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العالم

ّ
العراق في ظل استمرار الجدل على النتائج التي أفرزتها
االنتخابات البرلمانيةّ ،
صوت مجلس النواب على قرار بإلغاء
انتخابات الـخــارج وإع ــادة الـعـ ّـد والـفــرز بأسلوب يــدوي.
قــرار أثــار ردود فعل متباينة على المستويين السياسي
والقانوني ،وأضاف تعقيدات جديدة إلى مشهد ما بعد
أنبأت مشاورات تشكيل
إتمام عملية التصويت ،والــذي ّ
«الكتلة األكبر» بأنه لن يخلو من مشاق وربما مفاجآت

ّ
نتائج االنتخابات على المحك:

قرار برلماني
بالفرز اليدوي
ً
فتح الـبــرملــان الـعــراقــي ،أم ــس ،فصال
ـدل ح ــول
ج ـ ــديـ ـ ـدًا م ـ ــن ف ـ ـصـ ــول الـ ـ ـج ـ ـ ُ
االنتخابات البرملانية التي أجريت
في الــ 12من الشهر الجاريُ ،م ِّ
شرعًا
األب ـ ــواب ع ـلــى ت ـعــديــات ف ــي نـتــائــج
عملية التصويت قد تفوق ما جرى
ال ـح ــدي ــث ع ـنــه خ ــال األي ـ ــام الـقـلـيـلــة
ّ
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل ردود ال ـف ـعــل
ّ
املـتـضــادة الـتــي خلفها ق ــرار مجلس
ّ
ال ـ ـنـ ــواب إع ـ ـ ــادة ف ـ ــرز م ــا ال يـ ـق ــل عــن
 10ف ــي امل ـئــة م ــن ص ـنــاديــق ال ــداخ ــل،
وت ـفــاوت ق ــراءة الـخـبــراء القانونيني
ّ
لـهــذا ال ـقــرار ،تـظــل إمكانية ترجمته
مرهونة بموقف «املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات» التي حــذرت
م ـم ــا س ـ ّـم ـت ـه ــا «مـ ـح ــاول ــة ل ــان ـق ــاب
ع ـلــى ال ـن ـت ــائ ــج» .ل ـكــن يـبـقــى الـثــابــت
أن امل ــزاع ــم ف ــي ش ــأن حـ ــدوث تــزويــر
وخــروقــات خــال االنتخابات دخلت
دائ ـ ـ ـ ــرة أكـ ـث ــر جـ ــديـ ــة ،وأن ال ـت ـس ـلــح
بـهــا مــن قـبــل الـضــاغـطــن فــي اتـجــاه
تعديل نتيجة التصويت أو إلغائها
سيترك تأثيراته فــي مجمل املشهد
ال ـس ـي ــاس ــي ،وفـ ــي ص ــدارت ــه ال ـح ــراك
الـ ــدائـ ــر فـ ــي س ـب ـيــل ت ـش ـك ـيــل الـكـتـلــة
البرملانية األكبر.
وبعد فشله ،األسبوع املاضي ،مرتني
فــي عقد جلسة استثنائية ملناقشة
ال ـ ـخـ ــروقـ ــات الـ ـت ــي راف ـ ـقـ ــت الـعـمـلـيــة
االنتخابية واتخاذ قرار في شأنها،

التأم البرملان العراقي أمس بنصاب
م ـك ـت ـمــل ب ـل ــغ  165ن ــائ ـب ــا مـ ــن أ ُص ــل
ُ ّ
 .328واستهلت الجلسة ،التي أعلن
فــي ختامها أنـهــا ستبقى مفتوحة،
بكلمة لرئيس مجلس النواب ،سليم
الجبوري ،الذي لم يسعفه الحظ في
االنتخابات ،تحدث فيها عن «تثبيت
تجاوزات بالدليل القطعي» ،معتبرًا
أن ذل ـ ــك «ي ـ ـعـ ـ ّـرض س ـم ـعــة الـعـمـلـيــة
السياسية لحرج كبير أمام املجتمع
الدولي» ،وداعيًا الجميع إلى «تحمل
امل ـســؤول ـيــة ال ـقــانــون ـيــة بــأتــم ص ــورة
ووض ــع األمـ ــور فــي نـصــابـهــا» .وفــي
أعـ ـق ــاب ك ـل ـم ــات م ـت ـتــال ـيــة ل ـع ــدد مــن
النواب املشاركني في الجلسةّ ،
صوت
املجلس على ق ــرار مـقــدم مــن اللجنة
القانونية ّ
ينص على البنود التالية:
إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت
فـيـهــا ع ـم ـل ـيــات ت ــزوي ــر وال ـت ـصــويــت
املـشــروط فــي جميع املحافظات عدا
نينوى ،إلزام «مفوضية االنتخابات»
ّ
بإجراء ّ
عد وفرز يدويني ملا ال يقل عن
 10في املئة من صناديق االقتراع على
أن ّ
تتم هــذه العملية فــي املحافظات
كــافــة فــي ح ــال بلغت نسبة التباين
 25في املئة ،وكذلك القيام ّ
بعد وفرز
ُيــدويــن فــي كــركــوك واملـحـطــات التي
ألغيت نتائجها في املناطق املتنازع
عليها .ودعــا القرار الجهات املعنية
إلى «إعادة الثقة للعملية االنتخابية

رفض «التيار الصدري» قرار البرلمان ،واضعًا إياه في إطار «الضغوط» (أ ف ب)

بصورة عادلة ونزيهة» ،مشددًا على
ضرورة «إحالة من يثبت تورطه إلى
القضاء تمهيدًا ملحاسبته».
هــذه البنود اختلفت ق ــراءة الخبراء
ال ـقــانــون ـيــن وال ـس ـيــاس ـيــن ل ـهــا بني
مــن عـ ّـدهــا «غير شرعية» كونها من
خــارج صالحيات البرملان ،وبني من
رآهــا مستوفية لشروط اإللــزام التي
تـسـتــوجــب تطبيقها .ونـ ّـبــه الخبير
ال ـقــانــونــي ،ط ــارق ح ــرب ،فــي حديث
إلــى «األخ ـب ــار» ،إلــى أن مــا صــدر عن

رأى خبراء قانونيون
أن قرار البرلمان غير
ملزم لـ«مفوضية
االنتخابات»

البرملان هو «قــرار» وليس «قانونًا»،
وه ـن ــا ت ـك ـمــن امل ـش ـك ـلــة ب ــرأي ــه ،إذ إن
مـجـلــس ال ـن ــواب «ال يـمـلــك صالحية
إصـ ـ ـ ــدار قـ ـ ــرار فـ ــي مـ ــوضـ ــوع خـطـيــر
كـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا» ،بـ ـ ــل تـ ـقـ ـتـ ـص ــر ص ــاح ـي ـت ــه
ف ــي إصـ ـ ــدار ال ـ ـقـ ــرارات ع ـلــى «سـحــب
الـ ـثـ ـق ــة ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب ،وامل ــوافـ ـق ــة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـعـ ـي ــن مـ ــوظ ـ ـفـ ــي الـ ـ ــدرجـ ـ ــات
ال ـخ ــاص ــة» ،وبــال ـتــالــي «كـ ــان األج ــدر
ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب إصـ ـ ـ ـ ــدار ق ــان ــون
ً
بـ ــدال م ــن الـ ـق ــرار» ح ـتــى يـمـكــن إل ــزام

«مـفــوضـيــة االن ـت ـخــابــات» والـجـهــات
امل ـع ـن ـي ــة األخ ـ ـ ـ ــرى بـ ـ ــه .لـ ـك ــن آخ ــري ــن
اعـتـبــروا أن مــن حــق الـبــرملــان الطعن
فـ ــي ن ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات؛ بــال ـن ـظــر
إلـ ــى أن امل ـف ــوض ـي ــة إن ـم ــا ه ــي هـيـئــة
َّ
مستقلة ُمشكلة مــن قبله وخاضعة
ل ــه ،وع ـل ـيــه ف ـمــن صــاحـيـتــه مــراقـبــة
أدائها وحملها على تنفيذ القرارات
ال ـصــادرة عنه طــاملــا أنـهــا مستوفية
َ
لشرطي النصاب والتصويت.
وكما على املستوى القانوني ،كذلك

عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،حـيــث
تـ ـف ــاوت ــت ردود الـ ـفـ ـع ــل عـ ـل ــى ق ـ ــرار
الـ ـب ــرمل ــان ب ــن ُمـ ـ ِّ
ـرحـ ــب ب ــه وس ــاخ ــط
ع ـ ـل ـ ـيـ ــهُ .
وس ـ ـ ّـجـ ـ ـل ـ ــت أولـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ــواق ـ ــف
الرافضة على مقلب «كتلة األحــرار»
املـحـســوبــة عـلــى «الـتـيــار ال ـصــدري»،
والـتــي اعترضت على لـســان النائب
فيها ،رياض غالي ،على عدد النواب
الذين حضروا جلسة أمس ،قائلة إنه
دون الـنـصــاب (أق ــل مــن  140نــائـبــا).
واعـ ـتـ ـب ــر غـ ــالـ ــي ال ـج ـل ـس ــة م ـح ــاول ــة
لـ«الضغط على املفوضية لتصعيد
بـ ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـ ـخـ ــاسـ ــرة»،
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه «ل ـي ــس ه ـن ــاك بــرملــان
فــي الـعــالــم يـقــوم بــإلـغــاء انـتـخــابــات،
ف ـه ــذا ض ــد ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» .ورأى
رئـ ـ ـي ـ ــس «ت ـ ـحـ ــالـ ــف تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدن» ،ف ــائ ــق
الشيخ علي ،بدوره ،أن «إلغاء نتائج
االن ـت ـخ ــاب ــات (ك ـل ـيــا أو ج ــزئ ـي ــا) من
اختصاص القضاء الـعــراقــي وليس
مجلس الـنــواب» ،مشيرًا إلــى أن «كل
ال ـخــاســريــن مـمـثـلــون ف ــي مـفــوضـيــة
االنـتـخــابــات ،وبالتالي ال يحق لهم
الطعن في النتائج».
هــذا الجدل الــذي فاقمه قــرار مجلس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ي ـ ـ ــوازي ـ ـ ــه إصـ ـ ـ ــرار
ل ــدى «مـفــوضـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات» على
صوابية إجــراءاتـهــا وبعدها مــن أي
اخ ـت ــال .إصـ ـ ٌ
ـرار جـ ـ ّـدده أم ــس رئيس
الــدائــرة االنتخابية في «املفوضية»،
رياض البدران ،بتحذيره في مقابلة
تـلـفــزيــونـيــة م ــن «م ـح ــاول ــة االن ـق ــاب
على نتائج االنتخابات» ،منبهًا إلى
أن تلك املحاوالت «قد تؤدي إلى وقوع
ح ــرب أه ـل ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد» .وتــراف ـقــت
تصريحات الـبــدران مع صــدور بيان
عن مدير العمليات في «املفوضية»،
ص ـفــاء ال ـج ــاب ــري ،رف ــض فـيــه حــديــث
م ـح ــاف ــظ كـ ــركـ ــوك راكـ ـ ـ ــان ال ـج ـب ــوري
عــن تــاعــب بنتائج االنـتـخــابــات في
ً
محافظة كركوك ،قائال إن «الجبوري
صـ ـ ــادق ب ـخ ــط يـ ــده ع ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج»،
مـعـتـبـرًا أن «أي تـصــريــح خــاطــئ قد
ّ
يعرض األمن واالستقرار في كركوك
للخطر» .فــي خضم ذلــك ،لــم يعد من
املستبعد تدخل «املحكمة االتحادية
العليا» لحسم النزاع الدائر ،والدفع
فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه ت ـط ـب ـيــق ق ـ ـ ــرار ال ـب ــرمل ــان
أو إلـ ـغ ــائ ــه .وأي ـ ـ ــا ي ـك ــن مـ ــا س ـي ــؤول
إلـيــه ال ـقــرار املــذكــور ،فــإن الـثــابــت أنه
سيؤدي إلــى تمديد الفترة الفاصلة
عــن تشكيل الـحـكــومــة ،وال ـتــي تنبئ
ً
املـشــاورات الجارية أصــا باتسامها
بالتعقيد واالستطالة.
(األخبار)
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االزمة الخليجية

شيخ إماراتي في شباك قطر
بالتزامن مع مرور
عام على اندالعها ،تدخل
األزمة الخليجية منعطفًا
جديدًا تتسارع فيه تطورات
من شأنها أن تحسم مصير
الخالف ،سواء ّ
بتسعره أكثر
أو بلملمته .آخر هذه
التطورات كان لجوء نجل
ّ
أحد حكام اإلمارات إلى قطر
قبل أيام ،األمر الذي أعطى
الدوحة ورقة ضغط على
ولي عهد أبو ظبي محمد
بن زايد الذي يرفض فكرة
التفاوض مع قطر
علي مراد
على رغم كل التصريحات التي تخرج
عــن مـســؤولــن فــي الـبـيــت األب ـيــض عن
ّ
األزمة
نية الرئيس دونالد ترامب حل
ّ
الخليجية ،إال أن األحداث تنبئ بتجذر
الخالف كونه بدأ يمس بعائالت األسر

الحاكمة في املمالك الخليجية .مصدر
ّ
خليجي مطلع كشف ل ــ«األخ ـبــار» عن
لجوء نجل حاكم إمارة الفجيرة الشيخ
راش ــد بــن حمد الـشــرقــي (رئـيــس هيئة
الفجيرة للثقافة واإلعــام) إلى سفارة
ق ـطــر ف ــي ل ـنــدن ي ــوم  19أيـ ــار ال ـج ــاري.
يقول املصدر إن الشيخ اإلماراتي ذهب
بــرج ـل ـيــه إلـ ــى ال ـس ـف ــارة ال ـق ـطــريــة قبل
عشرة أيــام وطلب اللجوء في الدوحة،
وقد مكث في سفارة القطريني في لندن
ّ
مسربًا لهم الكثير من
ملــدة ثالثة أيــام
أس ــرار الـ ُـدولــة ،ومـســاء األربـعــاء فــي 23
املــاضــي نـ ِقــل بـسـيــارة دبلوماسية من
ال ـس ـفــارة الـقـطــريــة إل ــى م ـطــار هـيـثــرو،
ومنه بطائرة خاصة إلى الدوحة التي
دخلها بجواز سفره الدبلوماسي.
بحسب امل ـصــدر ،تــواصــل اإلمــاراتـيــون
م ــع ال ـبــري ـطــان ـيــن ل ـل ـك ـشــف ع ــن م ـكــان
الشيخ الشرقي الذي فقدت سفارة أبو
ظبي في لندن أثره ولم تعثر في مكان
إقــام ـتــه بـجـنــاحــه ف ــي ف ـنــدق « 45ب ــارك
ّ
الي ــن» عـلــى أي اث ــر ي ــدل عـلــى تعرضه
ل ــاخ ـت ـط ــاف .ال ـش ــرق ــي ك ـ ــان ق ــد حـجــز
جناحًا في الفندق املذكور ملدة شهرين
متتاليني ،لكنه أمضى فقط  34يومًا في
الفندق .يشير املصدر إلــى أن الشرطة
البريطانية أكــدت لقاء الشرقي بشيخ
ق ـط ــري م ــن آل ث ــان ــي ف ــي رده ـ ــة ف ـنــدق
« 45بــارك اليــن» فــي الـيــوم نفسه الــذي
اختفى فيه ،وهــي أملحت ألبــو ظبي أن

لجأ نجل حاكم إمارة الفجيرة إلى سفارة قطر في لندن

الشيخ االماراتي ليس مختطفًا وذهب
إلــى القطريني بــإرادتــه وفــق معلومات
األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة .ه ــذا
م ــا يــرف ـضــه مـحـمــد ب ــن زايـ ــد وي ـح ــاول
ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات الـبــريـطــانـيــة
لكي تتعامل مــع اختفاء الشرقي على
أن ـ ــه «ح ــال ــة خـ ـط ــف» ل ـت ــأخ ــذ وض ـع ـيــة
الهجوم ،حال ّ
تسرب الخبر إلى االعالم.
يتابع املصدر أن القطريني واإلمارتيني
على حــد ســواء يسعيان إلبـقــاء الخبر
ط ــي ال ـك ـت ـمــان ،ف ــأب ــو ظ ـبــي ال ت ــري ــد أن
ت ـظـهــر وك ــأن ـه ــا ت ـع ـ ّـرض ــت لـلـصـفــع من
قـبــل الـقـطــريــن ،خـصــوصــا أن الشرقي
كــان يشارك في اجتماعات أبيه ضمن
«امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـح ـك ــام اإلم ـ ـ ـ ــارات»
ويملك أسرارًا ومعلومات حساسة عن
أبــو ظبي .فيما يسعى القطريون إلى
استعمال الشيخ اإلمــاراتــي ومــا ّ
قدمه
مــن مـعـلــومــات كــورقــة ضـغــط لتحسني
ّ
ظــروف ـهــم ف ــي امل ـف ــاوض ــات ال ـتــي يــؤكــد
امل ـصــدر نفسه أنـهــا تـجــرى مـنــذ أشهر
فـ ــي س ــويـ ـس ــرا بـ ــن م ـم ـث ـلــن عـ ــن قـطــر
والسعودية بإشراف األميركيني.
ال ي ـب ــدو أن االم ـ ــور ب ــن ال ــدوح ــة وأب ــو
ّ
ظبي ستتجه نحو الحلحلة قريبًا مع
ّ
ت ــراك ــم ع ــوام ــل الـ ـخ ــاف وتـ ــأزمـ ــه ،ومــن
غير الواضح إذا ما كانت قضية لجوء
الشيخ اإلماراتي إلى الدوحة ستنتهي
ب ـت ـس ـل ـي ـم ــه إلـ ـ ـ ــى بـ ـ ــن زايـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـخ ـ ـفـ ــورًا،
فــامل ـع ـلــومــات ت ـقــول أن ال ــدوح ــة تسعى
م ــن وراء اح ـت ـض ــان ال ـش ــرق ــي إل ــى فتح
ّ
ك ـ ّـوة فــي ج ــدار تـصــلــب اإلم ـ ــارات لتقبل
الـتـفــاوض املـبــاشــر ،وت ـبــدي مــرونــة في
م ـس ــأل ــة ت ـس ـل ـيــم الـ ـش ــرق ــي ،ت ـم ــام ــا كـمــا
فعلت مع األمير نواف بن طالل الرشيد
ّ
(الــذي يحمل جنسيتها) والــذي سلمته
الكويت للسعودية برضى قطر ،إضافة
إلى الناشط الحقوقي السعودي محمد
العتيبي الذي ّ
تمر في هذه األيام ذكرى
عام على تسليم قطر إياه إلى السعودية.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـش ـيــخ راش ـ ــد بــن
ح ـم ــد الـ ـش ــرق ــي ح ـ ــاز ع ـ ــام  2013عـلــى
االقتصاد من جامعة لندن
دكتوراه في
َ
ميتروبوليتان ،وهو ن ِشط على الصعيد
الثقافي واالجتماعي في إمارة الفجيرة،
ّ
ولــم تتضح بعد حقيقة األسـبــاب التي
دفعته للجوء إلى الدوحة.

سوريا

 %54أسقطوا الصحافة المطبوعة
و %49يلجأون إلى األصدقاء والمعارف

ّ
كيف يحصل سوريو الحرب
على معلوماتهم؟
ّ
تدخلت عوامل
عديدة في تحديد
مصادر معلومات
السوريين ،العامة وتلك
المتعلقة بأوضاع البالد.
بعض هذه العوامل
كانت نتيجة إفرازات الحرب،
وبعضها اآلخر متعلق
بالمصادر نفسها

دمشق ــ زياد غصن
منذ األيام األولى لألزمة السورية ،لم
ً
يكن مـقـبــوال بنظر البعض لجمهور
أي طرف أن يتابع وسائل إعالم اآلخر
تحت أي ظــرف .ال بل إن تلك املتابعة
أو امل ـش ــاه ــدة كـ ــان يـمـكــن أن تـتـحــول
إل ــى «تـهـمــة» ت ـقــود صــاحـبـهــا إل ــى ما
ال تحمد عقباه ،وربما إلى املوت كما
كـ ــان ي ـح ــدث ف ــي امل ـن ــاط ــق الـخــاضـعــة
ل ـس ـي ـطــرة ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» وغـ ـي ــره.
ورغ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،ب ـق ــي هـ ـن ــاك مـ ــن يـسـمــع
ويتابع اآلخــر ألسـبــاب عــدة ،فــي حني
أن ه ـنــاك فــريـقــا ع ــدده لـيــس بالقليل
ّ
فضل خيار «املقاطعة» تحت عناوين
مختلفة.

ف ـه ــل وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ع ـلــى اخ ـت ــاف
أش ـك ــال ـه ــا م ــؤث ــرة إلـ ــى هـ ــذه ال ــدرج ــة
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــن مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارف الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن
ومـعـلــومــاتـهــم قـبــل األزمـ ــة وخــالـهــا؟
ّ
وأي مـ ــن وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام امل ـح ـل ـيــة
واألج ـن ـب ـي ــة اع ـت ـمــد عـلـيـهــا ال ـس ــوري
خـ ــال ف ـت ــرة الـ ـح ــرب ل ـل ـح ـصــول على
م ـع ـلــومــاتــه ال ـع ــام ــة أو ت ـلــك املـتـعـلـقــة
بأوضاع البالد؟!

مقاطعة الصحف

ُ
ف ــي امل ـس ــح الــوح ـيــد الـ ــذي ن ـف ــذ خــال
سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب ،وح ـم ــل اسـ ــم مسح
الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــان وشـ ـ ـم ـ ــل جـ ـمـ ـي ــع املـ ـن ــاط ــق
ال ـســوريــة بــا اسـتـثـنــاء فــي منتصف
ع ـ ــام  ،2014ت ـ ــم ،ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى اقـ ـت ــراح
شـخـصــي ،ط ــرح ال ـس ــؤال الـتــالــي على
املبحوثني :من أين يستقي أغلب أفراد
املـجـتـمــع معلوماتهم الـعــامــة أو تلك
املتعلقة باألوضاع العامة للبالد ،وتم
وضع خيارات لإلجابة شملت وسائل
اإلع ــام املحلية والعربية واألجنبية
(ال ـص ـح ــف ،اإلذاع ـ ـ ـ ــات ،ال ـف ـضــائ ـيــات،
املـ ــواقـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة) واألصـ ــدقـ ــاء
واملعارف ،وبني مصادر أخرى.
وقـ ــد أظـ ـه ــرت ن ـت ــائ ــج املـ ـس ــح ،املـنـفــذ
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون ب ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـس ــوري ــة
ل ـ ـشـ ــؤون األسـ ـ ـ ــرة واملـ ـكـ ـت ــب امل ــرك ــزي
لــإحـصــاء وامل ــرك ــز ال ـس ــوري لبحوث
السياسات ،أن هناك شريحة ليست

بالقليلة بعيدة كــل البعد عــن التأثر
بوسائل اإلع ــام املحلية واألجنبية،
وه ــذا ظهر جليًا أكـثــر خــال سنوات
الـ ـح ــرب ألسـ ـب ــاب ت ـت ـع ـلــق بـصـعــوبــة
الوصول إلى تلك الوسائل ،كانقطاع
ال ـت ـي ــار ال ـك ـه ــر ّب ــائ ــي ،وغـ ـي ــاب خــدمــة
اإلن ـتــرنــت وت ــدن ــي جــودت ـهــا ،لـكــن في
وسائل اإلعالم
املقابل فإن «تخندق»
ّ
إلــى جانب أط ــراف الـحــرب أثــر بشكل
واض ـ ـ ـ ــح عـ ـل ــى خ ــريـ ـط ــة «تـ ـم ــوض ــع»
م ـتــاب ـع ـت ـهــا ج ـغ ــراف ـي ــا ع ـل ــى األرض
السورية ،إضافة إلــى تسجيل تطور
الفـ ــت ف ــي االع ـت ـم ــاد ع ـلــى األص ــدق ــاء
وامل ـعــارف للحصول على املعلومات
املرغوبة.
في تفاصيل النتائج الكمية لإلجابات
املـسـجـلــة عــن ال ـس ــؤال الـســابــق ذك ــره،
يالحظ «هجرة» كثير من السوريني،
وب ـش ـكــل ن ـه ــائ ــي ،لـلـصـحــف املـحـلـيــة
كمصدر للمعلومة .فقبل األزم ــة ،لم
تكن نسبة هذه الظاهرة تسجل أكثر
من  ،%12لكنها خالل األزمــة ارتفعت
لتصل إلــى نحو  ،%54وتــأكـيـدًا على
امل ـش ـك ـل ــة الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا ال ـص ـحــف
ال ـس ــوري ــة م ــع ق ــرائ ـه ــا ،فـ ــإن الـنـتــائــج
تـضـيــف أن نـسـبــة ال ـس ــوري ــن الــذيــن
كــانــوا يـلـجــأون أحـيــانــا إلــى الصحف
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى م ــا ي ـح ـتــاجــون إلـيــه
من معلومات بلغت قبل األزمــة نحو
 ،%37,5واملـفــاجــأة أنـهــا خــال األزمــة

ان ـخ ـف ـضــت ب ـم ـق ــدار ال ـن ـصــف تـقــريـبــا
حيث سجلت نحو .%13,6
ولم تكن الصحف العربية واألجنبية
ً
أفضل حــاال مــن نظيرتها املحلية ،إذ
تظهر النتائج ارتفاع نسبة السوريني
املـقــاطـعــن نهائيًا للصحف العربية
واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة مـ ــن نـ ـح ــو  %58.3قـبــل
األزمة إلى نحو  %75,8خالل سنوات
األزمة .وحتى الذين كانوا يتابعونها
بــن الفينة واألخـ ــرى ،فقد انخفضت
تحولت شبكات التواصل االجتماعي
إلى مصدر رئيس للمعلومة على رغم
سوء خدمة اإلنترنت (أ ف ب)

نسبتهم مــن نحو  %11,9قبل األزمــة
إل ـ ــى ن ـح ــو  ،%2,3وهـ ـ ــذه هـ ــي أي ـضــا
حال القراء الدائمني الذين انخفضت
نسبتهم من نحو  %4قبل األزمــة إلى
نحو  %1خاللها.

الفضائيات ...واالصطفاف
السياسي!
ردة ف ـع ــل الـ ـس ــوري ــن ح ـي ــال وس ــائ ــل
اإلع ــام تبعًا لالصطفافات واملــواقــف

ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـن ــاش ـئ ــة ب ـف ـع ــل األزم ـ ــة
ت ـت ـب ـلــور أك ـث ــر ف ــي ط ـب ـي ـعــة عــاقـتـهــم
م ــع ال ـف ـضــائ ـيــات امل ـح ـل ـيــة وال ـعــرب ـيــة
واألج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ،إال أن ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ــى
املعلومة املحلية بمختلف مجاالتها،
والــرغ ـبــة فــي االطـ ــاع عـلــى مــا يقوله
اآلخ ــر حـيــال مـجــريــات ال ـحــرب ،شكال
س ـب ـبــا ح ـ ــال دون حـ ـ ــدوث م ـت ـغ ـيــرات
عـمـيـقــة ف ــي اع ـت ـم ــاد ال ـس ــوري ــن على
الفضائيات كمصدر للمعلومة خالل
سنوات األزمة ،وال سيما الفضائيات
امل ـح ـل ـي ــة ،إذ أظ ـ ـهـ ــرت ن ـت ــائ ــج امل ـســح
املذكور أنه في الوقت الذي كانت فيه
نسبة املقاطعني نهائيًا للفضائيات
امل ـح ـل ـيــة ت ـت ــراج ــع م ــن ن ـحــو  %3قبل
األزم ــة إل ــى نـحــو  %2,1خ ــال األزم ــة،
فــإن نسبة املــواظـبــن بصفة «غالبة»
على متابعة هــذه القنوات انخفضت
من نحو  %51,7قبل األزمــة إلــى نحو
 %39,8خالل سنوات األزمة.
ّ
يسجل للفضائيات العربية واألجنبية
حضورها الواسع في مجريات األزمة
ال ـســوري ــة ،والـ ــذي ت ـج ــاوز فــي أحـيــان
ك ـث ـيــرة ت ــأدي ــة الــوظ ـي ـفــة امل ـه ـن ـيــة إلــى
االنخراط املباشر في صناعة األحداث
وتــأجـيـجـهــا تـحـقـيـقــا ملـصــالــح بعض
األطــراف اإلقليمية والدولية ،والدليل
على ذلك التحريض الطائفي الواضح
الــذي عملت عليه بعض الفضائيات،
وتزييف الحقائق واملعلومات ،وبثها

ب ـطــري ـقــة ت ـخ ــال ــف ال ـت ـقــال ـي ــد املـهـنـيــة
واألخالقية.
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن الـفـضــائـيــات الـعــربـيــة
واألجنبية استطاعت تغيير تركيبة
املؤشرات املتعلقة بموقف السوريني
منها كمصدر ملعلوماتهم قبل األزمة،
إذ تشير نـتــائــج املـســح إل ــى أن نسبة
السوريني الذين اعتمدوا بشكل دائم
ع ـلــى هـ ــذه ال ـف ـضــائ ـيــات ف ــي اس ـت ـقــاء
م ـع ـلــومــات ـهــم ارت ـف ـع ــت خ ـ ــال األزم ـ ــة
ّ
لتسجل نـحــو  %23.6مـقــابــل %16.3
قبل األزمة.

ّ
يسجل للفضائيات العربية
واألجنبية حضورها الواسع
في مجريات األزمة
هـ ــذه امل ـت ـغ ـي ــرات ك ــان ــت ع ـلــى حـســاب
عـ ـ ـ ـ ـ ــادات امل ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـه ــذه
الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــات ،ف ـن ـس ـب ــة امل ـش ــاه ــدي ــن
غالبًا تــراجـعــت مــن نحو  %55.2قبل
األزمــة إلــى نحو  ،%44.6واملشاهدين
أح ـي ــان ــا م ــن ن ـحــو  %25.5إلـ ــى نـحــو
 .%18.1وب ـ ـم ـ ـقـ ــاربـ ــة ب ـس ـي ـط ــة ل ـكــل
ال ـن ـســب ال ـســاب ـقــة ،يـمـكــن االسـتـنـتــاج
ب ــأن نـسـبــة ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن غ ـ ّـي ــروا
مــن عـ ــادات مـشــاهــدتـهــم للفضائيات
العربية واألجنبية لتصبح «دائـمــة»

كانت أعلى من نسبة الذين أصبحوا
يتابعونها بصفة نادرة.

سطوة اإلعالم الجديد
أم ــا امل ــواق ــع اإلل ـك ـت ــرون ـيــة ،ب ـمــا فيها
شـبـكــات ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،فقد
فــرضــت خ ــال س ـن ــوات األزم ـ ــة واق ـعــا
جـ ــدي ـ ـدًا ،ح ـي ــث ت ـح ــول ــت إل ـ ــى م ـصــدر
رئـيـســي لـلـمـعـلــومــة ،رغ ــم أن انـقـطــاع
خدمة اإلنترنت عن كثير من املناطق،
وت ــدن ــي جــودت ـهــا ف ــي م ـنــاطــق أخ ــرى
أدي ــا إل ــى تــراجــع نـسـبــة متصفحيها
واملعتمدين عليها كمصدر للمعلومة
امل ـح ـل ـيــة والـ ـع ــام ــة .وه ـ ــذا م ــا تـظـهــره
نتائج املسح التي أشارت إلى أن نسبة
غـيــر املـتــابـعــن لـلـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة
املحلية ارتفعت من نحو  %14,6قبل
األزمة إلى نحو  %24,9خالل سنوات
األزم ـ ـ ـ ــة ،ك ـم ــا أن ن ـس ـبــة املـتـصـفـحــن
«ال ـنــادريــن» تــراجـعــت مــن  %24,6إلى
نحو .%17,8
الـ ــوضـ ــع هـ ــو ن ـف ـس ــه فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بحضور اإلعــام اإللكتروني العربي
واألجنبي على الساحة السورية خالل
األزمـ ــة ،إذ تـكـشــف الـنـتــائــج أن نسبة
ال ـســوريــن املـتـصـفـحــن ل ـهــذا اإلع ــام
ارت ـف ـعــت م ــن ن ـحــو  %3,7ق ـبــل األزم ــة
إلـ ــى ن ـحــو  ،%5,9ك ـمــا ح ـق ـقــت نسبة
املتصفحني «غــالـبــا» زي ــادة ملحوظة
وصلت إلى  ،%20,2مقارنة مع %12,6

خالل سنوات ما قبل األزمة .وفي تماه
واض ــح مــع واق ــع اإلع ــام اإللـكـتــرونــي
الـ ـس ــوري ،ف ــإن ال ـن ـتــائــج أش ـ ــارت إلــى
أن ن ـس ـبــة غ ـيــر امل ـت ـص ـف ـحــن لــإعــام
العربي واألجنبي زادت خالل سنوات
األزم ـ ــة ل ـت ـصــل إلـ ــى  ،%27,7م ـقــارنــة
ب ـن ـحــو  .%22,1واالنـ ـخـ ـف ــاض األبـ ــرز
كــان في نسبة املتصفحني «أحيانًا»،
وال ـتــي تــراجـعــت فــي األزم ــة إل ــى نحو
 %23,1بعدما كانت تسجل قبل األزمة
نحو .%35,2

المعلومة «الشعبية»
ت ـظ ـهــر ن ـت ــائ ــج املـ ـس ــح بـ ــوضـ ــوح ت ــام
ك ـيــف أن ك ـث ـي ـرًا م ــن ال ـس ــوري ــن خــال
فترة األزمــة أصبحوا يعتمدون على
األصـ ــدقـ ــاء وامل ـ ـعـ ــارف ف ــي ال ـح ـصــول
على ما يريدونه من معلومات تتعلق
باألوضاع العامة في البالد ،وبنسب
أعلى من نسب اعتمادهم على وسائل
اإلعالم .فقد أكد  %49.4من املبحوثني
في مناطق البالد املختلفة أنهم خالل
ف ـت ــرة األزم ـ ـ ــة ي ـع ـت ـم ــدون غ ــال ـب ــا عـلــى
األصــدقــاء واملـعــارف فــي معلوماتهم،
بينما نسبة ه ــؤالء لــم تـكــن تتجاوز
قبل األزم ــة نحو  .%31.9كــذلــك األمــر
بالنسبة الــى الــذيــن يعتمدون بشكل
«دائ ــم» ،والــذيــن بلغت نسبتهم خالل
فترة األزمة نحو  ،%18.3مقابل %9.9
قبل األزمة.

