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 جمل�س �لأمن �لدويل ي�سمح باإدخال م�ساعد�ت �إن�سانية 
دون مو�فقة �حلكومة �ل�سورية 

  ملف اإلخبار من إعداد: زليخة سالم
بع��د ث��اث س��نوات م��ن األزمة اإلنس��انية 
الخانقة للس��وريين، وإصدار قرارات غير ملزمة 
ل��م ينفذ منها ش��يء، ووص��ول أكث��ر من 85% 
من المس��اعدات إلى المناط��ق الموالية للنظام، 
سمح مجلس األمن الدولي يوم االثنين الماضي 
بإدخال مس��اعدات عبر أربعة معابر حدودية من 

تركيا والعراق واألردن.
القرار ال��ذي جرى تعديل نص��ه من »يقرر 
مجلس األم��ن« إلى »يؤكد مجل��س األمن على 
اتخ��اذ مزيد من التدابير في حالة عدم االلتزام« 
يقضي بإنشاء آلية مراقبة على مدى 180 يوما 
لتحمي��ل قوافل المعون��ة في ال��دول المجاورة، 
الت��ي س��تبلغ الس��لطات الس��ورية »بالطبيع��ة 
اإلنس��انية له��ذه الش��حنات اإلغاثية«، ويس��مح 
بتس��ليم المس��اعدات عبر الخطوط التي تشهد 

قتااًل.
ويس��مح الق��رار رق��م 2165 ال��ذي ص��در 
باإلجماع، بإيصال المس��اعدات إل��ى المحتاجين 
في س��وريا باس��تخدام الط��رق المباش��رة دون 
قيد أو ش��رط، ولجميع المحتاجين وبدون تمييز، 
وتس��ليم المعون��ات عب��ر معب��ر اليعربية على 
الحدود العراقي��ة والرمثا على الحدود مع األردن 
وباب الس��ام وباب الهوا على الحدود مع تركيا، 
إلى مناطق يس��يطر عليها المعارضون، علمًا أن 
المعبرين التركييين يقودان إلى أراض يسيطر 
عليها تنظيم الدولة اإلس��امية، الذي اس��تولى 
عل��ى مس��احات كبيرة من األراض��ي في العراق 

وسورية خال الشهر الماضي.
ويه��دف الق��رار إل��ى إيص��ال المس��اعدات 
اإلنس��انية من خال المعاب��ر الحدودية األربعة 
المح��ددة، إلى حوالي ثاثة مايين ش��خص لم 
يحصل��وا عل��ى إم��دادات غذائية آمن��ة، أو على 

الرعاية الصحية األساسية، لعدة شهور.
وق��ال األمين العام لألم��م المتحدة بان كي 
مون في بيانه: إن األمم المتحدة، ستش��رع فورًا 

في وض��ع اآللية التي ن��ص عليه��ا، موضحًا أن 
هن��اك 10.8 مليون ش��خص على األق��ل داخل 
س��وريا في حاجة ماسة إلى المساعدة، ويتواجد 
حوالي نصف ه��ؤالء الناس ف��ي أماكن يصعب 

على الوكاالت اإلنسانية الوصول إليها.
ورح��ب األمين الع��ام بوجه خاص، بإش��ارة 
القرار إلى إيص��ال اإلمدادات الطبية والجراحية، 
حي��ث كان يت��م أخذها م��ن قوافل المس��اعدات 
اإلنسانية في انتهاك للقانون اإلنساني الدولي، 
ودع��ا جميع األطراف وأولئك الذين لديهم تأثير، 
إلى تمكين وصول المس��اعدات اإلنس��انية دون 
قيد أو ش��رط، ولجميع المحتاجين وبدون تمييز، 
وذلك عبر استخدام جميع الطرق المتاحة؛ ورفع 
الحص��ار المف��روض بش��كل غي��ر قانوني، من 
قبل جمي��ع األطراف على المدنيي��ن، ووضع حد 
النته��اكات القانون اإلنس��اني الدولي من جانب 
كل األطراف، وإلى ضمان س��امة العاملين في 

المجال اإلنساني.
وأثنى األمي��ن العام عل��ى موظفي وكاالت 
األم��م المتح��دة، والمنظم��ات غي��ر الحكومي��ة 
الدولي��ة والوطني��ة، واللجن��ة الدولي��ة للصليب 
األحم��ر والهال األحمر العربي الس��وري، الذين 
قاموا بتس��ليم المس��اعدات اإلنس��انية لمايين 
الناس على مدى الس��نوات الثاث الماضية، في 
ظ��ل ظروف خطرة وصعب��ة، وفقدوا العديد من 

الزماء أثناء أداء مهمتهم اإلنسانية.
م��ن جانبها قالت س��فيرة لوكس��مبورج في 
األمم المتحدة سيلفي لوكاس: »لن تكون هناك 
حاجة إلى موافقة السلطات السورية بعد اآلن«.

المتح��دة ف��ي  الوالي��ات  واتهم��ت س��فيرة 
األمم المتحدة س��امانثا باور، الحكومة السورية 
باستغال رفض دخول المساعدات »كساح آخر 
في ترس��انتها القاس��ية والمدمرة ضد المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة«.
وقال س��فير روس��يا باألمم المتحدة فيتالي 

تش��وركين: »ال يج��وز توصي��ل المس��اعدات إال 
بموج��ب المب��ادئ اإلرش��ادية لألم��م المتح��دة 
لإلغاث��ة اإلنس��انية، وه��و م��ا يعن��ي »ضرورة 
االلت��زام الصارم بس��يادة واس��تقال وس��امة 

أراضي سوريا«.
وكان��ت األم��م المتح��دة قال��ت في نيس��ان 
الماضي: »لتوصيل المساعدات عبر الحدود دون 
موافقة الحكومة فإنه يج��ب صدور القرار وفقا 
للفصل الس��ابع من ميث��اق المنظم��ة الدولية، 
الذي يش��مل من��ح مجلس األمن س��لطة فرض 
الق��رارات من خال عقوبات اقتصادية أو بالقوة 

العسكرية«.
وكررت روس��يا حليفة النظام، أنها س��تمنع 
صدور قرار بموجب الفصل السابع، واستخدمت 
م��ع الصين ح��ق النقض، م��ا أدى للحيلولة دون 
ص��دور أربعة قرارات تهدد باتخاذ أي خطوة ضد 

حكومة النظام.
ونقل��ت رويت��رز ع��ن دبلوماس��يين طلب��وا 
ع��دم اإلفصاح ع��ن هويتهم، قوله��م إن مكتب 
الش��ؤون القانونية التابع لألم��م المتحدة يعتقد 
أن الق��رار الصادر يوم االثني��ن، قوي بما يكفي 
للسماح بعبور المس��اعدات اإلنسانية من األمم 
المتحدة، من دون موافقة دمش��ق، في حين أقر 
دبلوماس��يون غربيون بأن الق��رار لم يكن على 
نف��س القدر من طم��وح النص األصل��ي، الذي 

طالب بإيصال شامل للمعونات.
وح��ذرت الحكوم��ة الس��ورية مجلس األمن 
الش��هر الماضي، من أن تسليم المساعدات عبر 
الحدود إلى مناطق يس��يطر عليه��ا معارضون، 
من دون موافقته��ا، يصل إلى حد اعتباره تعديا 

عليها.
وتحرك مجلس األمن، إلقرار مسودة القرار 
الذي وضعته لوكس��مبورج واس��تراليا واألردن، 
بعد فش��ل قراره السابق الصادر في شباط، في 

إدخال المساعدات اإلنسانية إلى سورية.

توزيع المساعدات في أحد أحياء دمشق | حزيران 2014
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�أول حالة وفاة بالتيفوئيد يف خميم �لريموك بدم�سق وع�سر�ت 
�لإ�سابات نتيجة �سح �ملياه و�نعد�م �لرعاية �ل�سحية

خميمات جديدة لل�سوريني للإقامة 
�لطويلة يف �إقليم كرد�ستان �لعر�ق 

�أن  يعتقدون  �ل�سوريني  من  فقط   4%
د�ع�س متثلهم

أعلن ناشطون في مخيم اليرموك بدمشق 
وف��اة ش��خص م��ن بي��ن العش��رات المصابين 
بمرض الحمى التيفية "التيفوئيد" الذي انتش��ر 
بالمخي��م نتيجة ش��ح المياه واس��تخدام أي مياه 
تتواف��ر على قلته��ا للش��رب، وانع��دام الرعاية 
الطبية واألدوي��ة واألطباء أو المختبرات الطبية، 

نتيجة استمرار الحصار للمخيم.
وناش��دت مؤسس��ة جف��را الس��ماح بإدخال 
المضادات الازمة لهذا المرض، وتوفير إمكانية 
القي��ام بحملة تلقيح لألهال��ي وخاصة األطفال 
منهم، وأف��راد العائلة التي أصي��ب أحد أفرادها 

بهذا المرض.
كما أعلنت جمعية الهال األحمر الفلسطيني 
داخل مخيم اليرموك المحاصر، أن عدد اإلصابات 
بم��رض التيفوئيد داخل المخي��م ارتفع إلى 105 
ح��االت حت��ى اآلن، وأن الع��دد بتزايد كبي��ر، وأن 
المرض ينتش��ر بس��رعة، في صف��وف المدنيين 
المحاصري��ن داخل المخيم، بس��بب النقص الحاد 
باألدوي��ة والخدمات الطبية، إضاف��ة إلى الضعف 
في الصحة العامة لألهالي، بسبب نقص التغذية.

وناشد الدكتور جمال حماد، جميع المسؤولين 
من جمعية الهال األحمر الفلسطيني والسوري، 
التدخ��ل الس��ريع لوقف ه��ذا االنتش��ار، قبل أن 

يصيب جميع المحاصرين داخل المخيم.
وأوضح��ت الجمعي��ة أن ح��االت التيفوئي��د، 
تجاوزت المئة خال األربعين يومًا الماضية، وقد 
وُثق��ت مخبريًا داخل مخيم اليرموك، وأن هناك 

حاالت سريرية بحاجة للمتابعة.

م��ن جانبها أوضح��ت )مجموع��ة العمل من 
أجل فلس��طينيي س��ورية(، أن األزمات الصحية 
تتفاقم ف��ي المخيم، نتيجة الحصار الذي يدخل 
عامه الثاني، وس��ط تأزم الوضع اإلنساني فيه، 
مش��يرة إلى أن الحص��ار الذي يفرض��ه الجيش 
النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية القيادة 
العامة من جهة، والقصف المتكرر عليه من جهة 
أخرى، يؤديان إلى دمار وتوقف جميع المش��افي 
فيه ع��ن العمل، حيث تعرض مش��فيا الباس��ل 
وفاي��ز حاوة إلى القصف، م��ا أدى إلى توقفهما 
عن العمل بشكل كامل، في حين يعاني مشفى 

فلس��طين نقصا حادا بالم��واد والكوادر الطبية، 
إضافة إلى توقف التيار الكهربائي منذ أكثر من 
عام، وصعوبة تأمي��ن المحروقات الازمة لعمل 

المولدات الكهربائية.
ويذكر أنه ينتشر في المخيم مرض اليرقان 
وفقر الدم، المسؤوالن عن وفاة بعض المدنيين 
ف��ي المخي��م، خاص��ة م��ن المس��نين الذين لم 
تتحمل أجسامهم تلك األمراض القابلة للشفاء، 
والتي حال الحصار والظروف المعيشية القاسية 
الت��ي يعان��ي منها س��كان المخي��م، دون العاج 

منها.

افتتح��ت المفوضية الس��امية لألمم المتحدة لش��ؤون الاجئين 
األس��بوع الماضي، مخيم��ًا جديدًا يمكن لاجئي��ن اإلقامة فيه لفترة 
طويل��ة ف��ي إقلي��م كردس��تان بش��مال الع��راق، إليواء قس��م من 
الس��وريين البال��غ عددهم 225 ألف ش��خص س��جلوا كاجئين في 
العراق ف��ي العامين األخيري��ن، وذلك بعد حركة الن��زوح المتنامية 

للعراقيين الهاربين من الحرب في بادهم.
وأوضحت المفوضية أنها مس��تمرة في مس��اعدة آالف الاجئين 
الس��وريين الذين فروا إلى العراق هربًا من الحرب في س��وريا، وأن 
س��كان مخيم العبور ف��ي )عربت( بالس��ليمانية، والبال��غ عددهم 3 
آالف ش��خص، س��ينتقلون إلى مخيم جديد في شمال شرق العراق، 
مجهٍز بمرافق أفضل بكثير من مرافق المخيم الحالي، وال يبعد عنه 
سوى 10 دقائق بواسطة الحافلة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن 
غالبية الاجئين الواصلين إلى العراق، قد عثروا على مس��اكن لهم، 

إال أن عدد سكان المخيم الجديد يتوقع أن يبلغ 10 آالف شخص.
وبحس��ب "كاهي��ن إس��ماعيل" رئي��س مكت��ب المفوضي��ة في 
الس��ليمانية، فإن المخيم صُمم في فت��رة كان فيها تدفق الاجئين 
متواص��ًا، ونعتق��د أن المزي��د من الاجئين س��يأتون إل��ى هنا لدى 
انتقاله��م من المناطق الحضرية، أو من المحافظات األخرى، أو ربما 
ل��دى انعدام إمكانية اس��تئجار المن��ازل، ونتوقع بق��اء الاجئين هنا 
في المس��تقبل القريب، نظرًا إلى عدم وجود حل سياسي في األفق 

لألحداث في سورية.
في مخيم عربت الجديد تنتش��ر صف��وف المآوي المصنوعة من 
المشمع األبيض في حقل زراعي سابق، ويقوم كل منها على قاعدة 
من اإلس��منت لتف��ادي فيضانها بالمياه، ولكل م��ن العائات حمامها 
الخ��اص ومطبخه��ا ومرحاضها، وتتضم��ن التحس��ينات األخرى في 
المخي��م، غرفًا مس��بقة الصنع وعازلة للحرارة لتتماش��ى مع درجات 

الحرارة المرتفعة في العراق، ومركزًا للشباب وسوبر ماركت.

أظهر اس��تطاع أجرته مجموعة )أوبنيون ريس��يرش بيزنيس( البريطانية، ونشرت 
نتائجه األسبوع الماضي، أن %4 فقط من السوريين يعتقدون أن تنظيم الدولة اإلسامية 
الذي يسيطر على مساحات كبيرة في سوريا والعراق، يمثل مصالحهم. وقال جوني هيلد، 
مدي��ر )أوبنيون ريس��يرش بيزنيس(، إن االس��تطاع يعطي نظرة عميق��ة وفريدة للرأي 

العام في سوريا، بأنهم ال يعتقدون أن الجماعات المتطرفة أفضل من يمثل مصالحهم.
وأض��اف هيلد أن »فرقًا من المواطنين الس��وريين اس��تطلعت آراء الناس«، 
موضحًا أن »االس��تطاع لم يجر بتكليف من جهة خاصة، بل هو مبادرة داخلية، 

نظرا لندرة أبحاث الرأي العام في سوريا«.
وغطى االس��تطاع الذي أجرى لقاءات مع 1014 بالغًا، 14 محافظة س��ورية 
ف��ي مناطق تخض��ع للحكومة وجماع��ات معارضة مختلفة، بما ف��ي ذلك الرقة 
معقل تنظيم الدولة اإلس��امية في العراق والش��ام، بينما لم يشمل دير الزور 
الخاضعة لس��يطرة مقاتلي الدولة اإلسامية والقنيطرة التي تخضع أجزاء منها 

لسيطرة القوات الحكومية وأجزاء أخرى تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
وتتخصص )أوبنيون ريسيرش بيزنيس( في استطاعات الرأي في مناطق 
الح��روب والصراعات، وعملت من قبل م��ع حكومتي بريطانيا والواليات المتحدة 

ومع األمم المتحدة.
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�لنازحون د�خليًا ومعاناتهم مع �لتجاهل يف نقاط �لتجّمع 
و�ملخيمات يف ريف �إدلب

تش��ابه كبير بين أوض��اع مخيم��ات وتجمعات 
المعان��اة، وخاص��ة  حي��ث  م��ن  داخلي��ًا  النازحي��ن 
األم��راض الجلدي��ة المنتش��رة وقلة المي��اه والخبز 
والم��واد اإلغاثية والطبية األخ��رى، يترافق هذا مع 
تأكيد مركز توثيق االنتهاكات في سورية من خال 
تقرير يس��لط الضوء على ظ��روف النازحين داخليًا 
م��ن خال جوالت ميدانية إلى معظم نقاط التجمّع 

والمخيمات في ريف إدلب.
وم��ن المعروف مدى اإلهم��ال في حق مايين 
النازحي��ن داخلي��ًا ف��ي المحافظ��ات الس��ورية، مع 
تركي��ز االهتمام األكب��ر نحو معان��اة الاجئين في 
بلدان الجوار الس��وري، بعد بلوغ األرقام وبحس��ب 
المفوضية السامية لشؤون الاجئين ثاثة مايين 
الج��ئ س��وري في الخ��ارج، لع��دة أس��باب لعّل من 
أهمّه��ا الوض��ع األمن��ي والتحدي��ات األمني��ة التي 
تواج��ه المنظمات اإلغاثي��ة أو الطبّية والعاملة في 
مج��ال دع��م النازحي��ن داخلي��ًا، وق��د انعكس ذلك 
عل��ى وضع مايي��ن النازحين داخلي��ًا، وخاصة بعد 
توارد معلومات من عدة مصادر تفيد بسرقة قوات 
النظام للمس��اعدات الخاصّة للنازحين داخليا، كما 

حدث مؤخرًا في محافظة الحسكة.
اعتم��د تقري��ر مرك��ز توثي��ق االنته��كات في 
منهجيته بش��كل رئيسي، على العديد من الزيارات 
الميداني��ة التي قام بها أحد باحثي المركز )مصعب 
شبيب(، أن المخيمات في الريف اإلدلبي تتوزع بين 
مخيمات نظامية، وتجمعات عش��وائية منتشرة في 

العديد من مناطق ريف إدلب.
ومن حيث حالة المخيمات النظامية فهي عبارة 
ع��ن مجموعة كبيرة جدًا م��ن المخيمات والتجمعات 
الت��ي يقط��ن فيه��ا النازح��ون داخليًا، وتق��ع على 
الطري��ق الواص��ل ما بي��ن منطقتي الدان��ا وأطمة 
ش��مال محافظة حل��ب، وقبل الوصول إل��ى تجمّع 
مخيم��ات )أطم��ة(، حي��ث يتموض��ع عل��ى حافت��ي 
الطري��ق ما يقارب 64 مخيم��ًا، ويبلغ عدد النازحين 
فيه��ا أكث��ر م��ن 68 ألف ن��ازح معظمهم م��ن أبناء 
وبن��ات ريف حماه الش��مالي، وريف إدلب الش��مالي 

والجنوبي، وجبل الزاوية وخان شيخون.
وم��ن ه��ذه المخيم��ات: دار رعاية المس��نّين، 
والمحب��ة، واإليث��ار، والش��باب الخي��ري، والمدين��ة 
المنورة، واإلب��اء، والوليد، والق��رى المنكوبة، ودار 
رعاية األيتام، ومخيم ري��ف حماه المنكوب. العديد 
م��ن هذه المخيم��ات مصنوعة من ع��وازل »صاج« 
ال تمنع برد الش��تاء وال حرّ الصيف، ولكنّ النس��بة 

العظمى من هذه المخيمات عبارة عن خيم.
مدير أح��د المخيمات ق��ال، إّن هنالك أكثر من 
عش��رين مخيمًا غي��ر مخدّم صحي��ًا على اإلطاق، 
س��واء عن طريق المستوصفات أو النقاط الطبّية، 
وال يتم تقديم عدد الخدمات الطبية سوى في سبعة 
مخيم��ات فق��ط، وهي عبارة ع��ن إس��عافات أولية 
وخدمات طبّية بس��يطة ولقاحات، وجميعها تقدّم 
بالمجّان، وأمّا بالنسبة للمساعدات التي تقدّم إلى 
ه��ذه المخيمات، فهي غير نظامي��ة وغير متواترة، 
حيث أّن بعض المخيمات ال تصلها المس��اعدات كل 
ثاثة أش��هر، مع العلم أّن فرص العمل تكاد تكون 
شبه معدومة في داخل المخيم عادًة، ما خا بعض 
بائعي الخضار وبعض النازحين الذين يعملون في 

التهريب واألعمال غير النظامية.
عم��ر ش��عبان اإلبراهي��م المدي��ر القائم على 
مخي��م دار رعاي��ة األيت��ام، ال��ذي يض��مّ حص��رًا 
العائ��ات األيتام س��واء ممن استش��هد منهم خال 
الثورة أو ممن فقدوا معيلهم قبل بدء الثورة، قال: 
»يبلغ ع��دد الخيم 121  خيمة، تقطنها 137 عائلة، 

معظمهم م��ن ريف حماه الش��مالي، ويبلغ إجمالي 
عدد األطفال في هذا المخيم 412 طفًا، مقسمين 
إل��ى201  م��ن الذك��ور و211  من اإلن��اث، وهنالك 
106 أطفال ممن هم في سنّ الرضاعة، أمّا العدد 
الكلي لسكان المخيم فهو 750 نازحًا، وهذا المخيم 
حديث التأسيس، تأس��س بتاريخ 20 - 10 - 2013 
وتقوم منظمة )أنقذوا األطفال( الدولية المس��تقلة 

بكفالة المخيم بالكامل.
ف��ي ه��ذا المخي��م مدرس��ة لط��اب المرحلة 
الس��ادس(،  حت��ى  األول  الص��ف  )م��ن  االبتدائي��ة 
ويبل��غ ع��دد طّابه��ا251  طالب��ًا، وتحت��وي عل��ى 
تس��عة معلمي��ن، حي��ث يت��مّ تدّري��س المناه��ج 
التابعة لائتاف الوطني لق��وى الثورة والمعارضة 
السورية، وتتّكفل جمعية )عطاء الخير( بمصاريف 
التعليم والمدرس��ين لمدة س��تة أش��هر من رواتب 
وقرطاسية وحاجات أخرى، وباإلضافة إلى المدرسة 
االبتدائية هنالك أيض��ًا خيمة دعوية يتمّ تدريس 
مادة القرآن الكريم فيها من قبل عدة نسوة بشكل 

طوعي لمن يرغب من أطفال المخيم.
وأكدّ اإلبراهي��م أّن المخيم يخلو من اإلصابات 
بم��رض اللش��مانيا الجل��دي أو أي��ة أم��راض جلدية 
أخرى، بينما هنالك س��تة حاالت إعاقة، خمس��ة منها 
جس��دية والسادس��ة ذهني��ة، وهنال��ك أرب��ع حاالت 
لمصابين يعانون من مرض السكري وسبعة مرضى 
يعان��ون من مرض الضغط، وأدوي��ة هذه األمراض 
غير متوفرة على اإلطاق في مستوصَفي المخيم، 
اللذي��ن تديرهم��ا ممرضت��ان تعتمدان عل��ى كمية 
قليلة من األدوية اإلس��عافية، ويتمّ معالجة الحاالت 
األخرى في مشفى األورينت في أطمة، وأمّا الحاالت 
المس��تعصية فيت��مّ نقله��ا إلى المش��افي التركية، 

ويفتقر المخيم إلى سيارة إسعاف.
وتتكف��ل منظمة )أنقذوا األطفال( بتوفير مياه 
الش��رب، ويتمّ توزيع الماء عبر صهريج كبير يبقى 
في المخي��م لحين نفاد كمية الم��اء، وهنالك أيضًا 
مول��دة كهرباء خاصّة بالمخيم باش��تراك ش��هري 
قيمت��ه 1500 ليرة س��ورية بمعدل عش��ر س��اعات 
يومي��ًا يدفعه��ا الن��ازح، وع��دد المس��تفيدين م��ن 
الكهرب��اء يبلغ س��تين خيمة فق��ط، وتقوم منظمة 
)أي ها ها( بتقديم خمسين ربطة من الخبز يوميًا، 
م��ا عدا يوم الجمعة، وتبلغ حصة كل )5( أش��خاص 
ثاث��ة أرغف��ة يوميًا، حي��ث تقوم بع��ض العائات 
بش��راء م��ا تبقى من حاجته��ا من الخب��ز من قرية 

أطمة على الحدود التركية.
ويحت��وي المخي��م بالكام��ل فق��ط على س��تة 
دورات للمي��اه ويتم حَفر حُفر -ج��ور-  فنّية لكل 
دورة مي��اه، حي��ث يت��مّ تصريف المياه ف��ي العراء 
وه��ذا ما ي��ؤدي إلى مش��اكل أخ��رى منها انتش��ار 
الفئ��ران والجرذان بش��كل كبي��ر، أما األم��ر الجيد 
نس��بيا، فه��و أرضية المخي��م، المفروش��ة بالرمل 
والحص��ى. وهنال��ك حمل��ة كل ثاثة أش��هر لرشّ 
المخيم بالمبيدات من أجل القضاء على الحش��رات 

المنتشرة في المخيم.
أم��ا تجمّع مخيمات أطمة فه��و عبارة عن عدد 
هائل م��ن الخيم تمتدّ على مس��افة شاس��عة من 
الش��ريط الح��دودي م��ا بي��ن تركي��ا وس��ورية في 
قري��ة أطمة، ويبلغ ع��دد المخيم��ات النظامية فيها 
ثاثا وعش��رين، منها )الجزيرة والعربية واألورينت 
والزهور وأبو الليث والزيتون والمهاجرين والوسيم 
واإلحس��ان والفداء والبيان والخليل(، وتحتوي هذه 
المخيم��ات عل��ى حوالي س��تة آالف خيم��ة تقريبًا، 
ومستوصفين مركزيين لجميع المخيمات، وخمسة 
مدارس للتعليم هي )الحكمة وبناة المستقبل وأمّ 

الق��رى والجزي��رة والتوحي��د( وهذه الم��دارس في 
مجمله��ا تقوم بتدريس المناهج المعتمدة من قبل 
االئتاف السوري لقوى الثورة والمعارضة وتدعمها 
ف��ي الغالب منظم��ة )ARC(، وضمن ه��ذا التجمّع 
هنال��ك ف��رن وحي��د ال يغط��ي إال مخي��م الجزيرة، 
ومعظ��م النازحين في هذا التجمّع هم من مناطق 
ري��ف حماه وإدل��ب. منها الصحن وقس��طون وكفر 
زيت��ا وكفر نبودة وحاس وكفر عويد والهبيط ودير 
سنبل وخان شيخون، والعديد من المناطق األخرى، 
وأرضي��ة معظم المخيمات هي ترابية بين أش��جار 
الزيتون، وتنتش��ر العديد من األمراض الجلدية في 

المخيم منها اللشمانيا والحصبة.
توجد ف��ي هذا المخيم مدرس��ة تضم الطاب 
م��ن الص��ف األول االبتدائ��ي حت��ى الصف الس��ابع 
اإلعدادي، ويتألف كادر المدرس��ة من س��تة عش��ر 
مدّرسًا ومستخدمة واحدة وحارسين، تدّرس فيها 
مناهج االئت��اف الوطني، أما الكتب والقرطاس��ية 
وروات��ب المدرس��ين، فتتكف��ل به��ا جمعي��ة )إي��ه 
آر س��ي(، وتض��م المدرس��ة قس��ما خاص��ا ل��ذوي 
االحتياج��ات الخاص��ة، حي��ث أن كل س��بعة منه��م 
له��م مدّرس خ��اص، ويبل��غ عددهم ف��ي المخيم 
21  ش��خصًا، كما توجد دورة لمحو األمية تقام في 
بناء يسمى المركز الثقافي، وقد وصل عدد النساء 
الاتي سجّلن فيه إلى ست وعشرين امرأة، تشرف 
عل��ى تعليمهن معلمتان، وق��د بلغ عدد الطاب في 
المخيم بش��كل إجمالي 500 تلميذ، مقسمين على 
كافة المراحل. مثًا، عدد تاميذ الصف األول فقط 

75 تلميذًا.
ويحت��وي المخي��م على مس��توصف مكون من 
أربع غرف عامّة وغرفة خاصّة بالنس��اء، باإلضافة 
إل��ى صيدلية )هي لألس��ف غير مفعّل��ة(، وهنالك 
غرف��ة خاص��ة بمنظم��ة )أطباء ب��ا ح��دود(، التي 
تُعن��ى بتقدي��م اللقاح��ات إل��ى األطف��ال، وتعنى 
أيض��ًا بتقدي��م اإلحصائي��ات لألم��راض الوبائي��ة، 
وهنال��ك عدد م��ن األطبّ��اء المتطوعي��ن يقومون 
بإجراء معاينات للنازحين لمدة يومين في األسبوع، 
كم��ا يوجد مخف��ر يتألف عناصره م��ن بعض رجال 
المجلس العس��كري التابع للجيش الس��وري الحرّ، 
ويبلغ تعداد عناصره عش��رة عناصر، باإلضافة إلى 
رئيس المخفر، حيث يتولى عناصر المخفر تنظيم 
توزيع اإلغاثة والماء ويتناوبون على الحراس��ة في 
المخيم ليًا، أمّا الخافات التي تنش��ب في المخيم 
بي��ن النازحين أنفس��هم، فيت��مّ حله��ا بالتراضي 

وبإجماع كبار ووجهاء المخيم.
الم��اء  بتوفي��ر   )Midical( منظم��ة  وتتكف��ل 
الصالح للش��رب للنازحين، حيث تق��دّم 24 برميًا 
من الم��اء لكل40  أس��رة نازحة، وهنالك مش��روع 
لبن��اء خ��زان في المخي��م لكنّه لم ينج��ز بعد، أمّا 
بالنس��بة للص��رف الصحي ف��ي المخي��م، فهنالك 
مرحاض واحد لكل عش��رين ش��خصًا، وتوجد عشر 
مولدات في المخيم، واالشتراك الشهري هو 2000 
ليرة س��ورية، وتتم التغذية بالكهرباء من الس��اعة 
الخامس��ة عص��رًا حتى الثانية عش��رة لي��ًا، ما عدا 
يومي��ن تت��م التغذية فيهم��ا نهارا م��ن أجل أعمال 

الغسيل.
بالنس��بة لألح��وال المعيش��ية، معظم ش��باب 
المخيم يحاولون العمل مع الهيئات والمنظمات غير 
الحكومي��ة، اإلغاثية منها والطبّية، وهنالك العديد 
أيضًا ممن يعملون في حمل ونقل المواد عبر معبر 

أطمة الحدودي.
وقال إبراهيم حجازي المش��رف على العاملين 
ف��ي مخي��م أطم��ة ويعمل م��ع منظمة )أطب��اء با 
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حدود(، إن مخيم الجزيرة يعاني وغيره من تجمعات 
مخيمات أطمة، من م��رض الحصبة، حيث أنّه تمّ 
تس��جيل إصابة أكثر م��ن %30 م��ن النازحين بهذا 
الم��رض ف��ي الع��ام 2013، وإضاف��ة إل��ى مرض 
الحصبة، هناك انتش��ار لمرض اللش��مانيا الجلدي 

بنسبة قريبة من نسبة مرض الحصبة.
المخيم��ات  عش��رات  وج��ود  إل��ى  إضاف��ة 
»النظامية« في عموم محافظة إدلب، هنالك مئات 
من نقاط التجمّع العش��وائية، أو م��ا اصطلح على 
تسميتها المخيمات العش��وائية، والتي تحوي أيضًا 
مئ��ات اآلالف من النازحين، القادمين من محافظات 
ومناطق مختلفة، على رأس��ها حمص وحماه وريف 
إدل��ب، وخ��ال عملية مس��ح لريف إدل��ب، تبيّن أّن 
النس��بة الس��احقة من هذه المخيم��ات تتواجد في: 
معص��ران وجرجن��از والحراك��ي وآف��س وس��راقب 
وطع��وم وتفتن��از وأبي��ن وس��لقين وكفرتخاري��م 
وح��ارم وس��رمدا والدان��ا ودي��ر س��نبل والرويح��ة 
وش��نّان والب��ارة وبلي��ون وكنصف��رة، وجميع هذه 
التجمع��ات العش��وائية اعتمدت على ط��رق عديدة 
للسكن. منهم من اعتمد على بعض الخيم العادية، 
ومنه��م من فضّ��ل العيش في أماك��ن عامّة مثل 
الم��دارس، ومنه��م من اختار العي��ش بين األماكن 
األثري��ة القديمة، والافت ف��ي تجمعات النزوح في 
ريف إدلب، أّن هنالك مئات العائات ممن يعيش��ون 
في كهوف بعضها يعود تاريخها إلى آالف الس��نين، 
وبعضها تمّ حف��ره حديثًا، وذلك خوفًا من القصف 
والموت الذي ظ��ّل ياحقهم حتى في األماكن التي 

نزحوا إليها.
وتفتق��ر مخيمات جب��ل الزاوي��ة، ومنها مخيم 
س��رجيا، إلى أية خدمات صحية م��ن أي نوع كان، 
فهو ال يحتوي على نقطة طبّية أو س��يارة إس��عاف 
أو حتى على طبيب أو ممرض، حيث أّن أقرب نقطة 
للع��اج تقع في قرية البارة، التي تبعد عن المخيم 
مس��افة خمس��ة كيلومترات، وقد تمّ تسجيل أكثر 
من )30( حالة من مرض اللش��مانيا الجلدي، وتتمّ 
أيضًا معالجتها في مس��توصف قرية البارة، إضافة 
إلى حاالت عديدة ألمراض جلدية أخرى، إضافة إلى 
انتشار مرض اإلسهال، وبعض األمراض التنفسية 
األخ��رى، بس��بب الرطوب��ة العالي��ة ف��ي الكهوف، 
وهنالك ع��دة حاالت إلعاقات ذهني��ة، وحالة واحدة 
من ش��لل األطراف الس��فلية، وجميعها ال تتلقى أي 
دع��م أو رعاي��ة صحّية، إضاف��ة إلى وج��ود أربعة 
أش��خاص يعانون من مرض القلب، وثاثة يعانون 

م��ن الضغط وثاث��ة من الس��كري، وجميعهم كما 
اآلخرون محرومون من العناية الطبّية أو الصحّية.

في ه��ذا المخيم تحدي��دًا يوجد أكث��ر من مئة 
طف��ل مم��ن هم في س��نّ التعلي��م، ولك��نّ العدد 
الفعل��ي لألطف��ال الذي��ن يذهب��ون إل��ى مدرس��ة 
كفروم��ة ه��م عش��رة أطفال فق��ط، م��ع العلم أّن 
المدرسة تبعد عن المخيم مسافة سبعة كيلومترات 
تقريب��ًا، ويتمّ نقلهم بواس��طة الدراج��ات النارية، 
ويضطرون في أحايين كثيرة إلى الذهاب سيرًا على 
األق��دام، أمّا طبيع��ة المناهج التي يتمّ تدريس��ها 

هناك، فهي نفس مناهج النظام السوري.
ول��م تدخ��ل إل��ى المخي��م، بحس��ب النازحين 
واألهالي، أي جمعية إغاثية من ش��هر كانون األول 
2013، حي��ث كانت هنالك منظمة بولندية اس��مها 
)ABD( تتكف��ل بالعديد من الخدم��ات في المخيم، 
مث��ل توفي��ر الم��اء، وكان هنال��ك أيض��ًا مش��روع 
»غول«، وهي ش��ركة إغاثية تُعنى بتقديم الدعم 
اإلغاث��ي والمالي للنازحي��ن داخلي��ًا، باإلضافة إلى 
جمعية »بس��مة أمل« التي كانت تمرّ على المخيم 
كل فترة، وعدة هيئات إغاثية سورية، أمّا بالنسبة 
للم��اء فيت��مّ تقدي��م )24( برميل يومي��ًا، فهنالك 
خمس��ة خزان��ات للمي��اه مصنوعة م��ن الحديد من 
دون أيّة ع��وازل، وبالتالي فإنّه��ا تصل إلى درجة 
عالي��ة جدًا ف��ي الصيف، وبالنس��بة للخبز فهو غير 
متوفر أبدًا في المخيم، حيث يتمّ تأمينه من الفرن 
المتواجد في قرية ح��اس، والذي يبعد عن المخيم 
مس��افة )10( كيلومترات، وس��عر الربط��ة 45 ليرة 
س��ورية، ويتمّ جلبه عن طري��ق الدراجات النارية، 
أمّ��ا الكهرباء فه��ي غير متوفرة ف��ي المخيم على 
اإلطاق، ويعاني المخيم من انتشار كبير لألفاعي 
والعق��ارب التي تعي��ش بين األحج��ار، وخاصة في 

فصل الصيف.
ويقوم بعض النازحين بجمع األعشاب البريّة 
ف��ي المخيم، لاس��تخدام الطبّ��ي والغذائي، حيث 
تباع بأس��عار ال بأس بها، مث��ل الزعتر البري ونبتة 
الزوف��ة ونبتة العصلج، وبع��ض النازحين اآلخرين 
يقومون بتربية المواشي، ويقومون ببيع منتجاتها، 
أمّا النس��بة الس��احقة من النازحين فهم عاطلون 

عن العمل بشكل كامل.
الوضع األمني في المخي��م صعب جدًا، بخاف 
المخيم��ات الموج��ودة ف��ي تجمّع��ات أطم��ة، فهذا 
المخي��م يتعرض أحيانًا لقصف ق��وات النظام، أمّا 
الخاف��ات والمش��اكل الش��خصية األخ��رى، فيتمّ 

حّلها بالتراضي بين سكان المخيم ومن قبل الكبار 
والوجهاء، وف��ي أحيان أخرى يتم التوجه إلى مخفر 

كفرومة من أجل حل النزاعات بين النازحين.
العش��وائية  المخيم��ات  أوض��اع  وتتش��ابه 
الت��ي اس��تعرضها التقري��ر، مثل مخيم��ات الخربة 
وشنشراح، وتلمنس، وبلدة كنصفرة، التي تشتهر 
بالكه��وف المنتش��رة ف��ي البلدة، حي��ث كان يهرب 
إليه��ا المواطن��ون مع النازحين في ح��االت القصف 
التي كانت تش��نّها قوات النظ��ام، وتعتبر كنصفرة 
أق��ل بلدة تحت��وي عل��ى نازحين، بس��بب تعرضها 
عشرات المرات لقصف قوات النظام، ولكن ذلك لم 
يمنع من توافد النازحين إليها، وعيش��هم في بيوت 
ألهالي البلدة، ممن تركوا منازلهم وذهبوا للعيش 
في المخيمات التركية، وفي بلدة كنصفرة، هنالك 
أكث��ر من )300( طال��ب، بما فيهم أبن��اء النازحين، 
محرومون من التعليم، وتحاول المنظمات اإلغاثية 
تدارك هذه المش��كلة، وبحسب الناشط عبد الرزاق 
الخليل فقد تمّ تس��جيل عدة حاالت لشلل األطفال 

قبل بدء حملة التلقيح فيها.
تق��ع محافظة إدلب ش��مال س��ورية، وتش��ّكل 
باإلضافة إلى حلب بوابة س��وريا الش��مالية باتجاه 
تركيا وأوربّا، وتبلغ مس��احتها 6100 كم2، يحدّها 
م��ن الش��مال ل��واء اإلس��كندرون )إقلي��م هات��اي( 
ومن الش��رق محافظة حلب، وم��ن الغرب محافظة 
الاذقية ومن الجن��وب محافظة حماه، وهي تحتّل 
المرتب��ة الثامن��ة في س��وريا بالنس��بة للمس��احة، 
ووف��ق آخر إحصاء رس��مي ت��مّ إج��راؤه، فقد كان 
عدد س��كانها يبلغ حوالي الملي��ون والنصف مليون 
نس��مة، وهذا الرقم تغيّر كثيرًا بعد اندالع الثورة، 
فقد نزح مئات اآلالف من س��كان المحافظة نفسها، 
ولك��ن بالمقاب��ل نزح إليه��ا أيضًا مئ��ات اآلالف من 
محافظات أخرى، وخاصة إلى ريفها الشمالي، الذي 
يعجّ بعش��رات مخيمات النزوح القريبة من الحدود 
التركي��ة، النظامي��ة منها والعش��وائية، وتعدّ إدلب 
واحدة من بين المحافظ��ات التي تعرّضت لهجمات 
شرس��ة من قب��ل قوات النظ��ام، حيث وث��ق مركز 
التوثيق استشهاد أكثر من 10.200 شخص على يد 
قوات النظام، منه��م أكثر من 7 آالف مدني، قضوا 
بأش��كال مختلفة من أن��واع القتل، وق��د أدّى ذلك 
إلى لجوء كثير من س��كانها إلى المخيمات التركية، 
وفضّل مئات اآلالف اآلخرين العيش في المخيمات 
الداخلي��ة، جنب��ًا إلى جنب م��ع نازح��ي المحافظات 

األخرى، وعلى رأسها حماه وحمص.

أحد مخيمات ريف إدلب | تشرين الثاني 2013
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�ملركزي ي�ستعد لطرح عملة بحلة جديدة
وخماوف �لت�سخم حتوم يف �لأفق

وظائف �جلهات �لعامة فقط لذوي »�ل�سهد�ء«

   أنليل فارس - دمشق

كث��ر الحدي��ث خ��ال األي��ام األخي��رة، عن 
انعكاس��ات ع��زم مص��رف س��وريا المرك��زي، 
طرح ورقة نقدية جديدة في الس��وق، من فئة 
الخمسمئة ليرة سورية، بحلة جديدة ذات طابع 
روسي، على االقتصاد السوري، في وقت سرت 
فيه إشاعة عن نية المصرف طرح ورقة نقدية 

من فئة األلفي ليرة.
واختلفت اآلراء حول انعكاسات هذا الطرح 
عل��ى االقتصاد الس��وري، بين مح��ذر من رفع 
مع��دل التضخ��م ال��ذي يق��دره المتفائل��ون ب� 
%150 والمتش��ائمون ب��� %200، وآخ��ر مك��رٍر 
مبررات المركزي على أنه عملية تبديل للعملة 

وليس زيادة للكتلة النقدية.
وأت��ى إعان حاك��م المركزي، ط��رح ورقة 
نقدية جديدة من فئة 500 ليرة سورية، إصدار 
2013 في التداول خال األيام القليلة القادمة، 
بينما تس��ري إش��اعة نية المركزي طرح ورقة 

نقدية من فئة 2000 ليرة.
وكان حاكم المركزي قال إنه س��يتم تداول 
األوراق النقدي��ة الجديدة بالت��وازي مع األوراق 
النقدية المتداولة حالي��ا، لفترة زمنية يحددها 
المص��رف، وم��ن ثم يتم س��حبها م��ن التداول 
تدريجي��ا، الفت��ا إلى أن ط��رح الورق��ة النقدية 
الجدي��دة يأتي في إطار اإلص��دار الجديد، الذي 

بدأ به المركزي اعتبارا من منتصف 2010.
وقال ربيع، محلل اقتصادي، ل�"س��وريتنا"، 

إن "المرك��زي إذا ط��رح ورقة الخمس��مائة ليرة 
بتصميم جديد لن يكون له تأثير في رفع معدل 
التضخم أو زيادة قدرة المواطن الش��رائية عبر 
زي��ادة الكتل��ة النقدي��ة، كما يس��وقه البعض، 
بش��رط أن يلت��زم المصرف المركزي بس��حب 
العمل��ة القديم��ة م��ن ذات الفئ��ة م��ن التداول 

بشكل كامل".
وأض��اف أن "المص��رف المركزي س��بق أن 
غيّ��ر أوراقا نقدية من فئة ال���50 و100 و200 
لي��رة ع��ام 2011، في حين س��بق أن اس��تبدل 
فئات الخمس ليرات والعشر ليرات بقطع نقدية 
حديدي��ة، وأصدر فئة ال���25 ليرة أيضا كقطعة 

نقدية حديدية".
ولفت إل��ى أن "الليرة الس��ورية تعاني من 
أسوأ أيامها، بعد فقدانها جزءا كبيرا من قيمتها 
الش��رائية، وارتف��اع مع��دل التضخ��م إلى نحو 
%200، في ظل توقف اإلنتاج والصادرات، وقلة 
العرض لصالح الطلب، ما ساهم في انخفاض 

سعر صرف الليرة".
م��ا س��بق يش��كل ضغوط��ا  وتاب��ع: "كل 
عل��ى العملة الس��ورية، في وق��ت ال تظهر فيه 
في األف��ق أي حلول، م��ا يهدد بازدي��اد الوضع 
س��وءا، لدرج��ة االنهي��ار، وخاص��ة إذا اختلفت 
السياس��ات الدولية، ولم يعد النظام قادرا على 
تأمي��ن المس��اعدات التي يتلقاها م��ن حلفائه، 
األم��ر الذي يج��ب أن يتنب��ه له الس��وريون، إذ 

إن مس��تقبلهم ف��ي خطر، ويج��ب عليهم وقف 
القت��ال، والتوافق حول إدارة الب��اد وبناء دولة 

القانون والمؤسسات".
وح��ذر ربيع م��ن "أي إج��راءات ت��ؤدي إلى 
زيادة التضخم، في ظل تدهور حالة السوريين 
المعيش��ية، إضاف��ة إل��ى التكلف��ة العالية التي 
س��تتحملها األجي��ال القادم��ة، للتخل��ص م��ن 
س��وء الوض��ع االقتص��ادي، والدي��ون الداخلية 

والخارجية".
يش��ار إل��ى أن العمل��ة الجديدة، س��تحتوي 
عل��ى تثقي��ب مجهري، إذا أمس��كها الش��خص 
وق��ام بتوجيهها عل��ى الضوء يجد فيه��ا تثقيبا 
مجهري��ا أو تخريم��ا، باإلضاف��ة إل��ى ج��زء من 
الصورة الموج��ودة عليها ال يمك��ن تصويرها، 
وإن تم ذلك يظهر مشوشا، وميزات أخرى مثل 
الطباعة النافرة وميزات األلوان المتغيرة والحبر 

المتغير، بحسب حاكم المصرف المركزي.
من الجدير ذك��ره، أن طرح الورقة النقدية 
الجديدة للت��داول، بحاجة إلى مرس��وم خاص، 
وهذا يقتضي أن يقوم المركزي بطرح مشروع 
المرس��وم أمام اللجنة االقتصادية في رئاس��ة 
مجلس وزراء النظ��ام، للموافقة عليه، لتقترن 
توصية اللجنة بموافقة رئيس "مجلس الوزراء" 
ليرفع المرس��وم بعدها إلى رئاسة الجمهورية 
إلص��داره، حتى تكون الورق��ة النقدية الجديدة 

قيد التداول.

مع تزايد أعداد القتل��ى بين صفوف القوات 
النظامي��ة، يب��دو أن ع��بء توظي��ف ذويهم في 
الجه��ات العامة، والت��ي ألزم النظام نفس��ه بها 
كن��وع م��ن التعوي��ض، ق��د ازداد، حي��ث طل��ب 
مجلس الوزراء م��ن الجهات العامة عدم اإلعان 
ع��ن مس��ابقات توظي��ف، وااللت��زام بمش��روع 

توظيف ذوي الشهداء.
وحي��ث أفادت صحيفة "الوطن" المقربة من 
النظ��ام، ف��إن رئاس��ة "مجلس ال��وزراء" وجهت 
تعميم��ا للجه��ات العامة ف��ي الدول��ة، قالت فيه 
إن��ه "والتزام��ًا بواج��ب إيجاد ف��رص عمل لذوي 
الش��هداء، وحرصًا عل��ى االس��تفادة من فائض 
العمال��ة المتوف��رة ل��دى الش��ركات المتعثرة أو 
المتوقف��ة عن العم��ل، فإنه يطلب م��ن الجهات 
العام��ة كاف��ًة، موافاة رئاس��ة مجل��س الوزراء 
باحتياج��ات ال��وزارات والجهات التابع��ة لها، من 
العمالة المؤقتة، وفقًا للمؤهات المطلوبة لدى 

تلك الجهات".
وأضاف التعميم أن رئاس��ة الوزراء س��تقوم 
برفد الجهات العام��ة بالعمالة المطلوبة، ضمن 
إطار مش��روع توظيف ذوي الش��هداء، الفتة إلى 
أهمية االستفادة من العمالة الفائضة، المتوفرة 

لدى الشركات المتعثرة أو المتوقفة عن العمل.
ورأى خال��د، باح��ث اقتص��ادي ف��ي حدي��ث 
ل�"لس��وريتنا"، أن "الحكوم��ة تعاني من ضغوط 
كبي��رة في الجان��ب اإلنتاج��ي، والموظفون في 

مؤسس��اتها مكدس��ون جراء توق��ف العديد من 
المؤسسات والمديريات عن العمل جراء األحداث 

التي تشهدها الباد".
وتابع "إنها حملت نفس��ها أعباء إضافية عبر 
سياسات التوظيف التي انتهجتها خال السنوات 
الث��اث الماضي��ة، ففي حي��ن كان القطاع العام 
يتقل��ص، كانت تح��اول أن تمتص أكبر قدر من 
العاطلين عن العمل، وخاصة المهنيين وحاملي 
الش��هادات الثانوي��ة وما دون، ف��ي محاولة منها 
إلبعاده��م ع��ن الش��ارع المناوئ له��ا، وربطهم 
برغيف الخبز، الذي أعتقد أنه كان سببا هاما لما 

حدث في الباد".
وبين أن "الس��وريين في مجملهم يفضلون 
العم��ل في القطاع الع��ام، رغم انخفاض أجوره 
عل��ى القط��اع الخ��اص، لم��ا يؤمن��ه األول من 
عامل أمان واس��تقرار، يغيب عن الثاني بس��بب 
عاقات الفس��اد وعدم تطبي��ق القانون، فيكون 
العامل في القطاع الخ��اص عرضة إلى الفصل 
التعس��في دون أي ضامن لحقوق��ه، أو تأمين أو 
تعويض عن الس��نوات الت��ي قضاها في خدمة 

مؤسسته".
ولف��ت إلى أن "الموظفين اليوم هم أس��رى 
رغيف الخبز، ال��ذي أتقن النظام فن اللعب فيه، 
وهم أش��به بالمحاصرين ولو كان بش��كل آخر، 
فإن قدمت فروض الطاعة العمياء واستس��لمت 
إلرادت��ه، منح��ك فتات تمنع عن��ك الموت، وذلك 

ألن متوس��ط األجر الش��هري للموظ��ف نحو 15 
أل��ف ليرة، ف��ي حين يحت��اج المواطن الس��وري 
ليحص��ل على احتياجاته األساس��ية نحو 90 ألف 

ليرة شهريا". 
وأض��اف أن »النظ��ام من��ذ عقود يس��تخدم 
التوظيف ضمن سياسة إفقار المجتمع، في ظل 
غي��اب الفرص البديل��ة وتطوير قط��اع اإلنتاج، 
فأتى العمل في القطاع العام، بديا عن التنمية 
الحقيقي��ة، وهذا واض��ح في المحافظ��ات كافة 
م��ا عدا دمش��ق وحلب، على اعتب��ار أنهما مركز 
الرساميل السورية، أما في محافظات دير الزور 
أو الاذقية أو الس��ويداء، فقد غيب النظام عنها 

أي نوع من التنمية«.
وتابع "ذلك تس��بب في إنتاج عدة مش��كات 
كالبطالة المقنعة، والهدر والفساد والمحسوبية، 
وغيره��ا من سياس��ات النهب، ما أنه��ك القطاع 

العام، وأدى إلى تخسيره" 
ورأى خال��د أن "س��وريا الي��وم بحاج��ة إلى 
اس��تنهاض قدرات ش��عبها، وزجها ف��ي معركة 
إنتاج كب��رى، تكون بظل حكومة وطنية نظيفة 
اليد، وذلك يحتاج إلى إعادة هيكلة المؤسس��ات، 
ما يضم��ن العمل الفاعل بحس��ب االختصاص، 
إضافة إل��ى تطوير الكوادر البش��رية، بالتوازي 
مع مكافحة الفس��اد والهدر، المش��روط بتفعيل 

رقابة المجتمع المدني واإلعام".
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�أطفال لجئون �أفقدتهم �حلرب �آبائهم

  مها الخضور

حس��ب تقرير ص��ادر عن المفوضي��ة العليا 
لاجئي��ن بعن��وان " مس��تقبل أطف��ال س��وريا 
الاجئين" فإن حوالي 70000 عائلة س��ورية في 
لبنان واألردن قد فق��دت األب او األم على األقل 
وأكث��ر م��ن 3700 طف��ل قد ن��زح إل��ى البلدين 
المذكورين ولم يصحبه أحد. وخال س��تة أشهر 
فقط قدم 741 طفا إلى مش��افي لبنان للعاج 
م��ن جراحهم وجميعه��م فقدوا أبويهم بس��بب 
الحرب. ال شك أن هذه األرقام صادمة جدًا إذا ما 
أخذنا بعين االعتبار أن هناك اآلالف من األطفال 
الس��وريين الذين يتمتهم الح��رب القذرة وألقت 
بهم في أصقاع األرض ولم يجدوا من يسجلهم 
في س��جات المفوضية أو يضمد جراحهم التي 

لن تندمل مدى الحياة.
لقد أس��فر الص��راع الدموي ف��ي الباد عن 
تف��كك كبير جدًا ف��ي العائات الس��ورية، حيث 
نزحت مجتمع��ات بأكملها وتفرقت أعداد ضخمة 
داخل س��وريا وخارجها. ولم يع��د خافيًا على أي 
إنس��ان أن أكثر من 2،5 مليون س��وري أصبحوا 
الجئين في دول أخرى م��ن العالم. وعندما تقرأ 
التقاري��ر التي أجمعت عل��ى أن حوالي %52 من 
الاجئين هم من األطفال يمكنك أن تتخيل عدد 
األطف��ال الذين اضطروا للنزوح غير مصحوبين 
بذويه��م إما بس��بب االعتقال أو الوفاة. يس��طر 
هؤالء األطفال صفحة جديدة من مأس��اة شعب 
ش��رده الخوف من الموت والتعذيب والذل ليلقي 
به عل��ى أرصفة الم��دن الغريبة وف��ي حدائقها 
يأكل ما يرميه إليه بعض المارة ويلتحف السماء 

ليًا ويحلم بوطن كان.
بع��د قدومي م��ع عائلت��ي إلى تركي��ا بأيام 
قليلة كنت أغبط نفس��ي كل يوم أني استطعت 
الخروج بأطفالي س��المين م��ن رصاصة قناص 
أو قذيف��ة ه��اون. ول��م تم��ر بضعة أي��ام حتى 
اكتش��فت أن لي��س كل م��ن ف��ر م��ن الح��رب 
يمك��ن اعتباره من الناجين. فق��د رأيت األطفال 
يتس��ولون نه��ارًا وينام��ون عل��ى األرصفة في 

مدين��ة اس��كندرون. ولربما لخص��ت قصة أحمد 
بعض معاناة الكثيرين. خرج هذا الطفل برفقة 
والدته وإخوته الثاثة بعد مقتل األب في دمشق 
وش��اء القدر أن يصلوا مع جم��وع الزاحفين نحو 
الش��مال إلى تركيا. وهنا اس��تجمعت األم قواها 
وق��ررت أن تس��افر بأوالده��ا إل��ى بل��د أوروبي 
وبالفعل قدمت كل ما تملكه وكل ما استطاعت 
اس��تدانته من أقربائها بين ي��دي أحد المهربين 
ولك��ن المبلغ لم يكن كافي��ًا للجميع فكان عليها 
ت��رك أحد أفراد العائلة هن��ا. وبعد تفكير عميق 
ق��ررت الذهاب إلنق��اذ ثاثة أبن��اء وتركت أحمد 
لدى بعض األصدقاء ريثما تس��تطيع لم شمله. 
لك��ن القدر ل��م يكن بصف الصغي��ر فاألصدقاء 
سافروا بدورهم ليترك الصبي ذي الثاث عشرة 
سنة با مأوى أو نقود. وعندما سألته عن والدته 
س��حب قبعته الت��ي كان يرتديها مح��اواًل إخفاء 
عينيه ثم أجاب: "ال أعرف أين هي وإخوتي اآلن.. 
حتى أني لس��ت متأكدًا إن كان��وا ال يزالون أحياء 
أم ال..اشتقت إليهم كثيرًا حتى أني لم أعد أفكر 

بمقتل أبي وإنما بهم فقط". 
المناف��ي ينش��أ عش��رات اآلالف م��ن  ف��ي 
األطف��ال الس��وريين دون آبائهم وال يجدون من 
يقدم لهم أية رعاية. فهم ال يفكرون بالمدارس 
جيله��م،  أبن��اء  كباق��ي  باللع��ب  يحلم��ون  وال 
وإنم��ا اضمحلت أحامه��م لتصبح بيت��ا يأويهم 
وش��خصا يمد لهم ي��د العون وعندم��ا يطمعون 
لربم��ا تجرأوا عل��ى الحلم بع��ودة ذويهم. إنهم 
يلخصون عارنا نحن البش��ر أينما كنا، ويدفعون 
بنا للتفكي��ر مليًا بالمجتمع الدول��ي والمنظمات 
اإلنس��انية والمعارض��ة الس��ورية. فه��ل يعقل 
أن تغص فن��ادق ومقاهي مدين��ة عنتاب يوميا 
بمئات المؤتمرات واالجتماعات وورش��ات العمل 
الت��ي تقيمه��ا المعارض��ة الس��ورية مس��تفيدة 
من األم��وال التي تقدمها الجه��ات المانحة على 
أنها مس��اعدات للشعب الس��وري، وعلى مقربة 
شديدة من تلك الفنادق والمقاهي يتكوم فقراء 

السوريين وضعفائهم بالمئات؟ 
ثاثة أطفال إخ��وة أكبرهم لم يبلغ الرابعة 
عش��رة، يعيش��ون ف��ي إح��دى حدائ��ق عنتاب، 
يتس��ولون لقمة عيش��هم. يمر به��م الكثيرين 
من نش��طاء الثورة وق��د يلقون إليه��م بقطعة 
نق��ود أحيانًا. س��ألت يامن األخ األكب��ر عن رأيه 
بالس��وريين الذين يراهم في الحديقة فاكتفى 
بنظرة لوم ردًا على س��ؤالي، وعندما سألته عن 
عائلته أجاب: "كان لنا بيت جميل في مدينة حلب 
وكان أب��ي يعمل نجارًا، وكان��ت أمي جميلة جدًا 
وحنونة ولكنهما توفيا بسبب القصف على حينا، 
بعدها جئنا إلى تركيا م��ع جيران ولكننا افترقنا 
عن��د الح��دود التركية ول��م نعرف أي��ن ذهبوا." 
إن هؤالء األطفال ليس��وا س��وى عينة من حالة 
التش��رد التي يعيش��ها ع��دد كبير م��ن األطفال 
السوريين. يحملون في قلوبهم الصغيرة مأساة 
ش��عب وحكايات ل��م تحكها له��م أمهاتهم يومًا. 
وعندما س��ألت يامن ع��ن أخويه أجاب بكل فخر: 
"أن��ا أحاول حمايتهما" ثم ش��عرت بخوف الصبي 
من مس��تقبل لربما يكون أش��د قس��وة مما رأى 
حين ق��ال: "أصبحن��ا بمفردنا فجأة، لن أس��امح 

نفسي أبدًا إن حدث لهما أي مكروه".
 وعلى الرغم من اس��تمرار ارتكاب الفظائع 
الوحشية في س��وريا بشكل يومي بل وفي كل 
لحظ��ة، إال أن المجتم��ع الدول��ي ال ينتبه إال عند 
الحدي��ث عن أس��لحة كيماوي��ة أو لربم��ا تحدث 
طويًا عن ش��حنة مس��اعدات غذائية. إن سوريا 
تحت��اج من المجتمع الدولي، إلى جانب اإلس��راع 
في تقديم المساعدات اإلنسانية وإحال السام 
كأولوية أن يتذكر إنسانية هؤالء السوريين من 
ضحايا االعتداءات الوحشية عليهم حتى ولو بدا 
من الصع��ب تمييز صورهم بوضوح في ظل ما 
نس��جه دخان الحرب من ضباب كثيف بات أش��به 
بالكفن. إلى متى سيبقى العالم المتمدن يغض 
الطرف عن قضايا الس��وريين.. ثم يس��تمر في 

ادّعاء مدنيته!.

عائلة سورية في األردن فقدت معيلها
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»هلل واألكن��اف« ه��ذا هو آخر ش��عار رفعه 
الفلس��طينيون ف��ي مخي��م اليرم��وك بجن��وب 
العاصم��ة دمش��ق، تحي��ة لكتائ��ب أكن��اف بيت 
المق��دس التي قالت إنها نجحت في طرد تنظيم 
الدولة اإلسامية في العراق والشام من المخيم، 
بع��د ليلة ش��هدت أعنف االش��تباكات ف��ي داخل 
اليرموك يوم الخميس الماضي السابع عشر من 
تم��وز، كتائب أكن��اف بيت المق��دس التي تضم 
عناص��ر فلس��طينية فق��ط، والت��ي وقعت على 
اتف��اق تحيي��د المخيم الذي لم ينف��ذ بعد، قالت 
إنه��ا قامت بفتح معركة على الدولة اإلس��امية 
بع��د أن قض��ى » أبو الخي��ر الخطيب« برصاص 
مس��لحي التنظيم أمام جامع فلسطين، األكتاف 
ل��م تعلن م��ا إذا كان الخطيب ضم��ن معركة أم 
ال حين مصرعه، فيما اتهمها آخرون بأنها قامت 
بذلك إرض��اء للجبهة اإلس��امية الت��ي يقودها 
زهران علوش والذي كان قد أعلن بدوره معركة 
ض��د تنظيم الدولة قبل حوالي األس��بوعين من 

اآلن.
قب��ل المعرك��ة الت��ي ال يُظن أنها حس��مت 
رغ��م أن تنظي��م الدول��ة غ��ادر مح��اور المخيم 
بالفع��ل، كان اليرموك وال ي��زال ينتظر تطبيق 
اتفاقه الخ��اص بتحييده وفت��ح معابره وإطاق 
س��راح معتقلي��ه، األم��ر متوقف اليوم بحس��ب 
ناش��طين في داخله وخارجه، على تطبيق البند 
األخي��ر والخ��اص بقيام س��تين عنص��رًا من أي 
تشكيل كانوا بتسليم أنفسهم لفرع فلسطين، 
لك��ن الخوف من االعتقال وع��دم الثقة بالنظام 
يجع��ل تطبيق هذا البند يتأخر حتى اآلن، ففيما 
أقدم أكثر من نصف العدد على الخطوة، ال يزال 
من الصعب إقناع النصف اآلخر بالقيام بالخطوة 
التي قد تكون انتحارية في نظر الكثيرين، فيما 
نجح ناش��طون بإقناع خمسة ش��بان أثناء إدخال 
المس��اعدات إلى المخيم بتسليم أنفسهم وفق 
ضمان��ات قال��وا إنه��م تلقوها من الفرع س��يء 

الصيت.
بالمقارنة بين رئيس الفرع القديم س��هيل 
رمضان ورئيس��ه الجديد ياس��ين ضاحي، يعتبر 
من تحدث��وا لس��وريتنا أن األخي��ر بمثابة ماك 
بالنس��بة ل��ألول، فيم��ا ال ي��رى الفلس��طينيون 

المعني��ون مباش��رة بش��ؤون اليرم��وك وأحداثه 
المأساوية خال عاميين من اآلن سهيل رمضان 
س��وى عميًا حتميًا للموس��اد، من خال إصراره 

على تدمير المخيم وحصاره.
ف��ي الثامن من تموز بدأت إس��رائيل بش��ن 
ح��رب جديدة على قط��اع غزة، ص��دى المعركة 
وص��ل إلى اليرم��وك ف��ي ذات الوق��ت التي بدأ 
في��ه ناش��طون وأطب��اء يح��ذرون م��ن ظه��ور 
أمراض مزمنة في داخ��ل اليرموك كالتيفوئيد، 
حي��ث أعلن اله��ال األحمر الفلس��طيني أن عدد 
الح��االت المصابة بحم��ى التيفوئي��د في مخيم 
اليرم��وك قد تجاوز المئة حال��ة موثقين مخبريًا 
خال أربعين يومًا، مش��يرًا إلى حاالت س��ريرية 
تحتاج إلى المتابعة، فيما وردت أنباء عن انتشار 
الحم��ي المالطية واليرقان كذلك، ومع هذا خرج 
الفلس��طيني في مظاهرات يؤكد فيها تضامنه 
مع غزة التي تش��اركه الم��وت والحصار، وتبادل 
الفلس��طينيون في اليرموك وغزة الرسائل عبر 
مواقع التواصل االجتماعي وحمّلوا الصور التي 
يرفع��ون فيه��ا الافتات التي تش��د أزر بعضهم 

بعضا.
الح��رب على غ��زة، أدخلت النظ��ام في حرج 
جدي��د ال يحتاجه اآلن، فالمقاومة الفلس��طينية 
الت��ي تقوده��ا حرك��ة حم��اس في غ��زة جعلت 
دمش��ق التي طالما هاجم��ت حماس طوال ثاث 
س��نوات ماضي��ة واتهمته��ا بالتحري��ض ضدها 
وحف��ر األنفاق على أراضيها لمس��اعدة مقاتلي 
المعارض��ة، تقف حائرة، فمع اللحظة المناس��بة 
إلع��ادة االس��تثمار ف��ي القصي��ة الفلس��طينية 
ل��م تس��تطع دمش��ق أن تعل��ن موقف��ًا واضحًا 
وداعم��ًا لغ��زة، زاد من حرجه��ا أن من يوصفون 
بالمواليين األشداء للنظام أظهروا شماتة تصل 
إلى حد التش��في الش��ديد بالقصف اإلسرائيلي 
على القطاع، لكن دمشق قررت في النهاية ومع 
الي��وم الثان��ي للهجوم اإلس��رائيلي فتح قنواتها 
اإلعامية لتغطية الحرب مس��تبدلة اسم حركة 
المقاومة اإلس��امية حم��اس بمصلح أكثر راحة 
له��ا وه��و الفصائ��ل الفلس��طينية المقاوم��ة، 
بالنس��بة للش��ماتة والتش��في والفرح بالهجوم 
على غزة حاول األس��د في خطاب��ه بعد أن أدلى 

بالقس��م لوالية ثالثة أن يمنع التشفي ويخاطب 
غزة ويستثمر فيه.

س��ريعًا انب��رى محلل��و النظ��ام وصحفيوه 
إليجاد الحلول اللفظية، فسارعت صحيفة البناء 
اللبناني��ة لنش��ر أخبار تق��ول إن الصواريخ التي 
تستخدمها حماس لضرب إسرائيل هي صواريخ 
صنعت في س��وريا، الجملة رددها محللو النظام 
وتبنوها وأصبحت عرفًا ال يقبل النقاش بالنسبة 
لهم، لكن النظام ال يرهق نفسه بالتفسير كيف 
أوصل الصواريخ لقط��اع غزة ولحماس تحديدًا، 
فيم��ا كان يهاجمها وياحق عناصرها في أماكن 

سيطرته بدمشق.
ال يق��وى الس��وري اليوم عل��ى التعاطف مع 
غ��زة كمان كان في عدوان ألفي��ن وثمانية، كما 
أنه لم يكن يمتل��ك أي قوة ليتضامن بما يكفي 
م��ن التضام��ن مع الفلس��طيني ف��ي المخيمات 
السورية ومنها اليرموك، الذي عرف أكثر حاالت 
الموت جوعًا في س��وريا، كان آخرها ما كش��فه 
ناش��طون عن جث��ة المرأة قضت مرض��ًا وجوعًا 
من��ذ ثاثة أش��هر في منزلها، إذ تت��رك غزة في 
أكث��ر حروبه��ا وح��دة الي��وم م��ن كل م��ن كان 
يتضام��ن معها ولو بمتابعة أخبارها على األقل، 
وف��ي س��وريا كما في مص��ر هناك م��ن يطرب 

ألخبار موت أطفالها ويدعو للمزيد منه.
يلخ��ص أهال��ي اليرم��وك مطالبه��م اليوم 
بع��دد من النق��اط الت��ي ال يملون م��ن ذكرها، 
فيم��ا وحدها األرقام تتبدل م��ع كل بيان جديد، 

فيركزون على:
اإلسراع في تطبيق االتفاق وتقديم التسهيات 
لنجاح مبادرة حياد مخيم اليرموك بعد أربعة عش��ر 
شهرًا على الحصار، وأكثر من مئة وخمسين شهيدًا 
من الج��وع والجفاف، فيما يقولون إن تس��عين في 
المئ��ة من أهالي اليرموك باتوا مش��ردين والجئين 
بمناطق مختلفة داخل س��وريا وخارجها، ويقدرون 
أن ستين في المئة من البنية التحتية مدمرة بشكل 
كام��ل، مع مرور ع��ام كام��ل على قط��ع الكهرباء 
عنه��م، فيما تمكن ثاث��ون بالمئة فقط من تأمين 
بدائ��ل للطاقة، بقي س��بعون في المئة يعيش��ون 

دون كهرباء في منازلهم.
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�لريموك ي�ساب بالتيفوئيد ويتظاهر من �أجل غزة
  عامر محمد - دمشق

مخيم اليرموك | تموز 2014
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الصور خاص سوريتنا من مخيم دوميز

"ظننت أنني في ش��ارع الحميدي��ة". كلمات قالها 
طف��ل في الس��ابعة لوال��ده، عند مش��اهدة العائدين 
عص��رًا إلى مخيم )دوميز(، بمحافظة دهوك.. ش��باب 
وفتيات قادمون من أعمالهم المختلفة، من البناء إلى 
العمل في المطاعم والفنادق.. إلخ. هي أعمال تجعل 
ع��ددًا غير قليل من النازحي��ن، يؤمّنون خبز يومهم، 
وت��كاد تنع��دم حاجته��م للمس��اعدات الت��ي تقدمها 
المنظم��ات اإلغاثي��ة، وفق��ا لهوزان، ال��ذي يعمل في 

مجال التكييف والتبريد.
يق��ول محدثن��ا: "يكت��ظ المخي��م بم��ن يحت��اج 
مساعدات عاجلة.. لكنَّ قسمًا كبيرًا من العائات التي 
بين أفرادها من يمكنه العمل، باتت تؤمن مستلزمات 

العيش الكريم لنفسها بيدها".

مليون دولر �سهريا ير�سلها �لنازحون
يؤكد فرهاد، وهو من العاملين في مجال تحويل 
األم��وال، أنه يت��م تحويل قرابة مليون دوالر ش��هريًا، 
عن طريق عش��ر مكات��ب تحويل أموال، ت��م افتتاحها 
في المخيم في األش��هر األخيرة. "النازحون في دهوك 
يقوم��ون بإرس��ال األموال إل��ى أهله��م"، يتابع فرهاد 
صاح��ب محل تحويل األموال حديث��ه: "كل نازح يعمل 
هنا، يمنع عائلة من النزوح، كونه يقوم بإرس��ال المال 
لهم نظرا لغاء المعيشة في قامشلو والمدن األخرى".

يش��ير فرهاد كذلك، إلى توفير المخيم السكنَ 
والم��واد التموينية والكهرب��اء والمياه، رغم قلة توفر 
األخي��رة، الفت��ًا إلى أن "النازح العام��ل بإمكانه توفير 

معظم ما يجنيه آخر الشهر".
)كاوى( مث��ًا، وه��و ش��اب م��ن س��كان المخيم، 
يحوّل م��ا بين 400 إلى 500 دوالر ش��هريًا إلى أهله 
في قامش��لو، ويق��ول إنه س��يعمل ليَل نه��ارَ، حتى 

يتمكنوا من البقاء في مدينتهم.

نادي ريا�سي يف �ملخيم
يمارس اكثر من س��تين العبا هاوي��ا، تمارينهم 
الرياضي��ة في "ن��ادي كوردس��تان"، وه��و عبارة عن 

غرفة واسعة وغرفة تغيير مابس.
يق��وم بتموي��ل مس��تلزمات الن��ادي الرياضيون 
أنفسهم، فغالبيتهم أيضًا يعملون بأجور يومية، وفقا 
لما يقوله )إبراهيم عبدي( مدرب الكاراتيه في النادي.

وأع��رب )عبدي( ع��ن أمله في إمكانية مش��اركة 
العبي النادي في مسابقات إقليم كوردستان، موضحا 
أن��ه واثق من قدرتهم عل��ى تحقيق إنجازات في حال 

سُمِحَ لهم المشاركة.
عب��دي كان مدرب��ا أيض��ًا في س��وريا، إلى جانب 
عدي��د الرياضيي��ن الذين افتتح��وا النادي قبل س��تة 
أش��هر، حت��ى يحافظ��وا عل��ى مهاراته��م، وال يحول 

نزوحهم أمام احترافهم الرياضة.

�أعر��س �لتغريبة �لكوردية
يق��ارن )ن��وزاد( ع��ازف األورغ، بي��ن األع��راس 
في القامش��لي، واألعراس في المخي��م، الذي يحوي 

صالت��ي أعراس، وال يجد على ما ي��رى، اختافا كبيرا 
بين الطقسين.

"ع��دد حضور الع��رس الواحد، كان في قامش��لو 
بي��ن 600 و1000 ش��خص، بطبيع��ة الح��ال أعراس 
المخي��م باتت أق��ل، نتيجة النزوح وتش��رذم العائات 
بي��ن باقية ف��ي الب��اد ونازحين إلى أماك��ن متفرقة 

ومتباعدة في أحيان كثيرة".
ويج��د )ن��وزاد( أنه��م اآلن باتوا أح��رار في عزف 
وغن��اء أغانيهم القومية الكوردي��ة، والتي كانت قبل 
الث��ورة تودي ببعض الفنانين إل��ى االعتقال، أما اآلن 

فهم يغنون بلغتهم ما يشاؤونه من أغانٍ.
يبقى الفارق الوحيد وفقا ل�)نوزاد( هو أن "الفرح 
اختل��ف، واالحتف��ال الباهت الذي يخبرونن��ي أنه بات 
س��مة األعراس في م��دن وقرى كردس��تان س��وريا، 
ه��و نتيجة مباش��رة لمصي��ر النزوح، ال��ذي نال أغلب 

العائات نصيب كبير منه لألسف".

فن �خليمة
أقيم��ت مع��ارض عديدة ف��ي المخي��م وخارجه، 
لفناني��ن وصلوا إلى هن��ا كل بطريقة ما. اجتمع أكثر 
من اثني عش��ر رساما منهم، لتشكيل )مجموعة روج 

افا للفنون الجميلة(.
تتح��دث )ناري��ن حس��ين(، وهي إح��دى عضوات 
المجموعة، عن ظروف العمل الفني في س��وريا وفي 
المخيم اليوم، لتجد أن "اإلبداع الذي ال يعرف جغرافيا، 
يرتطم أحيانًا بصخور السياسة"، وتتابع: "في سوريا 
لم نس��تطع تقديم أي عمل فني لقضيتنا. بالكاد كنا 

نستطيع القول: أنا فنان كردي!".
تج��د )نارين( في المخيم اليوم، حرية في العمل 
واإلب��داع، رغ��م الظ��روف التي تحيط به��ا. "هنا، من 
الصعوب��ة جدا إنجاز أي عم��ل فني، حيث أنني أعيش 
في خيمة مع عائلتي، وهن��اك معاناة كبيرة من حيث 

توفر المكان واألدوات".
)نارين( كما رفاقها في مجموعة روج افا للرسم، 
همه��م هو تصوير معان��اة النازحين، آملين بحس��ب 
الصبية الكوردية، أن يس��اهم ذل��ك في لفت األنظار 

إلى ضرورة تحسين ظروف الاجئين.

�حتفالت يف �ملخيم
عطفًا على ذلك كله، أقام مركز الثقافة والفنون 
في محافظة دهوك، أس��بوعًا ثقافيًا فنيًا في المخيم، 
شاركت فيه فرق فلكورية وفنانون وشعراء وباحثون 
من كورد سوريا، ومن أبناء إقليم كوردستان العراق.

يجد )عيس��ى(، وه��و أح��د الفنانين الس��وريين 
المش��اركين، أن هكذا نش��اطات تق��ام كل فترة في 
المخيم، وتساعد في رسم ابتسامة على وجه النازح. 
ابتس��امة يجده��ا عيس��ى "مطلوبة وضروري��ة, وإن 

كانت مؤقتة..".
وتعمل هذه النش��اطات، بحس��ب )عيسى(، على 
ترس��يخ العاق��ات االجتماعية بي��ن النازحين وأهالي 

اقليم كوردستان العراق.

خميم ما قبل �خلبز
يؤك��د جميع من تحدثنا معهم، أن المخيم يمتلئ 
بالحاالت اإلنس��انية الصعبة، ولكنهم يجدون في كل 
لحظ��ة من واقعهم المر، أن الحياة ال تتوقف، وعليهم 
تح��دي الظ��روف لتطوي��ر مواهبهم، عله��م يعودون 
يومًا، ويضع��ون إبداعاتهم في خدمة بادهم، وهذه 

رغبة غالبية من رصدنا نشاطاتهم.
يس��كن مخي��م دومي��ز بمحافظ��ة ده��وك ف��ي 
إقليم كوردس��تان الع��راق، 54 ألف ن��ازح، وفقًا آلخر 
إحصائيات إدارة المخيم، ليش��كل بذلك أكبر مخيمات 

إقليم كوردستان العراق، لاجئين السوريين.

خميم ما بعد �خلبز
  إعداد: دالور
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ب��دأ دخول الس��وريين إل��ى تركي��ا هربًا من 
بطش النظام منذ منتصف نيسان 2011 وحسب 
إحصاءات الحكومة التركية استقبلت تركيا حوالي 
175000 الجئ س��وري لغاية بداي��ة العام 2013 
مس��جلين رس��ميا في س��جاتهًا، وقد تجاوز عدد 
الاجئين المليون ومئة ألف الجئ سوري منذ أكثر 
من ش��هر وفق تصريحات المسؤولين األتراك مع 
توق��ع الخبراء تضاعف هذا الرقم في نهاية العام 

الحالي.
يقدر عدد الاجئي��ن المقيمين في المخيمات 
التركي��ة البالغ عددها )22 مخيم( والتي أنش��أتها 
الحكوم��ة التركي��ة بحوال��ي 250000 الج��ئ، أما 
الباق��ي فيعيش��ون خ��ارج المخيم��ات ف��ي المدن 
والبل��دات التركي��ة خاص��ة القريبة من الش��ريط 
الحدودي مع س��وريا، واستجابت الحكومة التركية 
التركي��ة  والط��وارئ  الك��وارث  إدارة  م��ن خ��ال 
)AFAD( التابعة لرئاس��ة مجلس ال��وزراء لتلبية 
حاج��ات الاجئي��ن بكل س��خاء. فق��د قدمت لهم 
الم��اذ اآلمن والضياف��ة على األراض��ي التركية، 
ولك��ن ومع اس��تمرار الص��راع في س��وريا وعدم 
وجود حل في األفق لألزمة الس��ورية قد نتساءل 
نح��ن الاجئ��ون عن ح��دود كلمة "ضياف��ة" التي 
قدمها لن��ا اإلخوة ف��ي تركيا. ونح��ن نعرف تمام 
المعرفة أن التدهور المس��تمر للوضع في سوريا 
يس��بب ضغوطا كبي��رة عل��ى الحكوم��ة التركية 
ف��ي موضوع قدرتها على إدارة ش��ؤون الاجئين، 
فض��ًا ع��ن قدرتها عل��ى ضمان اس��تمرار تدفق 

المساعدات اإلنسانية إلى سوريا.
م��ع بداي��ة تدف��ق الاجئي��ن س��محت تركيا 
للس��وريين الحائزين على جوازات س��فر بدخول 
أراضيها مثلما كانت األمور قبل األزمة الس��ورية، 
أما أولئك الذين ال يمتلكون جوازات سفر أو وثائق 
إثب��ات الش��خصية األخ��رى فق��د تم نقله��م إلى 
مخيمات اللج��وء المؤقتة، وبس��بب تدفق األعداد 
المتزاي��دة من الاجئي��ن الفارين م��ن العنف في 
ش��مال س��وريا وبس��بب قي��ام الحكوم��ة التركية 
بإغ��اق المعابر الرس��مية، أصبح هن��اك مناطق 
عب��ور غي��ر رس��مية يعبر منه��ا القادمي��ن الجدد 
الذين ل��م يدخلوا المخيمات التركية بل انتش��روا 

في المناطق السكنية التركية.
إن تواج��د ه��ذا الع��دد الكبير م��ن الاجئين 
الس��وريين ف��ي مناطق الح��دود، يتطل��ب توفير 
الرعاي��ة الصحي��ة الازمة وغيرها م��ن الخدمات 
حي��ث تح��اول الحكوم��ة التركي��ة تأمينه��ا ضمن 
سياس��تها ف��ي تأمي��ن الحماية المؤقت��ة لاجئين 
الس��وريين. حي��ث يت��م التعام��ل م��ع الجرح��ى 
والمرض��ى الموجودي��ن عل��ى الح��دود بنقله��م 
للعاج ضمن المش��افي التركية بغض النظر عن 
كونهم مدنيين أم عس��كريين أصيبوا في القتال 
الدائر فتقوم س��يارات اإلس��عاف التركية بنقلهم 
من الح��دود إل��ى المستش��فيات المحلي��ة لتلقي 
العاج ال��ازم ومن ثم يؤخذون إل��ى منازل آمنة 
لحمايتهم إلى أن يتعافوا بشكل كامل وهناك من 
يق��ول إن حكوم��ات أجنبية هي م��ن تدفع نفقات 

عاج الجرحى العسكريين.
م��ن الماحظ أنه لم يت��م تقديم بحث دقيق 
ألوض��اع الاجئين ف��ي منطقة الح��دود في حين 
أن كًا م��ن المفوضي��ة العامة لش��ؤون الاجئين 
والحكومة التركية والمنظم��ات المدنية واألهلية 

جميعه��ا رك��زت اهتمامه��ا عل��ى الوص��ول على 
المخيمات فقط وبالتالي نرى حالة من العجز لدى 
المهتمين بش��ؤون الاجئين السوريين في تركيا 
حيث ينتشر عدد كبير منهم قرب الحدود أو ضمن 
المدن التركية دون تلقي أي مس��اعدة من أي نوع 
كان أو تأمين ألي م��ن الحقوق المنصوص عليها 
في مبادئ األمم المتحدة والخاصة بالاجئين في 

أي مكان في العالم. 
 )AFAD( إن وزارة الكوارث والطوارئ التركية
الاجئي��ن  قضاي��ا  ع��ن  األول  المس��ؤول  ه��ي 
الس��وريين في تركيا، في حين إن وزارة الداخلية 
تهت��م بتس��جيل الاجئي��ن ف��ي المخيم��ات وق��د 
منحته��م بطاق��ات هوي��ة. أم��ا بالنس��بة لحماية 
الاجئي��ن فقد اعتم��دت الحكومة التركي��ة كثيرًا 
على االس��تعانة بجهات خارجية كش��ركات األمن 
اليومي��ة  األمني��ة  بالمس��ائل  المعني��ة  الخاص��ة 
داخ��ل المخيمات. من المؤك��د أن أوضاع الاجئين 
مس��تقرة داخل المخيمات أمنيًا ولكن ال بد لنا من 
ذكر أن تلك المخيمات في الغالب مغلقة على من 
فيها حيث يس��مح للمفوضية وبع��ض المنظمات 
غي��ر الحكومية بالدخ��ول إليها لتقدي��م الخدمات 
ولك��ن أغلبه��ا ال يس��مح للغرباء بدخ��ول المخيم 
ويعتب��ر أكثر تش��ددًا م��ن قواني��ن المخيمات في 
البل��دان األخ��رى. ف��إن أردت الدخول إل��ى أحدها 
إلج��راء مقابلة أو تحقيق مث��ًا يلزمك الكثير من 
الموافق��ات قبل الدخ��ول ويقول المس��ؤولين أن 
ه��ذه اإلج��راءات والصعوب��ات تهدف إل��ى حماية 

الاجئين والحفاظ على كرامتهم.
تقوم الجه��ات المختص��ة بتوفي��ر المدارس 
للطاب الس��وريين داخ��ل المخيم��ات وفي جميع 
المس��تويات إال أن مس��ألة االعت��راف بالش��هادة 
الثانوية ما زالت المش��كلة األساسية حيث لم يتم 
االعتراف رسميًا بالشهادة السورية الممنوحة عبر 
الحكومة الس��ورية المؤقت��ة إال من قبل الحكومة 
التركية. ويش��كل هذا الموضوع هاجسًا ومصدرًا 
لقلق اآلباء واألمهات على مستقبل أبنائهم وعلى 

استكمال التحصيل العلمي العالي.
وتمت تهيئة بع��ض المرافق لتوفير التدريب 
)مخي��م  المخيم��ات  داخ��ل  للس��وريين  المهن��ي 
أديامان( مما يس��هل عليهم االنتق��ال إلى مرحلة 

جدي��دة في حياته��م بحيث يس��تطيعون االعتماد 
على أنفسهم في تأمين معيشتهم. وعمليًا بدأت 
بعض النس��اء اللواتي أنهين مرحلة التدريب في 
إنتاج السجاد مثا بالعمل مما يوفر لهن وألسرهن 
دخًا يعينهم ف��ي حياتهم إال انه ليس كافيًا على 
اإلطاق، ويقول مسؤولي الحكومة التركية أنهم 
يحاول��ون أن يدعم��وا الاجئين في تعل��م المهن 

التي تعينهم حين عودتهم إلى بلدهم سوريا.
رغ��م الكثي��ر م��ن االنتق��ادات للتقصير في 
قضية دع��م الاجئين الس��وريين داخل مخيمات 
اللج��وء في تركي��ا، إال أن أوضاعهم أفضل بكثير 
م��ن أوضاع الاجئين خ��ارج المخيمات. حيث تقدر 
الحكوم��ة التركية ومنظمات األم��م المتحدة عدد 
السوريين المنتشرين في المدن والبلدات التركية 

بما يزيد عن 800000 الجئ.
إن مش��كلة الس��كن هي أول مش��كلة تواجه 
الس��وري الق��ادم إلى تركي��ا ليس في إس��تنبول 
وحدها وإنما في كل المدن التركية نتيجة الرتفاع 
تكالي��ف اإليجار المتزاي��د باضط��راد دائم وندرة 
البيوت الازمة الستيعاب القادمين. ففي كيليس 
على س��بيل المثال، يعاني السوريون من ارتفاع 
يق��ارب نس��بة %300 في أس��عار اإليج��ارات حيث 
كان متوسط اإليجارات الش��هرية بين 300-200 
لي��رة تركي أي ما قيمت��ه 100-150 دوالر تقريبا 
منذ س��نة تقريبًا في حين ارتفعت اإليجارات اآلن 
ليصبح متوسطها بين 700-1000 ليرة تركي أي 
م��ا يعادل 350-500 دوالر. أم��ا في مدينة تعاني 
أساس��ًا من ارتف��اع األس��عار مثل إس��تنبول فقد 
ارتفع متوس��ط اإليجارات من 350 إلى 750 دوالر 
ش��هريًا. ه��ذه األس��عار المرتفعة دائمًا وبش��كل 
دراماتيك��ي أصبح��ت تش��كل عبئ��ًا جدي��دًا على 
كاه��ل العديد من الاجئين الس��وريين ال س��يما 
ف��ي المناط��ق الحدودية، حيث تجد بعض األس��ر 
التي فض��ل أفرادها اللجوء إل��ى أقاربهم األتراك 
إال أن نسبة هؤالء تعتبر ضئيلة من عدد الاجئين 
الكل��ي. ويمك��ن ألي متابع لش��ؤون الاجئين في 
الم��دن الحدودية رؤي��ة أعداد كبي��رة منهم ممن 
يخيمون في الحدائق العامة أو يستخدمون البيوت 
الغي��ر جاهزة للس��كن بع��د أو المهج��ورة ناهيك 
ع��ن اضطرار العديد من األس��ر الس��تئجار منزل 

�سيا�سة �لباب �ملفتوح
�لتحدي �لأكرب �أمام �حلكومة �لرتكية

  مهند النادر

سوريون على معبر باب السامة الحدودي مع تركيا
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مش��ترك لتقاسم مبلغ اإليجار بحيث يمكنك رؤية 
أكثر من ثاثين ش��خصا في من��زل صغير مكون 
م��ن غرفتين فق��ط. ه��ؤالء الاجئي��ن جميعهم 
ال يتلق��ون أي ن��وع م��ن أن��واع الدعم س��واء من 
الحكومة أو من المنظمات اإلنس��انية التي ترعى 

شؤون الاجئين في تركيا أو خارجها.
المش��كلة األخرى التي يعان��ي منها الاجئين 
خ��ارج المخيم��ات ف��ي تركي��ا ه��ي ع��دم حي��ازة 
فأغلبه��م  الس��فر،  لج��وازات  منه��م  الكثيري��ن 
دخ��ل الباد أثناء اش��تداد النزاع��ات وبطريقة لم 
يكون��وا قد خطط��وا قبلها للس��فر إل��ى تركيا أو 
غيرها من البل��دان. إضافة إلى ذلك فإن بعضهم 
اضط��ر للدخ��ول عب��ر معابر غي��ر رس��مية )عن 
طريق المهربين( بس��بب افتقارهم حتى للهوية 
الش��خصية أو أي وثيق��ة تثبت هويته��م. وهؤالء 
لألس��ف ليس��ت لديهم أي وس��يلة للحصول على 
الخدم��ات العام��ة المتاح��ة إلخوته��م الاجئي��ن 
كالطباب��ة مثًا. الحكوم��ة التركية أقرت بضرورة 
تس��جيل الاجئي��ن الموجودي��ن خ��ارج المخيمات 
وافتتح��ت بالفع��ل ثاث��ة مراك��ز له��ذا األمر في 
كل م��ن )غازي عنتاب -كيلي��س -العثمانية( هذه 
المراك��ز الثاث��ة فق��ط ه��ي التي يتم تس��جيل 
الاجئي��ن فيها، وعملت المفوضية على تش��كيل 
وحدات متنقلة لتسجيل الاجئين خارج المخيمات 
مما قد يس��هم في تحس��ين قدرته��ا على تأمين 

الدعم الازم لهم.
مش��كلة التعليم هي األكث��ر تعقيدًا من بين 
المش��اكل الت��ي تعت��رض الاجئي��ن الس��وريين 
في تركي��ا حيث تواجهه��م عقبة اللغ��ة األجنبية 
وتمنعه��م من مواصل��ة تعليمه��م باإلضافة إلى 
المزي��د م��ن العقب��ات األخ��رى الت��ي ل��م تعم��ل 
الحكوم��ة التركية أو حتى منظمات األمم المتحدة 
المعني��ة بتعليم األطف��ال على حله��ا رغم مرور 
أكثر من ثاث سنوات على األزمة في سوريا حتى 

اآلن.
ال يمك��ن إنكار الجه��ود التركية ف��ي تقديم 
الخدم��ات الازم��ة، وأم��ام ه��ذا التحدي الناش��ئ 
عمل��ت الحكوم��ة التركي��ة عل��ى افتتاح عش��رات 
الم��دراس التي تدرس المنهاج الس��وري في عدد 
من مدنها، حيث قدمت البناء واللوازم المدرسية، 
ويق��وم بالعمل فيها معلمون س��وريون وتش��رف 
عليه��ا وزارة التربية التركية بالتع��اون مع الهيئة 
العام��ة للتربي��ة والتعلي��م العال��ي ف��ي االئتاف 
الوطن��ي الس��وري ال��ذي يقدم لها بع��ض الدعم 
المالي، كما قام مكت��ب التربية والتعليم بتعديل 
المناهج بما يتناس��ب مع الوضع السوري الجديد. 
كم��ا أنش��أ العديد من رج��ال األعمال الس��وريين 
وبع��ض الجمعي��ات الخيري��ة عدد م��ن المدارس 
الس��ورية الخاص��ة التي تدرس المنهاج الس��وري 
ف��ي بعض الم��دن التركية. إال أن ه��ذه المدارس 
تس��تقبل فقط الطاب الذين يستطيعون تسديد 
أقس��اطها التي غالبًا ما تكون مرتفعة نسبيًا مما 
يجع��ل الكثي��ر م��ن العائ��ات تحجم عن إرس��ال 
أبنائه��ا إليه��ا. كم��ا هو الح��ال في مدرس��ة "باد 
الشام" في غازي عنتاب حيث يتوجب على الطالب 

دفع ما يعادل )1500 دوالر( سنويًا لالتحاق بها.
أو  لائت��اف  التابع��ة  الم��دارس  وتعان��ي 
الحكوم��ة التركية من قلة عدده��ا ومن االزدحام 
الش��ديد حيث يصل عدد الطاب إلى أكثر من 60 
تلمي��ذ ف��ي الصف الواح��د، كما يت��م توزيع دوام 
الطلبة عل��ى فترات متتالية ط��ول كل منها ثاث 
س��اعات يوميًا. والمشكلة األهم والتي تشغل بال 
الطال��ب وذويه هي اس��تكمال التحصي��ل العلمي 
العالي التي ال يمكن الحصول عليها بس��بب عدم 
االعت��راف بالش��هادة الثانوي��ة العام��ة الص��ادرة 
عن الهيئ��ة الوطنية العليا للتربي��ة والتعليم في 
االئت��اف الوطني، إال من قب��ل الحكومة التركية. 
وفي سياق مساعدة الاجئين السوريين ساهمت 
وزارة التربي��ة الليبي��ة في حل مش��كلة االعتراف 
الدول��ي، من خ��ال الس��ماح لطاب الش��هادتين 

اإلعدادي��ة والثانوي��ة العامة بتقدي��م االمتحانات 
بالمنهاج الليبي، والحصول على ش��هادة المرحلة 
اإلعدادي��ة أو الثانوية الص��ادرة عن وزارة التربية 

الليبية والمعترف بها دوليًا.
كم��ا عانى الكثير من الطلب��ة الجامعيين من 
مش��كلة متابعة دراس��تهم بس��بب خروجهم من 
س��ورية، مما يعني ضياع مستقبلهم العلمي وما 
بذلوه من سنوات على مقاعد الدراسة، وتم تجاوز 
هذه المشكلة في هذا العام الدراسي حيث سمحت 
الحكومة التركي��ة للطلبة الجامعيين الس��وريين 
بالعودة إلى مقاعد الدراسة في الجامعات التركية 
لكن ش��روط ذلك ما زالت معق��دة وأهمها العودة 

إلى السنة األولى في االختصاص.
ب��د م��ن رص��د حال��ة عمال��ة األطف��ال  وال 
الس��وريين بداًل م��ن الذهاب إلى الم��دارس التي 
يمكن رؤيتها بوض��وح في تركيا. طبيعي أن يجد 
األطفال فرصًا للعمل أكث��ر من والديهم حيث أن 
الحكوم��ة ل��م تصدر حت��ى اآلن أي تصاريح عمل 
للس��وريين وإنم��ا فق��ط أصدرت مرس��وما بعدم 
معاقبة أرب��اب العمل األتراك الذين يش��غلونهم. 
األمر الذي يس��اهم ف��ي ترك األطف��ال الاجئين 
عرضة لاس��تغال ويس��هم ف��ي تجهيلهم وهذا 

مناف لكل قوانين وشرائع المجتمع الدولي.
وم��ع اس��تمرار تدف��ق الاجئي��ن الس��وريين 
وارتف��اع وتيرته فق��د امتدت آث��اره لتطال معظم 
المدن التركية ولكنها تركزت بش��كل أساس��ي في 
المدن الحدودية بالقرب من س��وريا ويمكن القول 
ب��أن هذه الم��دن تتحمل العبء األكبر في مس��ألة 
اس��تيعاب الاجئي��ن الس��وريين. فمدين��ة كيليس 
على س��بيل المثال كان تعداد س��كانها قبل األزمة 
الس��ورية قرابة 80000 نسمة وهي تحتضن اآلن 
م��ا يزيد ع��ن 80000 الجئ س��وري باإلضافة إلى 
س��كانها األصليين. وقد انتشر الاجئون في المدن 
التركي��ة حيث تضم إس��طنبول وفق��ا للتقارير ما 
يزي��د عل��ى 100000 الج��ئ مما ينذر ب��أن األزمة 
الناش��ئة من الاجئي��ن باتت عامة ف��ي تركيا ولم 
تقتص��ر على بعض المدن فق��ط مما يجعل أثرها 
واضحا على الحكومة التركية وشعبها في آن واحد.

م��ن الناحي��ة االقتصادي��ة أق��رت الحكوم��ة 
التركي��ة ف��ي تقاريره��ا أنه��ا أنفق��ت أكث��ر من 
ملي��اري دوالر أمريك��ي إلغاثة الس��وريين وأغلب 
المس��اعدات هذه ذهبت لمساعدة الاجئين ولكن 
بعضها وصل للس��وريين في المناطق الش��مالية 
م��ن س��وريا، حيث ت��م إيص��ال المس��اعدات عبر 
"نقط��ة الصفر" التي أنش��أتها الحكوم��ة التركية 
لذل��ك الغ��رض. وه��ذا المبل��غ ربما أق��ل حقيقة 
مم��ا تكبدته الحكوم��ة التركي��ة والمنظمات غير 
الحكومية في تركيا لمساعدة الاجئين السوريين 
حي��ث أن المبل��غ المذكور ال يش��مل جميع نفقات 
الرعاية الصحية أو المبالغ التي صرفت عن طريق 
البلديات أو حتى التي طالبت بها بعض المنظمات 

غير الحكومية إلغاثة الاجئين السوريين.

الاجئي��ن  لوج��ود  االقتص��ادي  األث��ر  إن 
السوريين في تركيا يذهب إلى أبعد من هذا الحد 
وأبعد من توقعات الحكومة نفس��ها، فعلى سبيل 
المثال ارتفعت األس��عار في الباد بشكل ملحوظ 
وخصوصا بالنس��بة للبيوت المس��تأجرة وبشكل 

واضح جدا في المدن الحدودية أكثر من غيرها.
عن��د الحديث عن آث��ار لجوء الس��وريين إلى 
تركيا يج��در بنا الوق��وف على اآلث��ار االجتماعية 
لذل��ك اللج��وء أيضا، حيث ت��م إع��داد تقارير من 
قبل بعض المتطوعين األت��راك بهذا الخصوص 
والت��ي تذك��ر أث��ر الوافدي��ن الج��دد عل��ى قي��م 
المجتمع التركي وهيكلية األس��رة في��ه، "أورتاك 
عقيل" ناش��ط متطوع من كيليس قام مع بعض 
المتطوعي��ن بدراس��ة مش��كلة تع��دد الزوج��ات 
وذك��روا ف��ي تقريره��م ع��ن كيلي��س مث��ا "إن 
تعدد الزوجات والزواج المبكر هما أمران ش��ائعان 
ف��ي س��وريا، ولكنهم��ا محظ��وران وفق��ا لقانون 
األح��وال المدني��ة الترك��ي" أما حديث��ا فقد تزوج 
بعض الرجال األتراك من فتيات س��وريات كزوجة 
ثاني��ة بعد الزوجة التركية وه��م بهذا الفعل إنما 
يضرب��ون بالقانون ع��رض الحائط مس��تفيدين 
م��ن ثغرة ع��دم امتاك الفتيات الس��وريات لجواز 
السفر في أغلب األحيان وبالتالي فهم ال يسجلون 
هذا ال��زواج الثاني غي��ر القانوني في الس��جات 
المدني��ة وكل تل��ك المخالفات وقع��ت بعد مجيئ 
الاجئي��ن الس��وريين رغ��م أن أح��دا ال يمكنه أن 
ينكر وقوع مثل تل��ك الزيجات قبل األزمة ولكنها 
ازدادت بش��كل ملحوظ بعدها حيث أصبح عددها 
يق��در ب��اآلالف اآلن وبس��بب ع��دم تس��جيل تلك 
الزيج��ات نجم��ت لدينا مش��كلة أخ��رى وهي عدد 
كبير من األطفال غير المس��جلين في الس��جات 
الرس��مية وبالتال��ي فإن هؤالء األطف��ال ال يمكن 
اعتبارهم مواطنين أتراك مما يثير التساؤل حول 
جنس��ية األطفال الذي��ن ولدوا من هك��ذا زيجات 
غي��ر قانوني��ة. وال بد من األخذ بعي��ن االعتبار أن 
الس��وريين يقبلون بتزويج بناتهم بهذه الطريقة 
بس��بب انعدام الم��وارد المالية ف��ي أغلب األحيان 
ألنهم يدركون مش��اكل الزواج غير القانوني في 

بلد كتركيا.
وعل��ى الرغم من أن تركي��ا اتخذت مواقف ال 
يمك��ن نكرانه��ا أو تجاهلها بخص��وص الاجئين 
الس��وريين عل��ى أراضيها إال أننا ال ن��زال ناحظ 
االرتباك واضحا ف��ي تقييمها ألوضاعهم )الجئين 
بالحماي��ة  مش��مولين  أش��خاصا  أم  ضي��وف  أم 
المؤقت��ة( كما ياح��ظ التفاوت بين المس��ؤولين 
األتراك في العامل مع قضية السوريين الوافدين 
إل��ى بلدهم هربًا من الحرب. كما لوحظ االلتباس 
الواض��ح حول المعن��ى القانوني لتلك التس��ميات 
التي يطلقها المس��ؤولون األتراك على السوريين 
الموجودي��ن ف��ي تركيا وبالتالي ف��إن هذا الخلط 
يؤثر س��لبا عل��ى أوض��اع الاجئين الس��وريين ال 
س��يما فيما يتعلق بضم��ان حقوقهم المنصوص 

عليها دوليًا.

إشكال بين سوريون وأتراك في حي كارايان في غازي عنتاب - حزيران 2014
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غــزة.. �جلــرح �ملوؤبــد
  ياسر مرزوق

اعتاد اإلس��رائيليون ممارسة جنون القصف على 
غ��زة، ب��رًا وبحرًا وج��وًا، واعت��اد الفلس��طينيون فعل 
المقاومة بكل وس��ائلها وأس��اليبها، ومنذ قيام الكيان 
الصهيوني، امتأل تاريخ العرب بجميع أش��كال الفتاوى 
السخيفة والمبررات التافهة، التي تبرئ وتعذر الشعور 
بالجبن والتراجع التي أصبحت أمراضًا مس��تعصية في 
جسد األمة، بينما ينشغل المقاومون والممانعون في 
ذب��ح أبناء جلدتهم، تمطر إس��رائيل قطاع غزة حممًا، 
وتق��رع الطب��ول أيامًا بعد أيام في صح��ف العالم كله 
لقضي��ةٍ زائفة ال تلبث أن تنطف��ئ الضجة حولها كما 
ظه��رت، بع��د أن أدت أغراضها، وتق��وم مذبحٌة كبرى 
على أرض فلس��طين، فا تنال س��وى بضعة أس��طر، 
في حين تخصص األعم��دة الطويلة واألخبار لداعش 
وأخواته��ا، وتدور الدوامة بالناس في س��رعةٍ وتتابع، 
القضاي��ا كثيفة الهثة، تنس��ينا الي��وم أحداث األمس 
وتم��وت القضاي��ا الكب��رى مس��رعًة ألن أخ��رى حل��ت 
محلها، إال أن القضية الفلسطينية عصية على الموت، 
ال ت��زال ن��ارًا تح��رق م��ن يحمله��ا، وبقدر م��ا تحملها 
القوى السياس��ية والنظم خارج إطارها لتصبح قضية 
مفاوضات، بالقدر نفسه تتغلغل في الضمائر كالجرح 

الناغر ال اندمال له، وال غفران لمن يتنكر له أيضًا.
الع��د التنازلي في القضية الفلس��طينية بدأ منذ 
زمن طوي��ل، كانت فلس��طين قضية الب��اد العربية 
واإلس��امية كلها ع��ام 1948 وطالب��ت يومذاك بكل 
فلس��طين، ث��م كان��ت قضية ال��دول المحيط��ة عام 
1967 حيث طالبت ببعض فلسطين، ثم جاءت قضية 
تحريكٍ )ال تحرير( سنة 1973 ولم تطالب بشيء، ثم 
صارت قضية أهلها وحدهم وطلبوا مكانًا على أرض 
فلس��طين، ثم أصبحت تس��ويًة سياس��ية على مائدة 
المفاوضات، في حين صرنا نقتل الفلسطيني بأيدينا 
ألنه صورة ضمائرنا وألنه يحمل قضيًة معه كالدمل 

الموجع ال ينسى وال يسمح لآلخرين بالنسيان.
الي��وم ومع الع��دوان األخي��ر على غزة، س��تتكرر 
الحكاي��ة وس��يتوصل المجتم��ع الدول��ي لهدن��ة تتي��ح 
وتس��مح  المق��دس  بأمنه��ا  تنع��م  أن  إلس��رائيل 
للفلس��طينيين بجم��ع أش��ائهم، ولقياداته��م برف��ع 
عام��ات النصر، وق��د اختبرن��ا ذلك لس��نوات، لكن ما 
يش��ير إل��ى أن الع��د التصاعدي ق��د بدأ، ه��و الملصق 
الذي تداولته المواقع السورية المعارضة للنظام، تحت 
عنوان »روحٌ فلس��طينية في كل ثائ��ر«، والبيان الذي 
وقعت��ه مجموع��ات الح��راك المدني في س��وريا والذي 
متن��ه: »نؤمن بحقوق جميع ش��عوب العالم وش��رعية 
نضاله��ا المدن��ي لني��ل حقوقه��ا ولص��ون إنس��انيتها 
وكرامته��ا، ونخ��ص هن��ا النض��ال التاريخي للش��عب 
الفلس��طيني وتعلمنا من خ��ال تجربتنا النضالية ضد 
االس��تبداد والدكتاتورية في س��وريا أن أش��د ظلم قد 
يتعرض له شعب هو تجاهل الشعوب األخرى لانتهاك 
المستمر لحقوقه ولقضيته العادلة«، قد تكون اإلشارة 
رمزي��ة أكثر منها واقعية، لكنه��ا دليل على أن النضال 
ف��ي وج��ه الطواغيت هو ف��ي الوقت عين��ه نضاٌل ضد 

إسرائيل الطاغوت األكبر في التاريخ العربي.
ف��ي ملفن��ا اليوم، نس��لط الضوء عل��ى العدوان 
اإلس��رائيلي على غزة، ولسنا في وارد تحليل السبب، 
فالكي��ان الصهيون��ي قائم على أس��اس أن للفرد في 
إس��رائيل إرادة منح��ازة ب��أن يجع��ل من دولت��ه بؤرة 
عنصري��ة ال يداخلها إال اليهودي، ما يخلق له في هذه 
الحال��ة وضع��ًا عدائيًا م��ع المحيط ال��ذي يعيش فيه، 
هذا كان نهج إس��رائيل مهما اختلفت الظروف، وربما 
كان��ت هي ه��ذه النصيحة الت��ي رد به��ا فرويد على 
أينش��تاين عندما كتب له هذا األخير يس��توضحه عن 
مصي��ر الصهيونية، فكان رد فروي��د بالقول إن على 
المجتم��ع الصهيوني أن يخلق دائم��ًا حالة عدائية مع 
اآلخرين، كي يتس��نى له االس��تمرار، وهذا ما يعرف، 
ف��ي الحقيق��ة، بالمجتم��ع الكيميائ��ي الذي يس��تبعد 
المواطن ويجعل منه آلة في ماكينة يسيرها النظام.

عن غزة 
في ملفاتٍ س��ابقة اس��تعرضنا تاريخ قطاع غزة 
ووضع��ه القانوني، وعلى إيقاع األح��داث اليوم نعود 
إلى بدايات األلفية الراهنة، حيث كان الرئيس ياس��ر 
عرفات محاص��رًا في مقره في رام اهلل، وهو الحصار 
الذي بدأ عام 2001، بعده شنت إسرائيل عملية الدرع 
الدفاع��ي، فاعتقل��ت ع��ددًا م��ن الناش��طين في غزة 
والضفة، وبين 2 و11 نيسان عام 2002 كانت معركة 
مخي��م جنين، حي��ث اتهمت إس��رائيل بارتكاب جرائم 
ح��رب، ودائمًا ما كانت العمليات االنتحارية تس��تدعي 
ردودًا إس��رائيلية عنيف��ة غي��ر متكافئة، م��ا لبثت أن 
تحول��ت إل��ى اس��تراتيجية إس��رائيلية، ومن��ذ بدايات 
عام 2003 بدأت حماس والجهاد اإلس��امي مسلس��ل 
الهدنات المتتالية مع إس��رائيل، وبدأت حماس تعتدل 
ش��كًا فتعلن عن هدنات تعرضها على اإلسرائيليين 
وصل بعضها إلى عش��ر سنوات، إال أن هذه العروض 
كان��ت تأتي دومًا مصحوبًة بتكثيف العمليات والتأكيد 
عل��ى أن الهدنة هي تكتي��ك مرحلي في عمر النضال 
ال��ذي يه��دف إلزالة إس��رائيل، تح��ت ش��عار أن عدم 
التعادل في امتاك الس��اح وأدوات القوة هو ما يبرر 
توقيع الهدن واالس��تمرار بالعملي��ات االنتحارية، وقد 
قوبلت هذه السياس��ة بعن��ف إس��رائيلي أودى بحياة 
الش��يخ أحمد ياس��ين وخليفته عبد العزيز الرنتيسي 

وقوافل من الشهداء.
ع��ام 2004 وم��ع رحي��ل الرئيس ياس��ر عرفات 
في فرنس��ا عام إثر »إصابته بمرض غامض«، بدأت 
مرحلة جديدة من تاريخ الصراع، فحين تولى محمود 
عباس الرئاس��ة خلفًا لعرفات، تصاعد النزاع بين فتح 
وحم��اس، حاول عب��اس ترتيب األمور بي��ن الفصائل 
الفلس��طينية بحي��ث يقنعه��ا بوقف العن��ف، دون أن 
يجردها من س��احها، وفي المقابل لم يمض أسبوع 
على انتخابه، حتى جمد شارون كل االتصاالت األمنية 
والدبلوماس��ية مع س��لطته، بهدف الضغط عليها كي 
تحس��م صراعها مع حم��اس، وتمنع إطاق الصواريخ 
م��ن غزة، وبالفع��ل تحقق نجاح ضعي��ف أمكن بعده 
اللقاء بين ش��ارون وعباس في هدنة ش��رم الش��يخ، 

األمر الذي رسخ الصدع بين فتح وحماس.
عام 2005 ومن ط��رف واحد وبا تفاوض، أعلن 
ش��ارون خطته لانفصال عن غزة، والتي تس��تدعي 
التخلي عن كل المس��توطنات اليهودية فيها وس��حب 
المس��توطنين البالغ عددهم ثمانية آالف مس��توطن، 
وه��و ما أحدث هزة ضخمة في المجتمع اإلس��رائيلي، 
فقرار ش��ارون ه��ذا يعني أم��ورًا كثيرة، منه��ا أن أي 
إط��اق للنار م��ن غزة نحو اإلس��رائيليين سيتس��بب 
بعق��اب بالغ القس��وة، وبهذا أعفت إس��رائيل نفس��ها 
م��ن مس��ؤوليتها كمحتٍل لغ��زة، وبات القطاع س��جنًا 
كبيرًا ألكثر م��ن مليون ونصف المليون فلس��طيني، 
ه��م عرض��ة لعملية تقتي��ل واغتيال وتدمي��ر يومية 
ممنهج��ة، وب��ات الفق��ر والج��وع س��يد الموق��ف بين 
الس��كان، ووصلت البطالة إلى نح��و %70 من إجمالي 
ق��وة العمل هناك، وغدا أكثر من ثلثي مجتمع القطاع 

يرزحون تحت خط الفقر.
ف��ي نهاية ع��ام 2008 وبداية عام 2009 ش��نت 
إسرائيل حربًا على قطاع غزة، أدت إلى سقوط 1300 
ش��هيد وأكثر من 5500 جري��ح، وانتهت بصدور قرار 
مجل��س األم��ن 1860 صي��ف عام 2009 ال��ذي أوقف 
الحرب اإلس��رائيلية، لكنه قيد مقاومة حماس وألغاها 
عمليًا، والجدير بالذكر أن الوحشية التي أبدتها الحرب 
اإلس��رائيلية في غزة، والتي أثارت استنكارات عالمية 
واس��عة، لم تؤد إل��ى أي ردة فعل جدي��ة في الضفة 
الغربية، وكان هذا دليًا على أن الضفة الغربية التي 
ضبطت أوضاعها األمنية الداخلية، بدأت تسلك مسارًا 

مغايرًا لمس��ار غ��زة التي تخنقها العزل��ة والعقوبات، 
والخس��ارة كانت كبي��رًة على القضية الفلس��طينية، 
ليس فقط بسبب الشقاق والعداء بين الضفة وغزة، 
بل ألن س��لوك حماس أعاد رس��م القضية كمش��كلة 
إنس��انية بالمرتبة األولى، بعد النضال الفلس��طيني 
التاريخي في تقديمها كقضية شعب ال مجرد الجئين.

القضي��ة  أصاب��ت  الت��ي  األكب��ر  النكس��ة  ولع��ل 
الفلس��طينية بع��د الن��زاع الداخل��ي كان خيب��ة األم��ل 
بالرئي��س األمريكي الجديد ب��اراك أوباما الذي اعتبر أن 
موافقة نتنياهو على حل الدولتين انجازًا تاريخيًا، وأمام 
تعنت نتنياهو ق��ام األمريكي الضعي��ف بوقف الضغط 
على إسرائيل لتجميد االس��تيطان وبقي الفلسطينيون 
أس��رى خي��ار واحد وه��و المفاوض��ات الت��ي ال يملكون 

غيرها إضافًة إلى انقسامهم بين الضفة وغزة.
ع��ام 2012 جددت إس��رائيل عدوانه��ا على غزة 
الس��تعادة الردع اإلس��رائيلي المفقود، وتدمير قواعد 
إطاق الصواريخ ومخازن الساح والذخيرة، والقضاء 
على ما يمكن من البنية التحتية والعسكرية في غزة، 
فقام��ت باغتي��ال أبرز قادة القس��ام أحم��د الجعبري، 
ورمت حماس بصواريخها على إسرائيل لتطال وألول 
مرة العمق اإلسرائيلي في تل أبيب، عسقان، القدس 
الغربية ومناطق أخرى، وكان رد إس��رائيل قاسيًا فلم 
تكتف باغتيال الجعبري، بل امتدت بالصواريخ لتغتال 
األمين العام للجان المقاومة الشعبية زهير القيسي، 
واألس��ير المحرر محمود أحمد حنني، واغتيال عشرات 
المواطنين بينهم أطفال ونس��اء وشيوخ، وفي اليوم 
الثام��ن للع��دوان، أعل��ن وزي��ر خارجية مص��ر محمد 
كامل التوص��ل إلى وقف إلطاق النار بين قطاع غزة 

وإسرائيل.
وف��ي ع��ام 2013 أنج��زت القيادة الفلس��طينية 
االعت��راف بفلس��طين، كعض��و مراقب ف��ي الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، وجاء بموافقة 138 دولة لصالح 
مشروع القرار الذي منح دولة فلسطين هذه الصفة، 
في حين عارضته تس��ع دول، وامتنعت عن التصويت 
41 دولة، وتضمن مشروع القرار منح فلسطين صفة 
»دولة مراق��ب غير عضو« في األم��م المتحدة، داعيا 
إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل لمش��كلة الاجئين 
الفلس��طينيين، والوق��ف الكام��ل لجمي��ع األنش��طة 
االس��تيطانية اإلس��رائيلية في األراضي الفلسطينية 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما وأكد المشروع، على تصميم الجمعية العامة 
عل��ى اإلس��هام في إعم��ال الحق��وق الثابتة للش��عب 
الفلسطيني، والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق 
األوس��ط، تنه��ي االحتال ال��ذي بدأ في ع��ام 1967 
وتحقق رؤية الدولتين، كم��ا تعبر عن الحاجة الملحة 
الس��تئناف وتس��ريع المفاوض��ات، م��ن أج��ل تحقيق 

تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.
ومقاب��ل هذا اإلنج��از، احتفل مئ��ات المواطنين 
بإعان دولة »مراقب« ف��ي مختلف محافظات الضفة 
الغربي��ة، على أن يكتم��ل الحلم الفلس��طيني بدولة 
مس��تقلة، بينم��ا لم تعب��أ قي��ادات حم��اس باإلنجاز، 

واعتبرته يضعف أوراق نزاعها مع فتح.
عام 2014 تتالت الدعوات إلنجاز مصالحة داخلية 
فلس��طينية، خاصًة في ظل الوضع العربي المتفجر، 
وبالفع��ل تم��ت المصالح��ة بي��ن الس��لطة الوطني��ة 
ورفضته��ا  الماض��ي،  نيس��ان   23 ف��ي  و«حم��اس« 
إس��رائيل ف��ورًا، وخيرت الرئيس عب��اس بين حماس 
والسام، والسام هنا مع نصف الفلسطينيين، بينما 

سيبقى قطاع غزة سجنًا لسكانه.
بعد خط��ف ثاثة أوالد مس��توطنين في الضفة 
الغربي��ة، وقتلهم، وجد نتانياهو فرصة س��انحة للرد 
عل��ى المصالح��ة، ولقت��ل مَنْ تص��ل إليه ي��ده من 
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الفلسطينيين، وكان العدوان على غزة المستمر حتى 
الي��وم، بتمويٍل وغط��اٍء أمريكي وتخاذٍل أو انش��غال 
عرب��ي، وكان رد الفع��ل الوحي��د من البي��ت األبيض 
عل��ى المجازر المرتكبة، ه��و تصريح أوباما حول »أن 
الجدران وأنظمة الدف��اع الصاروخي، تحمي في وجه 
بعض األخطار، إال أن الس��امة الحقيقية تأتي فقط 

من عملية سام شاملة«.

عن �لنظام وفل�سطني 
ب��دوره، اعتم��د النظام الس��وري، خطاب��ًا مفاده 
أن مش��اكلنا الداخلي��ة مؤجل��ة، وغير مب��ررة مقابل 
صراعاتنا الخارجية ضد الصهيونية والنزاع اإلقليمي، 
ويجب على األفراد أن يقبلوا بتضحيات استثنائية في 
س��بيل وقف العدوان الخارجي، قبل العودة إلى حسم 
الخافات الداخلية، بما في ذلك الخافات على أسلوب 
ممارس��ة الس��لطة أو توزيع الثروة، إذ »ال صوت يعلو 
فوق صوت المعركة«، ُأس��كتت كل األصوات وخسرنا 
كل المعارك، فكي يكون لسلطة حاكمة أن تقنع الرأي 
الع��ام بذلك وأن تدفعه بالفعل لبذل جهد اس��تثنائي 
لتج��اوز نزاعات��ه والقب��ول بتضحيات اس��تثنائية في 
س��بيل المعركة الوطنية، ال بد لها من تحقيق بعض 
الش��روط األساس��ية، وإال فل��ن يك��ون هن��اك تعبئة 
وطنية بل اس��تقالة جماعية تغطي نفسها بشعاراتٍ 

جوفاء تظهر فراغها في أول امتحان جدي.
وأول ه��ذه الش��روط ه��و المواطن��ة، فبانعدام 
مفه��وم المواطن��ة، وس��واد مفه��وم اإلقن��اع بالقوة 
واإلذع��ان لألمر الواقع السياس��ي، ال يع��ود هناك أي 
ش��عور بالوطنية، ويبدو كل جهد مب��ذول للدفاع عن 
الب��اد دفاعا ع��ن الظل��م والج��ور والتميي��ز القائم، 
ويدف��ع إلى االس��تقالة الوطني��ة واالنس��حاب من أي 
معركة محتملة مادية أو معنوية، وعندما تبالغ النخبة 
الحاكم��ة ف��ي مثل ه��ذه الظ��روف ف��ي الحديث عن 
الوطنية والعروبة واستخدام شعاراتها، فسوف تفقد 
القضية الوطنية نفسها كل صدقية، ألن الرأي العام 
س��يرى فيها وس��يلة أو ذريعة يس��تخدمها الحاكمون 
في س��بيل ردع الش��عب وابتزازه، بهدف الحفاظ على 
المصالح الخاصة واألنانية، وربما تعظيمها، وبالتالي 

تخوين كل مخالف وربطه بإسرائيل.
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر أن النظ��م الت��ي ال تؤمن 
بالحري��ات وال ترعاها وال تقر بمج��رد وجودها أصًا، 
وال تشعر بأن من واجبها ضمان حقوق الشعب وصون 
كرامته في الداخل، لن تبذل جهدًا اس��تثنائيًا وترتكب 
المخاط��ر، وتقلل من فرص إثرائها وحجم االمتيازات 
التي تملكها بشن الحروب على الخارج، فالنظام الذي 
يتجاه��ل حقوق ش��عبه ف��ي الداخ��ل ويقمعها، ليس 

لديه أي س��بب للدف��اع عنها في الخ��ارج، فالذي يريد 
الدف��اع عن حق��وق ش��عبه ومطالبه ض��د األجنبي ال 

يفرط بها في الداخل أصا.
وبعيدًا عن استثمار النظام للقضية الفلسطينية 
والمتاج��رة به��ا، تعام��ل م��ع الفلس��طينيين بمنطق 
المن��ة واإلحس��ان ضارب��ًا ع��رض الحائط بش��عارات 
)أمة عربي��ة واح��دة( ومثياتها، وبدا ذل��ك جليًا زمن 
الث��ورة، فعل��ى لس��ان وزي��ر خارجيته ولي��د المعلم، 
تق��دم النظ��ام بمذك��رة لألم��م المتح��دة ق��ال فيها: 
»م��ا تقدمه س��وريا لألخوة الفلس��طينيين لم تقدمه 
أي م��ن ال��دول المضيف��ة له��م«، وفي ظ��ل الحصار 
والتجويع لمخيم اليرموك حمل المعلم األمم المتحدة 
والمجتمع الدولي المس��ؤولية ع��ن حالة اإلحباط التي 
يعيش��ها الفلس��طينيون ف��ي س��وريا، لع��دم تنفي��ذ 
قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالحقوق المش��روعة 
للشعب الفلس��طيني، بوقاحةٍ قل نظيرها في تاريخ 
الدبلوماس��ية العالمي��ة، فالنظام ال��ذي قصف مخيم 
اليرم��وك بالطي��ران، وج��وع س��كانه بحص��اٍر يرقى 
لجريم��ة الح��رب، وه��دم مأذنة مس��جد عب��د القادر 
الحس��يني، القائد الفلس��طيني الرم��ز، قلقٌ إلحباط 

الفلسطينيين بسبب تجاهل حقوقهم المشروعة.
ومع العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة يواصل 
النظ��ام دجل��ه، وممارس��ة لعب��ة االحتي��ال بالبيانات 
وادع��اء المقاومة ومناصرة الفلس��طينيين، حيث قال 
مصدر مس��ؤول ف��ي وزارة الخارجي��ة والمغتربين إن 
»إس��رائيل قام��ت بتصعي��د عدوانها الوحش��ي على 
الش��عب العربي الفلس��طيني، وذلك عندما س��محت 
المس��توطنين  لعصاب��ات  اإلس��رائيلية  الحكوم��ة 

باختطاف طفل فلسطيني وحرقه وهو حي«. 
وأضاف المصدر في بيان وفقًا لوكالة »سانا« أن 
»إس��رائيل اس��تكملت هذه الجريمة بمجزرة تم فيها 
قتل خمسة عشر فلسطينيا، من خال غارتها الجوية 
الوحش��ية عل��ى المدنيين وممتلكاته��م في األراضي 
الفلس��طينية المحتل��ة وخاص��ة ف��ي غ��زة واعتقالها 
لمئات م��ن الفلس��طينيين األبرياء ف��ي حملة دموية 
تتناقض مع التزامات إس��رائيل بوصفها قوة احتال، 
وف��ي مخالف��ة التفاقيات جنيف بما ف��ي ذلك اتفاقية 
جنيف الرابعة، حيث تش��كل هذه الجرائم اإلسرائيلية 

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
وأكد المصدر أن »الجمهورية العربية الس��ورية 
تدين هذه المجازر والممارسات اإلسرائيلية الوحشية، 
كم��ا تدين صم��ت مجلس األمن وما يس��مى الجامعة 
العربية غير المبرر، على هذه الجرائم المستمرة ضد 
الشعب الفلس��طيني الشقيق، وتطالب مجلس األمن 

والمجتم��ع الدول��ي، بوقف العدوان اإلس��رائيلي الذي 
يهدد األمن والسلم في المنطقة«.

وق��ال المص��در إنه »ف��ي الوقت ال��ذي تعبر فيه 
حكوم��ة الجمهوري��ة العربية الس��ورية ع��ن وقوفها 
إلى جانب الش��عب الفلس��طيني، واعتزازها بتصديه 
المس��تمر لاعت��داءات والجرائ��م اإلس��رائيلية، فإنها 
توجه أحر التعازي والمواساة ألسر الشهداء والجرحى، 
وتؤك��د ألبن��اء ش��عبنا ف��ي األراض��ي المحتل��ة ف��ي 
فلس��طين والجوالن، أنه��ا ماضية عل��ى العهد، على 
الرغ��م م��ن الظ��روف الصعبة الت��ي تمر به��ا نتيجة 
عدوان وإرهاب الدوائر الغربية وإس��رائيل وعمائهم 
في س��ورية والمنطق��ة« والذي��ن هم أيض��ًا »أعداء 
الش��عب الفلسطيني ونضاله المش��روع إلقامة دولته 

المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس«.

عن غزة ود�ع�س 
ف��ي ظل الظروف المس��تجدة ونش��وء ما س��مي 
بدول��ة الخاف��ة، ظه��رت أن��واع جديدة م��ن الخطاب 
اإلس��اموي، منها الخطاب الدعائي الذي يحرض على 
قتال المخالفين جميعهم بل قتلهم، يقول العدناني، 
الناط��ق باس��م تنظيم الدول��ة اإلس��امية )داعش(: 
»تبّ��ا لتلك األمة التي يريدون جمعها، أمة العلمانيين 
والديموقراطيين والوطنيي��ن، أمة المرجئة واإلخوان 
والس��رورية«، والخط��اب الفضائ��ي ال��ذي طلع على 
الن��اس حين تحول��ت الفتوى إلى صورة ول��ون وأداء، 
اس��تغنت جميعها ع��ن االجته��اد الح��ق، ومقتضياته 
وأولها الرس��وخ في العل��م، والخط��اب المرائي، وهو 
ن��وع ط��ارئ م��ن الخط��اب الدين��ي يتحرك سياس��يًا 
بتوجيه غامض، ويحمل في ظاهره وباطنه ما يريب، 
ألن هدفه كم��ا يتضح من حركت��ه، تصفية ما تبقى 
م��ن الص��راع العرب��ي اإلس��رائيلي نفس��يًا ومعنويًا، 
بمقوالت كالت��ي أطلقها البغدادي خليفة المس��لمين 
وطالب البيعة، وأمير المؤمنين الذي له وحده الس��مع 
والطاع��ة، ولزمرت��ه من القتلة في مجلس الش��ورى 
الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بعد أن أعلن 
مواثي��ق دولته، وبدأ يعد العدة لضرب أعداء اإلس��ام 
في إفريقيا الوسطى وبورما متوعداً: »فواهلل لنثأرن، 
ول��و بعد حين«، لم يس��مع منه عل��ى اإلطاق تعليق 
عل��ى ما جرى ويجري في فلس��طين، فتنظيم داعش 
ال��ذي يخ��وض الح��رب ف��ي س��وريا والع��راق ويهدد 
بالتمدد نحو دول المغرب العربي، يبرر سبب امتناعه 
عن محارب��ة إس��رائيل والقتال في س��وريا والعراق، 
عبر التويتر بالقول إن القرآن الكريم أمر بقتال العدو 
القريب، معتبرين أن الق��دس لن تتحرر قبل القضاء 

على الرافضة )!(.

. . 
ف

مل
ال

بعد إحدى الغارات على غزة | تموز 2014
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هل من �خلطاأ ��ستخد�م تعبري »ن�ساء و�أطفال« عند تغطية 
�لكو�رث �أو مناطق �حلرب �إعلميًا؟

نشر في موقع الجزيرة اإلنكليزية 4 تموز 2014
  بقلم باتريسيا فييرا   ترجمة: مريم أسعد

دائم��ًا ما تتداف��ع أمامنا أخبار عن نس��اء 
وأطف��ال عالقي��ن ف��ي صراع��ات دموية من 
أفريقيا الوسطى إلى سوريا، بل حتى عندما 
يكون الحديث عن ح��وادث أو كوارث طبيعية 
ولي��س عنفًا ممنهجًا أو مس��تهدفًا ألحد، فإن 
النس��اء واألطف��ال ه��م دائم��ًا ف��ي المرتبة 

األولى في األجندات اإلعامية.
عل��ى  المظلوم��ة  وجوهه��م  نش��اهد 
التلفاز، وننش��ر صور بكاهم على الصفحات 
األولى من المج��ات، ونتعلم أنه من الواجب 
حمايته��م وانقاذه��م، وأن يك��ون إخاؤهم 
م��ن الس��فن الغارقة والم��دن المحاصرة هو 
األولوية، علينا إخاءهم قبل الجميع، وباقي 
أجناس البش��ر األقوى تس��تطيع اللحاق بهم 
الحق��ًا، لكن... ما الذي يعنيه تعبير »النس��اء 

واألطفال« فعًا؟
»النساء واألطفال أكثر عرضة للعطب أو 
التأثر م��ن باقي أعضاء المجتمع« ردٌ بديهي 
وس��ريع لش��خص ذو ني��ة طيب��ة »ه��و ألمر 
طبيع��ي أن يكون��وا أول م��ن تت��م حمايتهم 
وإنقاذهم«. لكن هل هذا الرابط بين النساء 
واألطف��ال أمر طبيعي إلى ه��ذا الحد؟ أليس 
أكثر منطقية أن نش��ير إلى العجزة والشيوخ 
إل��ى جان��ب األطف��ال إن كنا نقص��د الحديث 
عن المس��تضعفين أو العاجزين عن مواجهة 

البؤس؟ 
ال ينكر حديث��ي هذا الضريب��ة الباهظة 
التي تفرضها النزاعات المس��لحة على البنات 
والنس��اء، وخاصة مما يتجس��د منه��ا بالعنف 
الجنس��ي كس��اح ح��رب. وبكل أس��ف، فإنه 
التزال هن��اك العديد من البل��دان التي تمثل 
فيه��ا النس��اء هدفًا محبذًا لاعت��داء عليه بل 
وتزداد خطورة تضخم هذا الوضع بمجرد أن 

يبدأ المجتمع المنظم بالتحطم واالنحال.
غي��ر أن األم��ر ذات��ه يمكن التح��دث عنه 
فيما يتعلق بالرجال المثليين، إذ بدأت موجة 
)الهوموفوبي��ا( أو الخوف م��ن مثليي الجنس 
تظه��ر بوض��وح مؤخ��رًا ف��ي بل��دان جن��وب 
الصحراء الكبرى كما حصل في أوغندا مثًا.

د�خل �سوريا -�لعامل �لأنثوي
ق��د يق��ول متحدثن��ا ذو المنط��ق والنية 
النس��اء  الس��ليمين أن »الس��بب وراء رب��ط 
باألطف��ال ه��و أن األطف��ال عاجزي��ن ع��ن 
االهتمام بأنفسهم، وعن الهرب من األماكن 
الخط��رة لوحدهم ل��ذا كان عليهم أن يكونوا 

مصحوبين بأمهاتهم«
لكن هن��اك عدد من األخطاء في س��طر 
نق��ول  ال  ل��م  أواًل:  ذاك،  الس��ابق  النق��اش 
»األمهات واألطفال« إن كن هن المقصودات 
فعًا؟ ثانيًا: أال يستطيع األطفال أن يذهبوا مع 
آبائه��م أو أجدادهم أو أي من أفراد عائلتهم؟ 
لم��اذا نتوقع وبش��كل أوتوماتيكي بأن مهمة 
االهتم��ام باألطفال منوطة باألمهات حصرًا؟ 
م��اذا ل��و أرادت النس��اء البق��اء ف��ي منطقة 
الكارثة والمس��اعدة في إنقاذ المتضررين أو 
القت��ال مع المقاتلين م��ن  الرجال في الحرب 

مثلما فعلت الكثيرات منهن حتى اآلن؟

يرجع هذا الربط المتواصل بين النس��اء 
واألطف��ال إل��ى النظ��رة التقليدي��ة ل��ألدوار 
االجتماعية، والتي تتجس��د فيه��ا المرأة على 
أنه��ا كائن ينتمي إلى عال��م خاص، وبالتالي 
عل��ى أنه��ا أق��ل ق��درة عل��ى صون نفس��ها 
ف��ي المجتمع م��ن الرج��ل، وماه��ذا اإلدراك 
المجتمع��ي إال نتيجة لم��ا تجذر من هوة بين 
الرج��ال والنس��اء الذين ي��ؤدون العمل ذاته، 

حتى في العالم »المتحضر« كما يسمى.
إن رب��ط النس��اء باألطف��ال هو تجس��يد 
لتصور المرأة عل��ى أنها طفل. فتقدم المرأة 
على أنه��ا مخلوق ضعيف كالطف��ل وبحاجة 
لحماي��ة دائمة. الم��رأة ملعون��ة بكونها غير 
ناضجة لتتخ��ذ قراراتها بيدها، فيتم إبعادها 
بش��كل أوتوماتيك��ي ع��ن مناط��ق الخط��ر، 
ويرتب��ط إخاء النس��اء من مس��ارح الحطام 
أو م��ن مناطق الح��روب بالتوازي مع س��لبها 

لقوتها السياسية.
النس��اء  التأكي��د عل��ى حماي��ة  غي��ر أن 
واألطفال يحمل كذلك مضمونًا أكثر إزعاجًا، 
ف��إن كان األطف��ال يمثلون وع��د التجدد في 
وج��ه المصائب، فإن النس��اء يمثل��ن احتمال 
إنج��اب المزيد من األطفال. وفي الوقت الذي 
يعتب��ر في��ه عقل الم��رأة غير مائ��م التخاذ 
قرارات عقانية وللمشاركة إلى جانب الرجل 
في اإلنقاذ وعمليات الحرب فإن جس��دها يتم 

إنقاذه لكونه حاضن محتمل للجيل الجديد. 
إن ه��ذه الطريق��ة ف��ي التفكي��ر ه��ي 
المس��ؤولة ع��ن معارض��ة الكثيري��ن لفكرة 
الق��وات  ف��ي  باالنخ��راط  للنس��اء  الس��ماح 
المس��لحة والمش��اركة بش��كل خ��اص ف��ي 
ح��االت القت��ال. وف��ي الوقت ال��ذي باتت فيه 
مواه��ب التكنولوجيا ال تقل أهمية عن القوة 
الفيزيولوجي��ة لم��ن يقاتلون عل��ى الجبهات 
األولى، فما من سبب يفسر منع وجود النساء 
عند خ��ط النار، وعاوة عل��ى ذلك فإن فكرة 
تعرض جسد المرأة للتشوه إثر الحرب الزالت 
تبدو أكثر صدمًا من السيناريو المعتاد لجسد 

محارب مصاب.

ال يب��دو الس��بب واضح��ًا وراء اس��تخدام 
وس��ائل اإلع��ام كاف��ة مصطل��ح »النس��اء 
واألطف��ال« عن��د تغطيته��ا أخب��ار الك��وارث 
ومناطق الحرب، ولماذا يس��تمر السياس��يون 
من جمي��ع األقطاب في الحدي��ث عن الحاجة 
إل��ى الدف��اع عن النس��اء واألطف��ال في وجه 
العن��ف؟ هل نق��وم وبا تفكير بإع��ادة إنتاج 
القوال��ب الثقافية التي ورثناها من الماضي؟ 
أم أن لغتن��ا تعكس ببس��اطة واقعنا اليومي 

الحزين للتمييز )الجندري(؟
إن كان األمر كذلك فعًا، ومع هذا السيل 
المتواصل للصراعات والكوارث األخرى والذي 
م��ع األس��ف اليظه��ر أي إش��ارة للتراجع فإن 
الوقت قد ح��ان لنتبنى منظ��ورًا أكثر اعتدااًل 
فيم��ا يتعلق بالجندر. لماذا كان على النس��اء 
واألطفال أن يحتموا من الخطر فقط وال أحد 
غيرهم؟ ماذا عن أولوية حماية الضعفاء من 

كبار السن واألطفال بدل النساء؟
اللغة ليس��ت فق��ط مرآة لم��ا نحمله من 
قي��م مجتمعي��ة وعقائد نؤمن به��ا، بل هي 
كذلك قوة كافية للتحك��م بأفكارنا وأفعالنا، 
وإن كن��ا نري��د أن نناضل من أجل التس��اوي 
بين الجنس��ين فل��م ال نبدأ من هن��ا؟ دعونا 
نحطم ه��ذا النموذج الس��طحي الذي يصور 
المرأة عل��ى أنها ضحي��ة، ولنمحو المصطلح 
المنتش��ر »النس��اء واألطفال« م��ن قاموس 

مفرداتنا إلى األبد.
* باتريس��يا فيي��را بروفيس��ور مش��ارك 
ف��ي األدب المق��ارن اإلس��باني والبرتغال��ي، 
وف��ي الس��ينما واإلع��ام في جامع��ة جورج 
ت��اون. وتعم��ل خ��ال عام��ي 2013 و 2014 
التوجي��ه  معه��د  ف��ي  زائ��ر  كبروفيس��ور 

الديمقراطي في سان سيبستيان. 

المصدر األصلي للمقال:
h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . c o m / i n d e p t h /
opinion/201407//women-representation-
media-20147283726456610.html
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1966   - ن�سيب �لبكري 1884  
  ياسر مرزوق

. . 
ي

طن
ن و

ه م
جو

و

ولد نس��يب البكري في دمشق عام 1884، آلل 
البكري من أعرق األسر الدمشقية وأكثرها وجاهة، 
والتي يرجع نس��بها إلى الخليفة الراش��دي األول أبو 
بكر الصدي��ق، والده عطا اهلل باش��ا البكري رئيس 
بلدية دمش��ق، وعضو مجلس والية الش��ام، تلقى 
علوم��ه االبتدائي��ة والثانوي��ة في مكت��ب عنبر، ثم 
انتقل إلى المدرس��ة الس��لطانية في بيروت، والتي 
كانت مجمع��ًا ألبناء األس��ر العريقة في فلس��طين 
والشام وبيروت، وتابع دراسته فيها باللغة التركية، 

وتخرج منها عام 1912.
ع��ام 1914 وخ��ال الح��رب العالمي��ة األول��ى 
وص��ل األمي��ر فيصل إلى دمش��ق ف��ي طريقه إلى 
األستانة وحل ضيفًا في دارة عطا اهلل باشا البكري، 
للتواصل م��ع الزعامات الدمش��قية تحضيرًا للثورة 
العربية الكب��رى، ووجد األمير في جمعية »س��وريا 
الفت��اة« والت��ي كان نس��يب البك��ري أح��د أعضائها 
ضالته، فعرفه األخير على ش��كري القوتلي، ورضا 
الركاب��ي، واألمي��ر ع��ارف الش��هابي، وعب��د الغني 
العريس��ي وغيرهم من رجاالت س��وريا المنتسبين 
للجمعية المذكورة، وبعد عودة األمير من األس��تانة 
متجهًا نحو الحجاز اتفق مع البكري،على أن يرس��ل 
إليه برقية فحواها: »أرس��لوا إلينا الفرس الشقراء« 
إذا قرر والده الش��ريف حس��ين الب��دء بالثورة أما إذا 
قرر الحس��ين تأجيل الثورة فعليه أن يرس��ل برقيًة 

فحواها »أرسلوا إلينا صناديق البرتقال«.
وكان البك��ري قد س��بق ل��ه أن نق��ل إلى جبل 
العرب قرار الشريف حس��ين بإعان الثورة العربية 
ض��دّ األت��راك ورغب��ة األمي��ر فيصل بالتع��اون مع 
أبن��اء الجبل خاصّ��ة وقد كان الكثي��ر منهم أعضاء 
ف��ي الجمعيّات العربية الوطنيّة التي زاد نش��اطها 
عندئ��ذٍ ف��ي الب��اد العربي��ة وحتّى ف��ي العاصمة 
العثماني��ة األس��تانة لمقاومة التتريك واالس��تعمار 
التركي، وفي أواخر كانون األول س��نة 1917 تلقى 
س��لطان باش��ا األط��رش كتاب��ًا من نس��يب البكري 
ج��اء فيه: »إن الجيش الحج��ازي طهر مكة المكرمة 
من األت��راك. وجيش الحلفاء المنض��م إليه الجيش 
العربي قد افتتح بئر الس��بع عن طريق غزة في 21 
تش��رين األول سنة 1917 ويافا في 16 من تشرين 
الثان��ي والقدس ف��ي 9 من أيلول. وقريبًا س��ندخل 

جبلكم المنيع بواسطتكم اهلل ينصر العرب«.
 يقول س��لطان األطرش ف��ي مذكراته: وما إن 
انقضت أش��هر الشتاء البارد من س��نة 1917 وأطّل 
علين��ا الربي��ع بطقس��ه الجميل حتّى قررن��ا الجهر 
بالث��ورة وجعل بلدتنا القريّا مقرًا لها في الجبل ثم 
احتفلن��ا بحض��ور نفر من أحرار الع��رب برفع العلم 
العربي فوق دارنا، وباش��رنا بتس��يير الملة الكبيرة 
التي كنّ��ا قد أعددناه��ا من قبل لتلتح��ق بالجيش 
الفيصلي في العقبة. حوالي ثاثمائة خيال وهجان 
على رأس��ها من أعيان الجب��ل: حمد البر بور، معذى 

المغوش، أسد األطرش وعبد اهلل العبد اهلل.
ع��ام 1918 تلق��ى البك��ري برقيًة تفي��د ببدء 
الثورة، فاجتمع مع غيره م��ن المجاهدين، وتوجهوا 
م��ن القابون إلى الضمير ف��ي طريقهم إلى الحجاز 
لماقاة الجيوش العربية وجي��وش الحلفاء الزاحفة 
نحو س��وريا، بعد هزيمة األتراك في جبهة الترعة، 
ودخل الجيش العربي إلى دمشق في تشرين األول 
من العام نفسه، وكان البكري في طليعة الفاتحين، 
وأصبح األمير فيصل حاكمًا لس��وريا ث��م توج ملكًا 

دستوريًا على سوريا.
بع��د مبايع��ة األمير فيص��ل ملكًا على س��وريا 
تم تعيين نس��يب البكري أمينًا ثانيًا للباط الملكي 
وكان إحسان الجابري رئيس أمناء القصر، وظل في 

منصبه حتى الرابع والعشرين من تموز عام 1920، 
يوم ميسلون وبداية االنتداب الفرنسي.

 م��ع خ��روج المل��ك فيصل م��ن س��وريا نهائيًا 
وقبوله بعرش العراق، بدأ الحديث جديًا عن إنش��اء 
ملكية في سوريا وتداولت أسماء آل العظم، واألمير 
سعيد الجزائري، والداماد أحمد نامي صهر السلطان 
عبد الحميد، وخديوي مصر الس��ابق عباس حلمي، 
لكن البكري كان األوفر حظًا في الترش��يحات لكونه 
من أعرق األسر العربية وألنه كان من كبار الوجهاء 
الع��رب ومن أعظ��م مناضليهم، فكتب��وا العرائض 
في ذلك وكاد أن يتم لوال والء الساس��ة الس��وريين 

واقتناعهم بالجمهورية.
ع��ام 1924 تزوج البك��ري من اآلنس��ة فهمية 
كريمة السيد علي الداالتي، وأنجب منها عام 1931 
ابن��ه الوحيد القاضي األس��تاذ عط��ا البكري رئيس 

محكمة االستئناف األولى في دمشق الحقًا.
ع��ام 1925 لعب البك��ري دورًا فع��ااًل في دعم 
الثورة ضد المستعمر الفرنسي وحين فشلت الثورة 
لجأ إلى فلس��طين وبقي فيها حتى عام 1928، ولم 
يكتفي الفرنس��يون بنفيه بل قاموا بهدم قصر آل 

البكري في منطقة سيدي عامود.
الهيكلي��ة  ب��دأت   1932 ع��ام  حزي��ران  ف��ي 
التنظيمي��ة للكتل��ة الوطني��ة تتجس��د واقعً��ا على 
األرض. ف��كان مؤتم��ر ف��ي حم��ص انعق��د ف��ي 
يتأل��ف  دائ��م  مكت��ب  وأس��فرعن   1932 حزي��ران 
م��ن س��بعة أعض��اء ينتخبه��م مجلسُ��ها الوطني، 
ويديرون الشؤون اليومية للكتلة، ويؤلِّفون قيادتها 
الفعلية، وهم الس��ادة: هاش��م األتاس��ي »رئيسًا«، 
إبراهيم هنانو »زعيمًا«، س��عد اهلل الجابري »نائبًا 
للرئيس«، فارس الخوري »عمي��دًا«، جميل مردم، 
شكري القوتلي، وعبد الرحمن الكيالي. أما المجلس 
ال��ذي كان يُعَق��د في مواعي��د منتظم��ة، فقد كان 
الهيئ��ة التي تحدد توجُّه التنظي��م وتنتخب المكتب 
الدائم. وضم المجلس ف��ي عضويته أيضًا: الوجيه 

نسيب البكري وجمعٌ من رجاالت سوريا ولبنان.
ع��ام 1933 انتخب البك��ري نائبًا عن دمش��ق، 
وتش��كلت الوزارة برئاسة حقي بيك العظم، وكانت 
حقيب��ة المالي��ة والزراع��ة لجميل م��ردم بيك الذي 
استقال منها، ودعي البكري ليحل محله لكنه رفض 
بإصرار، إلى أن آلت الحقيبة للس��يد »ش��اكر نعمت 

الشعباني«.
في الفترة بي��ن عامي 1934  -  1935، إضافًة 
للكس��اد االقتص��ادي المستش��ري بين الس��وريين، 
أجج��ت ع��دُة تطورات أخ��رى التوت��رَ المتفاقم بين 
الفرنس��يين والوطنيين السوريين. وكانت من تلك 
التطورات مس��ألة هجرة اآلشوريين والكلدان الذين 
حاول حوالى 700 منهم، في 22 تموز 1933، عبور 
الحدود الس��ورية هربًا مما كانوا يتعرضون له من 

تنكيل في العراق، وكانت صدامات على الحدود.
وكان��ت أيض��ًا انعكاس��ات محلِّي��ة ناجم��ة عن 
تطور األوضاع في فلس��طين، حيث كانت المنظمة 
الصهيونية تش��تري ما يتيسر لها من أراٍض هناك، 
كم��ا ف��ي المناط��ق الحدودي��ة بينها وبين س��ورية 
ولبنان، وكان كبار الماَّك، من س��وريين ولبنانيين، 
يبيعونه��ا األراضي. كم��ا كانت البضائ��ع اليهودية، 
األرخ��ص واألج��ود صنعًا، تغزو أس��واق دمش��ق، 
فتض��ارب على البضائع الس��ورية ما أدى إلى اندالع 

أعمال شغب في دمشق. 
وردًّا   ،1936 ع��ام  الثان��ي  كان��ون   20 وف��ي 
على إغ��اق مكتب الكتلة الوطني��ة واعتقال فخري 
الب��ارودي وزعيم »الش��باب الوطني« س��يف الدين 
المأم��ون، أغلقت األس��واق أبوابها، واحتش��د طاب 
وش��بان أحياء دمش��ق أم��ام منزل البك��ري لإلعداد 
لمس��يرة إلى الس��رايا. بيد أن التظاه��رة، التي كان 
على رأس��ها البك��ري وجمي��ل مردم بيك وش��كري 
القوتلي، ل��م تتعدَّ نهاية ش��ارع البكري، حيث كان 
ط��وق م��ن الش��رطة مضروبً��ا، حي��ث س��رعان ما 
قمعتْها القوات الفرنس��ية. كما جرت في اليوم ذاته 

تظاهرات في كلٍّ من حلب وحمص.
ث��م كان إضرابٌ عام ش��امل دام 50 يومًا ومع 
إضراب دمش��ق الش��هير قبض على نسيب البكري 
وجمي��ل مردم بيك، وأودعا س��جن النظارة ثم نقا 
إلى س��جن القلعة وبقيا فيه��ا ثمانية أيام، ثم نفي 
البك��ري إلى أعزاز ومردم بيك إلى قضاء قرق خان، 
وبقيا في المنفى خمسًا وعشرين يومًا، وفي نفس 

العام انتخب البكري نائبًا عن دمشق للمرة الثانية.
ع��ام 1938 عين محافظ��ًا لجبل الع��رب، وفي 
آذار عام 1939 عين وزي��رًا للعدل في وزارة لطفي 
الحف��ار التي ل��م تعمر أكثر من أس��بوعين بس��بب 
تعطيل الفرنس��يين للدس��تور وإرغامهم الحكومة 
عل��ى االس��تقالة، ثم عه��د إلي��ه ب��وزارة االقتصاد 
الوطن��ي واألش��غال العامة ف��ي حكوم��ة خالد بيك 
العظم عام 1941، ثم انتخب نائبًا عن دمش��ق عام 

.1943
بعد خروج الفرنس��يين وإرس��اء دعائ��م الحياة 
السياس��ية في الباد، كان البكري من المؤسس��ين 
لح��زب الش��عب ع��ام 1948م م��ع ناظم القدس��ي 
ورش��دي الكيخيا وفيضي األتاسي وآخرون، وانتخب 

نائب رئيس الحزب عام 1949. 
عه��د إلي��ه بمنص��ب الوزي��ر المف��وض بج��دة 
فرفضه��ا ع��ام 1951م، فعي��ن وزي��رًا مفوضًا في 
المملك��ة األردنية الهاش��مية. وكان رئيس��ًا لجمعية 

المجاهدين.
منح وس��ام االس��تحقاق الس��وري م��ن الدرجة 
الممت��ازة تقديرًا لوطنيته، ومنح ش��عار الجمهورية 
العربية السورية من إدارة الشؤون العامة والتوجيه 
المعن��وي للجيش الس��وري، كما أطلق اس��مه على 

شارع في حي الروضة الدمشقي.
توف��ي ع��ام 1966 دفن في مقبرة أس��افه آل 
البك��ري في قب��ر العامة زين العابدي��ن الصديقي 

البكري.
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جندة فتحي �سفوة
مذكــر�ت ر�ســـتم حيـــدر

  ياسر مرزوق

ما ح��دث أخيرًا ف��ي العراق، يؤك��د أن البلد 
محك��وم ببقائ��ه س��احًة للص��راع المذهبي في 
التاري��خ  ف��ي  األول  الش��قاق  من��ذ  المنطق��ة، 
اإلس��امي، ولعل ما حدث في العراق تحت حكم 
المالك��ي، يرجعنا لبح��ث جذور الصراع الس��ني 
الش��يعي، ال��ذي ل��م يهدأ من��ذ تأس��يس الدولة 
العراقي��ة الحديث��ة وحت��ى يومنا ه��ذا، من هنا 
تأتي أهمية قراءة كتابنا اليوم »مذكرات رس��تم 
حيدر« الذي يوثق المشهد السياسي في العراق 

واألطماع األوروبية فيه.
يقول عال��م االجتماع العراقي الدكتور علي 
ال��وردي في كتابه »لمح��ات اجتماعية من تاريخ 
العراق«: ب�لغ الص���راع الطائفي أوْجَـه، عندم�ا 
ح���دث التن���ازع عل���ى الع���راق بي���ن الدولتي�ن 
اإليرانية والعثماني�ة، حيث صار أهل الع���راق ال 
يفهمون من شؤون حياتهم العام�ة سوى أخب�ار 
هذه الدول�ة أو تلك، وكل فريق منهم يدعو اهلل 
أن ينص���ر أحدهم���ا عل��ى االخ��رى، ول��م يك�ن 
أه���ل الع���راق في ذلك الحين يعرف�ون ش��يئ��ًا 
من المفاهيم السياس��ية الحديثة »كالوطني��ة« 
أو »القومي�����ة« أو »االس��تقال«، ب��ل ج��ل م��ا 
يش��غل بالهم ه��و اإلحس��اس الدين��ي المتمثل 
بالتعص����ب المذهب��ي. ومعن��ى ه��ذا أنهم ل��م 
يكون��وا يعتبرون اإليرانيي��ن أو األتراك أج��انب 
هدفه��م احت��ال الب����اد واالنتف��اع بخيرات�ها، 
وإنما ك��ان كل فري��ق منهم ينظ��ر إلى الدول��ة 
الت����ي تنتم����ي إلى مذهب����ه، كأنه����ا ح��امية 

الدي��ن ومنق��ذة الرعي��ة.
قب��ل س��قوطه ذه��ب ص��دام حس��ين في 
س��نوات حكمه األخيرة، أبع��د فأبعد، في بناء ما 
س��ماه الباحث نزيه األيوبي »الدولة الشرس��ة«، 
بحيث غدا اس��تمراره في الحكم مس��اويًا لموت 
العراق نفس��ه بعد موت العراقيي��ن، والحال أن 
النزع��ة الطائفية الت��ي كان انفجارها أخطر ما 
واجهت��ه تجرب��ة العراق م��ا بعد صدام، ليس��ت 
ولي��دة التدخ��ل األمريك��ي الذي عمقها بس��بب 
حله للجي��ش واجتثاث��ه للبعث، بل هي أساس��ًا 
مس��ؤولية التاري��خ العراق��ي، خصوص��ًا بعدما 
كبتها صدام حس��ين طويًا، وحينما أزيح صدام 
ب��دت الحقائ��ق العراقي��ة عارية تمام��ًا. وصدام 
نفس��ه، القوم��ي والعلماني نظري��ًا، بقي حتى 
آخر أيامه يتهم الش��يعة بمس��اعدة األمريكيين 
وخيان��ة العراق، وف��ي واحد م��ن أقواله األخيرة 
اس��تذكر بصيغ��ة رمزي��ة، الوزير الش��يعي ابن 
العلقمي، الذي تعاون مع هوالكو بعد غزو بغداد 

عام 1258، بكل ما لهذا االستشهاد من دالالت.
وج��ذور الص��راع الس��ني الش��يعي، تع��ود 
لتأس��يس الع��راق الحدي��ث، فف��ي الثاثين من 
حزيران عام 1930، تم توقيع المعاهدة العراقية 
البريطاني��ة، ثم في تش��رين األول عام 1932، 
أعلن��ت عصبة األمم انته��اء االنتداب البريطاني 
عل��ى الع��راق، والذي ب��ات به��ذا أول بلد خاضع 
لانتداب��ات األوروبية يحظى باالس��تقال، وفي 
العام نفسه ردد الملك فيصل عبارته الشهيرة، 
والتي نقلها »عل��ي العاوي« في كتابه »احتال 
العراق« صفحة 17، فقد قال: »بهذا الخصوص، 
وفيم��ا قلبي يملؤه األس��ى، علي الق��ول بأنه ال 
يوجد ش��عب عراقي داخل الع��راق، هناك فقط 
جماع��ات مختلفة من دون عواطف وطنية، إنهم 
يمتلئون بالخرافات والتقاليد الدينية الزائفة من 
دون قواسم مشتركة فيما بينهم، إنهم بسهولة 

يصدق��ون الش��ائعات، وه��م ميال��ون للفوضى 
ومس��تعدون دائمًا ألن ينتفضوا ضد أي حكومة، 
إنها مسؤوليتنا نحن، أن نجعل من هذا الجمهور 
ش��عبًا واحدًا نستطيع بعد ذاك أن نقوده وندربه 
ونعلم��ه، وكل ش��خص على بينة م��ن الظروف 
الصعبة، س��وف يثمن الجهود التي س��وف تبذل 

إلدراك هذا الهدف«.
طبع��ًا لم يفلح فيصل ف��ي رأب الصدع بين 
الش��يعة المحرومي��ن م��ن التعليم طيل��ة العهد 
العثمان��ي، وبالتال��ي المحرومين م��ن الوظائف 
الحكومية، وبين السنة العراقيين والعرب الذين 
كانوا عماد حك��م الملك، وفي عام 1932 تعالت 
أصوات ش��يعية غير هامش��ية، للمطالبة بإعادة 
توزيع المناصب في الدولة توزيعًا عاداًل، وإعادة 
النظر في توظيف الس��نة العرب وعلى رأس��هم 
ساطع الحصري، وفي األربعينيات والخمسينيات، 
وم��ع تزايد أع��داد المتعلمين الش��يعة، تفاقمت 
حساس��يتهم حيال القيادة الس��نية للدولة، وإذا 
كان غي��ر العراقيين من الس��نة يثيرون اس��تياء 
الش��يعة، فإن القلة من غير العراقيين الشيعة، 
كان��وا يثيرون اس��تياء الس��نة العراقيين، وكان 
أبرز هؤالء الش��يعي اللبناني رستم حيدر، الذي 
اس��تهوته القومية العربية منذ شبابه، وتطرف 
ف��ي التعبي��ر عنه��ا، فالتح��ق بفيص��ل وش��غل 
ال��وزارات مراتٍ عدة، واغتيل عام 1940، ما هز 
اإلجماع اللفظي عل��ى العروبة، والذي بدا عابرا 

للطوائف حينها.
مذكرات رس��تم حي��در كان��ت يوميات رجل 
مطلع على أدق تفاصيل السياس��ة العراقية في 
زمن المل��ك فيصل، تؤرخ للفت��رة الممتدة بين 
1918/8/10 وتنته��ي ف��ي 1921/3/25، وه��و 
يذكر تاريخ اليوم، وحتى الساعة أحيانًا، بعضها 
بضعة أسطر، وبعضها بضع صفحات، وبعضها 

مجرد برقيات.
في التاس��ع م��ن كان��ون األول 1918، غادر 
فيص��ل وحاش��يته فرنس��ا إلى إنكلت��را، ثم عاد 
إل��ى باريس في 7 كانون الثاني 1919، لحضور 
مؤتم��ر الصلح مندوبًا عن الحجاز، وكان رس��تم 
حي��در المن��دوب الثان��ي، ولورن��س مستش��ارًا 

للوف��د ومترجمًا، يكتب حيدر ف��ي مذكراته عن 
عاقة الفرنس��يين بالقضية العربية: »يندهش 
اإلنسان من األمة الفرنسية ورجالها، ومن رجال 
األم��ة األنجل��و ساكس��ونية. الرئيس ويلس��ون 
ياق��ي األمير مرتي��ن )..( كأن فرنس��ا ليس لها 
عاق��ة بالش��رق، هذه س��جية عرف به��ا رجال 
األم��م السكس��ونية، الج��د في العم��ل والقول، 

ولماذا البطء والتاعب؟«.
وعن بوادر المشروع الصهيوني يشير حيدر 
إل��ى لق��اء وايزمن مع األمير فيص��ل عام 1919 
ومطالبت��ه بوطن قومي لليهود. يقول وايزمان: 
»اليه��ود في العالم 14 مليونًا، كلهم يريدون أن 
يروا فلس��طين يهودية، ولكن 6 مايين يودّون 
الذهاب إليها.. أما اليوم فا يوجد في فلس��طين 
إال 60 70- ألف��ًا م��ن اليه��ود. وأم��ا المس��لمون 
والمس��يحيون فعدده��م 600 أل��ف. إنه ش��عب 
يري��د الهج��رة والمس��اواة، ومع الزم��ن إذا تمت 
االكثري��ة لليهود فيمكنهم أن يؤسس��وا حكومة 
ديموقراطية على أس��اس المساواة، وقصدهم 
أن يكونوا مع العرب إخوانًا ليس إال. ثم إن الباد 
العربي��ة فيها اآلن 13 مليون��ًا، وهي تعيّش 50 
60- مليونًا، فليس يوجد خطر على الباد، ألنها 

واسعة جدًا، من مجيء ستة مايين يهودي«.
وهو يلخص رأيه في سياس��ة أوربا فيقول: 
»ال يمك��ن االت��كال على أقوال حكوم��ة أوربية، 
في المسائل السياس��ية، ألن سياستها ستتبدل 
حس��ب قوتها ومنافعها، فا عهد وال ذمة. قديمًا 
كان بيكو يتدخل على الملك فيصل، ألجل إنهاء 
القضية حس��بما يش��اء، مع طلب انتداب فرنسا، 
ولو أعطي ذلك في حينه لتمشّ��ت فرنس��ا على 
سياس��ة ربما كان��ت أضعف من سياس��تها اآلن، 
ألن عس��اكرها كان��ت قليل��ة وأمي��ركا وإنكلترا 
وحال��ة العال��م كانت مس��اعدة ج��دًا، ثم مضت 
أيام فأصبحنا نفتش على االتفاق لديهم، وهم 
يتمنعون ويهددون، وقد جاء زمن كانوا يرجوننا 
فيه الحضور إلى أوروبا، واآلن أصبحنا نرجوهم 
وال يقبلون، وهكذا نسأل اهلل أن يرميهم بحرب 

ثانية في ديارهم، رأفة بالعالم«.

ر�ستم حيدر 
ولد رس��تم حيدر آلل حيدر العائلة الشيعية 
اللبناني��ة العريق��ة، ودرس في اس��طنبول في 
»المدرسة الملكية الشاهانية«، وتخرج منها عام 
1910، ث��م ذه��ب إلى باريس لمتابعة دراس��ته 
في السوربون، حيث عمل مع بعض الشخصيات 
العربية في المجال السياس��ي والوطني، للدفاع 
ع��ن القضاي��ا العربي��ة، ف��ي جمعي��ة »العربية 
الفتاة«. وفي 1912 عاد من باريس، ليعمل في 
وطن��ه في حقل التعليم، إل��ى أن التحق باألمير 

فيصل.
23 م��ن  1921، تحدي��دا ف��ي  وف��ي ع��ام 
حزيران، وصل رس��تم حيدر إل��ى العراق ليكون 
من أقرب مستش��اري الملك فيص��ل، وأكثرهم 
تمتع��ًا بثقت��ه، وكان كاتب خطب��ه وتصريحاته 
وكات��م أس��راره. فكان به��ذه الصفة م��ن أقوى 
موجّه��ي سياس��ة الدول��ة العراقي��ة الفتية. ثم 
اش��ترك خال ثاثينيات القرن العشرين، وزيرًا 
ف��ي س��بع وزارات. وكان ف��ي أرب��ع منه��ا وزيرًا 

للمال، وفي ثاث وزيرًا لاقتصاد والمواصات.



17

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

  ت
ة   

عي
بو

أس
    

    
    

    
   2

01
ز 4

مو
2 ت

0 |
  )1

48
د )

عد
  ال

|  
ثة

ثال
ة ال

سن
  ال

|  
تنا

ري
سو

�ملو�طنة وحقوق �لطفل
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:

الطفول��ة مرحل��ة عمرية يقضيها اإلنس��ان منذ 
والدت��ه إلى أن ينمو ويكبر، ويس��تطيع االعتماد على 
نفس��ه في تأمي��ن حاجاته الضرورية وتدبر ش��ؤونه 
بنفس��ه، بعد أن كان يعتمد على غيره، وتؤكد ثقافة 
حقوق الطفل على حقوق الطفل قبل المياد وبعده، 
باعتبار أن كل إنس��ان هو حصيل��ة التاريخ التطوري 
لنش��أة النوع البش��ري، مم��ا ينعكس عل��ى المجتمع 

والثقافة.
غي��ر أن الثقاف��ة العربية ما زال��ت تنظر للطفل 
باعتب��اره ملكية خاص��ة، وليس باعتب��اره مواطنا له 
كامل حقوق المواطنة منذ مياده، يحكمه االستقال 
والكفاءة كمبادئ سيكولوجية نمائية يتم محاصرتها 
بمجموعة م��ن المحرم��ات الثقافية، وانتش��ار ثقافة 
والضب��ط  والتربي��ة  التنش��ئة  وأس��اليب  الصم��ت 
االجتماعي، الت��ي تعطل تلقائية الطف��ل وتقلل من 
فرص نم��و قدراته النقدي��ة واإلبداعي��ة، والتي تبدأ 
ب��وأد ثقافة التس��اؤل، إلى جانب اإلس��راع في تلقينه 
أدواره االجتماعية، باعتباره راشدا صغيرا، مما يحرمه 

من طفولته في الصغر.
وفي التراث البش��ري إش��ارات مبك��رة للطفولة، 
فق��د كان أفاط��ون يق��ول: إن الطف��ل يول��د مزودًا 
ب��كل المعارف الكامنة في ذاته منذ والدته، يكش��فها 
بالتدريج مع تقدم سنه، ونمو جسمه، أما أرسطو فقد 
ألمح في بعض أقواله إلى أس��اليب في تربية الطفل، 

وتنشئته على السلوك القويم.
وب��رزت أهمي��ة الطف��ل وازداد اعتب��اره، حينم��ا 
أقرت األديان حقوقه واعترفت بقيمة تربيته وتنميته 
ورعايته، واتفقت األديان السماوية على إقرار حقوق 
الطف��ل وصيان��ة حيات��ه، واالعت��راف بوج��وده، قبل 
مياده، وكان االهتمام بالطفل لدى العلماء المسلمين 
عمًا علميًا وتربويًا وفلسفيًا أحيانًا، اشتغل به العديد 
من العلماء كابن س��ينا وابن مسكويه والغزالي وابن 

طفيل األندلسي وغيرهم.
وف��ي الق��رن الثام��ن عش��ر ن��ادى »ج��ان ج��اك 
روس��و« وأضرابه من المفكري��ن، بالنظر إلى الطفل 
وكأنه عالم مس��تقل بذاته، يختلف اختافًا كبيرًا عن 
الرجل البالغ في تفكيره وعقله وعاطفته ومش��اعره، 
وطال��ب الناس بأن ال يحاس��بوا الطفل على س��لوكه 
وتصرفاته كما يحاس��ب الكهل، ألن سلوكه ناتج عن 
نفس��ية البالغ، أما »جون ديوي« فق��د قال: إن رغبتنا 
في اعتبار نقص النضج عند األطفال آفة ال يش��فيها 
إال النم��و س��ببها: مقارنتن��ا الطف��ل بالراش��د، وهي 
مقارنة باطلة، إذ يجب النظر للطفل كذات مس��تقلة، 
فحي��ن نجعل م��ن الراش��د البالغ معي��ارًا ثابتًا نقيس 
عليه ونعتب��ره الكمال، فإن ه��ذا يضطرنا إلى النظر 
للطفولة وكأنها عهد نقص وقصور وحرمان، إن هذه 
النظ��رة وإن كانت مصيبة في بع��ض األحيان، لكنها 
إذا أصبح��ت منظارًا نهائي��ًا، فإنها تش��ير إلى غرورنا 
وخيائنا، وعدم تقديرنا لما يملكه الطفل من نفسية 

ذاتية.
أم��ا العامة االنكلي��زي »جون ل��وك« في القرن 
الس��ابع عش��ر، فقد قال: إن األطفال يولدون وكأنهم 
صفحات بيضاء تكتب عليها المعلومات يومًا بعد يوم، 
وهك��ذا نج��د أن النظ��رة للطفولة اختلف��ت باختاف 
العص��ور، إل��ى أن الق��ت في العص��ور الحديث��ة بالغ 

االهتمام من العلماء والباحثين ورجال القانون.

حقوق �لطفل 
حقوق الطفل، جزء من حقوق اإلنسان، بل هي 
أش��مل واوس��ع، باعتباره الحلقة األضع��ف، وباعتبار 
حقوق الطف��ل تس��عى لجعله األفض��ل واألقوم من 
البداي��ة، وتحصين��ه من��ذ نش��أته بما يل��زم، لضمان 
صيرورته وأداء دوره في بناء المجتمع اإلنساني، وفي 
عام 1989، أقرّ زعماء العالم حاجة أطفال العالم إلى 
اتفاقية خاص��ة بهم، ألنه غالبًا ما يحتاج األش��خاص 

دون الثامن��ة عش��رة إل��ى رعاي��ة خاص��ة، وحماية ال 
يحتاجه��ا الكب��ار، وتعتب��ر اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل، 
القان��ون الدول��ي األول ال��ذي يل��زم ال��دول األطراف 
م��ن ناحية قانوني��ة بدمج السلس��لة الكاملة لحقوق 
اإلنس��ان، أي الحق��وق المدني��ة والسياس��ية، إضافة 
إل��ى الحق��وق الثقافي��ة واالجتماعي��ة واالقتصادية. 
وق��د حققت االتفاقي��ة القبول العالم��ي تقريبًا، وتم 
التصدي��ق عليها حتى اآلن م��ن قبل 193 طرفا، وهو 
ع��دد يفوق ع��دد الدول الت��ي انضمت إل��ى منظومة 
األم��م المتح��دة، أو ال��دول الت��ي اعترق��ت باتفاقيات 

جنيف.
وتتضم��ن االتفاقي��ة 54 م��ادة، وبروتوكولي��ن 
اختياريي��ن، وه��ي توضّ��ح بطريق��ة ال َلبْ��سَ فيها 
حقوق اإلنس��ان األساس��ية، التي يج��ب أن يتمتع بها 
األطف��ال في أي م��كان  -ودون تمييز- وهذه الحقوق 
ه��ي: ح��ق الطفل ف��ي البق��اء، والتط��ور والنمو إلى 
أقص��ى حد، والحماي��ة من التأثيرات المضرة، وس��وء 
المعاملة واالستغال، والمشاركة الكاملة في األسرة، 

وفي الحياة الثقافية واالجتماعية.
وتتلخص مب��ادئ االتفاقي��ة األساس��ية األربعة 
في: عدم التمييز، تضاف��ر الجهود من أجل المصلحة 
الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، 

والحق في النماء، وحق احترام رأي الطفل.
وحق��وق الطف��ل، وكل حق م��ن الحق��وق التي 
تن��ص عليه��ا االتفاقية بوض��وح، تت��ازم بطبيعتها 
م��ع الكرامة اإلنس��انية للطف��ل، وتطوي��ره وتنميته 
المنس��جمة معها. وتحم��ي االتفاقية حقوق األطفال، 
ع��ن طريق وضع المعايير الخاص��ة بالرعاية الصحية 
والتعليم، والخدمات االجتماعية والمدنية، والقانونية 

المتعلقة بالطفل. 
إن اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل، الت��ي تس��تند إلى 
أنظم��ة قانوني��ة وتقالي��د ثقافي��ة متنوعة، تُش��ّكل 
مجموع��ة م��ن المعايي��ر وااللتزام��ات المتف��ق عليها 
عالمي��ًا، وغي��ر الخاضع��ة للتف��اوض. وتوض��ح هذه 
المعايير التي يطلق عليها أيضًا حقوق اإلنسان: الحد 
األدن��ى من االس��تحقاقات والحريات الت��ي يجب على 
الحكومات احترامها، وه��ي مبنية على احترام كرامة 
الفرد وذات��ه، دون أي نوع من أنواع التمييز، كالتمييز 
بس��بب العنصر أو اللون أو الجن��س أو اللغة أو الدين 
أو ال��رأي أو األصل القوم��ي أو االجتماعي أو الثروة أو 
المولد أو القدرات، لذل��ك تنطبق جميع هذه المعايير 
عل��ى البش��ر ف��ي كل م��كان. وتُل��زم ه��ذه الحقوق 
الحكوم��ات واألف��راد عل��ى حد س��واء، بع��دم انتهاك 
الحري��ات المماثل��ة لآلخرين. وهي وح��دة واحدة غير 

قابل��ة للتجزئة؛ وترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث 
يس��تحيل إعط��اء األولوية ألحد الحقوق على حس��اب 

حقوق أخرى.

عن �ملو�طنة وحقوق �لطفل 
المواطنة هي المحرك الذي يعنى بتفعيل حقوق 
اإلنس��ان، وتحويلها من منظومة قانونية مجردة إلى 
منظومة س��لوكيات، وأفعال تُمارس طبيعيا وبشكل 
محس��وس، فا جدوى من حقوق اإلنس��ان، في غياب 
دينامي��ة المواطنة، ألنه��ا أكثر اآلليات صدق��ًا لتأكيد 
عالمي��ة ه��ذه الحق��وق وترابطه��ا، وأوضحه��ا نهجًا 
لترجم��ة قيمه��ا ومبادئها إلى واقع ملموس، يعيش��ه 
األفراد والجماع��ات على كافة المس��تويات، فالتربية 
الش��املة عل��ى المواطنة وحق��وق اإلنس��ان، تتصل 
بنش��ر قي��م الحري��ة والكرامة، وترس��يخ س��لوكيات 
المس��اواة والتس��امح والديمقراطي��ة واالختاف، في 
مختل��ف مراح��ل نم��و الف��رد وتط��وره الفزيولوجي 
المؤسس��ات  مختل��ف  وعب��ر  والوجدان��ي،  والعقل��ي 
التربوية واالجتماعية، مثل األس��رة والتعليم األولي، 
واألنش��طة المدرس��ية ووس��ائل اإلعام، ومؤسسات 

التنشيط والتثقيف.
وكما ذكرنا س��ابقًا، فإن حقوق الطفل هي جزء 
م��ن منظومة حق��وق اإلنس��ان، التي يعرفه��ا »جاك 
دونلل��ي« بوصفه��ا الحق��وق اللصيق��ة بالش��خصية 
اإلنس��انية التي نصت عليها المواثيق الدولية، والتي 
يتمت��ع بها اإلنس��ان وال يجوز تجريده منها ألي س��بب 
كان، بص��رف النظ��ر ع��ن كل مظاه��ر التمييز مثل: 
الدي��ن، واللغ��ة، واللون، واألصل والع��رق، والجنس، 

وغير ذلك.
وبعيدًا ع��ن أن المجتمع الذي ترس��خ فيه مبادئ 
المواطن��ة، يتي��ح للحقوقيي��ن والناش��طين المطالبة 
بحقوق األطفال وصيانتها، والوقوف في وجه انتهاك 
هذه الحقوق، فهناك عاقة غير مباش��رة بين حقوق 
المواطني��ن البالغين، واألطفال ف��ي عهدتهم، فكثير 
م��ن أنواع حماية حقوق اإلنس��ان، الخاصة بالبالغين، 
تقوم على أساس مفهوم كفالةِ تمتُِّع الشخص البالغ 
بفرص��ة اتخاذ الق��رارات التي تؤثر علي��ه، أو بفرص 
تمثيل آرائه، ومثال ذلك قانون الاجئين، الذي ينص 
على أن لكل ش��خص الحق في الع��ودة إلى بلده. مع 
ذلك، فإن القدرة على ممارس��ة هذا الحق تعتمد على 
حص��ول الاجئ على جمي��ع المعلوم��ات ذات الصلة، 
والفهم المطل��وب، التخاذ قرار س��ليم، ومن الواضح 
أن الطف��ل الرضيع ال يس��تطيع اتخاذ ه��ذه القرارات، 
وأن��ه يعتمد عل��ى األش��خاص األكبر من��ه، وتتفاوت 
قدرات األطفال األكبر س��نًا على اتخاذ القرارات طبقا 
لشخصياتهم الفردية وتبعًا ألعمارهم، إال أنها تبقى 
متازمة م��ع صيانة حقوق البالغي��ن ضمن منظومة 

المواطنة.
كم��ا أن الوع��ي بمقوم��ات المواطن��ة، وحق��وق 
الطف��ل، يُكتس��ب بالتعلي��م والتأهي��ل، ع��ن طريق 
األس��رة، والمدرس��ة، ووس��ائل اإلع��ام، والثقاف��ة، 
والمجتمع، وإذا كانت كل هذه القنوات تتكامل أدوارها 
في إش��باع األجيال بقيم المواطن��ة، فإن نتائجها البد 
وأن تكون ملموسة، في تسريع وتيرة ارتقاء المجتمع 
وتحضره، ويحدد المكتب الدولي للتربية، أربعة أبعاد 

للتربية على المواطنة وهي:
حقوق اإلنس��ان، المش��تملة عل��ى كونية حقوق 
اإلنس��ان، والمس��اواة ف��ي الكرام��ة، واالنتم��اء إل��ى 
للحي��اة  الف��رد  إلع��داد  والديموقراطي��ة،  المجتم��ع، 
السياس��ية والمدني��ة، والتنمي��ة إلكس��اب اليافعي��ن 
والش��باب الكف��اءات والمؤهات الضروري��ة، لمواكبة 
والتكنولوجية  االجتماعي��ة واالقتصادي��ة  التغيي��رات 
في محيطهم، والس��ام: كنتيجة لسيرورة المواطنة 
المس��تمدة م��ن حق��وق اإلنس��ان، والهادف��ة للتنمية 

المستدامة
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ســجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

�ليوم �خلام�س ع�سر 11/15
ألي��س الي��وم الذك��رى الواحدة والعش��رين 
لحركة »التصحيح«؟ أليس يوافق حرب تش��رين 
»التحريرية«؟ لذا غالبا تعلو اإلشادات والباغات 
واللغويات بقائد »المس��يرة« ف��ي الصحف أواًل، 
وعلى لسان أعضاء »مجلس الشعب«. أسمع إلى 
كلمة رئيس المجلس، وهذا شيء منها: )سر بنا 
أيها الرئيس األمي��ن، والمأمون على بركة اهلل، 
ونح��ن معك، ويدُنا في يدك، وقلوبنا مع قلبك، 
وعقولن��ا مع عقلك. نعاهدك نحن أبناء الش��عب 
وألس��نته، من بيتنا العتيق المضمخ بدم شهداء 

المجد والحرية. 
من��ذ نص��ف قرن نق��ول م��ا قال األس��اف 
العظ��ام لس��يدهم وس��يدنا الرس��ول العرب��ي 
الكري��م: )إذه��ب أن��ت ورب��ك فقات��ا إن��ا معك 
مقاتل��ون(، فقاتل بالس��يف حين��ًا وبالفكر حينًا 

وبالصبر حينًا آخر(.. إلخ. 
بنف��س الوق��ت وللتاريخ وللذك��رى.. جاءت 
الي��وم والبارحة، وقب��ل البارحة ثاث دفعات من 
المساجين من تدمر عددها 167 سجينًا ال يوجد 
بينه��م من يحمل مامح البش��ر، أوزانهم بخفة 
الريشة.. هذا مكس��ور الظهر، وهذا ال يستطيع 
النه��وض وه��ذا منح��ن. حت��ى أن رأس��ه يصل 
أخم��ص قدمي��ه، وذاك مت��دل اللس��ان وجاحظ 

العينين. 
كذل��ك كان لع��اب البع��ض دائم الن��زول.. 
يمضون إلى س��احة التنفس زحف��ًا، وجرًا.. لهم 
رؤوس صغي��رة م��ن قل��ة الغ��داء وم��ن ض��رب 

السياط والعصي. 
هنا مناظر تقش��عر لها األبدان، وهناك في 
مجلس الش��عب بغال تكدَّس علفها حتى عافت 
الش��بع فأخذت ترفس على هواها، وتبول على 

طعامها. 
�ليوم �ل�ساد�س ع�سر 11/16 

ي��وم آخ��ر م��ن المس��خرة الصحافي��ة ومن 
الواح��د، هك��ذا  »التراجيدي��ا« أسس��ها الح��زب 
النموذج البغيض الذي س��يودي بنا إلى الطريق 
المس��دود. إنه )أي الحزب الواح��د( ما فتئ يقدم 
المفعم��ة  والكارزمي��ة،  الفردي��ة  الش��خصيات 

بالمجد الهلوسي. 
وعندم��ا تق��رأ صح��ف القطر وتس��مع إلى 
»زعبرات« المس��ؤولين والقصائد والتسبيحات، 
والرسائل المفبركة إلى مجلس »الشعب«.. كل 

ذلك ماذا يعني؟
ف��ي الوق��ت عين��ه ت��رى الس��جون مختنقة 
وباللبنانيي��ن  القط��ر،  أصق��اع  م��ن  بالبش��ر 

والفلسطينيين أيضًا.
إن المظاه��رة الصحافي��ة الت��ي يق��وم بها 
قادة النظام في الحزب والس��لطة تعكس شعور 
العظم��ة عند الحاكم، لنس��مع إل��ى المدعو عبد 
اهلل األحم��ر من قادة الحزب ماذا يقول: )الحركة 
التصحيحي��ة بح��د ذاتها ل��م تأت من ف��راغ، بل 
جاءت نتيج��ة االس��تعداد المتراكم عن��د الحزب 
والجماهي��ر لمواجهة ما يطرحه الواقع من مهام 
ومس��ؤوليات، فه��ي متج��زرة في تاري��خ حزبنا 
ونضاله ومسيرته المستمرة، وجاء قيامها نتاجًا 

لهذا االس��تعداد المتراكم عند الحزب والجماهير 
لمواجهة ما يطرحه الواقع من مهام(..

)إن الخيار أيضًا أن تقوم ثورة آذار بالتصدي 
للمعوقات الذاتية والموضوعية، وإما أن تسقط 
تح��ت عجل��ة ه��ذه المعوق��ات ويتراج��ع دورها 

وفعلها في التاريخ(.
أية ثورة وأي آذار وأي ش��باط فيما بعد، هذا 
ال��ذي جاء إل��ى الحكم ب��ذاتٍ رُبوبي��ة ال اعتبار 

عندها آلذار أو شباط أو ثورة أو حزب. 
الس��لطة الفردي��ة لألس��د مس��تمرة، وهذا 
بات��رك س��يل ف��ي كتاب��ه ع��ن األس��د يؤكد أن 
الس��لطة في س��ورية ال يش��بهها بالعال��م أحد، 
وفيها يتفرد الرئيس بكل ش��يء، حتى أن أربعة 
أو خمس��ة أش��خاص فق��ط هم المس��موح لهم 

االتصال الهاتفي به. 
الرعب والقمع مأل س��ورية ولبنان.. آالف بل 
عش��رات اآلالف من المعتقلين، عش��رات اآلالف 
من المفقودين. آالف المُعدَمين.. وهذا الغاء. 

�ليوم �ل�سابع ع�سر 11/17 
)بورقيب��ه(  مي��اد  عي��د  بمناس��بة  أذك��ر 
الس��بعين، أقيم��ت مباراة ش��عرية بحضور جمع 
من األدباء والسياسيين وقيادات الحزب الحاكم، 
وف��ي نهاية المباراة قال: )يجب أن أكش��ف لكم، 
كما لبقية الش��عب وجهًا آخر من وجوه شخصية 
بورقيبه، فه��و ليس فقط ذا عبقرية سياس��ية 
انتص��ر بها عل��ى االس��تعمار الفرنس��ي )!( بل 
هو ش��اعر كبير أيضًا، لذلك فق��د قررت أن يتم 
تجديد هذه المباراة الش��عرية كل عشر سنوات، 
وس��وف ألقاك��م ثانية في عام 1983 بمناس��بة 
عي��د مي��ادي الثماني��ن، وم��ن ثم ف��ي ميادي 

التسعين، ومن ثم في عيد ميادي المئة(.
إن ال��ذي يس��تمع اآلن إلى خطاب��ات أعضاء 
مجلس الش��عب بمناس��بة تجديد البيعة يصاب 
بالذهول واالنش��داه، إذ إن الم��رء ال يصدق أبدًا 
أن هذا القطيع الغائص في الجعجعة، خرج منه 
الش��هبندر والزهراوي والكواكب��ي وعبد القادر 

الجزائري وعبد الكري��م الخطاب وعمر المختار، 
وس��لطان األطرش، أبدًا. هذا الشعب أفرز مثل: 
رفع��ت األس��د، وب��رزان، وحس��ن األردن وعب��د 
اإلله وجمال مبارك، وس��يف اإلس��ام القذافي، 

وسلسلة العلوج التي ال تنتهي. 
إننا نحمل الكثير من األوهام حول ش��عوبنا 
من المحيط إلى الخليج، فهي ش��عوب با كرامة 
وال دي��ن وال وط��ن، وهي تركت أس��اس األمور 
لح��كام كالقوادي��ن يس��يّرن أمور أم��ن الوطن 
القوم��ي من خال فرقعة كع��اب أحذيتهم على 

باط بيوت الخاء. 
أين النخب السياس��ية وأي تهافت تمارس��ه 

باسم الدستور، وباسم القانون وباسم الحق؟ 
س��معت الحدي��ث الديني الذي يبث��ه مروان 
ش��يخو وهو ابن أخت مفتي الجمهورية كفتارو، 
من إذاعة دمش��ق وهو يقول عن حافظ األس��د 
بخش��وع أنه بعد اهلل، بل يصل في عظمته إلى 

اهلل نفسه. 
المغف��ور ل��ه بورقيب��ة داحر فرنس��ا والذي 
س��يبقى إلى األب��د مس��تبدًا ي��دوس على عنق 
الحري��ة والتعددية ف��ي تونس، البال��غ اآلن من 
العم��ر 88 عام��ًا والمحج��وز في قص��ر من قبل 
قائ��د االنق�اب علي��ه زين العابدي��ن وهو يبول 
على نفس��ه بعد أن بالت علي��ه أمريكا صديقته 

المصطفاة.. 
أي��ن الش��عب وأي��ن النخ��ب الوطني��ة ك��ي 
االنق��اب  عل��ى  الطري��ق  وتقط��ع  تس��قطه، 

االستبدادي األمريكي؟ 
وفي المؤتمر التاس��ع للحزب الحاكم الوحيد 
ف��ي تونس عام 1976، وبعد فصل المس��تيري 
)وهو وزير داخلية س��ابق حاول نش��ر التعددية 
والليبرالي��ة(، أبط��ل بورقيب��ه جمي��ع القرارات 
المتخذه في المؤتمر الثامن، ورتب أجواء انتخابه 

رئيسًا مدى الحياة. 
تتكرر الجوقة و«المايسترو« في بلدنا.
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في غزة | عمل للفنان أنس سامة

كانت لحظة مهمة، فغرقت بها وتخليت عن كل ما حولها وخسرته. بل إني لم أخسر شيئًا، فلقد ربحت األهم.
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 
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بين استش��هاد الطفلين محم��د الدرة، ومحمد أبو 
خضير ش��هد العالمين العربي واألجنبي سقوطًا أخالقيًا 
مريع��ًا، وخاص��ة العربي ال��ذي يقف متفرج��ًا على نزيف 
الدم الفلس��طيني والس��وري، رغم متاجرتهم بالقضية 

الفلسطينية عقود من الزمن.
عش��رات اآلالف م��ن األطف��ال والنس��اء والش��باب 
والمسنين السوريين والفلس��طينيين، يسقطون يوميًا 
بوسائل وعقلية واحدة، وربما بإدارة واحدة، والمشترك 
في االعت��داء عليهم هو اس��تهداف المدنيين واألطفال 
والنس��اء والمس��نين تحدي��دًا، والم��دارس، واألماك��ن 
الش��عبية المكتظ��ة، واألس��واق، والمش��افي، والمراكز 
الصحية، وس��يارات اإلس��عاف، والمس��عفين، والحصار، 
تحت ذرائ��ع مكافحة اإلرهاب، واإلرهابي��ون الحقيقيون 

يجولون ويصولون بدعم الحكومات العربية.
االحت��الل  ق��وات  اس��تهدفتهم  أطف��ال  أربع��ة   
اإلس��رائيلي وهم يلهون على ش��اطئ البح��ر، وغيرهم 
يقضون تح��ت األنقاض، بحجة الرد على إرهاب حماس، 
وح��رق الطف��ل محمد أب��و خضير وهو حي، واس��تخدام 
الغازات الس��امة على المدنيين، وهدم البيوت، وتهجير 
األهال��ي، تذكرنا بجرائم مماثلة ارتكبتها قوات األس��د 
بقت��ل الطف��ل حم��زة الخطي��ب وتام��ر الش��رعي تحت 
التعذيب وتقطيع أعضائهم، وذبح األطفال بالس��كاكين 
والس��واطير وإحراقه��م في الحولة وباني��اس وغيرهما، 
واستهداف األهالي في األفران، واألطفال في المدارس، 
وض��رب المدنيين بالس��الح الكيميائ��ي، وتدمير مدن 
بأكملها وتسويتها باألرض، وتهجير نصف السكان من 
بيوته��م، بحجة مماثلة مكافح��ة اإلرهابيين، ومواجهة 
المؤام��رة الكوني��ة، مع الفارق أن نظام األس��د يقتل ما 

يفترض أنه شعبه.
وكالعادة صمت عرب��ي ودولي مخز عن االعتداءات 
اإلس��رائيلية المتك��ررة عل��ى غ��زة، وحصاره��ا، وتأييد 
أميركي وروسي وأوروبي علني، ودعم إيراني من الخلف، 
لما يج��ري، وعجز مجلس األمن الدول��ي حتى عن إدانة 
االعتداء اإلسرائيلي، كما عجز عن إدانة العدوان األسدي 
على الشعب الس��وري، ألن اللوبي المؤيد إلسرائيل هو 
المتحكم بقرارات مجلس األمن،وكثيرون يحملون حركة 
حماس مس��ؤولية الحرب التي تش��نها إس��رائيل حاليًا، 
متناس��ين أن ضحايا هذه الحرب القذرة هم من الشعب 
الفلس��طيني وأطفال غ��زة المحاصرة منذ س��نوات من 
قبل إس��رائيل ومصر، ووصل الخ��زي باإلعالم المصري 
بأن يحرض إس��رائيل على ضرب حماس وتدميرها على 
الرغم من أن المئات من الش��هداء الذين س��قطوا جراء 
الع��دوان وآالف الجرح��ى هم من المدنيي��ن، وغالبتهم 
من األطف��ال، كما فعل��ت الحكومة المصري��ة بتحميل 

حم��اس دم��اء الفلس��طينيين بإعالنها أنه 
كان بإمكانها إنقاذ عشرات األرواح لو قبلت 

مبادرة الهدنة المصرية.
س��ارعت  الت��ي  المصري��ة  المب��ادرة 
إس��رائيل للموافق��ة عليه��ا ألنه��ا حيك��ت 
باالتف��اق معه��ا، لفرضه��ا عل��ى فصائ��ل 
المقاومة الفلس��طينية التي علمت بها من 
وس��ائل اإلعالم كما صرح بذلك المتحدثون 
باسم حركة حماس وكتائب القسام، وحركة 
الجهاد اإلس��المي، وترى فيها مبادرة إذالل 
وخن��وع إلبقاء الوضع على م��ا هو عليه قبل 
العدوان، وإلنقاذ الحكومة اإلس��رائيلية من 

الم��أزق ال��ذي تمر ب��ه اآلن، والملفت موافقة الس��لطة 
الفلس��طينية عليها بعد كل الدماء التي نزفت واإلصرار 
عل��ى تنفيذه��ا دون التعديالت المطلوب��ة من فصائل 
المقاوم��ة، واس��تجداء الجامعة العربية الت��ي لم تخدم 
القضي��ة الفلس��طينية عب��ر تاريخه��ا، وهل يس��تجدى 

األموات.
ولم تكتف الحكومة المصرية باس��تخدام معبر رفح 
كس��لوك انتقامي وانتقائي ضد الفلس��طينيين س��ابقًا 
وحاليًا، والمساهمة في استمرار حصار القطاع كما تفعل 
إس��رائيل تمامًا، بل أغلقته اآلن في وجه الجرحى الذين 
أصيب��وا جراء العدوان اإلس��رائيلي، بحجج وذرائع تفتقد 

ألدنى معايير اإلنسانية.
وبغ��ض النظ��ر ع��ن موقفن��ا م��ن حم��اس، وعن 
انضوائه��ا تحت عباءة االس��تعمار اإليران��ي، وعن الدور 
ال��ذي يمك��ن أن تك��ون إي��ران وحليفتها إس��رائيل قد 
افتعلته في ه��ذا الوقت بغطاء دول��ي، إلغراق المنطقة 
في حريق، يبع��د األنظار عن تمددها ف��ي المنطقة، إال 
أن الواج��ب األخالقي واإلنس��اني » إذا ل��م نقل واجبات 
أخ��رى كفرنا به��ا جميع��ًا كالروابط األخوي��ة والعربية 
واإلسالمية » يحتم علينا الوقوف مع الشعب الفلسطيني 
في محنته المس��تمرة منذ عش��رات الس��نين، وحقه في 
الدفاع عن نفس��ه، والعيش بحرية وكرامة، واس��تعادة 

أرضه واستقالله.
حرب غير متكافئة يخوضها الش��عب الفلس��طيني، 
فخ��الل 12 ي��وم م��ن االعت��داء اإلس��رائيلي عل��ى غزة 
استش��هد أكثر من 300 ش��خصًا، وجُ��رح اآلالف، 55 % 
منهم من األطفال والنس��اء والش��يوخ، وتدمر أكثر من 
1600 من��زاًل، وتهجر اآلالف، إضافة إل��ى تدمير العديد 
م��ن المراك��ز الطبية والمدارس، وس��يارات اإلس��عاف، 
عل��ى الرغم من مئ��ات الصواريخ الت��ي أطلقتها حماس 
على إس��رائيل » وصل��ت إلى حوال��ي 1500 صاروخ، إال 
أن اإلصاب��ات لديهم ل��م يتجاوز عدد أصاب��ع اليد حيث 

قتل عس��كريين وأصي��ب آخرون، وما زال��ت التهديدات 
من قبل الفصائل الفلس��طينية بمفاجآت مس��تمرة، وال 
ندري إذا كانوا ينتظرون إبادة س��كان غزة بالكامل حتى 

يخرجونها.
صواري��خ حماس أث��ارت العديد من األس��ئلة حول 
م��دى فاعليته��ا، ألنه��ا ال تنفج��ر، وس��قطت جميعه��ا 
»باس��تثناء الت��ي اعترضته��ا القب��ة الحديدي��ة » ف��ي 
أماك��ن غير مح��ددة ولم تتس��بب بأية إصاب��ات تذكر، 
أو خس��ائر بش��رية أو مادية مكان س��قوطها كما تفعل 
الصواري��خ والقذائف اإلس��رائيلية في القط��اع، ما جعل 
الكثيرون يش��بهونها بح��رب تموز الت��ي افتعلها حزب 
اهلل ع��ام 2006، والت��ي مازال حس��ن نص��ر اهلل يتغنى 
باالنتصار فيها على الرغم من الخسائر الكبيرة البشرية 
واالقتصادي��ة والبنى التحتية التي دفعه��ا لبنان، بما ال 

يقارن مع خسائر إسرائيل.
العدوان اإلس��رائيلي على غزة كش��ف بوضوح أكبر 
موقف المليش��يات التي تدع��ي المقاومة مثل حزب اهلل 
الذي يضرب إسرائيل في سورية، ومليشيات األسد التي 
تقتل الفلس��طينيين وتحاصره��م وتجوعهم وتهجرهم 
للم��رة الثانية م��ن مخيماتهم داخل س��ورية، وداعش 
والنصرة التي أسست وتؤسس خالفات وإمارات إسالمية 
للدفاع عن اإلس��الم والمس��لمين، وه��ي تتمدد بدعم 
إيراني وإسرائيلي في أرجاء الوطن العربي كله بموافقة 
دولي��ة، وتقت��ل وتن��كل بالمس��لمين وتهجره��م من 
بيوتهم لالس��تيالء على بيوتهم وعلى ثروات الس��ورية 

والعراقية النفطية وغيرها.
شعبنا الفلس��طيني في غزة نحن نش��عر بكم اآلن 
أكث��ر من أي وقت مض��ى، ألننا نعيش نف��س العدوان، 
والمأس��اة التي تعيش��ونها منذ عقود، من قتل وتدمير 
وتهجي��ر، واغتص��اب للحق��وق والممتلكات، والتش��رد 
ف��ي المخيمات، ولن ننس��ى دم��اء الفلس��طينيين التي 
امتزجت مع دمائنا على التراب السوري دفاعًا عن الحرية 

والكرامة، ومعًا سننتصر لقضايانا العادلة والمحقة.

عمل للفنانة: دياال برصلي

ل ت�ستجدو� �لعرب 
فالأمو�ت ل ي�ستّجدون
  زليخة سالم


