،  األساسية 

فترة  في  آخر  لعمل  طاقتهم  بعض 

ما  ينفي  ال  ذلــك  اليوم.  من  ثانية 

)»أنه  أيضا  منهم  آخــرون  به  يــردّ 

الوفاء  فعليك  الوظيفة  قبلت  طاملا 

لغيرك«(.  فاتركها  وإال  بمتطلباتها، 

»تحويل«  هو  ذلك  في  الخطير  ولكن 

منهم،  للمعارضين  االحتجاج  شكل 

كاإلضراب  املقبولة   األشكال  من 

الالمباالة  مع  التطبيع  فكرة  إلى  مثاًل، 

يدفع  ال  ــادئ  ه انتقامي  فعل  كــرد 

ـ  بالتأكيد  ــ  آخر  مواطن  إال  ثمنه 

العناء،  من  وافيا  نصيبا  عمله  يمنحه 

مصر  في  املختلفة  املهن  لتتحول 

نفوذه  يستغل  كلٌ  تصفيات،  لساحة 

قضية  أن  من  الرغم  وعلى  ملعبه.  في 

في  عتيدا  عثرة  حجر  تعتبر  األجور 

الجديد  القانون  إن  إال  اإلصالح،  وجه 

في  الزيادات  بتقليص  األزمــة  فاقم 

السنوية  الزيادة  صارت  حتى  األجور 

من  فقط  املئة  في  خمسة  بمعدل 

إلى  يصل  ال  مــا  الوظيفي،  ــر  األج

الدرجات  بعض  عند  جنيهاً  خمسين 

فكرة  كذلك  فعَّل  بل  الوظيفية. 

مستوى  بمقتضى  بالحوافز  املساس 

مما  الرغم  على  وهو  العمل،  في  األداء 

أن  إال  ــى،  األول للوهلة  وجيهاً  يبدو 

يتحصل  الذي  الراتب  أن  الحقيقة 

الحوافز،  على  مشتماًل  املوظف  عليه 

نودي  الذي  األدني  للحد  يصل  لم 

للدرجة  مصري  جنيه   1200 أي  به، 

الحصول  فإن  لذلك  مثاًل،  السادسة 

ما  قدر  مكافأة  يُعد  ال  الحوافز  على 

عقاباً.  خصمها  يمثل 

للتسكين،  املبررات  بعض  تساق  ربما 

على شاكلة أن البلد يمر بفترة عصيبة 

لتلبية  تكفي  ال  الدولة  ميزانية  وأن 

به  تتوالى  ما  لكن  املوظفين..  طموحات 

صوابها  مبلغ  عن  النظر  )بغض  األخبار 

رواتب  ضخامة  حول  فيها(  املبالغات  أو 

والجيش  الشرطة  مثل  الفئات  بعض 

الفتات  تفاهة  مقابل  وغيرها..  والقضاء 

املسألة  يُعقِّد  املوظفون،  يتقاسمه  الذي 

القضية  لتشخيص  يميلون  ويجعلهم 

للعدالة  وغياب  توزيع  سوء  أنّها  على 

هتافاتهم:  كشفته  ما  وهو  االجتماعية، 

واحنا  وفــراخ..  حمام  ياكلوا  »هما 

حمل  كذلك  وداخ«.  دوخنا  الجوع 

عالوطنية..  تزايد  »اوعــى  شعارهم: 

على  رداً   قضية«،  أصحاب  العمال 

يُساق  الذي  »الوطني«  الخطاب  ذاك 

إلسكات أى معارضة.     

عابرة  لقطة  التقييم:  عوار 

بنود  ــم   أه أحــد  هو  فعاًل  التقييم 

االعتبار  التي يُوصى بأخذها في  اإلصالح 

اإلداري.  ــالح  اإلص نحو  االتجاه  حال 

الجديد  القانون  مُشرع  اهتم  لذلك 

وعوَّل  للموظفين  األداء  تقييم  بتقارير 

الوظيفي  املسار  عليها كثيراً في تحديد 

للعامل. ولكن املوضوع يتماس مع نقطة 

الضعف األهم في مصر: عشوائية نظم 

املوظفين  يُلخص مخاوف  ربما  التقييم. 

يعتمدها  التي  للتقارير  االحتكام  من 

انتشر  الذي  املشهد  ذاك  املديرون، 

للطبيب  الجيزة  محافظ  لزيارة  مؤخراً 

الشاب في وحدة طب األسرة بكرداسة، 

وبدياًل عن إبداء أيّ مالحظات موضوعية 

»خرج  الطبيب:  املحافظ  خاطب  جادة، 

إيدك من جيبك«، ثم أصدر حكمه فوراً 

رغم  العمل!   يحترم  ال  الطبيب  بأن 

شديد  أنّه  إال  وعابريته،  املوقف  لحظية 

املسؤولين  من  كثير  حال  عن  التعبير 

والغطرسة  الكبر  حيث  مصر،  فــي 

الشخصية  األهــواء  على  واالعتماد 

وإطالق األحكام الجزافية التي ال تستند 

وواقعية.  موضوعية  ومعطيات  ألدلة 

وقوعهم  من  املوظفون  يتخوف  لذلك 

يربط  قد  بما  مديريهم،  ألهواء  فرائس 

املوظف  كالم  بطريقة  التقييم  درجة 

جهة  من  غيرها.  أو  جلوسه  طريقة  أو 

أخرى، كشفت اللقطة عن فكرة التباس 

من  العديد  فيها  يتورط  التي  املهام 

على  الطبيب  عوتب  فكما  املسؤولين، 

عدم توافر مقاعد للمرضي وعدم نظافة 

قد  املنوال  نفس  على  فإنه  املياه،  دورات 

مهمة،  بأي  القيام  أيّ موظف  من  يُطلب 

يرفض،  من  جزاء  التقدير  وانخفاض 

للقانون  وفقاً  ـ  عليه  يترتب  قد  ما  وهو 

- تغيير مكان املوظف أو فصله النهائي 

أيضاً  بذلك  يسمح  الحالة.  بحسب 

بالقانون  الواردة  املطاطة  الكلمات  بعض 

ومن  وسُمعته«،  املوظف  »مظهر  مثل 

كل  أن  من   55 بــاملــادة  ورد  ما  ذلــك 

الواجب  مقتضى  على  »يخرج  موظف 

أو يظهر بمظهر من  أعمال وظيفته،  في 

يجازى  الوظيفة  بكرامة  اإلخالل   شأنه 

تأديبياً«؟!

يزيد األمر سوءاً أنه إذا تظلم املوظف 

عدم  فإن  األداء،  تقرير  في  تقديره  من 

الجديد  القانون  حسب  ــ  عليه  الرد 

يمكن  ال  للتظلم.  نهائياً  رفضاً  يعد  ــ 

للتظلم  رفض  أنه  على  الرد  عدم  فهم 

أن  في  الشك  على  باعثا  كونه  بقدر 

خاصة  األساس،  من  يُنظر  لم  التظلم 

األوراق  وكثرة  املكاتب  ازدحام  ظل  في 

عادة  بات  ما  ذلك  ويعزز  النظام.  وترهل 

برفض  الحكومية،  الجهات  معظم  في 

مستند  أصل  باستالم  للعميل  التوقيع 

إسقاط  خشية  بالفعل،  استالمه  تمّ 

حال  الحكومية  الجهة  على  املسؤولية 

أكــوام  وســط  املُقدمة  الورقة  تاهت 

بينها!  التي يجلسون  األوراق 

املدنية  الخدمة  قانون  أن  شــك   ال 

من  مزيد  إلى  بحاجة  زال  ما  الجديد 

املجتمعي،  واالشتباك  واملراجعة  القراءة 

لكن  والضعف،  القوة  نقاط  على  للوقوف 

مُلحة،  ضرورة  تبقى  لإلصالح  الحاجة 

حالة  تحسين  لجهة  كانت  ــواء  س

األجور للموظفين أم إلعادة ضبط قواعد 

العام.    الصالح  لتحقيق  العمل  تسيير 

في املئة من األطفال خارج املدارس في 9 دول من بينها

والســودان، وليـبـيا  والـيـمـن  والـعـراق  ســوريــا 

وقــد طـال التدمـيــر 9  آالف مدرســـة فــي هــذه الــدول،

كما جاء في تقرير لليونيسيف بعنوان »التعليم في خط النار«.

قانون اخلدمة املدنية في مصر
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املُتاح في اململكة

أن تغرق  السعودية؟ يمكنك  أن تفعل في  ماذا تستطيع 

وبُنى  مدني  لتنظيم  مشروعاً  تستلم  بأكملها،  مدينة 

تقتل،  أن  يمكنك  شيئاً.  منه  تنفذ  أن  دون  من  تحتية 

»الخالفة  لواء  وتحمل  والعراق  سوريا  إلى  تذهب  أن 

على  الفتيات  جثث  ترمي  أن  يمكنك  وتمضي.  اإلسالمية« 

قارعة الطريق. يمكنك أن تترك أحدهم يتعفن من دون أن 

تنتشله.. حتى أنه يمكنك أن تحقن جسداً طرياً باإليدز.. 

أخطاء  أو  أخالقية،  فضائح  من  تشاء  ما  تفعل  أن  يمكنك 

طبية، أو فساد.. أيّ شيء يمكنك أن تفعله في ربوع اململكة 

وتخرج من القضية من دون أي حرج.

في غضون أسبوع واحد، عاشت اململكة أكثر من قصة، 

لسكرتيرها  أخالقية  فضيحة  عن  أحاديث  انتشرت  فمثاًل 

في  السعودية  السفارة  في  العاشور  حسن  ماجد  األول 

الحصانة  رفع  ورفضت  الرجل  اململكة  سحبت  الهند. 

بتعذيب  متهم  العاشور  الهندي.  للقضاء  وتسليمه  عنه 

ألشهر  واحتجازهما  واغتصابهما  النيبال  من  خادمتين 

عديدة في مسكنه في نيودلهي. وهي التّهم التي رفضتها 

و  تماماً«  »كاذبة  أنها  واعتبرت  وأدانتها  السعودية 

»مخالفة للحقائق«. 

حصانته  بموجب  نجا  السعودي  الرجل  أن  املهم 

واالعتقال  الجنائية  املالحقة  ترفع عنه  التي  الديبلوماسية 

للعالقات  فيينا  »اتفاقية  بحسب  القضائية  والدعاوى 

أخرى من دون  في مواقع  نراه غداً  الديبلوماسية«، وربما 

أن نتبين حقيقة ما إذا كان الرجل مجرماً أم ال.

وفي األسبوع نفسه، أطلق سعودي آخر النار على مقيم 

متذرعاً بأن األخير تحرّش بزوجته. ووفق التحقيقات، فإن 

بين  العالقة  طبيعة  معرفة  على  املقيم  من  املستمر  اإللحاح 

جازان  في  منتزه  في  برفقته  كانت  التي  واملرأة  السعودي 

الشخصي  سالحه  استخدام  إلى  السعودي  املواطن  دفع 

انتهت  بركبته.  وإصابته  املتحرّش  على  النار  وإطالق 

القضية بالتصديق على أقوال املواطن وإدانة املقيم بتهمة 

التحرّش. 

حتى الرافعة التي سقطت على رؤوس الحجيج وطحنت 

اإلعدام  إصدار  إلى  الحكومة  تدفع  لم  والعظام،  اللحم 

الشركة  أعمال  إيقاف  هو  فعلوه  ما  كل  املهملين.  بحق 

التعويضات  السفر( وصرف  )منعهم من  وحجز موظفيها 

للمصابين وأهل الضحايا. 

البنته،  والد  قتل  تغفر  قد  شيء.  أي  السعودية  تغفر 

وتضع األمر في خانة اإلسراف في التأديب. قد تغفر سحل 

زوج لزوجته وتقول إنّ هذه هي القوامة. قد تغفر لإلرهابيين 

العائدين من حربهم في بالد الخالفة. لكنها لن تغفر أبداً 

لعلي النمر رمي املولوتوف على دوريات أمنية.

علي الذي ما زال مسجوناً منذ العام 2012 يوم كان عمره 

)أي  تعذيراً  اإلعدام  الثامنة عشرة صدر بحقه حكم  دون 

قطع الرأس مع تعليق الجسد ليكون عبرة ملن اعتبر(.

قاد  الذي  النمر  نمر  الشيخ  شقيق  ابن  هو  النمر  وعلي 

موجة االحتجاجات التي تصاعدت في العوامية العام 2012، 

واملتظاهرين.  السلطة  بين  مواجهات  اندالع  إلى  وأدت 

والتحريض  األمــر  ولي  بمخالفة  متهم  نمر  والشيخ 

بخطاباته على نظام الدولة.

الطعن  رفض  خبر  تلقت  قد  النمر  علي  عائلة  وكانت 

الوقت  عن  اإلعالن  يتم  وال  بحقه.  الصادر  اإلعدام  بحكم 

الذي سيتمّ فيه تنفيذ الحكم. وإذا ما تم، فإن علي النمر 

يكون أول سجين سياسي قاصر يتم إعدامه منذ عقود. 

الصادر،  الحكم  بتبرير  السعودية  الصحف  انشغلت 

عليه  نأسف  أال  علينا  ملاذا  تخبرنا  الئحة  للشاب  فوضعوا 

باملشاركة  متهم  فالشاب  عاداًل.  أمراً  منه  القصاص  ونرى 

تعريفاً  يملك  ال  السعودية  في  )واإلرهاب  إرهابية  بخلية 

واضحاً فقد تفجّر جسدك في جموع أبرياء وتكون شهيداً 

اقتحام  األولية،  باإلسعافات  دروس  إعطاء  مثاًل(،  بنظرهم 

األمن  قوى  تضليل  أمني،  مطلوب  على  التستر  صيدلية، 

)لنكتشف الحقاً في نهاية الالئحة أن علي النمر تستر على 

مطلوب أمني أصيب خالل املواجهات مع الشرطة وقدم له 

اإلسعافات األولى(.

على  مجموعة  تأليف  يستحق  هل  السؤال:  يبقى  لكن 

تستحق  هل  املظاهرات،  إلى  منها  والدعوة  بيري«  »بالك 

إنزال عقوبة اإلعدام؟ 

هذه  إلى  السعودي  القضاء  يتوصل  كيف  يعرف  أحد  ال 

األحكام، وما هو مقياس البراءة واالتهام. ال أحد يعرف ما هي 

الجرائم التي يعاقِب عليها القانون، وكيف تتحول تهمة 

إنشاء موقع لحقوق اإلنسان إلى جريمة تستحق الجلد، 

العناية  أدخلها  حتى  زوجته  ضرب  رجل  ينجو  وكيف 

بعض  حفظ  على  عقابه  ويقتصر  حكم،  أيّ  من  املركزة 

األحاديث النبوية.

نورة بنت عفش
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متصنِّع،  بانفعال  يصرخ،  اليمنيين  اإلعالميين  أحد  كان 

تابعة  إذاعة  في  اليومية  البرامج  أحد  في  مداخلته  أثناء 

تجاه  العربية  الدول  صمت  مُديناً  الحوثيين،  لجماعة 

مكرساً  كان  البرنامج  وفلسطين!  اليمن  له  تتعرض  ما 

االعتداء اإلسرائيلي على املسجد األقصى،  للحديث حول 

ولم أتنبه له إال في اللحظة التي امتدت يد السائق إلطفاء 

املذياع بشيء من الحنق ونفاد الصبر.

التفت نحوي وقال »إسرائيل قصفت املسجد األقصى. 

طيب. كم مسجداً فجروه هم أو قصفوه«.

سائق  مع  محادثة  لخوض  جيد  مــزاج  في  أكن  لم 

التاكسي، وصحيح أن قذائف الحوثيين والقوات املوالية 

قصد،  دون  من  أو  عمدٍ  عن  قصفت،  السابق  للرئيس 

العديد من املساجد واملستشفيات، آخرها مسجد السعيد 

الوحيد  في مدينة تعز، لكنّ سوء مزاجي لم يكن السبب 

لعدم خوضي أي محادثة معه، واكتفائي بهز رأسي، بقدر 

ما يتعلق األمر بازدواجية املعايير، والتناقضات املريعة لدى 

اليمنيين والعرب على املجمل. إذ بات شأنا اعتيادياً يومياً 

أن تجد شخصاً ما )في الحافلة، أو املقيل، أو وسائل اإلعالم 

وجماعته،  صفّه  إلى  بالقوة  يجرّك  أن  يريد  التواصلي( 

ضمن االستقطابات الجاهلية التي أججتها على نحو مريع 

الحرب في اليمن، على أساس طائفي أو مناطقي أو عصبوي 

أو مذهبي.

لم يعد مفاجئاً وال صادماً في اليمن أن تجد أستاذاً جامعياً 

في  ألهداف  السعودي  القصف  يدين  مرموقاً  وحقوقياً 

ترويع  صوته،  بأعلى  ويناهض،  وعمران،  وصعدة  صنعاء 

الوقت  وفي  للخطر...  املدنيين  حياة  وتعريض  األطفال 

على  األحوال،  أحسن  في  صامتاً  أو  مؤيداً،  تجده  نفسه 

القصف والقذائف اليومية التي تمطرها املدفعية الحوثية 

على سكان مدينة تعز. والعكس: في كل مرة تَقتل طائرات 

ذمار  في  أو  صنعاء  في  مدنيين  الحزم«  عاصفة  »تحالف 

للدفاع  العاصفة  أنصار  ينبري  اليمنية،  املدن  من  أي  أو 

الرغم من  الحاالت، على  في بعض  والتشفي  بل  والتبرير، 

سقوط عشرات الضحايا من األطفال والنساء.

شرخت الحرب، بشقيها الداخلي والخارجي، اليمنيين، 

وقسمتهم إلى معسكرين، وباتت مواقفهم تجاه األحداث 

أو  بناءً على معايير قيمية  ال  اليومية تتحدد،  واالنتهاكات 

أخالقية، بل بحسب هوية الجاني وانتماء الضحية. مع أو 

ضد بصريح العبارة.

كيمني،  شعرتُ،  ملاذا  أتساءل:  أخــذتُ  ذلك  من  أبعد 

وبكيت  أوروبــا،  إلى  السوريين  الالجئين  مع  بالتعاطف 

لها  تعرضوا  ومهينة  مؤملة  مشاهد  رؤية  لدى  بحرقة 

بالتعاطف  أشعر  لم  بينما  األوروبية،  الدول  بعض  في 

في  يهانون  الذين  الصوماليين  الالجئين  على  ذاتــه 

الجريمة،  في  التهريب  عصابات  وتستخدمهم  اليمن، 

قبل  عنها  كشفت  تعذيب  معسكرات  في  وتحتجزهم 

أرقى  حاملو  حتى  ووتش«؟  رايتس  »هيومن  منظمة  عام 

الشهادات الجامعية منهم ليس أمامهم أي فرصة للعيش 

الكريم، والوظيفة الوحيدة املتاحة للصومالي في اليمن هي 

غسيل السيارات للذكور، والخدمة في املنازل لإلناث!

من  واسعة  شريحة  على  أو  علي  يقتصر  ال  األمر  لكنّ 

املجتمعات  في  مرئية  غير  لوثة  هي  ما  بقدر  اليمنيين، 

العربية ودول العالم الثالث، بل وحيث لم ينتصر لإلنسان 

التناقضات  املرء مع  يتعايش  العامة والخاصة.  والحريات 

أملانيا  وترحيب  تعامل  فيمتدح  بها،  يشعر  أن  دون  من 

بالالجئين، وهو ذاته يؤيد من تسبب في تشريد وتهجير 

رجال  سلوك  ويذم  جلدته؟  أبناء  من  بلده  في  اآلالف 

حدود  على  الجئين  على  بالضرب  انهالوا  الذين  الشرطة 

بلده،  في  امليليشيات  تقوم  بينما  األوروبية  الدول  بعض 

بأبناء جلدته، بما هو أبشع وأشنع.

كيف  أيضاً:  نتساءل  أن  يمكننا  أعمق،  نحو  على 

بلده  في  متعصب،  ومذهبي  طائفي  شخص  يستطيع 

نباًل  أكثر  إنساناً  يكون  أن  تفكيره،  وطريقة  وحياته 

وتسامحاً وأقل عصبوية، ولو أليام أو ساعات أو لحظات 

إشراق عابرة، عند تلقيه وتفاعله مع قضايا وقعت في مكان 

ما من العالم، كأزمة اللجوء إلى أوروبا، كما حدث مؤخراً 

وبدا جلياً على صفحات التواصل االجتماعي؟ بمعنى كيف 

ماتوا  ومقدونيين  سوريين  نازحين  مع  تعاطف  لشخص 

ملجرد  إنساني  نحو  على  نمساوية،  حافلة  داخل  اختناقاً 

كونه ال يعرفهم، وليسوا من أقاربه، وال قبيلته، وال مذهبه، 

وربما ليسوا من ديانته، بينما هو في بلده ال يتعاطف، وال 

يتحمس إال لضحية من مذهبه أو جماعته؟

كيف لشخص بكى بحرقةٍ وتفجّع عند رؤية جثة الطفل 

السوري إيالن مرمية على ساحل بحر إيجه، )وما أكثرهم 

في اليمن والعالم العربي ككل(، من دون أن تستفز مشاعره 

ويؤثر فيه موت مئات األطفال منذ اندالع الحرب في اليمن 

ولو بدرجة أقل ونبرة حزن أخفض؟ إيالن وأسرته حاولوا 

فكانوا  املخاطر  مدركين  النزوح  قرروا  األقل.  على  النجاة 

املهرب،  فرار  الحرب،  املعقدة:  العوامل  من  جملة  ضحية 

الطبيعة وهيجان البحر، املخاطرة...

كسوريا  آخر  بلد  أو  اليمن،  أطفال  من  كم  باملقابل: 

وال  البحر،  ركبوا  فال  منازلهم،  في  وهم  ماتوا  العراق،  أو 

لديهم،  التي  من  أفضل  حياة  في  طمحوا  وال  خاطروا، 

مؤثرين السالمة على املخاطرة، وجحيم البقاء في »الوطن« 

على »نعيم« اللجوء؟

هناك  املشاعر  ملاذا تستثار  اإلنسان؟  هو  اإلنسان  أليس 

وتقمع هنا؟

كم واحداً منا كان إنساناً في تلقيه لحادثة غرق الطفل 

قذائف  قتلت  عندما  وجدانه  يضطرب  لم  فيما  إيالن 

يوم  في  طفاًل   16 لصالح  املوالية  والقوات  الحوثيين 

األخرى«،  »الضفة  وعلى  عدن!  في  أو  تعز  بمدينة  واحد 

لم  فيما  إيالن،  الطفل  غرق  لحادثة  تلقيه  في  إنساناً  كان 

يشعر بالتعاطف والحزن ملقتل سناء البدوي طالبة الصف 

جولة  في  منزلها  التحالف  طيران  قصف  إثر  التاسع 

الرويشان بصنعاء؟

نفسه  ألــزم  البعض  ذلــك:  عند  توقف  ليته  ويا  بل 

غارة  أو  جريمة  كل  وإنكار  وتبرير  القذارة  تنظيف  مهمة 

»خاطئة«: أبيدت أسر بكاملها وقتل نحو 100 شخص في 

كهرباء  محطة  مهندسي  لسكن  التحالف  طيران  قصف 

أفراد أسرة  مِن  املخا في محافظة تعز. والقائمة تطول: 7 

قتلتهم  والحفيدة(  واألبناء  )األم  الفضلي  املجيد  عبد 

وأصغر  صنعاء،  بمدينة  النهضة  حي  على  غارة  بوحشيّة 

الضحايا طفلة في الثانية من عمرها )هويدا(.

جنّ  مسلماً  دين  رجل  كم  العربي:  املستوى  على 

الدول  إحدى  ثائرته بسبب مشهد ضرب شرطة  وثارت 

بينما  حدودهم،  على  لالجئين  مثاًل،  كاملجر  األوروبية، 

ضميره في إجازة، واألقليات تُشرَّد وتذبح على يد داعش، 

ومعتقالت  سجون  في  يُرمَون  والصحافيون  واملعارضون 

الدول  أسوأ  معاملة  مقارنة  يمكن  وهل  العربية؟  األنظمة 

الخليج  دول  في  الفلبينيات  الشغاالت  بمعاملة  األوروبية 

مثاًل؟ رواية ساق البامبو للكويتي سعود السنوسي تجيب.

كيف يمسي أحدنا كونياً إذاً ويصبح سُاللياً في الوقت 

نفسه؟

كيف يؤمن بغاندي ويترحم على أدولف هتلر؟

املسيطر  الوحش  ملصلحة  إنسانيته  عن  يتخلى  كيف 

داخله؟

نزلت من التاكسي وليس برأسي أجوبة.

عربي،  أصلي  ألن  عربي  شيوعي.  مسيحي  عربي  »أنا 

ألنني  أبويّ وجدودي مسيحيون، وشيوعي  ألن  مسيحي 

بلدة  ابن  شمشوم،  إبراهيم  يبدأ  الطريق«  هذا  اخترت 

عرّابة )البطوف( في الجليل، عائداً بذاكرته إلى أكثر من 

شمشوم  الشيوعي.  الحزب  والدة  بدأت  حيث  عاماً،   60

يروي  الفلسطيني،  الشيوعي  للحزب  سكرتير  أول  هو 

الفلسطيني  للمتحف  الحزب  ونضاالت  البلدة  تاريخ 

الكنوز  يستكشف  الذي  العائلة«،  »ألبوم  مشروع  ضمن 

في  الفلسطينيون  بها  يحتفظ  التي  الفوتوغرافية 

بيوتهم، ويوثق صورة بصرية جمعية لجزء من التاريخ 

إجراء  خالل  من  الفلسطيني  واملجتمع  والثقافة  والحياة 

مقابالت مع أصحاب هذه الصور، ومن ثم رقمنتها وحفظ 

نسخ عنها ضمن أرشيف خاص.

أرفض الظلم

فقر  بسبب  عشرة  الخامسة  سن  في  العمل  »بدأت 

عائلتي، فتوجهت إلى الناصرة، وتحديداً إلى املسكوبية، 

يقرأ  مثقفاً،  املقهى  صاحب  كان  مقهى.  في  العمل  وبدأت 

شمشوم:  يعلق  وفلسطين«.  الدفاع  جريدتي  يومياً 

مضيفاً  القهوة«،  صاحب  لوال  مثقف  أصير  رح  كنت  »ما 

الكثير وأثّر ذلك على شخصيتي وتفكيري،  »تعلمت منه 

بدأت   ،1948 عام  الحسيني«.  القادر  عبد  عرفت  ومنه 

على  األخرى  تلو  الواحدة  بالسقوط  الفلسطينية  املدن 

يد القوات الصهيونية، فسقطت طبريا ثم حيفا«. يقول 

إلى عرابة،  العودة  مني  أبي عليّ وطلب  شمشوم: »خاف 

فتركت العمل وعدت إلى البلد مشياً على األقدام وقد عال 

صوت  وكان  البلد  إلى  »وصلت  االنفجارات«...  صوت 

الرصاص يشتد يوماً بعد يوم، وفي يوم وفاة عبد القادر 

الهواء  في  الرصاص  الفلسطينيون  أطلق  الحسيني، 

»اللجن«  داخل  رصاصة  فوقعت  البطل،  هذا  لخسارتنا 

الذي كنت أغتسل فيه«. 

ما  الفلسطينيين،  كباقي  حاله  يعي،  شمشوم  يكن  لم 

كان يجري من أحداث متتالية. وبسقوط عرابة »فهم«: 

»في تاريخ 29-10-1948 احتلوا عرابة، وفي هذه الليلة 

معظمه  تحول  الذي  لشعبي  أنحاز  أن  وقررت  أنم،  لم 

الذين  عرابة  أهالي  أن  مبيناً  ومظلومين«،  الجئين  إلى 

اإلنقاذ،  قريتهم خذلهم جيش  ولم يخرجوا من  صمدوا 

عن  للدفاع   1947 عام  شكل  الذي  العربي  الجيش  وهو 

فلسطين، ولم يقدم لهم الدعم الكافي.

الحزب  اخترت  العدل  وأقبل  الظلم  أرفــض  »ألنــي 

»في  ويضيف:  شمشوم،  يقول  الفلسطيني«  الشيوعي 

انتخابات عام 1951 طلب منا الخوري أن نصوت لقائمة 

طريقي  في  وأنا  لكن،  الزعبي.  الدين  لسيف  أي  د(،  )ي 

إلى املدرسة من أجل االنتخاب، شاهدت عدداً من الناس 

يضربون شخصاً وهو يصرخ ويقول: »ليش بتضربوني 

الشيوعيين،  انتخاب  قررت  هنا  ومن  شيوعي؟«  ألني   ..

رمز  واخترت  الستارة  خلف  وإلى  املدرسة  إلى  فدخلت 

لم  اليوم  ذلك  ومنذ  الشيوعي،  الحزب  أي  »ق«،  حرف 

أصوت إال للحزب الشيوعي«. 

إضراب الزيتون وإلغاء ضريبة الرأس

ظلماً  كلها  كانت  العسكري  الحاكم  »مرحلة 

إدارية  هيئة  تشكيل  الشباب  من  عدد  فقرر  واستبداداً، 

تأسس  ثم  عرابة،  في  شيوعية  خلية  تكونت  فترة  وبعد 

أول من قدم  أنا  البلد. كنت  الشبيبة الشيوعية في  فرع 

للشبيبة  سكرتيراً  انتخبوني  ثم  لها،  انتساب  طلب 

الشيوعية ملدة 15 سنة«.

شمشوم  إبراهيم  قال  الحزب،  في  محطاته  أهم  وعن 

»منذ بداية تأسيس الشبيبة، قررنا أن نحمل همّ الناس 

هو  للحزب  األول  العمل  فكان  عنهم،  الدفاع  هدفنا  وكان 

الدفاع عن عمال الزيتون في البلد، حيث كان مالك األرض 

املستحق،  من  أقل  أجوراً  ويعطونهم  العمال  يستغلون 

فقمنا بمنع العمال من التوجه إلى األراضي وأضربنا مدة 

معنا.  وتفاوضوا  األرض  مالك  لنا  رضخ  حتى  يوماً،   15

الذهاب  قبل  العامل  أجرة  تحديد  يتم  الوقت  ذلك  ومنذ 

إلى العمل«. وأضاف: »العمل الثاني بعد إضراب الزيتون 

عن  املعارف  دائرة  قامت  التي  الرأس،  ضريبة  إلغاء  كان 

املال  من  مبلغ  وهي  بفرضها،  العسكري  الحاكم  طريق 

اإلضــراب«،  الحزب  فأعلن  هوية.  يحمل  من  كل  على 

عرابة،  في  مرة  ألول   ،1954-3-11 تاريخ  في  لتخرج 

على  احتجاجاً  البلدة  أهالي  معظم  فيها  شارك  تظاهرة 

ومحمد  انتخبوه  األهالي  أن  ويوضح  الرأس.  ضريبة 

ملقابلة  كناعنة  وسليم  خليل  وكايد  خطيب  شاكر 

»ما  ويعلق:  له.  االحتجاجات  لنقل  العسكري  الحاكم 

الكروم  البوليس أن اعتقلنا وحجزنا في مركز مجد  لبث 

ثقة  اكتسبنا  هنا  ومن  يوماً،   34 ملدة  إداري  توقيف  في 

الناس ألنهم أدركوا أن الحزب الشيوعي هدفه األساسي 

الدفاع عن الناس«. شعبية الحزب كانت تزداد يوماً بعد 

كان  التي  الخطب  أن  »خاصة  شمشوم،  يستطرد  يوم، 

يلقيها إميل حبيبي وتوفيق الطوبي في اجتماعات الحزب 

السن  بلوغهم  عند  األطفال  وكان  واضح  أثر  لها  كان 

القانونية لالنتخاب يصوتون للحزب«. ويقول: »انطالقة 

واألطفال  الشباب  وأولئك  عرابة،  من  كانت  األرض  يوم 

وأهلها  عرّابة  صوت  ألن  الظلم،  ضد  خرجوا  الذين  هم 

كان دايماً عالي«.

لو عاد الزمن فسأبقى شيوعي

ابن  »يا  قائاًل:  يوبخني  وهو  أبي  كلمات  أذكر  زلت  ما 

يستهدي  ما  األزرق  والذبان  ليذبحوك  والله  املحروق، 

البوليس  اعتقلني  عندما  أمي  موقف  وأتذكر  عليك«. 

يديها  على  زحفت  عندما  الحزب،  في  نشاطي  بسبب 

كناعنة  آل  منزل  من  بالقرب  البلد  كنيسة  من  ورجليها 

وحتى حارة الحلو، العتقادها بأنني مت. وعلى الرغم من 

والشبيبة  الحزب  فسأختار  بي  الزمن  عاد  لو  ذلك،  كل 

الناس  عن  أدافع  شيوعياً  وسأبقى  مجدداً،  الشيوعية 

ضد الظلم.

قضيـــــة
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مشروع »ألبوم العائلة«

املتحف الفلسطيني يستكشف صوراً نادرة من الجليل

جنان أسامة السلوادي

باحثة في املتحف الفلسطيني ــــ رام الله

مليون طفل يطولهم خطر التسرب

العربي، الوطن  في  ــدارس  امل من 

فعـاًل  تســربــوا  مليــونـاً   15 بـيـنـهـم 

بــذلــك. فـيــمـا ٦ ماليـيــن مـهــددون 

لقطة تجمع عددا من رفاق وأصدقاء ابراهيم شمشوم عقب بناء منزله ــــ عرابة البطوف، الجليل، 1965. من ألبوم إبراهيم شمشوم. © املتحف الفلسطيني

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

بين الوحش واإلنسان

محمد العبسي

كاتب صحافي من اليمن

أول تشرين األول 2015 ـ العدد 13184

Thursday October 1st, 2015

تسييس كل شيء

ــره مـــئـــات األشـــخـــاص.  ــ ــزال كــبــيــر فـــي الــبــلــد، وقـــتـــل عــلــى إثـ ــ ــ ــع زل وقــ

باإلهمال،  االتــهــامــات  قـــررت تجاهل  الــبــدايــة  فــي  السلطات.  واحــتــارت 

الصحافي  املؤتمر  وفــي  الطبيعية.  الــكــوارث  ملثل هــذه  االستعداد  وعــدم 

املنعقد بمناسبة الكارثة الطبيعية، عزّى املتحدث باسم السلطات أهالي 

الضحايا وقال إن السلطات متأملة مثل أهالي الضحايا بالضبط. 

ساد التأثر املؤتمر الصحافي. ساد وسيطر حتى كاد املتحدث الرسمي 

يبكي، لوال أن صحافياً وقف وسأل املتحدث عن استعدادات السلطات 

إنــه صحيح ال يمكن منع كــارثــة طبيعية  الــحــادث، وقــال  ملواجهة هــذا 

كهذه، ولكن على األقل كان من املمكن التقليل من أثارها واالستعداد 

املتحدث الرسمي للسلطات، وهو يقول للصحافي  لها. ارتعشت نبرة 

إنه يحاول تسييس كل شيء. وقالها بحدة وغضب لدرجة أن الجميع 

غضبوا من نبرة صوته، وانفض املؤتمر الصحافي.

ولــكــن عــنــدمــا عـــاد املــتــحــدث الــرســمــي إلـــى بــيــتــه، بـــدأ يفكر فــي كــام 

الصحافي، وبشكل ما بدا له أن الحق معه. كان املتحدث الرسمي أستاذاً 

بكلية »سياسة واقتصاد«، وعليه فقد كان يعرف أن السياسة حاضرة 

في كل األشــيــاء. وأنــه ليس هناك كارثة طبيعية مئة في املــئــة.  يمكن 

القول إن املتحدث الرسمي مرّ بلحظات من الندم على اتهامه للصحافي 

بـ »تسييس كل شيء«. املتحدث الرسمي يشرح لطابه في الجامعة أن 

الحياة ال تستقيم بغير سياسة، فكيف له أن يتهم الصحافي بالتسييس؟

وعليه، فقد كانت أول زيارة يقوم بها في الصباح التالي إلى املخابرات 

السياسة  إن  وقــال  املخابرات  مدير  مع  جلس  هناك  للسلطات.  العامة 

حاضرة في كل شيء في حياتنا، وإن تصور أن كل شيء هو قضاء 

وقدر هو تصور شديد السذاجة. ثم توجه إلى مدير املخابرات بسؤال 

أمــر طبيعي؟ منطقتنا لم  الــزلــزال  أن  يا محمد بيه  صريح: هل تعتقد 

تشهد زالزل منذ خمسين عاماً، فلماذا اآلن بالذات؟

بحسم  وقف  السلطات  باسم  املتحدث  ولكن  قليًا،  بيه  محمد  ارتبك 

وقال: يا محمد بيه، احصر لي أسماء من تسببوا في وقوع الزلزال في 

بلدنا. هذا أمر من رئيس الجمهورية.

مانشيتات عريضة  الجرائد وعليها  التالي ستصدر جميع  اليوم  في 

بأن املعارضة هي السبب في الزلزال، وبــدأت حمات قبض على قادة 

املعارضة. ونام املتحدث الرسمي باسم السلطات سعيداً أخيراً بتناسقه 

مع نفسه كمسؤول رسمي وكأستاذ أكاديمي. 
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حـلـــــم.. 

arabi.assafir.com
املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ عفو رئاسي عن بعض املعتقلين في مصر: من يعفو عن من؟ ـ ربيع مصطفى

ـ قمع اإلعالم في موريتانيا: قصة »إذاعة صحراء ميديا« ـ املختار ولد محمد

Assafir Arabi ـ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ـ

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

نعم لرمي الشيطان بالجمرات، بل وحتى رجمه بالصخر والحجر... وحتى فرقعة جبال الهمااليا 

للحصول على عدد ال يحصى من الحصى والحجر علها تكفي وتنفع للقضاء على الشيطان املقيم ها 

هناك. ال أعتقد أن األمر يطرح أدنى مشكلة، بالنسبة ملن يقبل األمور دون مساءلتها، ويقوم بطقوسه 

وهو مطمئن، ألنها تشكل إرثا دينيا له... غير أن األمر يطرح أكثر من سؤال بالنسبة ملن يبحثون 

عن املعنى من الطقس وفائدته والهدف واملبتغى منه ومغزاه. فإذا كان عامة الناس ال يطرحون أدنى 

تساؤل، وال يصرون بالضرورة على معرفة املغزى، فهناك جزء من املؤمنين واملسلمين ممن يريدون 

التعامل مع الشعائر بنوع من »الذكاء« الذي ال يفسد للود قضية ولإليمان قوة. )...( فليس كل من 

يتساءل هو بالضرورة كافر... من بين األسئلة املطروحة والتي تبحث لها عن جواب، تلك املتعلقة 

بهوية الشيطان، وبمكان وجوده؟ فهل هو خارج عنا أم مقيم بيننا وفينا؟ هل الشيطان هو بالضرورة 

عنوان الشر؟ إذا كان األمر كذلك، أال يمكن القول إننا كبشر نحمل في ثنايانا، وبشكل عادي ثنائية 

الخير والشر؟ ومن هنا ما علينا إال البحث في ذواتنا وفي محيطنا، عما يجعلنا ميالين للخير أحيانا 

أكثر من الشر والعكس؟ ثم، أال توجد منطقة وسطى بين الخير والشر؟ أال يمكن القول إن الحرص، 

بوعي أو بدونه، لتحقيق نوع من التوازن داخل هذه الثنائية هو الذي يجعل اإلنسان يتعامل بواقعية، 

تتخذ  الشيطان موجوداً هناك، حيث  إذا كان  وتفريط؟  إفراط  دون  املعنوية،  ربما حماية ملصالحه 

عملية رميه بالجمرات داللة رمزية أكثر من شيء آخر، فما الذي يحتفظ به يا ترى هذا املؤمن الذي 

أدى الشعيرة حين رجوعه؟ هل يفيد ذلك في تدبير الصراع داخل ثنائية الخير والشر؟

من صفحة Latifa El Bouhsini )فايسبوك(

قبل عشرين عاماً تقريباً، كنت أقف وصديقي على شرفة نقابة املهندسين وسط رام الله نتفرّج بنشوة 

على الفدائيين املسلحين وهم يهبطون على قلوب الناس من مركبة فضائية اسمها )أوسلو(، كنا نبكي 

فرحاً بصمت من دون أن ننبس بأية دمعة، فهي املرة األولى التي نرى فيها فدائياً فلسطينياً يتجول مسلحاً 

بحريّة في مدينة فلسطينية وسط آالف الناس املذهولين املتحمّسين والباكين.

ما زلت أتذكر وجه الفدائي العشريني األول الذي دخل رام الله، كانت عيناه مليئتين بالدموع وهو يعانق 

كل شخص يراه في طريقه، وحين عانق الشجرة أمامه، أُغمي عليه تأثّراً على األيادي األربع التي كانت تتكئ 

على حديد الشرفة، وكان من السهل رؤية أربع أيادٍ متدلية كقتلى هادئين في ظهيرة رام الله السعيدة. 

أبكي وحدي بصوت واضح وبدموع صريحة ومن دون  النقابة ذاتها.  اآلن، تماماً اآلن، أقف على شرفة 

صديقي، الذي ذهب بعيداً. كنت أتفرج على الفدائي ذاته وقد صار أربعينياً وهو يبيع الذرة املنفرطة، بوجه 

متعرّق ويدين متهدّلتين، وظهرٍ مقوس ومن دون بندقية طبعاً. أهبط اآلن درج النقابة، أخرج إلى الشارع، 

أقترب من الفدائي القديم، أطلب علبة ذرة، يمدّ الفدائي القديم لي يده وهي تحمل العلبة، أهمّ برفع يديّ 

ألخذ العلبة، أفاجأ بأني بال يدين، أشعر بالفزع، أصرخ، أسقط على األرض، يتكوّم الناس حولي، مذهولين، وال 

أدري كيف أنظر إلى الشرفة ألفاجأ بيديّ االثنتين املفقودتين متدليتين على الشرفة تنزفان ذرة.

من صفحة زياد خداش )فايسبوك(

عن ثنائية الخير والشر

الفدائي اليوم

مدونات

األبجدية الفلسطينية

فعاًل كان نفسي أول بوست ميبقاش نكد. مليش في النكد وجو الولولة عادة بتيجي معايا 

بغضب. بس املرة دي مختلفة. 

لو قلت إني مش فرحانة أبقى بحوّر. أنا مخضوضة وفرحانة. فرحة وسخة، فرحة فيها 

ذلّ، ألن مع كل تفصيلة بسيطة مش موجودة جوا زي إني أشرب شاي في كوباية قزاز 

أو أبص للسما أو أرغي مع الناس براحتي أو أمسك موبايل.. في إحساس بالذنب رهيب.

سلوى لسا جوا سبناها في العنبر لوحدها عشان غلطة إمالئية كنا فاكرينها هتتصلح 

على طول. سلوى بقالها 3 أيام )في العيد( مقفول عليها لوحدها وأكيد دماغها بتسوحها.

منهم  مفيش حد  األقل  على  لسا جوا، بس  مؤمن كمان  ناهد وكالوشة وممدوح وعم 

أعد لوحده وموقفهم واضح هيخرجوا بس مسألة وقت. مش زي سلوى متعلقة ومش 

عارفين.

بعد ما خرجت اكتشفت بالصدفة إن أنا كمان اسمي اتكتب غلط في الجريدة الرسمية، 

سناء  »الناشطة  محتاجة  النمرة  عشان  ليه؟  حوارات.  أي  غير  من  خرجت  عادي  بس 

سيف« تولع اإلجراءات بس سلوى عادي لو اتركنت كام يوم هتعدي.

على فكرة التفرقة مش من عند »العر..« أل دي فينا أصال ودا اللي كسرني. 

أنا سبت سلوى  وكل حد طالع بيا السما وجدعة والهري دا أبوس إيديكوا افصلوا: 

لوحدها في العنبر وخرجت.

من صفحة Sanaa Seif )فايسبوك(

عفوٌ غير مكتمِل

العراق، في  اآلن  حتى  سجلت  بالكوليرا  إصابة 

بينها 118 أعلن عنها األحد املاضي ما يؤشر الى تسارع 

مؤخــراً  أشـخاص   ٤ توفـي  وقـد  املرض.  انتشـار  وتـائـر  فــي 

العالم. بلدان  معظم  في  موجوداً  يعد  لم  الذي  الوباء  هذا  بسبب 

ذاكرة 

الفلسطينيين

في ملصقاتهم

من  متقنة  وصفة  يوم  كلّ  التلفزة  شاشات  تعجن 

ذبول  خاللها  من  السوريون  يبصر  الغياب.  طحين 

واملجر.  صربيا  في  القطار  سكك  يحاذون  وهم  ذويهم 

أول  الوطئة  الشمس  بهالة  يلحقون  يمشون،  كنملٍ 

بعيداً  ويبكون  الخفيف،  ظلّهم  وراءهم  يجرّون  النهار، 

يعبرون  املالحة.  عيونهم  نحو  املصوّبة  الكاميرات  عن 

على  أو  هنغاريا  في  خطاهم  تتلعثم  بخفة،  مقدونيا 

رطباً،  تراباً  يفترشون  النمساوية.  ـ  املجريّة  الحدود 

يتبللون من عصيدة الغيم والبرد، ويسكتون عن الوجع. 

بمذاق  مسكونة  العدد،  متقنة  بشرية  دفعاتٍ  يصلون 

رحيق الوطن األوروبي املستتر عن حواسهم. ينتظرون 

اليونانيّة،  ـ  التركية  البريّة  الحدود  حافة  على  بقلق 

في  ينامون  ال  يعبرون.  هم  وال  تنفتح  فال  تنفتح،  علّها 

الليل املوصد، وال يغنّون، شبابٌ ونساء وأطفال ذابلون، 

املتصلّب  الوطن  بطن  من  وخرجوا  الحظ  طاوعهم 

الداخل،  في  العدم.  لون  بغير  الحياة  تلوين  يعاند  الذي 

تنمو الوساوس للحاق بهم، إلى وطنٍ جديد، يتصوّره 

السوريون مجبواًل من لحمٍ ودم وعاطفة. تظهر النوايا 

رحبة، يطهوها االنجذاب إلى بريّة الحياة خارج أصقاع 

لفعل  واملتروكة  سنوات،  منذ  املتوعكة  املكتئبة،  سوريا 

دمارٍ ال يشبع.

اللجوء من الخارج

اآللة العسكرية التي هجّرت نصف السوريين، ودكّت 

اللجوء  مسوغات  بمفردها  تقدّم  تعد  لم  بكاملها،  مدناً 

وإدلب  حلب  من  السوريين  الالجئين  مئات  الخارجي. 

وحماه الذين يعيشون في تركيا منذ سنوات، تحركوا 

ال  مؤخراً من اسطنبول في حملة رفعت شعار »عابرون 

متجنبين  اليونان،  مع  البريّة  الحدود  قاصدين  أكثر«، 

إن قصدوها من  يالقيهم  قد  الذي  العاثر  الحظ  لطمات 

البحر، متفادين أيضاً إنفاق ما بين 1500 إلى 2000 دوالر 

ضئيل  حيّزٍ  استئجار  لقاء  املهربون  يتقاضاها  كعمولة 

في زورقٍ مطاطي، يصيرون معه طُعْماً للبحر، أو الرتجال 

رصاص خفر السواحل اليوناني. وكأن أوروبا ستهربُ 

فرارها، وكأن  اللحاق بها قبل  إلى غير كوكب، وينبغي 

اضطجعت  جميعهم،  السوريين  أصابت  اللجوء  حمّى 

في عقولهم، لم تعد تميّز بينهم، سواء كانوا في الداخل 

أم في الخارج.

إليه،  يصلوا  أن  ومنذ  لبنان  في  السوريون  الالجئون 

يبدؤون. يرتّبون مخططاتٍ تقودهم إلى القارة العجوز، 

منها  يقتصدون  شاقة،  موسميّةٍ  أعمالٍ  في  يكدحون 

كلّ شهر بعضاً من كلفة اللجوء، يجيئون إليه عائالتٍ 

أهلهم  من  تبقّى  ما  تاركين  أفراد  هيئة  على  أو  متعبة، 

منسوبين إلى مناسكِ الحياة الواهية.. أغلبهم من ريف 

دمشق املنكوب بآفةِ البارود، أو من ريف حمص املُفلس 

املناطق  من  يأتي  بعضهم  اآلمنة،  الحياة  احتماالت  من 

»دولة  بالء  مغادراً  الشرقية،  الشمالية  أو  الشرقية 

الخالفة اإلسالمية« وهي تقطع الرؤوس، وتُغلق املدارس، 

وتمنع التدخين في الشوارع.  

أوروبا تعني لهم املستقبل. يقبلونها هكذا. »يوتوبيا« 

الحدود  إلى  ظهورهم  يديرون  مقبولة.  انتقال  بتكلفة 

التي جاؤوا منها بال ندم. سوريا تصير ماضيا ال يودّون 

تذكّره.

مكاتب لترتيب الرحيل

إلى  النظام  عليها  يسيطر  التي  األصقاع  تنتمي 

املناطق  من  غيرها  مثل  أيضاً،  اللجوء  حلم  مساحات 

املدمّرة. إذ لم تسلم العاصمة دمشق من مرثيّة الرحيل، 

مثل  مسيحية  غالبيةٌ  تقطنها  التي  العشوائية  فاألحياء 

على  غيرها  من  أكثر  تشهد  »الطبالة«  و  »الدويلعة« 

مثل  مدينةٌ  تنغمس  كما  ترتيباته،  وعلى  الرحيل  نوايا 

»جرمانا« ذات الغالبية الدرزية في مستنقع فكرة الرحيل 

العديدة  املكاتب  بنصائح  االحتماء  من  مناص  ال  عينه. 

نحو  الدراسي  اإليفاد  تسهيل  من  عملها  تحوّل  التي 

الجامعات األوروبية، إلى توفير تأمين حجيج السوريين 

الراغبين بالطواف حول دول »شينغن« األوروبي، وعلى 

أملانيا.  قداسة،  األكثر  قبلتهم  حول  التحديد  وجه 

فتراهم يشترون خدمات املكاتب التي ترتّب لهم إقاماتٍ 

لبنانية، يتمكنون بموجبها من دخول  وهمية في فنادقَ 

القطر الشقيق، ثم تحجز لهم على متن رحالتٍ بحرية 

تقودهم من لبنان إلى تركيا، أو تؤمن لهم حجوزاتٍ على 

رحالتٍ جويّة مضمونة تصل من دمشق إلى اسطنبول. 

حدود  إلى  فتصل  وساطته  تمتد  املكاتب  تلك  بعض 

املهربين املعتمدين في تركيا، وبعضهم اآلخر يعلن عن 

انتهاء خدماته بمجرد تأمين وصول الراغب في اللجوء 

إلى األراضي التركية. تفضّل تلك املكاتب إرسال زبائنها 

في مجموعاتٍ بشرية، تتحجّج بأن الكلفة تصير أقل في 

من  أكبر  عمولةً  تقاضت  قد  تكون  لكنها  الحالة،  هذه 

تلقاء تأمينها لتلك الحجوزات الجماعية.

تذكرة إلى أوروبا

تبدأ كلفة اللجوء اعتباراً من ثالثة آالف دوالر للشخص 

الشخصية  السيّارة  بيع  الحالة  الواحد. يكفي في هذه 

متوسطة  عائلة  كانت  وإن  املطلوب.  املبلغ  لتأمين 

فبيع  اللجوء،  في  ترغب  أشخاص  خمسة  من  الحجم 

في  تلك  البيع  معادالت  تترتّب  هنا.  بالغرض  يفي  املنزل 

النظام السوري، لكنه وفي شهر  أماكن يسيطر عليها 

آب / أغسطس من العام الحالي، أوعز رسمياً إلى دوائر 

ونقل  والشراء  البيع  عمليات  بربط  العقارية  املصالح 

امللكية بموافقة أمنية دون أن تحدد طبيعة هذه املوافقة، 

وال اسم الجهة األمنية الواجب مراجعتها.

مشهد  املوت  يــؤازر  ال  الذين  السوريين  من  قسمٌ 

تشدّهم  جاذبية  من  االنفكاك  يريدون  اليومي،  حياتهم 

كفعلٍ  التقنين  سوى  تتقن  ال  رديئة  حياة  قــاعِ  إلى 

لهم  يزيّن  هانئ.  جديد  بواقعٍ  يحلمون  محسوس، 

االتحاد  دول  عتبات  بلغوا  إن  أفضل  مستقباًل  عقلهم 

حتى  باملهاجرين،  هنا  تسميتهم  يصحُّ  األوروبــي، 

في  الجئون  أنهم  على  الدولية  املنظمات  دوّنتهم  وإن 

السوريين  من  األكبر  القسم  لكن  الرسميّة.  سجالتها 

ممن هم الجئون بالفعل، تدوّن أسماءهم مخيمات دول 

الجوار، وتحفظهم في جيوب خيامها الرثّة منذ سنوات، 

يوميّاتهم،  سيرة  من  املخيم  حياة  مَحْو  يريدون  وهم 

بيوتهم  القصف  محا  بعدما  محقّون،  بذلك  وهم 

اللجوء  نعمة  ولعلّهم يستحقون  وأعمالهم في سوريا، 

إلى الوطن األوروبي الجديد أكثر من سواهم. وحدهم 

الفقراء يبقون يعيشون في الداخل كمتالزمة عضوية ال 

إلى  فكاك منها، يشيحون بوجوههم عن كلفة االنتقال 

األعظم  السواد  يشكّلون  أيضاً  وهم  السعيدة.  أوروبا 

من لحم مخيمات الجوار.

الالجئون في أرقام املفوّضية

حديثة  ــامٍ  أرق في  يظهرون  الالجئون  السوريون 

السامية لشؤون  املفوّضية  بيانٍ صدر عن  من  رشحت 

يوليو  تموز /  املتحدة في شهر  لألمم  التابعة  الالجئين 

من هذا العام. تلك األرقام تتوقع وصول عدد الالجئين 

 4.27 نحو  إلى  السوري  الجوار  دول  في  السوريين 

 270 عن  وتفصح  الحالي،  العام  نهاية  مع  الجئ  مليون 

ألف سوري قد طلبوا اللجوء في أوروبا. أرقام املفوضيّة 

لبنان  في  السوريين  الالجئين  نصف  أن  كيف  توضح 

والبالغ عددهم 1.173 مليون يعيشون في أماكن إيواء 

من  أكثر  وأن  العيش،  متطلبات  من  األدنى  للحدّ  تفتقر 

والبالغ  األردن،  في  السوريين  الالجئين  من  املئة  في   85

عددهم 630 ألف الجئ، يعيشون تحت خط الفقر البالغ 

العدد  الواحد. فيما تركيا تستقبل  اليوم  3.2 دوالر في 

 1.8 نحو  فيها  تعدادهم  ويبلغ  الالجئين،  من  األكبر 

مليون الجئ. ويتوزّع 7.6 مليون نازح سوري في أنحاء 

البالد، لم يجدوا ما يبيعونه للفرار خارج شوك الحدود، 

فبقيت سوريا وطنهم البديل، يهاجرون بين أصقاعها.. 

وهذا ما يقدرون عليه فقط.

سوريون يستعيرون وطناً

أيمن الشوفي

صحافي من سوريا

برنامج »ذاكرة العالم« التابع لالونسكو 

يناقش طلب إدراج 1600 ملصق لفنانين 

فلسطينيين وعامليين، توثِّق حدثاً بعد آخر 

التاريخ السياسي للشعب الفلسطيني في 

الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات. 

اسرائيل أقامت الدنيا ولم تقعدها واملديرة 

العامة لالونسكو تعلن انها ستستخدم 

الفيتو ملنع إدارج امللصقات في أرشيف 

البرنامج.
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