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»العمل اإلنساني دفعني إلى التطّوع في 
صــفــوف الــدفــاع املــدنــي الــســوري )الــخــوذ 
الــبــيــضــاء(. فـــاملـــرأة الـــســـورّيـــة جـــزء فــاعــل 
في الثورة«. هذا ما تقوله أم إسماعيل، املتطّوعة 
الــدفــاع  مة 

ّ
الــفــرق النسائية لــدى منظ فــي صــفــوف 

املركز قبل  الــســوري. كانت قد تطّوعت في  املدني 
نحو عامني، في بداية شهر مارس/ آذار، والتحقت 
بمركز النساء في ريف حماة الغربي وسط البالد. 
الــيــوم، تــقــّدم اإلســعــافــات األولــّيــة لجرحى الحرب 

واملصابني من جّراء حوادث أخرى.
ــى االلــتــحــاق  ــا دفــعــنــي إلــ تـــقـــول أم إســمــاعــيــل: »مــ
ـــه عمل إنــســانــي يخدم 

ّ
بــالــدفــاع املــدنــي أســاســا، أن

جميع املدنيني في املنطقة من دون تمييز، كما أنني 
أمــلــك خــبــرة كافية فــي مــجــال اإلســعــاف واإلنــقــاذ، 
بل طلبي بسبب خبرتي وعملي في املجال 

ُ
ق وقد 

نفسه، وقدرتي على تحمل هذه األعمال«. اليوم، أم 
إسماعيل في الرابعة والثالثني من عمرها، ولديها 
ثالثة أطفال. سابقا، كانت تعمل ممرضة في مراكز 

طبّية عدة في مدينة حماة وريفها.
ها لم تتطّوع من أجل املال، 

ّ
توضح أم إسماعيل، أن

بات الحياة كثيرة، 
ّ
 متطل

ّ
وإن كانت تدرك تماما أن

عدا عن حاجة أطفالها إلى رعاية. اليوم، تحصل 

على مكافأة شهرية قيمتها 150 دوالرًا أميركيا. في 
ى تضميد الجروح وتجبير 

ّ
املركز النسائي، تتول

الحروق وغيرها من اإلصابات،  الكسور ومــداواة 
وذلك بعد إسعاف فريق اإلنقاذ الجرحى من جراء 

ه قوات النظام السوري.
ّ
القصف الذي تشن

وال يقتصر عمل نساء الدفاع املدني على إسعاف 
جرحى الحرب، بل املصابني أيضا نتيجة حوادث 
السير وغيرها مّما قد يتعرض له املواطنون في 
يــومــّيــاتــهــم. وتــواجــه أم إسماعيل وفــريــق اإلنــقــاذ 
ـــة املـــعـــدات 

ّ
الـــنـــســـوي صـــعـــوبـــات كــثــيــرة بــســبــب قـــل

 كمسعفات، 
ّ
الــطــبــّيــة، وهـــي أســاســيــة فـــي عــمــلــهــن

الذي  املنطقة  على  املتكّرر  القصف  إلــى  باإلضافة 
كثيرًا ما أعاق عمل الفريق. 

تجدر اإلشــارة إلــى أنــه كــان للفريق النسائي دور 
كــبــيــر فــــي اإلســــعــــافــــات األولـــــّيـــــة، خـــصـــوصـــا بــعــد 

القصف وإصابة نساء، فساهمن في إسعافهن.
ــاء فــــي مــجــال  ــنـــسـ وعـــــن نـــظـــرة املــجــتــمــع لــعــمــل الـ
اإلسعافات، توضح أم إسماعيل: »في بداية عملي، 
كانت نظرة املجتمع سلبّية، إذ اعتاد الناس على 
 فــي وقـــت الحــــق، تغيرت 

ّ
لــكــن الـــرجـــال كمسعفني. 

نظرة املجتمع للمرأة وباتت أكثر إيجابّية بسبب 
ــال والـــخـــدمـــات الــتــي تــقــوم بــهــا، خــصــوصــا  ــمـ األعـ

إسعاف النساء املصابات«.  
بدورها، تقول العضو في مركز الدفاع النسائي في 

مدينة األتــارب في ريــف حلب الغربي، ميساء عجم 
ها وغيرها يتعاملن 

ّ
)34 عاما(، لـ »العربي الجديد«، إن

 عــمــل الــفــريــق ال 
ّ
بلباقة مــع املــصــابــني، الفــتــة إلـــى أن

يقتصر على إسعاف مصابي الحرب. تضيف: »نحن 
في مركز األتارب ثمانية عناصر نستقبل املصابني 
من جراء القصف، واملرضى، باإلضافة إلى املصابني 

نتيجة حوادث السير وغيرها«. 
بطلب  تقّدمت  قــد  كانت  لطفلني،  أّم  وهــي  ميساء، 
لالنضمام إلى الدفاع املدني، ووافق املعنيون على 
تقول  بنجاح.  االختبارات  اجــتــازت  بعدما  طلبها 
إنــه يجب أن تتوفر لــدى املتطوع  شهادة علمية، 
وشـــهـــادة خــبــرة فـــي الــتــمــريــض ال تــقــل عـــن ثــالث 
 يقل العمر عن 35 عاما. 

ّ
سنوات، وغيرها، على أال

نجحت ميساء في اجتياز االختبارات، وقد مثلت 
ــفــة مــن عـــدد مــن املتخصصني في 

ّ
ــام لجنة مــؤل أمـ

األولية  اإلسعافات  تقّدم  اليوم،  التمريض.  مجال 
فــي املــركــز، مشيرة إلــى أن أعــضــاء املــركــز مدربون 
بشكل ممتاز ومستعدون ملواجهة أي حالة طارئة.

إلى ذلك، يقول املسؤول اإلعالمي في الدفاع املدني 
لـ  الحموي،  املقداد  أبــو  الشمالي،  عن قطاع حماة 
»العربي الجديد«: »منظومة الدفاع املدني أنشأت 
مراكز نسائّية إيمانا منها بقدرة العنصر النسائي 
وضرورة وجود النساء ضمن تشكيالتها وفرقها. 
اخترنا األفضل من بني املتقدمات بطلبات للعمل 

 مــركــز مــا بــني ثماني 
ّ

معنا. حــالــيــا، يــوجــد فــي كــل
وعشر نساء مسعفات، ويساهمن أيضا في تنظيم 

حمالت توعوية«.
 رغبة النساء الشديدة في االنتساب إلى 

ّ
وفي ظل

الدفاع املدني، كان البــّد من وضع شــروط قاسية، 
مــنــهــا الــخــبــرة فـــي مــجــال الــتــمــريــض واإلســـعـــاف، 
ــيـــة  ــافــــات األولـ ــعــ أو الـــخـــضـــوع لــــــــدورات فــــي اإلســ
مديرية  املدني  الــدفــاع  فــرق  وتساعد  والتمريض. 
الصحة التابعة للحكومة السورية املؤقتة، بهدف 
تشكيل لجنة االختبار التي تقوم بفحص طلبات 
االنتساب، والتدقيق في حملة الشهادات العلمية.

ويـــوضـــح مــصــدر فـــي الـــدفـــاع املـــدنـــي أن الــشــهــادة 
العلمّية ليست شرطا غير قابل للبحث، الفتا إلى 
أن األساس هو النجاح في االختبار. ويلفت إلى أن 
اللجنة كشفت بعض الشهادات املزورة، وهذا ليس 
غريبا بسبب ما تواجهه البالد. وتعّد فرق الدفاع 
املدني في سورية من أهم الفرق التي تساهم في 
تشويه  محاولة  وتــواجــه  للمدنّيني.  العون  تقديم 
 عن 

ً
سمعتها من النظام السوري وحلفائه، فضال

اســتــهــدافــهــا بشكل مــتــكــرر ومــتــعــّمــد مــن الــطــيــران 
الحربي، األمــر الــذي أسفر عن سقوط عشرات من 

املتطوعني بني قتيل وجريح.
ويبدو أن املرأة السورية مصّرة على استكمال ما 
بدأته مع الثورة السورية، فدورها لم يعد ثانويا.

مجتمع
 مراكز االحتجاز في البالد مكتظة باملحبوسني 

ّ
أفاد املجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر، أن

احتياطيا. فاألعداد تفوق طاقتها االستيعابية بنسبة تصل إلى 300 في املائة. وطالب املجلس 
 محكمة 

ّ
بــإعــادة النظر فــي الــحــّد األقــصــى الــحــالــي للحبس االحــتــيــاطــي وهــو 24 شــهــرًا. ُيــذكــر أن

جنايات القاهرة بّرأت الشهر الجاري سبعة متهمني قضوا نحو 33 شهرًا في الحبس االحتياطي 
 الشخص قد ُيحبس احتياطيا 

ّ
 للمشكلة، خصوصا أن

ّ
خالفا للقانون. ودعا املجلس إلى إيجاد حل

)رويترز( لفترة طويلة قبل أن تظهر براءته. وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها. 

 
ّ
بــأن فــي جامعة كانبيرا األســتــرالــيــة،  الرياضية  البحوث  فــي معهد  أعـــّدت  أفـــادت دراســـة حديثة 
ممارسة التمارين الرياضية املعتدلة ملّدة تــراوح ما بني 45 و60 دقيقة ملــّرات عّدة أسبوعيا تعّد 
 الخمسني. واعتمد 

ّ
الذين تجاوزوا سن الذهني لألشخاص  النشاط  أفضل وسيلة للحفاظ على 

الباحثون فى دراستهم على مراجعة نتائج 39 دراسة صحّية أخرى، أجريت لكشف العالقة بني 
 مهارات الفكر والذاكرة 

ّ
الرياضة وتعزيز مهام الذاكرة ووظائف الدماغ. وقد أثبتت النتائج كذلك أن

)األناضول( تتحسن كثيرًا بممارسة تمارين رياضية منتظمة يستفيد منها القلب والعضالت. 

الرياضة لتحسين وظائف دماغ من تجاوزوا الخمسينمراكز االحتجاز في مصر مكتظة بالمحبوسين احتياطيًّا

فارغة  بالستيكية  عبوات  الصغيرة  اليمنية  تحمل 
جه إلى صهريج املياه مللئها. ما زالت أزمة املياه 

ّ
وتت

مستفحلة في البالد، مع استمرار الحرب في أرجاء 
مختلفة منها. وتنتظر الصغيرة دورها على مقربة 
اليمن  أطفال  من  واحــدة  الفتاة  الحديدة.  ميناء  من 
 

ّ
الــجــوع وكــل بــل  العطش فحسب،  الــذيــن ال يهّددهم 

صل، 
ّ
تبعات الحرب الدائرة في البالد. وفي سياق مت

أوضح بيان مشترك أصدرته منظمة األمم املتحدة 
الــعــاملــي أّن  للطفولة )يــونــيــســف( وبــرنــامــج األغــذيــة 
نصف مليون طفل يمني معّرضون لخطر املوت، إن 
لم يحصلوا على رعاية عاجلة وعــالج متخصص، 

بعدما بلغت معاناتهم مرحلة سوء التغذية الحاد.
وذكرت املنظمتان األمميتان أّن العنف املستمّر في 
اليمن »يــــؤّدي إلــى تأجيج واحـــدة مــن أســـوأ أزمــات 

الجوع في العالم، إذ ال يعرف سبعة ماليني إنسان 
تقريبًا )في اليمن( من أين تأتيهم وجبتهم التالية، 
وهـــم فــي أمـــّس الــحــاجــة إلـــى املــســاعــدات الــغــذائــّيــة«. 
إلـــى أّن »قـــرابـــة 2.2 مــلــيــون طفل  ــار بــيــانــهــمــا  ــ وأشـ
يعانون من سوء التغذية، وقد بلغت معاناة نصف 

مليون منهم مرحلة سوء التغذية الحاد«.
الــبــيــان عــن املــديــر اإلقــلــيــمــي لليونيسف في  ونــقــل 

أفريقيا، خيرت كاباالري،  األوســط وشمال  الشرق 
ــؤالء األطـــفـــال »يــمــوتــون نتيجة  أّن كــثــيــريــن مـــن هــ
خذ 

ّ
تت لم  »إن  الوقاية منها«. أضــاف  أمــراض يمكن 

أطراف النزاع واملجتمع الدولي مزيدًا من اإلجراءات، 
فـــإّن الــيــمــن ســيــكــون مــعــّرضــًا لخطر الــســقــوط في 
قني 

ّ
املجاعة، وسُيترك مزيد من األطفال معل براثن 

بني الحياة واملوت، أّما نحن ففي سباق مع الزمن«.
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احتالل تنظيم »داعش« مناطق عراقية استدعى العديد من الردود، 
األهازيج  حال  هذه  جدًا.  مختلف  هو  ما  ومنها  العسكري  منها 

الشعبية التي يستغل العراقيون كلماتها للسخرية من »داعش«

المسلمون واليهود يتمّسكون بطرقهم

لن يُذبح حيوان في بلجيكا من دون تخدير

1819
مجتمع

بغداد ـ كرم سعدي

ــه، حــــــرص مـــنـــذر  ــ ــــرسـ ــل عـ ــفـ ــــي حـ فـ
ستار على أن تكون مــن بــني أبــرز 
الــفــقــرات أهـــازيـــج حــمــاســيــة. هــذه 
األهـــازيـــج تعتبر تــراثــا مــعــروفــا فــي الــعــراق. 
 حضورها في املناسبات في 

ّ
وبالرغم من أن

ها عـــادت بقوة 
ّ
املـــدن تــراجــع منذ عــقــود، لكن

فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، ال ســيــمــا مـــع ظــهــور 
غلت 

ُ
تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«، فاست

األهازيج في الحرب اإلعالمية ضده.
ــعـــروف بـــــأداء األهـــازيـــج  أحــمــد الـــعـــبـــودي، املـ
العريس  صديقه  دعــوة  لبى  املناسبات،  فــي 
ــرًا فــي  ــنــــذر، وجـــعـــل اســـــم »داعــــــــش« حــــاضــ مــ
حفل العرس، إذ ردد أهازيج تندد بالتنظيم 
وتسخر منه، وأخرى تشيد بالقوات العراقية 
»الـــعـــربـــي  ــد الـــعـــبـــودي لــــ ــتـــي تـــقـــاتـــلـــه. يـــؤكـ الـ
 تراثي 

ّ
 »األهازيج عادت بقوة كفن

ّ
الجديد« أن

إلى الساحة بوجود داعــش«، مشيرًا إلى أنه 
ســجــل بــصــوتــه عــــددًا مـــن األهـــازيـــج لصالح 
ــبـــب طــلــب  إحـــــــدى شــــركــــات الـــتـــســـجـــيـــل »بـــسـ

الشارع هذا النوع من الفنون«.
األهازيج أناشيد وأشعار شعبية تضم املدح 
والغزل  والــوصــف  والفخر  والــرثــاء  والهجاء 
واالعتذار والحكمة. ال يصاحبها أي نوع من 
على  اإللــقــاء  فــي  وتعتمد  املوسيقية،  اآلالت 
املّد الطويل للكلمات. وهي ليست واحدة في 
فلكل  املــنــاطــق،  بــل تختلف بحسب  الـــعـــراق، 

منطقة تراثها من األهازيج وطرق إلقائها.
هذه األهازيج جعلت من لفظ »داعش« يتردد 
كثيرًا في املدن العراقية، وازداد ذلك مذ بدأت 

بشكل واٍع ومدروس فستنشئ أجيااًل واعية 
مــثــقــفــة، والــعــكــس صــحــيــح، فــمــا نــــراه الــيــوم 

فوضى في الشعر واملوسيقى والغناء«.
يتعدى  ال  الـــذي  الطفل  نسمع  »بتنا  يــتــابــع: 
عمره 7 أعــوام يغني ويلقي األهازيج وفيها 
ــــســـــالح وداعـــــش  ــــح والـ ــــذبـ كـــلـــمـــات الـــقـــتـــل والـ
 
ّ
والــكــثــيــر مــن كــلــمــات الــعــنــف، بــل األدهــــى أن
ــاء لـــعـــبـــه«. يــضــيــف:  ــنــ الـــطـــفـــل يــفــعــل ذلـــــك أثــ
»أحــاول جاهدًا أن أحّسن من مستوى ذائقة 
ي أفلحت في 

ّ
أوالدي الفنية والثقافية. أرى أن

 
ّ

حمايتهم من هذا السرطان، فهم يمقتون كل
كالم فيه عنف، ويسمعون موسيقى عاملية«.

للموسيقى دور فعال في التأثير على سلوك 
ــنــــاء شــخــصــيــاتــهــم أو هــدمــهــا،  األطــــفــــال وبــ
فــالــصــغــار تــســتــدرجــهــم املــوســيــقــى الــالفــتــة 
الالفتة،  والــعــبــارات  الخفيف  امللحن  والــكــالم 
بحسب ما يشير إليه االختصاصي في علم 
»الــعــربــي  الــنــفــس فــــاروق الــدلــيــمــي. يــوضــح لـــ
 »مـــــن الـــخـــطـــر تــــرديــــد كــلــمــات 

ّ
الــــجــــديــــد« أن

مــثــل داعــــش وتــفــجــيــر وقــتــل وســــالح ومـــوت 
عــلــى مــســامــع األطــــفــــال. فــالــصــور واملــشــاهــد 
ــقـــصـــص والــــعــــبــــارات الـــتـــي تـــتـــرســـخ فــي  والـ
مــخــيــلــة الــطــفــل تــتــطــور مـــع نــشــأتــه، وتــكــون 

كاألساس بالنسبة إلى البناء«.
 إهــداء 

ّ
أمـــور أن يضيف: »قــد يعتبر أولــيــاء 

أطــفــالــهــم لــعــبــة عــلــى شــكــل ســـالح قــاتــل، أو 
أو  وقــتــل،  تفجيرات  مشاهد  على  إطالعهم 
إســمــاعــهــم أغـــانـــي ومــوســيــقــى فــيــهــا عــنــف، 
تــجــعــلــهــم أقــــويــــاء، لــكــنــهــم بـــذلـــك يــحــرفــون 
وفي  دواخلهم،  ويشوهون  الصغار  تفكير 

ذلك خطر كبير«.

ممثلو الطوائف الدينية 
يتشبّثون برفض التخدير، 

بينما تفرض التشريعات 
األوروبية ذلك

األهازيج التي تتحدث 
موضوعاتها عن 

»داعش« وانهياره باتت 
نهجًا ثابتًا في الحفالت

السيطرة  املعارك الستعادة  العراقية  القوات 
على األراضي التي احتلها. عراقيون أعربوا 
عن مخاوفهم من مخلفات األهازيج الحديثة، 
 

ّ
كــونــهــا تــســّوق لــعــبــارات طــائــفــيــة، وقـــد تحل

كذلك،  الــرصــني.  العراقي  الغنائي  الفن   
ّ

محل
يعتبرها مختصون تحث على العنف.

عدة  كتب  الــذي  البياتي،  علي  الشاعر  يقول 
 ذلك »نتيجة حتمية 

ّ
أهازيج ضد التنظيم، إن

ملواجهة داعــش بصور مختلفة، ومــن بينها 
الجديد«،  »العربي  لـ يضيف  والثقافة«.  الفن 
 »الــــرفــــض الــشــعــبــي لــتــنــظــيــم داعـــــش أمــر 

ّ
أن

طبيعي، وهو ما استدعى ظهور أغــاٍن تندد 
 »داعش أيضا تسبب 

ّ
بداعش«، مشيرًا إلى أن

الشعبيني،  الشعراء  مــن  جديد  جيل  بظهور 
ــفــــي املــــهــــرجــــانــــات الــــشــــعــــريــــة الــــتــــي تـــقـــام  فــ
وجوها  أرى  البالد،  في  مختلفة  بمناسبات 
الشعر، وأغلب مواضيع  جديدة على ساحة 

هؤالء عن تنظيم داعش«.
ــاتـــي: »بـــعـــد إلـــقـــائـــي مــجــمــوعــة  ــيـ ــبـ يـــتـــابـــع الـ
ــازيــــج عـــن داعــــــش، عــــرض عـــلـــّي أكـــثـــر من  أهــ
استديو تسجيلها صوتيا، من بينها أهازيج 
تتحدث عن انتهاء داعش في العراق. وبذلك، 
تشير إحداها إلى العراق بعد 10 سنوات من 
اآلن، وفيها: سّمعونا بشارة.. أبطال الغارة.. 
داعـــش شــخــبــاره.. عـــراق وكــل احــنــا جــنــودك.. 
لـــو داس  الـــعـــايـــل  مـــن زودك..  الــبــيــنــا  الــــــزود 
حدودك.. يشوف جهنم كدامة.. واحنا لراسه 

حطامة.. نعجن دمه بعظامة«.
شهاب حساني، الذي يدير فرقة شعبية في 
 األغاني واألهازيج الوطنية 

ّ
بغداد، يقول إن

ــن »داعـــــش  الـــتـــي تـــتـــحـــدث مـــوضـــوعـــاتـــهـــا عــ

وانـــهـــيـــاره، بــاتــت نــهــجــا ثــابــتــا فـــي الــحــفــالت 
 
ّ
»العربي الجديد« أن التي نقدمها«. يضيف لـ
»هــذا الــنــوع مــن املوسيقى بــات مرغوبا فيه 

بشدة«.
 تلك األغــانــي واألهــازيــج 

ّ
يــقــول مــواطــنــون إن

بــاتــت تــرافــقــهــم أيــنــمــا ذهــبــوا. خــالــد مشكور 
ــه  ـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــا( يـــؤكـــد لــــ ــامـ )64 عـ

حــفــظ الــكــثــيــر مـــن األهــــازيــــج واألغــــانــــي من 
خــالل سماعها فــي األمــاكــن الــعــامــة. يوضح: 
»فــي بــاصــات النقل الــعــام وســيــارات األجــرة، 
وفــي املــقــاهــي واملــطــاعــم، أســمــع تلك األغــانــي 
واألهازيج. هي مزعجة حقا، وأغلبها يخلو 
ــهــا مــجــرد زعــيــق«. 

ّ
مــن الــذائــقــة والــجــمــال، إن

ــّت أدنـــــــدن تــلــك  ــ ـــنـــي بـ
ّ
يــضــيــف ســــاخــــرًا: »لـــكـــن

األغاني مع نفسي لشدة تعلقها بالذاكرة«.
ــا( وهـــو  ــامــ أمـــــا مـــنـــذر عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف )52 عــ
مـــدّرس رســم، فيصف انتشار اســم »داعــش« 
لم  »إن  »السرطان«:  بـ في األهازيج واألغاني 
املــســؤولــة عــلــى استئصاله،  الــجــهــات  تــعــمــل 
بــأنــفــســنــا«.  مــنــه  نــا  أبــنــاء نــحــمــي  أن  فعلينا 
 
ّ
»العربي الجديد« أن ويوضح عبد اللطيف لـ
استغلت  إن  عــام  بشكل  والفنون  »املوسيقى 

يعود جدال ذبح 
المواشي في بلجيكا 

إلى الواجهة، مع إصرار 
السلطات على تنفيذ 

القوانين األوروبية التي 
تحكم ذلك، فيما يتمّسك 

المسلمون واليهود 
بعدم جواز تخلّيهم 

عن طرقهم وفق 
شريعتهم

بروكسل ـ لبيب فهمي

ابـــــتـــــداًء مــــن عـــــام 2019، ســـــوف يــحــظــر ذبـــح 
الحيوانات من دون تخدير في منطقة الفالندر 
بعد  ــم،  ــ األلـ تجنيبها  بــهــدف  بلجيكا  شــمــال 
ــع في مــارس/ آذار املاضي 

ّ
اتفاق سياسي وق

 املـــكـــّونـــات الــســيــاســيــة هـــنـــاك. ويعقد 
ّ

بـــني كـــل
بــــرملــــان مــنــطــقــة والـــونـــيـــا )جــــنــــوب( جــلــســات 
الــجــاري ملناقشة  أبــريــل/ نيسان  استماع فــي 
القضية، على أن تليها خطوة التصويت على 
أّمــا مدينة  النهائي فيها.  الحظر  بــدء  توقيت 
بروكسل التي تعّد هي األخرى إقليما بحسب 
أن  املترقب  فمن  البلجيكي،  الــفــدرالــي  النظام 
يصّوت برملانها على املنع في األشهر املقبلة، 
لكي يصبح القانون ساريا على كامل التراب 

البلجيكي.
ــذه الــقــضــيــة حـــســـاســـة جــــــدًا، فــعــلــى  ــ ــــعــــّد هـ

ُ
وت

الرغم من الدعم السياسي لفرض الحظر منذ 
تشريعية  مــقــتــرحــات  تــقــديــم   

ّ
أن إال  ســـنـــوات، 

مــقــبــولــة كــــان صــعــبــا بــســبــب املـــوقـــف الــنــقــدي 
ملجلس الدولة، أعلى هيئة قانونية في البلد. 
امللف يتعلق بتطبيق قرارات أوروبية تخص 
فيه  تسعى  الــذي  الوقت  في  بالحيوان  الرفق 
ــتــــرام الــحــريــة  الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة إلــــى احــ
الدينية لكل الجاليات. فالحظر يستهدف كذلك 
واليهودية،  املسلمة  الدينية،  الــذبــح  طــقــوس 
الــدولــة  إلـــى مجلس  بالنسبة  يعني  مــا  وهـــو 
انـــتـــهـــاكـــا لـــلـــحـــريـــة الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي يــضــمــنــهــا 
املشّرعني  املجلس على  اقترح  لهذا  الدستور. 
التعاون مع ممثلي الطوائف الدينية املعنّية، 
 يــرضــي كــل األطـــــراف، بــاإلضــافــة 

ّ
إليــجــاد حـــل

لتنظيم  الحكومة  قبل  إلــى تعيني وسيط من 

االعتبار، باإلضافة إلى سلسلة من الخالفات 
ال سيما التصريحات التي أزعجتهم. ويقول 
كــبــيــر حـــاخـــامـــات بـــروكـــســـل ألـــبـــيـــر غــيــغــي لـــ 
»العربي الجديد«: »نحن نعيش أزمة حقيقية 
ــذه املـــــــرة. عـــنـــد نـــقـــاش الـــتـــشـــريـــع الـــجـــديـــد،  ــ هـ
ــّدث الـــســـيـــاســـيـــون عــــن ضـــــــرورة انـــدمـــاج  تــــحــ
مهاجرين جددًا  اليهود  ُيَعّد  فهل  املهاجرين. 
 املــجــلــس الكنيسي 

ّ
فــي بــلــجــيــكــا، فــي حــني أن

كــان قد تأسس في ظل  اليهودي في بلجيكا 

حــكــم نــابــلــيــون بــونــابــرت، أي قــبــل نــحــو 210 
 اليهود ليسوا 

ّ
سنوات؟ وهل يمكن القول بأن

الــبــالد  فــي  مــنــدمــجــني، بينما تعيش أســرتــي 
»الذبح   

ّ
أن أجــيــال«؟ يضيف غيغي  منذ ستة 

ــض بــأكــبــر قــدر 
ّ
وفــقــا لــلــطــقــوس الــديــنــيــة يــخــف

ممكن معاناة الحيوانات، وذلك اعتمادًا على 
خبرات تعود إلى مئات السنني من التجربة، 
وقد جرى التأكيد عليها في التوراة والتلمود 
ومدّونات قواعد الشريعة اليهودية«. ويشير 
املقدس تشّدد على  الكتاب   »نصوص 

ّ
أن إلــى 

 الــزعــمــاء 
ّ
مــبــادئ احــتــرام الــحــيــوان. كــذلــك فـــإن

ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــيـــني الـــيـــهـــود يـــــصـــــّرون عـ ــنـ الـــديـ
االمتثال للقواعد الصارمة خالل الذبح«. وإذا 
كــان غيغي ما زال يأمل في التوصل إلــى حل 
بالحيوان  الرفق  ي 

َ
مسألت االعتبار  في  يأخذ 

ــــه ال يــتــردد فــي الــقــول 
ّ
وحــريــة الــعــبــادة، إال أن

»إذا فــرض مثل هــذا اإلجـــراء بــصــورة قاطعة، 
فإننا جميعا سنصبح نباتيني«. وهي رسالة 
إلــــى مــمــثــلــي قــطــاع الــلــحــوم واملـــســـالـــخ الــذيــن 

كانوا قد عّبروا عن خشيتهم من فقدان جزء 
الطرق  بحسب  الــذبــح  فحظر  مداخيلهم.  مــن 
الدينية قــد يــدفــع املــواطــنــني إلــى الــعــزوف عن 

استهالك اللحوم أو استيرادها من الخارج.
مــــن جـــهـــتـــهـــم، لــــم يــــفــــّوت مـــســـؤولـــو املــجــلــس 
التنفيذي ملسلمي بلجيكا، الهيئة التي تمثل 
فرصة  البلجيكية،  الــســلــطــات  لـــدى  املسلمني 
تعبير الجالية اليهودية عن غضبها للتأكيد 
الكنيسي  املجلس  مواقف  يؤيدون  هم 

ّ
أن على 

اليهودي في بلجيكا. ويوضح رئيس املجلس 
»لن  ــه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ  الشالوي  صالح 

ــوال إلـــى التخلي  يــصــار فــي أّي حـــال مــن األحــ
عـــن الـــذبـــح بــالــطــريــقــة اإلســـالمـــيـــة. فــاملــجــلــس 
أرسل مذكرة مكتوبة إلى السلطات البلجيكية 
بالرفق  املتعلقة  اإلسالمية  باملبادئ  للتذكير 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــذبـــح  بـــالـــحـــيـــوان وضــــــــرورة الـــحـ
»للمسلمني   

ّ
أن ويضيف  الدينية«.  بالطريقة 

رغــبــة فــي اســتــمــرار اقــتــنــاء لــحــوم حــالل تتفق 
مع طقوسهم ومعتقداتهم الدينية«. وبحسب 
اإلســالمــيــة في  املــؤســســات  تنسيقية  رئــيــس 
 »مجلس 

ّ
ــإن فـ بــايــازغــول،  كــوســكــون  بلجيكا، 

علماء الدين أصــدر في عام 2010 رأيــا رافضا 
ــه، إال  لــم يغّير رأيـ الــذبــح. وهــو  للتخدير قبل 
ـــه مستعد للنظر فــي كــل الــتــدابــيــر الــتــي قد 

ّ
أن

تؤّدي إلى تعزيز الرفق بالحيوان والحّد قدر 
اإلمكان من معاناته«.

الرسمي  التنظيم  املسلمون قد قاطعوا  وكان 
ملراسم آخــر عيد أضحى، بعد قــرار السلطات 
بــفــرض تــخــديــر الــحــيــوانــات قــبــل ذبــحــهــا في 
بالعيد.  للمحتفلني  خصصت  الــتــي  املــســالــخ 
ــادل الــتــلــيــدي لـ  ويـــقـــول الــنــاشــط الــحــقــوقــي عــ
سيجد  امللف   

ّ
أن يبدو  »ال  الجديد«:  »العربي 

، على األقـــل على املـــدى الــقــريــب. فممثلو 
ً
حـــال

الطوائف الدينية يتشّبثون برفض التخدير، 
بينما تفرض التشريعات األوروبية ذلك، في 
وقت يسعى مجلس الدولة إلى تطبيق بنود 

الدستور«.
 املركز العلماني اليهودي 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

وحده، طالب على لسان رئيسه هنري غوتمان 
السلطات الدينية اليهودية بضرورة تحديث 
في  العيش  مع  لتتماشى  اليهودية  الشريعة 

دولة علمانية.

املشاورات. وقد استند التشريع املصّوت عليه 
إلى توصيات هذه اللقاءات، وهو ينّص على 
ــــرورة ذبـــح األغـــنـــام واملـــجـــتـــّرات الــصــغــيــرة  ضـ
موّجه  كهربائي  بتيار  صعقها  بعد  وغيرها 
 الحيوان 

ّ
إلى دماغ الحيوان لتخديره. ُيذكر أن

بعد الصعقة يــكــون فــي حــالــة الوعـــي، وليس 
فـــاقـــدًا لــلــحــيــاة، وهـــو أمـــر مــهــم بــالــنــســبــة إلــى 
الـــذبـــح عــلــى الــطــريــقــة اإلســـالمـــيـــة والــطــريــقــة 
الــيــهــوديــة. وهـــذه التقنية مــا زالـــت فــي حاجة 
أكثر فعالية بحلول عام  إلــى تطوير لتصبح 

2019 بحسب ما يفيد الخبراء املعنيون.
كـــانـــت مـــنـــاســـبـــة عـــيـــد األضــــحــــى خـــالل  وإذا 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة قـــد دفـــعـــت املــســلــمــني في 
الــبــالد إلـــى مــواجــهــة مــقــتــرحــات حــظــر الــذبــح 
قبل 

ُ
 اعتماد القانون است

ّ
من دون تخدير، فإن

ــوا قــد  ــانــ ــن كــ ــذيــ ــن قـــبـــل الـــيـــهـــود الــ بــغــضــب مــ
اآلن. فممثلوهم يرون  الــحــوار حتى  اخــتــاروا 
 ثــّمــة رفــضــا واضــحــا مــن قــبــل السياسيني 

ّ
أن

ألخــذ البعد الــديــنــي فــي طــقــوس الــذبــح بعني 

»داعش« يخترق 
التراث العراقي

»تدقيق« في 
تالميذ المغرب

أعلَن عن إطالق الخدمة 
وتحديد فترة يلتزم 

بها التالميذ بتصحيح 
معلوماتهم

طنجة ـ وصال الشيخ

والتكوين  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــــن إطــــالقــــهــــا خـــدمـــة  ــــرب عـ ــغـ ــ ــــي املـ ــنـــي فـ ــهـ املـ
العامة  الثانوية  »تدقيق« املوجهة لتالميذ 
الــوزارة  وقالت  بياناتهم.  مللء  )البكالوريا( 
 خدمة »تدقيق« خدمة »خاصة ببيانات 

ّ
إن

ــتـــيـــاز االمـــتـــحـــان  الـــتـــالمـــيـــذ املـــرشـــحـــني الجـ
الـــوطـــنـــي املــــوحــــد لــنــيــل شــــهــــادة الــثــانــويــة 

العامة )البكالوريا( لسنة 2017«.
فــي هــذا اإلطـــار، يقول مدير املــركــز الوطني 
بـــوزارة  والــتــوجــيــه  للتقويم واالمــتــحــانــات 
محمد  املهني،  والتكوين  الوطنية  التربية 
 »خـــدمـــة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ـــ لـ ســـاســـي 

تــدقــيــق اســتــخــدمــت فـــي ســيــاق اإلجــــــراءات 
ــات وتـــوظـــيـــف  ــانــ ــحــ ــتــ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة لــــالمــ
الــتــقــنــيــات فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة، لــتــعــطــي دقــة 
أقــل  بكلفة  املــرشــحــني  أكــبــر حـــول معطيات 
وزمـــن قــيــاســي بـــداًل مــن الــطــرق االعــتــيــاديــة 
واملكلفة«. يردف: »قد تفوت التلميذ املرشح 
ــنـــح دراســـــيـــــة أو  ــلـــى مـ ــــرص الــــحــــصــــول عـ فــ
مقاعد  ذات  عــــاٍل  تعليم  مــؤســســات  دخــــول 
 هــذه الــجــهــات ســوف تعتمد 

ّ
مــحــدودة، ألن

خالل  مــن  املتوفرة  التلميذ  معلومات  على 
خدمة تدقيق التي تأتي في إطار منظومة 
ـــلـــغـــى املــــبــــاراة 

ُ
ــــوف ت مـــســـار الـــتـــربـــويـــة. وســ

وعــمــلــيــة االنــتــقــاء الــتــي اعــتــمــدهــا التعليم 
العالي مقابل االعتماد على نقاط )عالمات( 

التلميذ املوثقة في ملفه في تدقيق«.
ــن نـــاحـــيـــة الـــتـــالمـــيـــذ املــــرشــــحــــني ســـوف  ــ مـ

»االطـــالع على معطيات  الخدمة  لهم  تتيح 
بــطــاقــة الــتــرشــيــح اإللــكــتــرونــيــة واملــصــادقــة 
ــراء الــتــعــديــالت الــضــروريــة في  عليها، وإجــ
حـــال عـــدم مــطــابــقــة املــعــلــومــات الـــــواردة في 
بــطــاقــة الــتــرشــيــح اإللــكــتــرونــيــة مـــع وثــائــق 
»متابعة  املرشح«. كما ستمّكنهم من  ملف 
الخاطئة  املعطيات  تصحيح  فــي  طلباتهم 
إلــى حني املصادقة عليها من طــرف اإلدارة 
اإلقليمية  املديريات  مع  بتنسيق  التربوية 
واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين«.

ــول احـــتـــمـــال الـــخـــطـــأ فــــي الــعــمــلــيــة يــقــول  ــ وحــ
ساسي: »ُيطلب من التلميذ توفير معلومات 
إدارة  أمـــره، وتتولى  ولــّي  مــن  دقيقة وموقعة 
مدرسته متابعة تقديم وثائقه املطلوبة، وقد 
أعلنت الوزارة مؤخرًا عن إطالق هذه الخدمة 
وتـــحـــديـــد فـــتـــرة زمــنــيــة يــلــتــزم بــهــا الــتــالمــيــذ 
الخطأ  حـــال  فــي  ــا  أّمـ معلوماتهم،  بتصحيح 
 منهم 

ّ
فيسمح لهم بالتصحيح واستخراج كل

واملصححة  األصلية  إلكترونيتني،  بطاقتني 
تحت إشراف مدرسته وولّي أمره«.

 تعديل 
ّ
أن إلــى  الـــوزارة على موقعها  تشير 

البريد  إّما عبر املوقع أو  املعلومات يجري 
اإللــكــتــرونــي الـــخـــاص. وقـــد أرفــقــت الــــوزارة 
خــطــوات تفعيل ذلـــك الــبــريــد بــالــتــعــاون مع 
 التالميذ 

ّ
إدارة املــدرســة. ودعــت الـــوزارة كــل

املــرشــحــني المــتــحــان الــثــانــويــة املــوحــد إلــى 
مـــعـــايـــنـــة بـــطـــاقـــة الـــتـــرشـــيـــح اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
املــتــوفــرة مــن خــالل خــدمــة »مــســار« وبــذلــك، 

واسم  الشخصية  معلوماته  التلميذ  يقدم 
مـــدرســـتـــه وعـــنـــوانـــهـــا. ويـــمـــكـــنـــه أيـــضـــا أن 
يستفيد من برامج الدعم االجتماعي. كذلك، 
الـــوزارة تالميذ الثانوية إلــى معاينة  دعــت 
مع  عليها  للمصادقة  الشخصية  صــورهــم 
تــوفــيــر املــعــلــومــات الــصــحــيــحــة قــبــل نهاية 

الشهر الجاري.
للتالميذ  متاح  »التدقيق   

ّ
أن ساسي  يعلق 

املـــتـــمـــدرســـني، أي مـــن هـــم داخـــــل املـــدرســـة، 
ــّرة«. ويــنــفــي  ــحــ وكـــذلـــك تــالمــيــذ الــــدراســــة الــ
إمكانية ترشح التلميذ بوثائق عادية بعد 
اآلن، فاملطلوب املرور إلكترونيا للتأهل إلى 

االمتحان العام.
ــذه إلــــى جميع  لـــم يــصــل صــيــت الـــخـــدمـــة هــ
قليل منهم  جـــزء   

ّ
إال يتمكن  ولـــم  الــتــالمــيــذ، 

حتى اللحظة من استخدامها بعد عودتهم 
الزرهوني  التلميذ عتيق  الربيع.  من عطلة 
يـــدرس الــثــانــويــة الــعــامــة فــي مــدرســة »عبد 
ــــورس« فــــي طــنــجــة اســتــخــدم  ــطـ ــ ــالـــق الـ الـــخـ
»الــعــربــي  »تـــدقـــيـــق« ويـــقـــول عـــن تــجــربــتــه لـــ
ــة  املــــدرســ إدارة  ــا  ــنـ لـ »شــــرحــــت  الــــجــــديــــد«: 
املعلومات  نمأل  أن  وطلبت  الــخــدمــة،  حــول 
ــة، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مــعــلــومــاتــنــا  ــاقــــصــ ــنــ الــ
 
ّ
أن إلــى  يشير  عنها«.  املسؤولة  الشخصية 

»موقع الــوزارة يواجه ضغطا كبيرًا بسبب 
ــال عـــالمـــات  ــ ــ ــــني لــــه إلدخـ ــــدّرسـ ــدام املـ ــتـــخـ اسـ
الـــتـــالمـــيـــذ، واســــتــــخــــدام الـــتـــالمـــيـــذ لــــه مــمــن 

ينتظرون الكشف عن تلك العالمات«.
بـــدورهـــا، تــقــول الــتــلــمــيــذة خــديــجــة: »يمكن 
تــصــحــيــح املــعــلــومــات إلــكــتــرونــيــا إن كــانــت 
خاطئة، وهذه هي الغاية من خدمة تدقيق. 
أّما املعلومات التي ال نستطيع تصحيحها 
فتتكفل بها إدارة املدرسة«. »تدقيق« خدمة 
مــفــيــدة كــمــا يــقــول التلميذ مــــروان الــســّرج: 
مدرسة  مــن  التلميذ  انتقل  إذا  مفيدة  »هــي 
إلــى مــدرســة فــوجــد تناقضا فــي معلوماته 
بــني الــبــطــاقــة الــوطــنــيــة )الــهــويــة( وشــهــادة 

البكالوريا«. 
في املقابل، يشير املدّرس نوفل بوهوت من 
إلى  أيضا  الطورس«  الخالق  »عبد  مدرسة 
 »بعض تالميذ الثانوية يحصلون على 

ّ
أن

شــهــادتــهــم فــي شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز، بينما 
آخــــــرون يــحــصــلــون عــلــيــهــا فـــي ســبــتــمــبــر/ 
أيلول، أو في نهاية العام حتى بسبب خطأ 
في االسم، فيفوتون منحا وفصواًل دراسية، 
 تدقيق جاءت لتسهل إجراءاتهم، 

ّ
لذلك فإن

فنتفادى من خاللها األخطاء«.

إذا كنت تقّدم نفسك لشخص ما في العمل، 
 
ّ
أو تــلــتــقــي بـــزبـــون لــســبــب مــهــنــي، تـــذّكـــر أن

كــلــمــاتــك األولـــــى تــتــرك انــطــبــاعــا عــنــك لــدى 
اآلخــريــن. تقول رئيسة شركة »ويــل سيد«، 
دارلـــــني بـــرايـــس: »الــكــلــمــات الـــتـــي اخــتــيــرت 
ــي، يــمــكــن أن  بــشــكــل ضــعــيــف ومـــن دون وعــ
ـــر على 

ّ
تــكــّون انــطــبــاعــا خــاطــئــا عــنــك، وتـــؤث

مـــصـــداقـــيـــتـــك وعــــالقــــاتــــك«، بــحــســب مــوقــع 
»بــزنــس انــســايــدر«. وتــنــصــح بتجنب هــذه 
األحــاديــث والــكــلــمــات فــي الــلــقــاءات األولـــى، 

وهي:
1 ــ هل تؤمن بالله؟ 

ــب الــبــحــث فــي هــذا 
ّ
يــفــتــرض أن يــكــون تــجــن

املوضوع بديهيا، لكن يحدث أن ُيثار. تقول 
برايس: »بغض النظر عّما إذا كنت شخصا 

ليس  األول  املهني  الــلــقــاء  فــإن  ال،  أم  مؤمنا 
إذا  إال  املسألة،  هــذه  لبحث  املناسب  الوقت 

كنت رجل دين«.
2 ــ متى يحني موعد والدتك؟

في حــال سألت امــرأة هــذا الــســؤال، من دون 
إهــانــة كبيرة. تقول  ، فهذه 

ً
أن تكون حــامــال

 هذه املالحظة، 
ّ
برايس: »إضافة إلى ذلك، فإن

سواء أكانت صحيحة أم ال،  فهي شخصّية 
األولــى.  للمرة  اجتماع  فــي  جــدًا، خصوصا 
ــل االلـــتـــزام بــاملــواضــيــع املــهــنــّيــة الــتــي 

ّ
يــفــض

ق بوظيفتك أو نشاطك التجاري«.
ّ
تتعل

3 ــ عفوًا على اإلزعاج
ملــــاذا تــقــول ذلــــك؟ تــســأل الــخــبــيــرة فـــي الـــذوق 
على  آسفا  كنت  »إذا  باشتر:  باربرا  واللياقة، 
شيء لم تفعله بعد، فلماذا ستفعله؟«. تضيف: 

»إذا كنت ستعّرف عن نفسك، من األفضل أن 
تقول: عفوًا، هل لديك بعض الوقت؟«.

4 ــ »أحّب ثوبك«
ب التعليق على مظهر 

ّ
تنصح برايس بتجن

لو  ى 
ّ
حت ممتلكاته،  أو  الخارجي  الشخص 

كـــان الــتــعــلــيــق إيــجــابــيــا. هـــذا أمـــر شخصي 
ـــى فـــي وقــــت الحـــق، 

ّ
ــت ــارج الـــســـيـــاق. »حـ ــ وخــ

انتبه إلــى ما تقوله«. بــداًل من ذلــك، يمكنك 
اإلدالء بشيء إيجابي عن العمل. على سبيل 
ــان الــعــرض الـــذي قــّدمــتــه شــّيــقــا«.  املــثــال: »كـ
أكثر  يجعلك  الشخصية  التعليقات  ب 

ّ
تجن

أمانا. 
5 ــ »أعتقد...«

أن تقول أعتقد يمكن أن يكون مقبواًل، فقط 
إذا لم تكن متأكدًا. وتوضح باشتر أنه حني 

 :
ً
تعلم شيئا، األفضل أن تقوله مباشرة. مثال

»ســيــعــقــد االجـــتـــمـــاع عــنــد الــســاعــة الــثــالــثــة 
مساء«.

 عّما أوحــي لي من خالل 
َ
6 ــ »تبدو مختلفا

الهاتف«
 تــبــدأ أيـــة مــحــادثــة من 

ّ
تنصح بــرايــس بـــأال

ــارة إلـــى أنـــك مــنــدهــش، أو خــاب  ــ خـــالل اإلشـ
أملك، في حال لم يلب الشخص توقعاتك. 

7 ــ »ما هو راتبك الشهري؟«
ما يتقاضاه املرء أمر شخصي للغاية. تقول 
ــه ألمـــر فــظــيــع أن ُيـــســـأل شخص  ــ

ّ
بـــرايـــس إن

عن راتبه في اللقاء األول. »وفــي حــال كنت 
ــة، مــن  ــ ــدرجـ ــ ــذه الـ ــ ــى هـ ــ مــهــتــمــا أن تـــعـــرف إلـ

األفضل إجراء بعض األبحاث«.
)العربي الجديد(

ما ال يجب 
قوله في 

اللقاء األول

زهير هواري

ليس هناك من أرقام دقيقة عن عدد الضحايا في سورية. هناك أرقام 
متفاوتة ويومية تصدر عن بعض الجهات املحلية، لكنها في اليوم التالي 
العمل في تسجيل  يتوقف عن  لم  املــوت  عــّداد  باعتبار  قديمة،  تصبح 
ر من دون أن  املزيد. وقريبًا تدخل البالد عامها السادس من العنف املدمِّ
تتبدى في األفق نهاية قريبة بفعل تداخل العناصر املشاركة من محلية 

وإقليمية ودولية.
الرقم الذي تضمنه تقرير »مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في 
املنطقة العربية 2015 – 2016 » الصادر عن منظمة »إسكوا« األممية 
هو رقم يتحدث عن 470 ألف قتيل. ال وجود في التقرير املتواضع هذا 
واملفقودين وغيرهم.  واألســرى  واملعوقني  واملشوهني  الجرحى  ألعــداد 
التقرير نفسه يتحدث عن تهجير ولجوء ربع السكان الى خارج البالد. 
عــدد سكان ســوريــة هو  باعتبار  السكان معناه 6 ماليني نسمة  ربــع 
25 مليون نسمة. قبل ذلــك، جرى الحديث عن 4 ماليني الجئ ، توزع 
هؤالء على تركيا ولبنان واألردن وأوروبا، والعدد األوفر هو في تركيا. 
واملعلوم أّن نصف الالجئني هم من النساء واألطفال، بينما العدد الفعلي 
النازحني  أعــداد  الى  النسبة. إذا تطرقنا  الرقم وتلك  ربما أكبر من هذا 

أمامنا فالعدد مضاعف عن الالجئني داخل الحدود.
ما حدث في سورية أشبه ما يكون بزلزال سكاني انتقلت معه البالد 
من استقبال الالجئني )أرمن، فلسطينيني، عراقيني( إلى أكبر مصّدر 
لالجئني على سطح الكرة األرضية كما تؤكد تقارير املفوضية السامية 
على  االعتماد  مــن  الــســوريــون  انتقل  الالجئني.  لــشــؤون  املتحدة  لألمم 

أنفسهم إلى االتكال على ما تجود به املؤسسات الدولية.
مـــا يــتــطــلــب الــتــدقــيــق يــتــنــاول آلـــيـــات الـــحـــرب نــفــســهــا. املـــعـــروف أّن في 
سورية يجري الضرب في عرض الحائط باتفاقيات جنيف أو القانون 
التعامل  ويحدد  وآلياتها  الحروب  ويقنن  ينظم  الــذي  اإلنساني  الدولي 
بــني املــتــحــاربــني أنفسهم وحــيــال الــســكــان املــدنــيــني ناهيك عــن املــرافــق 
واملــؤســســات وغــيــرهــا. أهـــم مظهر فــي الــحــرب الــســوريــة هــو التطهير 
ــــذي يــفــرض أحــكــامــه عــلــى املــنــاطــق واملــحــافــظــات  الــطــائــفــي والــعــرقــي ال
الــســوريــة كــافــة. ســابــقــًا كــانــت ســوريــة تــعــانــي مــن تــراجــع عـــدد سكان 
األرياف بوتيرة سريعة مقابل تضخم املدن. اآلن يحدث ما هو أفدح من 
م السكان على مغادرة مدنهم وقراهم، ويعاَمل املدنيون كما 

َ
ذلك، إذ ُيرغ

يعاَمل العسكريون تمامًا. لم يحدث أن جرى التوصل إلى اتفاقية من 
اتفاقيات وقف النار وإجــالء املسلحني عن مواقعهم من دون اقترانها 
بإجالء املدنيني. ُيربط مصير املدنيني باملقاتلني. بدأت محنة التهجير في 
حمص والقصير وطاولت مؤخرًا حلب والزبداني وغيرهما. والحصيلة 

فرض على سورية ستتركها أشالء متناثرة.
ُ
أّن عملية تمزيق ت

)أستاذ جامعي(

بقايا »سورية المفيدة«

الديموغرافيا العربية تحقيق

إلى الذبح... 
(إيريك اللمنان/ 

فرانس برس)
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األهازيج 
عادت 

بقوة إلى 
األعراس 

(علي 
السعدي/ 

فرانس 
برس)

تلميذة تراجع ملفها عبر »تدقيق« (العربي الجديد)


