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شيوخ الديمقراطية امتداد لشيوخ التسعينات
شيوخ العشائر يحظون بمنزلة كبيرة في مجتمعنا الذي يوصف بالمجتمع العشائري ،مما يجعل مكانة شيوخ العشائر محل تقدير واحترام  ،وتجد أن لهم كلمتهم المسموعة التي تالقي
يأت اعتباطاً ،بل جاء من خالل المجالس التي يطلق عليها مدارس ..فكثيراً ما نسمع ( المجالس
الطاعة واالحترام ،ألنهم يملكون االهلية التي تجعلهم يمتلكون الحكمة والوعي ،وهذا لم ِ
مدارس )  ،والمجالس التي تربى فيها الشيخ ،هي المضيف الذي يعتبر مدرسة الرجال ،وال بد ان يكون المضيف خاصاً بوالده او ج ّده ،فيقال عنه أبن مضايف او أبن دواوين ،وعندما
يصبح شيخ عشيرة سيكون ملماً باألمور العشائرية ،وملماً بانتقاء الجمل والكلمات .
المش����يخة تعرضت الهت����زازت وموجات
ّأثرت على هذه المكانة بس����بب السياسات
التي م ّر بها البلد  ،ففي تس����عينات القرن
الماضي ،ظه����ر الكثير من الدخالء الذين
ال يمتون للمشيخة بصلة ،ال من بعيد وال
من قريب  ،مس����تغلين الوضع المأساوي
الذي عاش���� ُه العراقيون ،بسبب الحصار
االقتص����ادي ،فاصب����ح هؤالء بي����ن ليلة
وضحاها  ،شيوخاً المتالكهم االموال التي
جعلتهم يقيمون الوالئم.
ب����دون حي����اء انتحل����وا صفة الش����يوخ
االصليين،واطلق عليهم شيوخ التسعينات

 ،س����اعدهم في ذلك دعم النظام السابق ،
وبما انهم ليس ً
اهال للمشيخة ،فقد تسببوا
بالكثير من المش����اكل ،ومنه����م من تلعثم
لس����انه امام هيبة الدي����وان ،عندما جلس
امام الش����يوخ االصالء ،فب����ات ال يعرف
من اين يبدأ وأي����ن ينتهي ،مما يدل على
ّأنُه لي����س ً
اهال لهذا المكان����ة االجتماعية
 ،وبس����بب هؤالء،حدثت مشاكل ،وكبرت
مشاكل بس����يطة ال تحصى وال تعد ،ألنهم
ال يمتلكون الحلول البس����ط مش����كلة  ،بل
كثير من
اصبحوا س����بب المش����اكل ف����ي ٍ
االحيان .وفي زمن الديمقراطية لألسف،

تكرر سيناريو ش����يوخ التسعينات ،وهذه
المرة بطريقة أخ����رى ال بأمتالك االموال
،بل بس����بب االحزاب التي تريد ان تحظى
���كل من االشكال،
بقاعدة ش����عبية بأي ش� ٍ
فتجد الكثير من االح����زاب لديها مجالس
شيوخ العشائر  ،وتجد مجالس الشيوخ،
او ما يسمى مجالس االسناد الذي تدعم ُه
احزاب السلطة ،تتلقى دعماً غير محدود ،
نعم هناك من وقف بوجه الجماعات التي
كانت تزعزع االس����تقرار األمني ،وهؤالء
لهم مكانته����م الكبيرة  ،لكننا نرى الكثير
ممن لم يحرك ساكناً ،وانتهز الفرصة من

أجل المصالح الشخصية الضيقة للحصول
عل����ى الهدايا واالم����وال بانتس����ابه لهذه
المجال����س .نحن نقدر ونحت����رم ان كانت
مجالس الشيوخ أسماً على مسمى  ،على
االقل س����نرى رجال له����م الحنكة والقدرة
في ابداء االراء القيّمة والس����ديدة ،ألنهم
وبحكم مكانتهم وتدخالتهم ّ
لحل مش����كلة
صغيرة هنا ،ومش����كلة كبيرة هناك ،باتوا
يمتلك����ون الخبرة والنظ����رة الثاقبة ،فهم
اعرف بما يفيد المجتمع وما يضره .
أننا نرى ان هذه المجالس أس ٌم على غير
مسمى ،وهذه اس����اءة للشيوخ انفسهم ،

فهناك الكثير ممن ال يمت للش����يخ بصلة،
ول����م يس����بق ل����ه ان جلس ف����ي ديوان،
واصبح اليوم ش����يخاً  ،وتجدهم ينتظرون
موعد الذهاب الى مجلس الشيوخ بفارغ
لسبب واحد ،وهو ّأنُه يعتقد بعقله
الصبرٍ ،
القاص����رّ ،أنُه قد اصبح ش����يخاً ً
فعال  ،وال
يعلم ان����ه اصبح اضحوك����ة بين األخرين
الذين يعرفون ان الش����يخ يجب ان يكون
ابن ش����يخ او ج ّده ش����يخ  ،والكل يعلم ان
الرج����ل الذي لم يمتلك مضيفاً خاصاً بأبيه
او ج ّده ،ليس بشيخ  ،وهنا نذكر قول احد
الش����يوخ لش����خص اراد ان يكون شيخاً،

صباح الرسام
وهو ليس ابن ش����يخ وال ج ّده شيخ ،فقال
له الش����يخ  « :أبوك مو شيخ  ،وقال له :
هل نكح أمك شيخ ؟ ان لم ينكح أمك شيخ
ما تصير شيخ فأحرج ُه امام األخرين» .
ان الش����يخ اذا كان فقيراً ،ليس عيباً ،بل
العيب من ينتحل ش����خص الشيخ المتالكه
االموال او انتس����ابه لمجالس الش����يوخ ،
كما يحدث اليوم  ،فالش����يخ شيخ وان كان
فقيراً ،والش����يخ ال بد ان يكون ابن شيخ
ألنها تكون سلس����لة متوارثة  ،وال يمكن
ان تكون باالنتس����اب لهذا الحزب او ذاك،
ألنهم سيكونون اضحوكة امام األخرين .

رأي في األحالم وحقيقتها وتفسيرها
حيدر محمد الوائلي
alwaelyhayder@gmail.com

ً
جميال تس����تيقظ على أثره مبتهجاً أو كابوس����اً تف ّز منه مرتعباً.ذات الش����خصان
الحل����م زائر الليل الذي ربما يكون
ُ
الحالم����ان ربما يتضادان ،فصاحب الحلم الجميل ربما ال يتمنى أن يس����تيقظ من نومه ،لينهي حلمه ،فواقعه أليم ..
ُجلّها معاناة! وربما صاحب الكابوس حياته ملؤها الراحة والسعادة!

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

الكثير من الناس يهتمون بتفس����ير
األح��ل�ام وتداعيات األح��ل�ام عليه
،وحت����ى ل����و لم يهت����م ب����ه كثيراً،
فيس����كون بحس����بانه! م����ن منا لم
يس����مع عن احالم أصبحت قصصاً
يتداوله����ا الناس ،مبيني����ن أنها قد
اصبحت ِحكماً ودروساً وعبر؟ من
منا لم يس����مع بواعظ يحكي للناس
قصة حلم شخص في الزمن الحالي
أو الماضي كوس����يلة من وس����ائل
وعظه؟
الحلم يا سادة بـ(برأيي المتواضع)
ال ينفك عن كونه رموز ش����خصية،
تتجل����ى بحل����م ،لتعك����س واقع أو
خيال يعيش����ه صاحب الحلم ،وبذلك
يكون صاحب الحل����م ،وعن طريق
عقل����ه الباطن الذي غ����ذاه باألفكار
والمعتقدات واألحاس����يس من خالل
حيات����ه اليومية ،ه����و واضع هذه
الرموز والدالالت ،وهو نفسه خير
من يق����وم بربط معانيها وتفس����ير
دالالتها ،ومن يحس بها.
���راء مقالت����ي
كي����ف...؟! أكث����ر ق� ّ

الك����رام يتكلمون لغة واحدة ،وربما
يعرفون التواصل بلغة أخرى ،لتكن
(األنجليزية) ،وس����ؤالي هنا  :هل
بحلم كان
َحلَ َم شخص يتكلم العربية
ٍ
الحوار في����ه باللغ����ة الصينية مثالً
وتواصل بها؟!
أكي����د ال ،فحلم ُه بالعربي����ة ،وربما
ببعض الكلمات األنجليزية التي هو
ً
أصال يعرفها.
في األنس����ان عقل باطن تتجمع فيه
األف����كار والتجارب واألحاس����يس
التي يؤس����س لها ذات األنس����ان،
فتتجل����ى تل����ك على ش����كل دالالت
ورموز وأفكار في الن����وم أحياناً ،
عندما يكون العقل الباطن بعيداً عن
نوم
هيمنة هذا األنس����ان الغاط في ٍ
عميق ،وأحياناً تتتسرب له بأحالم
يقظة ،لدى سير ِه وحيداً أو جلوسه
وحيداً.
تتجلى رموز يصنعها األنس����ان في
حيات����ه اليومية ،وبتأثي����ر المحيط
ُفسرها
األجتماعي واألعتقاد الديني ي ّ
بأنها رم����وز خير أو ش����ر (أفعى،

عقرب ،جبل ،نه����ر ،إمرأة قبيحة،
إم����رأة جميلة ،رجل وس����يم ،رجل
دميم ،طير ،حش����رة ،نقود ،ذهب،
مس����جد ،كنيس����ة ،معبد ،طقوس،
حشود ناس ،خلوة ووحدة...ألخ).
ربّما بحكم تجارب الحياة الشخصية
والمعتق����د الديني وفح����وى الحلم
 ،يرب����ط صاحب الحل����م أن المرأة
الجميلة هي فتنة ،مثلما يفس����رها
ش����خص أخر بأنها رحمة ،وأفضل
من يفسر الحلم ويربط دالالته ،هو

صاحب الحلم ،وخير وس����يلة لتذكر
الحلم  ،كي ال يتالشى بعد األستيقاظ
،هو ّ
أنُه بمجرد ما يستيقظ الشخص
ً
م����ن حلم����ه ،فليبق مس����تلقيا على
فراشه ،مسترخياً ،ويغمض عينيه،
ويركز في استرداد تفاصيل حلمه.
تتأث����ر األح��ل�ام بمؤث����رات أخرى،
بصل
فوجبة عشاء دسمة ،وتناول
ٍ
ً
مثال  ،أو فراش غير مريح،
���ر
كثي� ٍ
ً
ربّما يجلب أحالم����ا مزعجة ،مثلما
تس����اعد الرائح����ة الزكي����ة والخبر

اتحاد السعودية مع إيران
قد تبدو فكرة اتحاد بين الس����عودية
وإيران فكرة مستفزة أو خيالية أو
يوتوبية ،لصعوبة تحقيقها في ظل
األجواء المشحونة والمحتقنة بين
الدولتين .لكن الفكرة تستحق التأمل
وليست مستحيلة .السعودية بحاجة
إلى حليف قوي وإي����ران كذلك ،أو
لنقل الدولتان بحاجة ماسة بعضهما
إل����ى بع����ض« ،اآلن ،اآلن ،وليس
غداً» .يجب تحقيق ثالثة ش����روط
مس����بقة قبل أن يتحرك الرفض في
األذهان ونبدأَ تدب����ر فكرة االتحاد،
األول :تنحية الخالف العقائدي جانباً
وتحيي����د التاريخ ول����و موقتاً على
األقل .الثان����ي :تدوين نقاط االلتقاء
والتقارب والعوامل المشتركة فقط.
الثالث :طرح س����ؤال مهم :هل بقاء
الوضع الحالي وانعكاساته السلبية
عل����ى الدولتين والش����عبين وبقية
ش����عوب ودول المنطقة أمر صحي

وإيجابي؟ عندها سنصل إلى نتيجة
مؤداها إم����كان إقام����ة اتحاد قوي
وصلب وقابل للحياة بين السعودية
وإيران سيؤدي حتماً إلى االستقرار
والتنمية الشاملة وخير البلدين.
بحثنا ولم نعثر في الخريطة الدولية
على دولة مناسبة أفضل من إيران
ف����ي جمي����ع النواحي السياس����ية
والجيوسياس����ية واالس����تراتيجية
واالقتصادية .فحصنا اتحاداً مع دول
الخليج العربي����ة فوجدنا عبأه ً
ثقيال
وتماس َكه هشاً .تفكرنا في اتحاد مع
مصر فاتض����ح لنا أن إثمه أكبر من
نفعه ،ألس����باب متعددة من أهمها:
ض����رورة إعطاء مصر فس����حة من
الوقت ال تقل عن عقدين من الزمان
لتبني نفسها بعد أن أعيتها الزعامة
وأفقرها البحث ع����ن دور مركزي
ومحوري .وضعنا تركيا وباكستان
تحت المجهر فاكتش����فنا فايروسات

أحالم سعيده.
المفرح على جلب
ٍ
نب����ي اهلل يوس����ف (ع) ف����ي قصته
الش����هيرة ف����ي الق����رآن الكريم مع
فس����رها نبي اهلل بداللتها
السجينّ ،
الرمزية وكذلك حلم الملك بالبقرات
السمان والنحاف والسنابل الخضر
واليابسات  ،كان تفسيرها بدالالت
س����نين وش����بع وجوع ولمن يريد
المراجعة فس����ورة يوسف ،ولكنه
نب����ي! وه����و ينطق ع����ن اهلل جل
وع��ل�ا وليس عن اله����وى ،فحكمة
اهلل اقتضت أن يكون الحلم وس����يلة
ووحياً لنبيه.ه����ذه الطريقة (برأيي
المتواض����ع) أفضل من الخزعبالت
الموج����ودة بكتب تفس����ير األحالم
واألدهى وجود مواقع تفسير احالم
اونالين...؟!
أكثر كتب تفسير األحالم الموجودة
في المكتبات وعلى ارصفة الشوارع
وكذلك مواقع انترن����ت متخصصة
بالتفسير أكثرها مبنية على ترهات
وخزعبالت وغير محققة وال طائل
منها سوى النفع المادي أو لتغذية

فك����ر متخل����ف أو م����وروث .طبعاً
ه����ذا الكالم عن األح��ل�ام لمن يهتم
بتفس����يرها فحقيقة األمر أن الكثير
من الن����اس و(أنا منهم) ال يهتمون
كثي����راً باألح��ل�ام ودالالته����ا  ،وال
يبذلون جهداً ال بتفس����ير وال بربط
دالالت ،ويكتف����ون باألعتق����اد انه
مجرد حلم وأنتهى األمر.
وما فائ����دة هذه المقالة أذاً...؟! ألن
الناس ليسوا س����واءاً ،وهي مقالة
بسيطة تحمل أفكاراً للصالح العام،
والعام مختلف الرؤى واألفكار كما
هو معروف.ربم����ا يتخذ الكثير من
رج����ال الدين ،الحلم  ،وس����يلة من
وسائل الوعظ ،ولتقوية الدليل على
معتقد أو فت����وى أو موروث ،والبد
���راء الكرام من س����مع
أن م����ن الق� ّ
بموعظة كان قوامها حلم ،والسؤال
هنا  :ه����ل أن الحل����م دليل منطقي
لتقوية حكم ش����رعي أو عقائدي؟!
كان ذل����ك مج����رد رأي ولو خالف
الرأي السائد ،وليست سيادة الرأي
ً
دليال على أحقيته.

طراد العمري
باحث سعودي

معدية تهدد الكيان السياسي والبناء
االجتماعي الس����عودي .االتحاد مع
الدول خي����ار بين أمرين :إما بالون
يرتفع بك إلى األعلى ،أو ثقل يهبط
بك إلى القاع.في الش����رق األوسط
حدثت ثالثة تحوالت مهمة ،األول:
ف����راغ الق����وة الذي أحدث����ه خروج
العراق بعد ع����ام  ،٢٠٠٣وهو ما
ح ّول النظ����ام الخليجي من القطبية
الثالثية إلى القطبية الثنائية .الثاني:
اخت��ل�ال موازي����ن الق����وى والنظام
الشرق أوس����طي في عام ،٢٠١١
بع����د خ����روج مص����ر واضط����راب
سورية وبقاء السعودية وحدها في
النظام العربي .الثالث :تحرك مركز
الق����وة  Power Shiftنتيجة لما
سبق باتجاه الخليج .هذه التحوالت
زادت األعباء االس����تراتيجية على
الس����عودية ،وأصبحت م����ع إيران
الالعبيْن الرئيسيْن ليس في الخليج

فقط بل وفي الش����رق األوسط .في
هذه الظروف جاء انتخاب الرئيس
الدكتور حس����ن روحاني ورسائله
المنفتح����ة ،بع����د فترة م����ن العناد
السياس����ي م����ن عمر الث����ورة في
إيران ،وقد ي����رى بعضهم في ذلك
العن����اد مرحلة ضرورية من مراحل
النضج السياس����ي للدول والثورات
واآليديولوجي����ا .قابلت الس����عودية
التصريح����ات المتفائلة بتصريحات
متوازنة وحذرة بسبب أربع سمات
للسياس����ة الخارجي����ة اإليراني����ة،
األول����ى :التذبذب بي����ن تصريحات
الرؤس����اء اإليرانيي����ن المتعاقبين،
كل بحس����ب توجهات����ه م����ن يمين
متطرف إلى وس����ط معتدل .الثانية:
الهوة بين ما يصرح به السياسيون
وخطب المرش����د والماللي .الثالثة:
التباين بين التصريحات السياس����ية
واإلعالمي����ة والممارس����ة عل����ى

األرض .الرابع����ة :تنام����ي الق����وة
العسكرية واألس����لحة االستراتيجية
والنووية بما ال يتناسب مع سالمة
النوايا السياس����ية المعلنة أو حجم
الخطر.وتبع����اً لذلك تعاظم الش����ك
وتناقص عامل الثقة في شكل كبير
وهو م����ا خلق أجواء م����ن الحرب
الباردة بين القوتين اإلقليميتين .في
المقاب����ل يمكن النظر إلى هذا الغزل
السياس����ي الحاد والمحت����دم كنوع
من االعت����راف بأهمي����ة كل منهما
والتوق إلى العمل س����وياً بتنس����يق
أكثر وقرب أكبر.المناخ السياس����ي
الحالي يذكرنا بحقبة ما بعد الحرب
العالمي����ة الثانية ،عندم����ا كان قادة
الدول الكب����رى يجتمعون ويفردون
الخرائط وينفردون بتقس����يم الدول
والمجتمع����ات ومناطق النفوذ ،كما
يقس����م رغيف الخبز ،وم����ا أعقب
ذلك من انتش����ار الثورات وسقوط

من الرياضة
رسالة الى ّ
كل
السياسيني

ونش����وء قوى وزعامات في أنحاء
الشرق األوسط كافة ،وكانت الدول
ً
«مفعوال بها»
والش����عوب حينذاك
ولم تكن تملك من أمرها شيئاً .حتى
المنظمات الدولي����ة واإلقليمية التي
أنشئت في تلك الحقبة شاخت وانتهت
صالحيته����ا مثل« :عدم االنحياز»،
«جامعة الدول العربية»« ،منظمة
المؤتم����ر اإلس��ل�امي»« ،مجلس
التع����اون الخليج����ي» ،وغيره����ا
وأمس����ت تحتضر .فه����ل آن األوان
للحكماء في الس����عودية وإيران أن
يأخذوا زمام المب����ادرة ويجتمعون
ويحددون مصالحهم االس����تراتيجية
والحيوية والحساس����ة والهامشية
على خرائط واضحة؟
عن الحياة اللندنية
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علي الزاغيني
(ح����ب وطاع����ة واحت����رام ) ،هذا هو ش����عار
الرياضة ،يعرفه الجميع  ،والبد ان يتوغل هذا
الشعار في عالم السياسة ،عالم الكذب والزيف
والتملق  ،وشتان ما بين عالم السياسة وعالم
الرياضة الذي يدخل البهجة والسرور والمتعة
لكل محب����ي الرياضة ،مهما تع����ددت وتلونت
صورهم واشكالهم ،بعيداً عن الفوز والخسارة
 ،ولكنها تبقى تجمع الشعوب في محبة ونقاء
،وتبني جس����ور للتواصل بينهم ،وهذا يؤدي
الى نبذ كل اشكال الكراهية  ،والعنف  ،وهو
درس لكل الساس����ة في محتلف بلدان العالم،
ٌ
لذا نجد ان ما يفس����د ُه عالم السياسة ،يصلحهُ
عالم الرياضة ،وهذا مالمسناه من خالل الكثير
من التجارب ،س����يّما ف����ي الكثير من المحافل
الرياضية التي اشترك بها العراقّ ،
وحطم كل
ما خلفته ش����وائب السياسين الذين تناسوا
روح نقية تجمع الش����عوب
م����ا للرياضة من ٍ
رغم انوفهم .
ما س� ّ
���طره منتخبنا الوطن����ي بكرة القدم من
���از كبير في س����احات الرياض����ة ،ادخل
انج� ٍ
البهج����ة الى قلوب كل العراقيين من الش����مال
للجنوب ،وهذا يدل على الوفاء الكبير الفراد
المنتخب لوطنهم وش����عبهم  ،باصرارهم على
انتزاع الفوز من الخص����م ،لتكون الرياضة،
هي م����ن يبرهن للسياس����يين واش����باههم ،
أنه����ا اقوى م����ن كل حماقاته����م ومغامراتهم
ً
ً
ثقيال
حمال
التي ارهقت الش����عب ،واصبحوا
على الش����عب ،و اليهتمون سوى لمصالحهم
وامتيازتهم الش����خصية ومصال����ح احزابهم
 ،وه����ذا ه����و مايجعل من السياس����ة لعبة ال
فائز فيها ،سوى اعداء العراق وشعبه ،سيّما
بعد التدخالت الخارجية في الش����أن الداخلي،
ومحاولة البعض من الساس����ة االنصياع التام
ألوامر اس����يادهم ،وتحقيق رغباتهم من أجل
بقاء العراق على غير مستقر من كل النواحي
.
الجمي����ع ي����درك ان السياس����ة وحدها ،وليس
غيرها هي التي تجر الخيبات والحروب ،وكل
صراع مس����تمر من أجل
اس����اليب الدمار في
ٍ
نصر زائف ،يُخلّف المآس����ي ،وويالت النهاية
ٍ
لها ،وهذا ليس في الع����راق وحدهّ ،
وانما في
كل دول العالم  ،ولكن الرياضة  ،وخصوصاً،
انكرة القدم ،هي س����فير السالم والمحبة بين
الش����عوب ،مهما امتدت عنجهية السياس����ين
وبطش����هم ،وتبقى هي المنتفس الوحيد الذي
يجمع الماليين في المالعب ،وعلى شاش����ات
التلف����از ،ال يمنعهم من ذلك كل ساس����ة العالم
الذي����ن يحاول����ون ان يتوغلوا ف����ي الرياضة
ليكسبوا شعبية الجماهير .
في وطننا أيّها الساس����ة ،ال تتدخلوا في الشأن
الرياض����ي ،وال تجعلوا من كرة القدم وس����يلة
لحمالتكم االنتخابية من خالل زيارتكم للمالعب
وتصريحاتك����م ،دعوا ه����ذا العالم النظيف بال
شوائب وال زيف ،فهو من يزرع البسمة على
ش����فاهنا  ،ويغيض االعداء ،بعد كل انتصار،
وه����و من يجلب الفرح بعد ان زرعتم الحزن
���ارع .أيّها الساسة عليكم
والمآسي في كل ش� ٍ
ان تتعضوا الشباب الذي يقاتلون في ساحات
الرياضة من أجل ان يرفعوا راية الوطن في
كل المحاف����ل الرياضية ،فه����م ثروتنا الحقيقة
الذي تس����تحق بفخر ان نصف����ق لها بكل و ٍد،
ولي����س صراعاتك����م التي تجعل م����ن الوطن
يلتهب في صراع الجدوى منه ،سوى كراسي
هشة ،سرعان ما تتحطم بعد كل عاصفة.

الحرب تحرق الطفولة في سورية وتنسف قواعد التعايش
في آذار املاضي ،نشر مسلحون ،مقطع فيديو ،يظهر طفالً سورياً ،يقوم مبساعدة وتوجيه من قبل بعض املسلحني ،بقطع رأس أحد
األشخاص املربوطني ،ويفلح في النهاية في إجناز املهمة ،ويُقابل بترحيب املسلحني الذين تواجدوا في املكان ،ولم يكن هذا املقطع املروع
الوحيد الذي يظهر بشاعة اجلماعات املسلحة في قتل براءة الطفولة السورية ،وترسيخ قيم العنف بني األطفال.
فف���ي كان���ون األول ،أظهر مقطع مصور
ً
جمع م���ن تالميذ
أخ���ر ،مس���لحا ،وس���ط ٍ
المدارس ،لم تتجاوز أعمارهم  15س���نة،
وهو يتلو بينهم قيم ومبادئ تنظيم القاعدة
التي تبيح دم األخر ،وال تؤمن بالتس���امح
بين البش���ر ،وبدا مقدار الصدمة التي ظهر
عليه���ا الصغار واضحاً ،وهم يس���تمعون،
وربما للمرة األولى إلى تلك المبادئ العنيفة
التي تدعوهم إلى قتل أصدقائهم وجيرانهم
من الطوائف األخرى ،ال لش���يء ،س���وى
أنهم يختلفون معهم في التصنيفات الدينية
أو العرقية.معل���وم أن الصغار في مثل تلك
األعمار ،ل���م يعرفوا بعد معن���ى أن يكون
المرء مسلماً ،أو مسيحياًُ ،س ّنيًا أو شيعياً،
فهذه المس���ميات ال تعني لهم الكثير ،بقدر
ما يعني لهم اكتش���اف الحياة من حولهم،
والتعرف على أصدقاء ورفاق جدد ،وقضاء
وقت سعيد بمرح وعفوية.دين الصغار هو
اللهو والحب ،وعقيدتهم تبادل المحبة مع
أقرانهم ،لذلك كان األمر صادماً بالنس���بة
لهم وهم يس���معون دعوات الذبح والقتل،
ويعد ذلك أس���وأ منهجية حياتية ،يمكن أن
تق���دم للصغار من قب���ل تنظيمات متطرفة.
اس���تخدم األطفال في الحرب السورية على

نطاق واس���ع من قبل الجماعات المسلحة،
ٍ
كم���ا دفعوا ثمناً باهظ���اً للبراميل المتفجرة
التي تلقيها طائ���رات النظام على المناطق
خارج سيطرتها ،دون تمييز بين المسلحين
واألهال���ي  ،وهو ما يُعد انته���اكاً صارخاً
لألع���راف والمواثيق الدولي���ة التي تمنع
إشراك األطفال في الحروب.
نص البروتوكول األول والثاني الملحق
فقد ّ
باتفاقية جنيف الرابعة لس���نة  1949على
أن سن الطفل حتى  15سنة ،وحث «الدول
األطراف في االتفاقي���ة ،اتخاذ كل التدابير
الالزمة لضمان أن ال يُش���ارك من هم دون
 18سنة من أفراد قواتها المسلحة بأعمال
بشكل مباشر «.
عسكرية
ٍ
لك���ن الجماعات المس���لحة في س���ورية،
اس���تخدمت األطفال دون الخامس���ة عشر
في أعم���ال حربية بال مراع���اة للضوابط
والمعايي���ر الدولية ،وهي تتحرك بناء على
منهجية العنف الذي تؤم���ن به ما يجعلها
األكثر خطراً على الس���لم واألمن الدوليين،
خصوصاً في ظل افتقارها لقيادات ناضجة
واضحة.
األطفال ولعنة المخيمات
لم يكن التحدي األكب���ر الذي يواجه أطفال

س���ورية ،حكراً على من وجدوا أنفسهمن
وجهاً لوجه مع تنظيمات متطرفة ال تؤمن
بالتعايش ،وال عل���ى األخرين منهم ،ممن
اضطروا إل���ى العيش تحت أزيز الرصاص
وانفج���ارات الصواري���خ والقذائ���ف التي
تتبادلها األط���راف المتحارب���ة ،منذ نحو
ثالث���ة أعوام.فاألطف���ال الس���وريون ممن
تركوا منازلهم عنوة ،ولجأوا مع أس���رهم
إلى مخيم���ات اللجوء في البلدان المجاورة
،يعان���ون م���ن ظ���روف إنس���انية بالغة
الصعوبة.وق ّدرت منظمة اليونيس���يف عدد
األطفال الس���وريين ممن عان���وا من برد
الشتاء األخير بنحو  5,5مليون طفل ،فيما
أعربت األمم المتحدة عن فشلها في إيصال
المس���اعدات إلى الالجئين داخل س���وريا،
وبينهم عدد كبير من األطفال ،بس���بب حدة
القتال ،ومحاصرة المناطق السكنية من قبل
قوات النظام ،ومن قبل ق���وات المعارضة
والجماعات المسلحة.
يواجه األطفال الس���وريون ف���ي مخيمات
اللج���وء ف���ي ال���دول المج���اورة ،ظروفاً
معيش���ية واجتماعية ،بالغة السوء في ظل
انعدام الظروف الصحية والبيئية المناسبة،
س���يّما خالل فصل الش���تاء ،حيث تنتش���ر

الثلوج والمس���تنقعات حول مخيماتهم التي
ً
طوي�ل�ا ،ما دعا
ال تق���وى عل���ى الصمود
منظمة اليونيس���ف إلى توجيه نداء دولي
عاجل أعرب���ت فيه عن حاجتها إلى المزيد
من األموال لمس���اعدة األطفال السوريين،
وتوفير الغذاء والدفء لهم ،مق ّدرة حاجتها
من األموال بنحو  13مليون دوالر.
وفيم���ا توف���ي ع���دد م���ن الصغ���ار دون
الخامس���ة داخل س���ورية ،وف���ي مخيمات
اللجوء بس���بب انخفاض درجات الحرارة
في األش���هر الماضية ،تزداد المخاوف من
تفشي األمراض بين  500ألف طفل ،دون
سن الخامس���ة يعيش���ون في دول الجوار
الس���وري.ومع أن المنظم���ات اإلنس���انية
اتخذت احتياطات سريعة ،فوزعت مالبس
وبطاني���ات على األس���ر المهج���رة ،لكن
االفتقار إلى الدفء ،كان التحدي األكبر في
ظل انعدام مس���اكن مؤهلة تحمي الالجئين
من الب���رد والثلوج وم���ن األمطار.التعليم
المفقودلم يكن التحدي المعيش���ي واألمني
هو الوحيد الذي يواجه األطفال السوريين
في س���ورية وخارجها ،ب���ل هناك تحديات
أخرى ،تتمثل في انع���دام التعليم في عديد
من مناطق البالد التي تش���هد نزاعاً عنيفاً،

وتراجعه بحدة ف���ي المناطق الواقعة تحت
سيطرة الجماعات المسلحة ،بعد تدخل هذه
الجماعات بمناهج التعليم.
وق���د ألحق الن���زاع أضراراً بالغ���ة بالبنى
التحتي���ة لقطاع التربي���ة والتعليم ،فهدمت
عش���رات الم���دارس ،وتض���ررت أخرى،
كما اضط���ر النازحون من مناطق الصراع
إلى الس���كن في األبنية المدرسية ،وهو ما
تس���بب بتعطيل الدوام فيها ،أمّا في الدول
المجاورة ،فانعدمت فرص التعليم بالنسبة
لألطفال الالجئين.
ويقدر عدد من حرموا من الدراس���ة بسبب
الحرب بنحو ثالثة ماليين طفل ،ما يعني ان
ً
ً
مجهوال ،يفقدهم
مستقبال
هؤالء يواجهون
بظروف معيش���ية جيدة ،ويعد هذا
الفرصة
ٍ
التراج���ع نكس���ة كبيرة بالنس���بة لبلد مثل
سورية  ،كانت نسبة اإلقبال على المدرسة
بين أبنائه ،تبلغ نحو  %97قبل أن يش���هد
الحرب األهلية.وتشير بعض الدراسات التي
أعدته���ا األمم المتحدة ح���ول األوضاع في
سورية إلى أن النزاع المسلح تسبب بمقتل
وهجرة العش���رات من المعلمين ،وانهيار
عشرات المدارس ،فيما بيّنت الدراسة ،أن
ما بين  500و 600ألف طفل سوري ،قد

عباس سرحان
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
لجأوا إلى خارج البالد  ،بصحبة أس���رهم،
ولم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم.
وع ّدت الدراسة المناطق األكثر تضرراً في
س���ورية من ناحية التعلي���م ،هي تلك التي
تشهد أشد أعمال العنف ،ومنها الرقة وإدلب
وحلب ودير الزور وحم���اة ودرعا وريف
دمشق ،وفي بعض هذه المناطق،انخفضت
مع���دالت الحض���ور في الم���دارس إلى 6
في المائة.تش��� ّكل اللغة واللهجة باإلضافة
إلى اخت�ل�اف المناهج الدراس���ية ،عوائقاً
أساس���ية أم���ام اندماج األطف���ال الالجئين
في مدارس بلدان اللجوء ،في حال ُس���مح
لهم بالدراس���ة ،كما يعتبر الظرف القاسي،
ومش���اعر الغربة ،واكتظاظ المدارس في
الدول المضيفةن أس���باباً أخرى لعدم رغبة
الالجئين الس���وريين في السماح ألبنائهم
بالذهاب إلى تلك المدارس.
وتبرز الحاجة ماس���ة لتحرك دولي إلنقاذ
األطفال السوريين وإعادتهم إلى المدرسة،
سواء في داخل بلدهم أو في الدول المجاورة
من خ�ل�ال االتفاق مع الدول المضيفة على
قبولهم في مدارسها ،أو تخصيص مدارس
مدعومة من منظم���ات دولية في مخيمات
اللجوء.مسؤولية المجتمع الدولي

المس���ؤولية األخالقية تحتم على المجتمع
الدولي العمل على وص���ف األطراف التي
تجبر األطفال على االنخراط في الصراعات
الداخلي���ة والح���روب الدولي���ة على أنهم
مجرمو ح���رب ،ويترتب على هذا الوصفن
عقوبات رادع���ة ،وال يكتفي فقط بالدعوة
إلى احترام حق���وق الطفولة ،ومن المؤكد
أن األم���م المتح���دةن تملك م���ن األدوات،
ما يجعلها ق���ادرة على الذه���اب بعيداً في
هذا االتج���اه ،لمنع اس���تخدام األطفال في
النزاعات.
هذا إلى جانب العمل على وضع إستراتيجية
شاملةّ ،
توضح معالم التعاطي مع التحديات
التي تواجه األطفال في النزاعات بإيجابية،
وعدم االكتفاء ب���ردات الفعل ،فيمكن لألمم
المتحدة ً
مثال ،صياغة اتفاقية تكون ملزمة
لألط���راف الموقعة عليه���ا ،تفرض على
تلك األطراف،احتض���ان األطفال الالجئين
في مدارس���ها ،بمس���اعدة األمم المتحدة،
باإلضافة إلى مس���اعدة األطفال المنكوبين
م���ن الصراع���ات عل���ى تج���اوز أزماتهم
المعيشية والنفسية من خالل افتتاح مراكز
تأهي���ل فعّالة قريباً م���ن مخيماتهم وأماكن
تواجدهم.

