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د�ريا �أعيت �لنظام �ل�ضوري.. وتتطلع �إىل �ضمانات �أممية

ألكثرم��ن عام ونصف أعيت بل��دة داريا، تلك 
المدينة الصغيرة في الغوطة الغربية من ريف 
دمشق، النظام، رغم أنها قضتها تحت قصف 
عنيف بش��تى أنواع األس��لحة، وحصار خانق، 
ما حصدته ه��ي آالف الضحاي��ا والمعتقلين، 
لتواص��ل تحديها للنظام رغم تدمير أكثر من 
%70 منها، كذلك نحو س��تة آالف شخص بين 
مدني وعس��كري متمترسين داخلها رافضين 
االستسالم، ساعين إلى التفاوض مع النظام 

تحت رعاية أممية حول هدنة طويلة.
قال عضو المجلس المحلي في داريا، حس��ام 
عياش ل� »سوريتنا«، »يحاصر النظام بحسب 
أخ��ر اإلحصائيات 6600 ش��خص ف��ي داريا، 
يعيش��ون في ظ��ل ظروف إنس��انية قاس��ية 
»، موضح��ا أن »الم��واد الغذائي��ة تتوف��ر في 
الح��دود الدني��ا، عق��ب توقيع النظ��ام هدنة 
مع بلدة معضمية الش��ام المجاورة، بأس��عار 
مرتفعة نس��بيا، فمثال كيلوغرام األرزب�200 
ليرة س��ورية، البرغل والس��كر ب���150 ليرة، 
أما الوقود فهي مرتفعة، فسعر ليتر المازوت 
يتراوح بي��ن 250-300 ليرة، وليت��ر البنزين 
بي��ن 300-350 ليرة، كما ه��ي قابلة للزيادة 

مع رفع النظام األسعار مؤخرا«.
بيّ��ن عي��اش أن »داري��ا محاصرة م��ن كافة 
الجهات عدا الجه��ة المالصقة لبلدة معضمية 
الش��ام، في حين يس��يطر النظام على نصف 
المدين��ة تقريبا«، مضيفا أن »نس��بة البطالة 
مرتفعة، أما م��ن يعملون فهم موزعين على 
المجموع��ات المقاتل��ة، والفعالي��ات المدنية، 
م��ن المجل��س المحل��ي والفعالي��ات األمني��ة 
المش��اريع  وبع��ض  المدني��ة،  والمش��اريع 
الزراعية المحدودة، إضافة إلى بعض األعمال 
الخاصة الخدمية والبيع بالمفرق، وهي أعمال 
مدعومة من قبل المجل��س المحلي، علما أن 
التعامل داخل المدينة يتم بالليرة الس��ورية، 

واليوجد لدينا مكاتب صرافة«.
وتابع »يتكفل المجلس المحلي بتقديم سلل 
إغاثية أو مبالغ مادية لكافة العائالت بش��كل 
مس��تمر، وهن��اك المطب��خ المرك��زي ال��ذي 
يقدم وجبة الغداء بش��كل شبه يومي لجميع 
الموجودين ضم��ن المدينة، بغض النظرعن 

عملهم أو وضعهم«.
كما أردف قائال »عمليًا, تستطيع تخيل الوضع 
ب��أن داري��ا مدينة ف��ي زمن حرب، وتس��عى 
المتواجدي��ن  متطلب��ات  ولتؤم��ن  لتعي��ش 
فيه��ا بالحد األدن��ى«، الفتا إل��ى أن »المدينة 
تتعرض لقصف منّظم، جوي ومدفعي، فمنذ 
بداية العام الجاري وحت ىش��هر أيار الماضي 

قصفنا بأكثرمن 400 برميل متفجر«.
وحول واقع التعليم، أوض��ح محمد الديراني، 
ناشط مدني في داريا، أن »المجلس المحلي 
أنش��أ مدرس��ة ضمن أحد األقبية، لكن الحالة 
األمنية والقصف المتواصل، تس��بب في عدم 
اس��تقرار االرتياد إليها، يراوح العدد بين 150 
طالب ف��ي أوق��ات الهدوء إل��ى 10 طالب في 
أوقات القص��ف«، الفتا إلى »وجود نقص في 

الكوادر البشرية واللوازم الدراسية«.
وف��ي س��ياق ذاصلة، كان��ت داريا ق��د أجرت، 
في ش��هر أيل��ول الماضي، عملي��ة »تفاوض 
مع النظ��ام »،كما يطلق عليه��ا المعارضون، 
عق��ب محاولتين فاش��لتين، أعاده��ا عياش، 
»لتخب��ط النظام وعدم جديته في عقد هدنة 
م��ع أهال��ي داري��ا، فق��د كان مل��ف داريا مع 
الحرس الجمهوري واستلمته الفرقة الرابعة، 
ث��م دخل��ت وزارة الدولة للمصالح��ة الوطنية 
عل��ى الخط، ليع��ود اليوم ثاني��ة إلى الحرس 

الجمهوري«.  
والفعالي��ات  المقاتل��ة  »الفصائ��ل  أن  بّي��ن 
الفاعلة والمدنيين توافقوا على ميثاق شرف، 
يحتوي شروط تعتبر خطوط عريضة للعملية 
التفاوضية وتعبّر عن المصلحة العليا لداريا، 
أهم ما نصّت عليه تلك الوثيقة، اعتماد وفد 
للتفاوض يعتب��ر الممثل الش��رعي للمدينة، 
وإعادة انتش��ار القوات النظامية على أطراف 
المدينة، في حين يتكفل الجيش الحر س��حب 
المظاه��ر المس��لحة م��ن المناطق الس��كنية 
ف��ي المدين��ة وتش��كيل ق��وة أمني��ة لحف��ظ 
أمنه��ا، واعتبروا أن تس��ليم الس��الح الخفيف 
والمتوس��ط خ��ط أحم��ر ال يمكن المس��اومة 
علي��ه، كم��ا أكدوا على كش��ف مصي��ر جميع 
المعتقلي��ن، والذي��ن يتج��اوز عددهم 1800 

وف��ق  س��راحهم  بإط��الق  والب��دء  معتق��ل، 
خط��ة زمنية واضحة وعلى رأس��هم األطفال 
والنس��اء، إضافة إلى الترحي��ب واإلعالن عن 
الس��عي لوج��ود وف��د أمم��ي يرع��ى ويراقب 
عملية التف��اوض وتنفيذها على األرض في 
مدينة داريا، وإبداء اس��تعدادهم لفتح مكتب 

له في المدينة وتأمين حمايته«.
الي��وم  التف��اوض  »عملي��ة  أن  إل��ى  ولف��ت 
حسّاس��ة، والنظ��ام يعتم��د سياس��ة ع��ض 
األصاب��ع، مراهن��ا على رضوخن��ا أم ال، لذلك 
أعتقد أن العملية التفاوضية ستستغرق وقتا 

طويال«.     
أعاد حس��ام تدهور الوضع ف��ي داريا وإطباق 
الحصار عليها لعدة أس��باب، منها استشراس 
النظام بوج��ه داريا لمنع تق��دم الثوار باتجاه 
دمش��ق، فاعتم��د سياس��ة التجوي��ع في ظل 
انحس��ار الدع��م العس��كري، والضغ��ط على 
أهالي داريا النازحين عبر توجه اإلهانات لهم 

بشكل مقصود أينما وجدوا«.   
يش��ار إل��ى أن ممث��ل النظام ف��ي مفاوضات 
داري��ا، طالب لجنة التف��اوض الممثلة ألهالي 
داريا، بتس��ليم الس��الح الثقيل والمتوس��ط، 
مقابل انس��حاب القوات النظامية إلى أطراف 
المدين��ة، في حين قال إن مس��ألة المعتقلين 
ال تقتصر على داريا وهو ملف على مس��توى 
ىسوريا، كما نفى أن تكون القوات النظامية 
ق��د ارتكب��ت أي مج��زرة ف��ي داري��ا، متهم��ا 
اإلرهابيي��ن بذلك، وانتهت جلس��ة التفاوض 
عل��ى أن يقوم كل طرف بنقل طلبات الطرف 
اآلخر إل��ى قيادته، حيث يت��م بحثها، على أن 
تعقد جلسة ثانية في موعد لم يحدد بعد.           
ومنذ أخر جلسة تفاوض، لم يبادر النظام إال 
بمواصلة قصف داريا بش��تى أنواع األسلحة، 
في ظل تدهور األوضاع اإلنس��انية، بش��كل 
يومي، وتش��ابه داريا معظم مناطق دمش��ق 
وريفه��ا المحاص��ر، حيث تش��ن علي��ه حملة 
عس��كرية ش��ديدة من قبل النظ��ام، وتقطع 
عنه��ا س��بل الحي��اة، م��ا يتس��بب ف��ي مقتل 
العش��رات بس��بب س��وء التغذية وعدم توفر 

الرعاية الصحية.   

  دمشق - أنليل فارس
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 �حلكومة �ملوؤقتة: �تفاق بتمويل م�ضاريع يف حلب 
بـ 5 مليون و300 �ألف يورو

حكايا �مل�ضافر
معر�ص �ضوريتنا يف ذكرى تاأ�ضي�ضها �لثالثة

�لإعالمي عطا �هلل بجبوج )�أبو د�نيال �حلور�ين(
يلتحق بقافلة �ل�ضهد�ء �لإعالميني

التح��ق اإلعالمي عطا اهلل بجبوج المعروف باس��م )أبو داني��ال الحوراني( بقافلة 
الش��هداء اإلعالميي��ن يوم الثالثاء الماض��ي متأثرًا بجراحه الت��ي أصيب بها أثناء 

تغطيته لالشتباكات التي دارت في حي طريق السد بدرعا المحطة. 
وكان الش��هيد عطا اهلل بجبوج يعمل في المكتب اإلعالمي لمجلس مدينة درعا، 

ناشطًا في مؤسسة سبأ اإلعالمية. 

افتتح��ت س��وريتنا ي��وم الخمي��س الماض��ي 
9 تش��رين األول 2014، مع��رض التصوي��ر 
الضوئي "حكايا المس��افر" للمصور الس��وري 
باس��ل حس��و في مدينة غازي عنتاب بتركيا، 
وذلك ف��ي الذكرى الثالثة لتأس��يس الجريدة 
ف��ي مرك��ز كيركاي��اك الثقاف��ي التركي في 

المدينة.
فوتوغرافي��ة  ص��ور   107 المع��رض  ض��م 
بقياسات مختلفة وزعت في بناء المركز مكان 
العرض المش��ابه لبعض البيوت الدمش��قية 

القديمة المكوّنة من ثالث طبقات.
رك��زّت الص��ور على وج��وه الس��وريين في 
قراهم بريف سوريا، واألطفال منهم خاصّة، 
ضم��ن بورتيره��ات بتعابير مختلفة تش��رح 
حاالته��م اإلنس��انية بمعزل ع��ن الحرب التي 

يعيشونها.
رع��ت المع��رض الش��بكة الس��ورية لإلعالم 
المطب��وع، المكوّنة لصحف )س��وريتنا، عنب 
بلدي، صدى الش��ام، تمدن، كلنا س��وريون(، 
باإلضاف��ة لجمعي��ة جمعي��ة س��مارت لدع��م 

اإلعالم السوري المستقل وراديو سوريالي.
قدم��ت س��وريتنا الص��ور في��ه للبي��ع لصالح 
ش��بكة حرّاس لحماية ورعاية أطفال سوريا، 
والمساهمة بتأسيس مكتبة ألطفال مدرسة 

الحياة في القابون.

بيع في المعرض 30 صورة بمبلغ 2200 دوالر 
أميرك��ي س��يتم إيصاله للجهات المس��تفيدة 

حال االنتهاء من التواصل مع المتبرعين.
وص��در بالتزامن مع المعرض كتيّب "الرحيل 
إلى المهد، من حكايا المس��افر"، الذي يحتوي 
مجموعة من بورتيرهات أطفال ريف س��وريا 
بعدسة باسل حس��و مرافقة لنصوص كتبها 
خالل رحالته إلى س��وريا في 2012، ووزعت 

نسخ الكتيب في المعرض.

أف��اد المكتب الصحف��ي التابع ل��وزارة البنية 
ف��ي  المائي��ة  والم��وارد  والزراع��ة  التحتي��ة 
الحكومة الس��ورية المؤقتة ف��ي تصريح له 
أن ال��وزارة وقعت م��ع صندوق إع��ادة إعمار 
س��ورية اتفاق تمويل بقيمة 5 مليون و300 
أل��ف ي��ورو. وق��ال المكتب الصحف��ي لوزارة 
البني��ة التحتية ف��ي تصريح ل��ه: إن مديرية 
مياه الش��رب والص��رف الصح��ي لريف حلب 
الغرب��ي قامت بتوقي��ع االتفاق ال��ذي ينص 
على قي��ام الصن��دوق بدع��م إع��ادة تأهيل 
وتشغيل شبكة مياه الشرب في نواحي وقرى 
محافظ��ة حل��ب، كما يغط��ي االتف��اق قيام 
الصندوق بتمويل ش��راء وتوري��د المضخات 
الغاطس��ة واألفقية ومضخات خاصة بتعقيم 
المياه مع األكسسوارات الالزمة مثل األنابيب 

والكابالت ولوحات التحكم مع ملحقات خاصة 
بالتشغيل. 

ف��ي حين ب��دأت مديري��ة اتص��االت حلب في 
ف��ي  والصناع��ة  والنق��ل  االتص��االت  وزارة 

الحكوم��ة الس��ورية المؤقتة ي��وم الخميس، 
حمل��ة صيان��ة وتحضي��ر لفصل الش��تاء لما 
تتسبب به األمطار والرياح القوية من أضرار 

على البنية التحتية وشبكة االتصاالت. 
وتش��مل الحملة صيانة غرف التفتيش ورفع 
األغطي��ة ونض��ح المي��اه وإغ��الق الوص��الت 
المفتوحة، وصيانة الكابالت الهوائية وإغالق 

الوصالت المفتوحة في الشبكة الهوائية. 
كما تغط��ي الحملة كاف��ة المراك��ز الهاتفية 
التابع��ة لمديرية اتص��االت حل��ب، ويذكر أن 
المديري��ة أعادت تش��غيل 25 مركز اتصاالت 
إضاف��ة ل� 11 وح��دة أونا منذ بداية تش��كيلها 
فضاًل عن عمليات الصيانة والمتابعة الدائمة 

للبنى التحتية وشبكات االتصاالت.
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  مها خضور

�لعنف �لأ�ضري جرمية �أخرى تطال �ل�ضوريات

تتصدر أخبار الحرب في س��وريا نشرات األخبار 
لكن التفاصي��ل غالبًا تبقى في صدور الضحايا 
يكتمونها خجاًل م��ن الواقع المزري الذي وصلوا 
إلي��ه أو ربم��ا بس��بب يأس��هم م��ن وج��ود من 

يسمعهم. 
ومن��ذ ان��دالع العن��ف في الب��الد، كان��ت حصة 
الس��وريات األكب��ر من هذا العن��ف ففي تقرير 
صادر عن المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
خالل ش��هر حزيران الماض��ي قالت المفوضية: 
إن ع��دد النس��اء واألطف��ال تجاوز نس��بة 73% 
م��ن إجمالي ع��دد الالجئين وأن غالبية النس��اء 
تتعرضن للعنف بكل أشكاله لكن نسبة واحدة 
من كل عش��رة نس��اء تقبل الحديث عن العنف 
الذي اضطرت لمواجهته بسبب ظروف الحرب". 
دعت تلك النسبة العالية جدًا لتعرض السوريات 
للعن��ف، بعض المنظمات الدولية كاليونيس��ف 
والمفوضي��ة إلقام��ة دورات تأهي��ل وتدري��ب 
للنس��اء الس��وريات ف��ي دول الج��وار وتؤك��د 
االختصاصي��ة اليزابيت جوستافس��ون - مديرة 
مرك��ز IRC لدعم وحماية الم��رأة في لبنان أن: 
"غالبية النس��اء والفتيات تعب��رن عن رغبة في 
تلقي المزيد من المعلومات والمهارات وتؤكدن 
عل��ى أهمي��ة دور الم��رأة ف��ي حماي��ة ورعاية 
أس��رتها، لك��ن غالبيته��ن لألس��ف تعانين من 
شعور الخوف وفقدان الثقة بالمجتمع الجديد". 
وأك��دت الس��يدة اليزابي��ت أن "تح��رش الرجال 
بالنساء الالجئات هو أحد أهم أسباب مخاوفهن 
النس��اء  %60 م��ن  وعزلته��ن حي��ث تتع��رض 
للتح��رش ف��ي كل م��ن لبن��ان واألردن حس��ب 
تقاري��ر المنظم��ات الدولية المعنية وأن نس��بة 
واحدة من كل ثالث نس��اء تخش��ى الخروج من 
منزلها بسبب شعورها بأنها ستصبح مستباحة 

خارجه فقط ألنها الجئة". 
أم عبداهلل - 47 عام��اً لجئت إلى لبنان مع ثالث 
م��ن بناتها وجميعهن في الم��دارس والمعاهد. 
تعب��ر "أم عب��د اهلل" عن خوفه��ا الدائم عليهن 
بالقول: "أنا أخشى على بناتي كثيرا ألن الناس 

يعتق��دون أن الفقر والتش��رد ال��ذي وصلنا إليه 
بس��بب الحرب ربما يجبرنا عل��ى قبول أي فعل 

غير أخالقي". 
وتضي��ف: "لم أقب��ل أن تعم��ل أي واحدة منهن 
ألني أس��مع قصص التحرش بالفتيات اللواتي 
يعمل��ن وال أقبل حت��ى أن تذهب إحداهن لجلب 
المس��اعدات الت��ي توزعه��ا بع��ض المنظمات 
ألنهم ه��م أيض��ا يتعامل��ون مع النس��اء بقلة 

احترام". 
وبس��بب الظروف االقتصادية الس��يئة وانعدام 
الحلول اضطرت بع��ض العائالت لتزويج بناتها 
في س��ن مبكرة جدًا، معتقدي��ن أن هذا الزواج 
ربما يحم��ي ابنتهم ويؤمن لها االس��تقرار كما 
أنه يخفف األعباء المالي��ة المترتبة على معيل 
األس��رة. وهكذا تصبح الفتاة ضحية مرة أخرى 
حيث تجد نفس��ها فجأة مضط��رة لتحمل أعباء 
ومسؤوليات الزواج وتكوين األسرة رغم كونها 

ال تزال في سن الطفولة. 
تق��ول صهباء)15عام��ًا( لجئ��ت م��ع أهله��ا إلى 
األردن: "ع��دت في أحد األيام إل��ى المنزل ألجد 
أم��ي وأب��ي يتجادالن ح��ول موض��وع خطبتي، 
وبالفع��ل تم تزويج��ي خالل أي��ام لرجل بعمر 
وال��دي ورغم أني أخبرت أهلي أني ال أرغب في 

هذا الزواج لكنهم لم يكترثوا". 
وتضي��ف: "زوجي يغضب ويضربني ألي س��بب 
دون أن يح��ق ل��ي االعت��راض على أي ش��يء". 
وعند س��ؤالها عن األش��ياء التي تحبه��ا، أجابت 
صهب��اء: "أح��ب أن أن��ام في حضن أم��ي وبين 

إخوتي حتى ولو في خيمة". 
وال ينحصر العنف ضد المرأة الس��ورية الالجئة 
عل��ى تحرش الرج��ال أو ال��زواج المبك��ر، لكن 
الكثي��ر م��ن النس��اء والفتيات يتعرض��ن لعنف 
أس��ري ويتلقين الش��تائم والتعني��ف والضرب 
من ال��زوج أو األب أو األخ وتؤك��د تقارير األمم 
المتح��دة أن "%67 من نس��اء س��وريا يتعرضن 
للعنف األس��ري وهذه النسبة تأتي في المرتبة 

الثانية عالميا بعد إثيوبيا بنس��بة %74". يفسر 
المختصي��ن تنام��ي مع��دالت العن��ف األس��ري 
بس��بب العنف ال��ذي واجهه الس��وريون عمومًا 
وبس��بب قس��وة الظروف المعيش��ية وإحساس 
الرج��ل بالعج��ز ع��ن تأمي��ن احتياج��ات عائلته 
وفقدان��ه ألي أم��ل بتغيي��ر تلك الظ��روف في 
المس��تقبل القري��ب مما يجعله س��ريع الغضب 

وغير قادر على الحوار. 
تقول سميرة )32عامًا( الجئة سورية في تركيا: 
"تزوج��ت قب��ل أكثر من أحد عش��رة س��نة ولم 
يضربني زوجي خاللها أبدا، أما هنا فقد تغيرت 
أحوال��ه وأصبح عصبي جدًا، يغضب ألي س��بب 

ويضربني أو يضرب األوالد". 
 ث��م تضيف بلغة يائس��ة: "عندم��ا تفرغ جيوب 
الرجل يصبح عصبي، باإلضافة إلى ذلك فنحن 
نعيش ف��ي منزل كبير مع ث��الث عائالت أخرى 
ونتقاس��م إيجار البيت وهكذا ال يستطيع المرء 

أن يشعر بأية خصوصية". 
تعت��رف س��ميرة بتعرضه��ا للضرب باس��تمرار 
من قبل زوجها، لكنها تحاول تبرير ذلك بس��ب 

وضعهم االستثنائي كالجئين. 
وتتحدث دالل 38 عامًا الجئة سورية في األردن: 
"هرب��ت مع زوجي وأطفال��ي أواخر العام 2013 
وكان��ت تربطن��ا عالق��ة زوجية رائعة لس��نوات 
طويلة قبل مجيئنا إلى هنا، لكن الظروف تغيرت 
فزوجي ال يسمح له بالعمل في األردن والمنزل 
الذي اس��تطعنا استئجاره ليس سوى )استوديو(

غرف��ة ومطب��خ أي أن��ه ال يوفر لن��ا الخلوة التي 
يعرفه��ا األزواج باإلضافة إل��ى هواجس الخوف 
التي نعيش��ها على الدوام خش��ية عدم المقدرة 

على تأمين اإليجار وطعام األوالد". 
تضيف دالل بش��ي من الوجع: "أعرف أن هناك 
مئات األس��باب التي جعلت زوجي عنيفًا تجاهي 
وتجاه أطفالنا، لكني لم أعد قادرة على الصمت 
أكثر لقد فقدت احترامي له وأصبح سببا جديدا 

في معاناتي بدل أن يساندني". 

مخيم الزعتري 2013
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الص��راع الج��اري ف��ي س��وريا وما نت��ج عنه 
م��ن  الكثي��ر  وفق��دان  وتدمي��ر،  قت��ل  م��ن 
المواطني��ن ألعمالهم وس��بل رزقهم، فرض 
على الماليين من الس��وريين ت��رك منازلهم 
وقراه��م ومدنه��م، واالنتق��ال إل��ى أماك��ن 
أخ��رى أكث��ر أمن��ًا، البعض منه��م نزحوا إلى 
مناطق س��ورية أخ��رى، واآلخرين لج��أوا إلى 
دول الج��وار والمنافي البعي��دة. للعراق كانت 
حصتها من الالجئين الس��وريين الفارين من 
األحداث الجارية في بلدهم. حسب إحصائيات 
المفوضي��ة العامة لالجئين، أن عدد الالجئين 
الس��وريين في العراق قد تج��اوز )214 ألف( 
الج��ئ معظمهم من الكرد الس��وريين، يقيم 
%98 منهم في إقليم كردس��تان، يعيش 45% 
منه��م ف��ي المخيمات الت��ي أقامته��ا حكومة 
إقليم كردس��تان، و%55 منهم يقيمون خارج 
المخيمات، أش��هرها مخيم )دوميز( الذي يقع 
على بعد 60 كيلو متر من الحدود الس��ورية، 
وال��ذي تم تجهي��زه الس��تيعاب 2500 الجئ، 
في حين وصل عدد الالجئين الس��وريين في 
المخيم إلى 45 ألف الجئ حس��ب تقارير إدارة 

المخيم. 
الك��رد الس��وريون الذي��ن لج��أوا إل��ى إقليم 
كردس��تان العراق، البعض قدموا من دمشق 
وحلب بس��بب المع��ارك، والبع��ض جاؤوا من 
المناط��ق الكردي��ة الس��ورية مث��ل "ديري��ك 
والقامشلي" بسبب سوء األوضاع االقتصادية 
وقل��ة ف��رص العم��ل بس��بب الص��راع الدائر 
ف��ي الب��الد، والبع��ض اآلخ��ر هربت بس��بب 

الصراعات بين األحزاب الكردية في سوريا. 
األح��داث العنيف��ة ف��ي الع��راق بي��ن تنظيم 
جه��ة،  م��ن  "داع��ش"  اإلس��المية  الدول��ة 
والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان 
من جهة أخرى، إضاف��ة إلى الضربات الجوية 
لقوات التحالف الدولي على المناطق سيطرة 
"داعش"، تزيد من معاناة الالجئين السوريين 
في ش��مال العراق وتدف��ع بالعديد منهم إلى 
الع��ودة. معلومات مركز العب��ور تفيد "بعودة 
أكثر من 25 ألف الجئ سوري خالل الشهرين 

الماضيين بطريقة قانونية ورس��مية بس��بب 
األح��داث، في حين لم يتجاوز ع��دد العائدين 

500 الجئ في شهر كانون الثاني 2014". 
مروان )30 عامًا( من مدينة الحسكة، لجأ إلى 
إقلي��م كردس��تان العراق، "عمل��ت في إحدى 
ىش��ركات البن��اء وبس��بب األح��داث األخيرة 
فق��دت عمل��ي واضط��ررت إلى ت��رك منزلي 
هربًا من تنظيم "داعش"، فقررت العودة إلى 

دياري، الوضع خطير وال عمل لدي". 
دف��ع الهجوم عل��ى الموصل وس��يطرة قوات 
الدول��ة اإلس��المية عليها س��كان المدينة إلى 
الف��رار باتجاه المناط��ق الكردية، خاصة نحو 
مدين��ة دهوك المجاورة، والتي رغم صغرها، 
إال أنه��ا تحولت إل��ى أكبر المحافظ��ات كثافًة 
بالس��كان، حي��ث تج��اوز عدده��م 900 أل��ف 
بس��بب حركة النزوح الداخلي األخيرة. ورغم 
ازدياد تدفق النازحين القادمين من المناطق 
العراقية التي س��يطرت عليه��ا "داعش"، فإن 
حكومة إقليم كردس��تان لم تنش��ئ ما يكفي 
م��ن المخيمات الالزمة إليوائهم، مما أدى إلى 
ارتفاع أس��عار إيج��ار المنازل بس��بب الحاجة 
الملحّة والع��دد الكبير م��ن النازحين. صرّح 
كاوا أحمد، مالك مكت��ب عقاري في محافظة 
دهوك، "خالل الش��هرين الماضيين جاء عدد 
كبير من س��كان الموص��ل وضواحيها مما زاد 
في أس��عار اإليجارات، ألن الكثير من أصحاب 
الش��قق رفع��وا اإليجار، فالش��قق التي كانت 
ب��� 400 دوالر أصبحت ب� 700 دوالر ش��هريًا، 
أي أن اإليج��ار ارتف��ع إل��ى الضع��ف تقريب��ًا، 
لك��ن البعض لم يرفعوا أج��رة منازلهم رأفة 
بالنازحين". أب��و محمد العب��داهلل، )45 عامًا( 
وهو أب لخمسة أطفال، عاد إلى سوريا مؤخرًا 
قادم��ًا من إقليم كردس��تان الذي لجأ إليه منذ 
عامين، يقول: "عدت من هناك بس��بب انتهاء 
عقد المنزل، وبس��بب ارتفاع أجرة المنازل لم 
يع��د باس��تطاعتي توفير الم��ال الكافي لدفع 
أجرة من��زل جديد وتوفير مس��تلزمات الحياة 

لعائلتي". 

يتح��دث مروان حس��ين )32 عامًا( بعد أن عبر 
نهر دجلة عائدًا إلى س��وريا عن سبب عودته 
"أن��ا مهندس مدن��ي، وعملت في كردس��تان 
الع��راق برات��ب 700 دوالر وكن��ت أدفع 500 
دوالر أج��رة منزل��ي، طالبن��ي صاح��ب البيت 
بزيادة األجرة لذلك تركت البيت وعدت ألنني 
لم أعد قادرًا على تحمّل األعباء مجددًا، الحل 
الوحي��د أمامي ه��و تركيا، مح��اواًل من هناك 

الهجرة إلى أوروبا بأي طريقة". 
تعليق الحكوم��ة المركزية العراقية لميزانية 
حكومة إقليم كردستان في أوائل عام 2014، 
وهجم��ات تنظيم الدولة اإلس��المية "داعش" 
عل��ى المناط��ق الكردي��ة في بداية ش��هر آب 
الماض��ي، جع��ل الحياة ال تط��اق ليس للكرد 
العراقيي��ن فق��ط، وإنما لالجئين الس��وريين 
أيضًا، مما دفعهم للعودة إلى ديارهم، يقول 
صالح مس��عود، أحد الخبراء االقتصاديين في 
إقليم كردستان "أن عودة الالجئين السوريين 
إلى سوريا أمر طبيعي بسبب سوء أوضاعهم 
االقتصادية، خاصة بع��د الخالف بين حكومة 
إقليم كردستان والحكومة العراقية المركزية 
حول موضوع الميزانية، مما أثر بش��كل كبير 
عل��ى األوضاع االقتصادية في اإلقليم، كذلك 
العدي��د من المش��اريع االس��تثمارية توقفت، 
ه��ذا أدى إلى انخفاض ف��رص العمل للجميع 
"س��ليمان  يق��ول  الع��راق".  ف��ي كردس��تان 
عبدالكري��م" وهو الجئ من القامش��لي قدم 
إل��ى إقليم كردس��تان الع��راق قبل س��نتين: 
"فق��دت عملي ول��م يعد لدي مص��در للرزق، 
والموت يالحقنا، س��أعود إلى سوريا رغم كل 
الظروف ومع معرفتي بانعدام كافة الخدمات 
األساس��ية من ماء وكهرباء، قد ال أجد فرصة 
للعم��ل هن��اك، إن كان البد م��ن الموت فمن 

األفضل أن أموت في بيتي". 
اس��تمرار العنف في العراق وتدهور األوضاع 
االقتصادي��ة ف��ي إقلي��م كردس��تان العراق، 
س��يزيد من معان��اة الالجئين الس��وريين في 
تأمين المأوى والعمل، كذلك س��يدفعهم إلى 

مغادرة كردستان العراق باتجاه المجهول. 

تاأمني �مل�ضكن �أ�ضبح هّما جديدً� للكرد �ل�ضوريني يف كرد�ضتان �لعر�ق
  مهند النادر

مخيم دوميز في مدينة دهوك بكردستان العراق
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  دمشق - زليخة سالمأخ

مدر�ضة �حلياة بالقابون
مبادرة �ن�ضانية �أعادت 1500 طالب �إىل �لتعليم

كان هدفهم األطفال والش��باب ومس��تقبلهم 
العلم��ي، مجموع��ة م��ن الش��باب والمعلمين 
انطلق��وا للعم��ل ف��ي مدرس��ة الحي��اة ف��ي 
القابون المحاصرة " والتي كانت تتعرض هي 
والمناطق التي تحيط بها إلى القصف اليومي 
العني��ف " ضمن عدد من البيوت في تش��رين 
المالصق لحي القابون، بدافع إنس��اني بحت، 
لحماية األطف��ال من تداعي��ات األمية واآلثار 

النفسية للحرب عليهم. 
يجه��د  إنس��اني،  مش��روع  الحي��اة  مدرس��ة 
القائمون علي��ه للوصول إلى أكبر عدد ممكن 
من األطفال والش��باب، ويدفعهم ش��عورهم 
بالمسؤولية لتقديم أفضل تعليم ممكن لهم، 
رغم كل الصعوبات والمعوقات التي واجهتهم 
وتواجههم، من مخاطر الحرب بداية، واختالف 

مستويات الطالب المنتسبين للمدرسة. 
وح��ول فكرة انش��اء المدرس��ة، وم��اذا تقدم 
لألطف��ال م��ن وس��ائل تعليمي��ة، ومناه��ج، 
ونشاطات ترفيهية ودعم نفسي، قالت إحدى 
الكوادر التدريس��ية والقائمات على المدرسة 

لسوريتنا:
انطل��ق العمل في مدرس��ة الحياة في ش��هر 
تش��رين الثان��ي ع��ام 2013 خ��الل الحص��ار 
المطب��ق على أحياء القابون وبرزة وتش��رين 
والمع��ارك العنيف��ة فيه��ا، وذل��ك ضمن عدد 
م��ن البيوت ف��ي حي تش��رين المالصق لحي 
القابون، وبلغ عدد الطالب آنذاك حوالي 100 
طال��ب، أش��رف على تدريس��هم 15 مدرس��ة 

ومدرس من أهالي تلك األحياء المحاصرة. 
 وم��ع توق��ف الح��رب وب��دء تطبي��ق الهدن��ة 
ف��ي حي برزة ف��ي بداية الع��ام 2014، ازداد 
ع��دد األهالي بش��كل كبي��ر وب��رزت الحاجة 
لتوس��يع المدرس��ة لتس��توعب كافة األطفال 
ف��ي القاب��ون وب��رزة وحي تش��رين في ظل 

عدم افتت��اح أي من المدارس ف��ي المنطقة، 
إضاف��ة إلى أن الكثير م��ن أهالي تلك األحياء 
والذين كانوا محاصرين في الغوطة الشرقية 
تمكن��وا من الع��ودة إلى منازله��م ليبلغ عدد 
األطفال المئات، وه��ذا ما دفع القائمون على 
المدرس��ة على نقله��ا إلى بن��اء كبير مهجور 
في ح��ي القابون ت��م تنظيف��ه وترميمه بما 
يسمح بالعمل فيه، وفعاًل تم افتتاح المدرسة 
الجديدة في ش��هر ش��باط من الع��ام الحالي، 
وتم تدريس المنه��اج كاماًل خالل فترة ثالثة 
أشهر ليتقدم بعدها الطالب المتحانات نهاية 

العام الدراسي 2013 - 2014 بنجاح. 
وفي الصيف تم إقام��ة دورة صيفية للطالب 
الذين لم تت��ح لهم فرصة التق��دم لالمتحان 
النهائ��ي وذلك بهدف التقدم لس��بر معلومات 
قبل العام الدراس��ي الجديد، واآلن بدأ العمل 
في العام الدراسي الجديد 2014 - 2015 منذ 

منتصف شهر أيلول الماضي. 
وأضافت: عملنا بعض النش��اطات القليلة مع 
الطالب في مجال الدعم النفس��ي، ونس��عى 
لتوس��يعها خالل األش��هر القادم��ة، نتواصل 
بش��كل دائم مع خبراء في ه��ذا المجال لحل 
أي مش��اكل نفسية مستعصية ونقيم دورات 
تدريبية للكادر حول أس��س الدعم النفس��ي 
االجتماعي وحماي��ة األطفال والتعامل معهم 

وقت االزمات. 
وح��ول م��دى اندم��اج الطلب��ة ف��ي التعليم، 
ومدى تجاوزهم لآلثار النفسية التي تعرضوا 
لها؟ قال��ت: يعاني الطلبة مش��اكل ال تعد وال 
تحصى، بدءًا من االنقطاع عن الدراسة لعدة 
س��نوات وتأخرهم ع��ن زمالئهم، إل��ى اآلثار 
النفس��ية للحرب وفقدانه��م لذويهم، إضافة 
إلى ثقافة الحرب التي ترسخت في عقولهم، 
مضيفة: إن المدرس��ة س��اعدت إلى حد كبير 

ف��ي التخفيف من ه��ذه اآلث��ار، ونعمل على 
تقوي��ة الط��الب الذي��ن يعانون من مش��اكل 
دراس��ية وضعف في القراءة والكتابة ونشجع 
الجمي��ع م��ن ط��الب وأهال��ي على الدراس��ة 

ومتابعة التحصيل العلمي. 
وم��ن أجمل االم��ور التي تحص��ل عندما نرى 
أحد الش��باب الذين يحملون السالح يأتي إلى 
المدرس��ة ويهتم بمتابع��ة تعليمه والحصول 

على الشهادة الثانوية. 
وتق��وم المدرس��ة بنش��اطات رس��م وألع��اب 
ورياض��ة للتالمي��ذ، وتم القي��ام بعمل حفل 
ترفيه��ي كبي��ر لألطف��ال ف��ي نهاي��ة الدورة 

الصيفية. 
وع��ن رس��ومات األطف��ال وح��ول م��اذا تدور 
قالت: إن الرسومات بشكل عام تعكس حنين 
األطف��ال لحياته��م الماضي��ة إل��ى بيوته��م، 
فأغلبه��م يرس��م بي��وت ومناظ��ر طبيعي��ة 

جميلة، ومنهم من يرسم علم الثورة. 
وأوضح��ت أن ع��دد التالمي��ذ ارتف��ع من 100 
طالب في بدء التأس��يس، إلى 750 طالب في 
األش��هر األولى م��ن العام الج��اري، إلى 900 
طالب في الدورة الصيفية، وصواًل إلى حوالي 
1500 طال��ب حالي��ًا، يتم تدريس��هم المنهاج 
الس��وري " عدا مادة القومية " ودروس عملية 
لم��ادة التربي��ة اإلس��المية، كم��ا وص��ل عدد 
واإلداري،  المتخص��ص،  التدريس��ي  ال��كادر 
وعم��ال التنظيف والعناي��ة بالحدائق وغيرها 
إلى حوالي 100 شخص من المجتمع المحلي، 
مش��يرة إلى أن الصفوف من األول إلى الرابع 
مختلطة، فيما تت��وزع الصفوف من الخامس 
إل��ى الثانوي��ة العام��ة في صف��وف منفصلة 
لإلن��اث والذك��ور، وأن حوال��ي النصف منهم 
مس��جل في مدارس رس��مية من أجل تقديم 

االمتحان في نهاية العام. 
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  حلب - فؤاد األحمر

تفاقم عمالة �لأطفال يف حلب

يجلس أم��ام بس��طة صغيرة لبي��ع الدخ��ان، يداه 
الصغيرتان تعدّان ما دفعه له الشاب، الذي اشترى 

منه علبة سجائر منذ قليل. 
ياس��ين، 11عام��ًا، كان يج��ب أن يك��ون اآلن ف��ي 
الصف الخامس االبتدائي، إال أن مدرسته المدمرة 
بس��بب قص��ف النظام، وظ��روف عائلت��ه الصعبة 
دفعته الفتراش أحد ش��وارع مدينة حلب ببس��طة 

متواضعة لبيع الدخان. 
غالء األس��عار وضعف المدخول للكثير من األس��ر 
الحلبي��ة، جعله��م يدفع��ون بأبنائهم إلى الش��ارع 
حت��ى يجلب��وا بعض المال للمس��اعدة ف��ي تأمين 
مس��تلزمات األس��رة. الكثي��ر منهم ترك��وا مقاعد 
الدراس��ة مع بداية العام الدراس��ي الجديد، أطفال 
األفران في الش��وارع، وآخرون مازالوا يعملون في 
صالونات الحالقة، في المطاعم وعلى البس��طات، 
والبع��ض اآلخر ينتش��ر في الش��وارع ب��دون عمل 

وبدون تعليم. 
أم سالم وابنتها الش��ابة وأوالدها الثالثة يخرجون 
يومي��ًا م��ن بيتهم في الس��اعة السادس��ة صباحًا، 
متوجهي��ن إل��ى ف��رن "ال��رازي" ليقف��وا بطوابير 
طويلة في انتظار حصة من الخبز، وبعد الحصول 
على ه��ذه الحصة، يقفون أمام الف��رن ليبيعوها، 
ف��ي حال أنفقوا ما لديهم، وه��ذا ما يحصل غالبًا، 
يعاودون الوقوف بالدور ثانية ليحصلوا على حصة 
جدي��دة وم��ن ث��م يبيعونها إل��ى أن يغل��ق الفرن 

نوافذه. 
تقول أم س��الم: "من��ذ أكثر من س��نة، أنا وأوالدي 
نأت��ي يوميًا إلى الف��رن، نقف من��ذ الصباح وحتى 
المس��اء متحملي��ن ب��رد الش��تاء وح��رّ الصي��ف، 
ومضايق��ات العس��اكر والش��بيحة الذي��ن يدّعون 
أنه��م ينظمون ال��دور ويخدمون الن��اس، في حين 
أنهم يضايقون الفتيات، هذا ما جعلني في الفترة 

األخيرة منع ابنتي الشابة المجيء إلى الفرن". 
وتضي��ف "صاحب الفرن أصبح يالحقنا مؤخرًا ألننا 
نربح في ربطة الخبز عش��ر ليرات زيادة عن سعر 
الفرن، وأس��وأ ما في األمر ه��ي المعاملة الدونية 
من قبل عمال الفرن والعس��اكر الموجودين خارج 
الف��رن، فنح��ن نتحمل يومي��ًا عش��رات اإلهانات، 
ونظرات الشفقة تالحقنا من الناس، كل ذلك لكي 
نحصل على 500 ليرة سورية وربطتين من الخبز 

يوميًا". 
الكثي��ر من أطف��ال حلب ترك��وا مدارس��هم ليقفوا 
عل��ى طوابير األفران، ليس��اعدوا أهلهم في تأمين 
عيش��هم. يش��تري الطف��ل حصت��ه م��ن الخبز ثم 
يوزعه��ا على أكياس، في كل كيس س��بعة أرغفة، 
يق��ف أم��ام الف��رن أو ف��ي م��كان مزدح��م بالناس 

وين��ادي حتى يبي��ع ما لديه من الخب��ز، يبيع الطفل 
هذه الربطة ب� 75 ليرة  ليجني منها 50 ليرة سورية. 
مج��د، 12 عام��ًا، أحد األطف��ال الذي��ن امتهنوا بيع 
الخبز منذ أكثر من س��نة بحي الفيض "ال أحب هذا 
العمل، لكن أبي أجبرني عليه، حاولت التأقلم معه 
وتعرف��ت عل��ى الكثير من األصدقاء عند ش��بابيك 
الف��رن، وأنا حالي��ا أفكر في أن أط��ور عملي، كأن 
أش��غل بع��ض األطف��ال، فه��م يقفون عل��ى دور 
الفرن ويشترون الخبز وأنا أبيعه ونتقاسم المربح 

مناصفة". 
لم يتابع مجد تعليمه، وهو يتمنى أن يكون اآلن على 
مقعد من مقاعد الدراس��ة، يقول مج��د: "إن والدي 
يقول لي إن الدراسة ال تجني المال، والعمل أفضل 
منه��ا، لكنني أحب الذهاب إلى المدرس��ة واللعب مع 
أصدقائي، واحزن عندما أرى األطفال وهم خارجين 
من المدرس��ة مرتدين مالبس��هم المدرس��ية، في 
إحدى المرات اشتريت لباسًا مدرسيًا كاماًل من المال 
الذي جنيته حتى ارتدي��ه، لكن بمجرد أن رآه والدي 

أخذه مني وذهب ليسترد ثمنه". 
في ش��ارع آخٍر من حي الفيض بحلب، استوقفني 
مش��هد خال��د، 10 س��نوات، بجس��مه النحيل وهو 

يحمل كيس مليء بالبالستيك. 
يخبرن��ا خال��د أن��ه بش��كل يوم��ي يس��تيقظ في 
السادس��ة صباح��ًا ويخرج م��ن بيته لجم��ع المواد 
البالس��تكية أو المعدنية من بين القمامة، لينتهي 
عمل��ه قبل المغ��رب بقليل بإيصال م��ا جمعه من 
تللك الم��واد إل��ى "المعلم" الذي يدفع له بحس��ب 

وزن البالستيك أو المعدن الذي تم جمعه. 
تش��غيل الطفل يعرضه لمخاطر كثي��رة، وخاصة 
ف��ي ظل حال��ة الفوض��ى والتس��يب األمن��ي التي 
تع��م المدين��ة، يق��ول الدكت��ور موف��ق، وهو أحد 
المسؤولين في منظمة الهالل األحمر "إن األطفال 
الذين ينتشرون في الشوارع، معرضون لالستغالل 
والجس��دي  الجنس��ي  أش��كاله،  بكاف��ة  والتع��دي 
والم��ادي، وإن وج��ود الطفل في الش��ارع يكس��به 
أش��ياء سلبية ويعطي لش��خصيته الفوضى وعدم 
االنضب��اط، والش��ارع س��وف يوجهه إل��ى الطريق 
الخاطئ، فيجب إلزام األهالي بش��كل جدي بتعليم 

أطفالهم ومكافحة ظاهرة عمالة األطفال".
ف��ي ظل يوميات الحرب التي تعيش��ها مدينة حلب 
وريفه��ا م��ن ظروف معيش��ية صعبة، ل��م يتمكن 
الكثي��ر من أهالي حلب ابعاد أطفالهم عن المعاناة 
اليومي��ة في تأمي��ن لقمة العي��ش، فأصبح الكثير 
من األطفال ش��ركاء أساس��يين في ه��ذه المعاناة 
على حس��اب طفولتهم المنتهكة في شوارع أخطر 

مدينة في العالم !

المدرس��ة  احتياج��ات  تأمي��ن  وح��ول كيفي��ة 
ف��ي ظ��ل الحص��ار، والتموي��ل، واالحتياج��ات 
الملح��ة، ومدى تج��اوب األهال��ي، والمعوقات، 
والطموح��ات؟ قال��ت المدّرس��ة: نعمل ضمن 
أضيق اإلمكانات الموجودة ونعتمد على بعض 
الموارد الموجودة أساس��ًا إضاف��ة إلى إمكانية 

شراء بعض المستلزمات من خارج الحي. 
ونتلق��ى التموي��ل من بع��ض المنظمات ذات 
الطابع اإلنس��اني حصرًا، وبعض المتبرعين، 
وال نحصل إطالقًا على أي دعم من أي منظمة 
ذات طابع سياس��ي أو ث��وري ونرفض توجيه 
العم��ل به��ذا االتجاه فنح��ن عملن��ا هو عمل 

إنساني بالمطلق. 
وأول��ى احتياجاتنا توفير المس��تلزمات خاصة 
للط��الب ذوي اإلمكانات االقتصادية المحدودة 
بس��بب األوضاع االقتصادية السيئة في كافة 

أنحاء البالد. 
النس��بة األكب��ر م��ن األهالي مهتم��ة بتعليم 
أطفاله��ا وتدرك أهمي��ة التعلي��م خاصة بعد 
مضي ه��ذا الوق��ت الطويل عل��ى الحرب في 
س��ورية، وتس��عى لتأمين احتياج��ات أطفالها 

رغم الظروف الصعبة جدًا. 
في مرحلة التأسيس كان القصف والحرب من 
أه��م معوقات العمل، والي��وم لدينا عدد كبير 
ج��دًا من الط��الب ونش��عر بالمس��ؤولية تجاه 
تقدي��م أفضل تعليم ممك��ن لهم، وقد يكون 
االخت��الف الكبير في المس��تويات بين الطالب 
م��ن أه��م المعوقات، رغم أن ال��كادر هم من 
األساتذة المختصين والذين يعملون جاهدين 

لتجاوز هذا الموضوع. 
واختتمت بالقول: نتمنى أن نتمكن من تعليم 
كافة أطف��ال المنطق��ة، ورغم افتتاح عش��ر 
مدارس في برزة هذا العام بعد تنفيذ الهدنة، 
ال يزال مئات األطف��ال بحاجة للتعليم، ونحن 
نعمل ضمن أقصى إمكانياتنا المتاحة لنا كي 

نستوعب أكبر عدد ممكن منهم. 
إصرار كادر المدرس��ة على البقاء داخل الحي 
والمتابع��ة رغ��م كل الظ��روف الخطيرة التي 
كان��ت تتهددهم، يقدم نموذج��ًا رائعًا للعمل 
اإلنس��اني المس��تقل البعي��د ع��ن األجن��دات 
التعلي��م  إل��ى  فق��ط  اله��ادف  والتس��ييس، 
والدعم النفسي، والواجب تعميمه على بقية 
المناطق وصواًل إلى كل أطفال سورية الذين 
دفع��وا ثمنًا باهظ��ًا من حياته��م وطفولتهم 

وتعليمهم،، فلننقذ نحن مستقبلهم. 
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  درعا - سارة الحوراني

جرة �لغاز حلم كل �أ�ضرة يف درعا و�لبديل مو�قد �لكاز و�حلطب

ب��ات وجود جرة الغاز ف��ي منازل درعا وريفها 
م��ن المس��تحيالت، نتيجة لسياس��ة الحرمان 
الت��ي يتبعها النظام الس��وري تج��اه المناطق 

التي يسيطر عليها الثوار. 
"أم شاكر" سيدة في الخمسينيات من عمرها 
تس��كن أحد األحي��اء المح��ررة بمدين��ة درعا 
والت��ي ق��رر النظام حرمانها م��ن مخصصات 
الغ��از، فحاول��ت الحصول على ج��رة غاز من 
منطق��ة درع��ا المحط��ة الخاضعة لس��يطرة 

النظام السوري. 
تقول أم ش��اكر: "منذ س��اعات الفجر انطلقت 
برفق��ة عدد م��ن النس��اء إلى درع��ا المحطة 
حاملي��ن الج��رار الفارغة عل��ى أكتافنا، وعند 
وصولنا إلى حاجز السكة التابع لقوات النظام 
وال��ذي يش��كل المعب��ر الوحي��د بي��ن األحياء 
المح��رر بمدينة درعا )المخيم وطريق الس��د 
ودرعا البلد( واألحياء األمنية المس��يطر عليها 
م��ن ق��وات النظ��ام الس��وري، ق��ام العناصر 
بالكش��ف عل��ى بطاقاتنا العائلية وتس��جيلها 

لديهم ومن ثم سمح لنا بالمرور". 
ف��ي مركز التوزيع المكتظ بأعداد كبيرة تبدء 
معان��اة جيدة م��ن االنتظار الطويل لس��اعات 
طويل��ة، إضاف��ة إل��ى المعاملة الس��يئة التي 
تمارسها العناصر األمنية المتواجدة في مركز 

التوزيع. 
"طلب منا االلتزام بالدور المخصص للنس��اء 
ال��ذي كان يمت��د لمس��افة تتج��اوز 500 متر 
ووضع جرار الغ��از بين أقدامن��ا، لتبدأ بعدها 
المعاملة المهينة من قبل عناصر األمن، دون 
أي مراعاة س��واء كان الشخص امرأة أو رجل 
مس��ن أو حتى طفل، وتم ض��رب العديد من 
الرجال والنس��اء بالعصا لمجرد خروجهم عن 

الصف". بحسب "أم شاكر". 
وتضي��ف: "س��بع س��اعات من االنتظ��ار حتى 
حصل��ت على ج��رة الغ��از بمبل��غ 1300 ليرة 

سورية، لكن أثناء عودتي ومروري من حاجز 
السكة اس��توقفني أحد عناصر الحاجز وطلب 
مني بطاقتي الش��خصية والعائلية، غاب عدة 
دقائق ليعود حامال جرة غاز فارغة اس��تبدلها 
بالجرة المعبأة وطلب مني االنصراف بسرعة 
قبل عودة الضابط واعتقالي لوجود اسم أحد 

أقاربي على قائمة المطلوبين". 
قب��ل ش��هران كانت ج��رة الغ��از ف��ي األحياء 
المحررة من مدينة درعا ومدن وقرى وبلدات 
الري��ف متوفرة وبأس��عار تراوحت بين 2500 
ليرة س��ورية حتى 3000 لي��رة للجرة الواحدة 

زنة 25 كيلو. 
في وقت الحق فقدت مادة الغاز بعد أن قررت 
السلطات األمنية التش��ديد واعتقال عدد من 
األشخاص ممن كانوا يؤمنون الغاز للمناطق 
الخارجة عن س��يطرته، لترتفع أس��عار الجرة 
الواح��دة بش��كل كبي��ر وتتف��اوت س��عر جرة 
الغ��از الواحدة من منطق��ة ألخرى بين 5000 
آالف ليرة س��ورية في بل��دة غصم في الريف 
الش��رقي إل��ى 13 ألف ليرة س��ورية في بلدة 

الغرية الشرقية. 
دفع غالء سعر جرة الغاز العديد من أهل درعا 
للتخلي عن استخدامها واالعتماد على مصادر 
أخرى كالحطب ومواقد ال��كاز والكهرباء. كما 
ه��و الحال م��ع "أم علي" والتي لم تس��تخدم 
ج��رة الغ��از منذ م��ا يق��ارب العامين بس��بب 
تدهور وضعها المادي بعد استش��هاد زوجها، 
فه��ي تلب��ي احتياج��ات منزلها معتم��دة على 

الحطب غالبًا. 
تق��ول "أم عل��ي": "من��ذ م��ا يق��ارب العامين 
نعتم��د على جم��ع الحطب وبقايا البالس��تيك 
وكل ش��يء قاب��ل لالحت��راق الس��تعماله في 
الطهي وتسخين المياه، بالرغم من المشاكل 
الصحي��ة الناجمة عنه حي��ث أعاني من ضيق 
ف��ي التنف��س وبداية لربو مزم��ن لكنه الحل 

الوحيد لمواصلة إطعام أطفالي الخمسة". 
ح��ال أم "خال��د" ال يختلف كثيرًا ع��ن حال "أم 
علي"، فمع انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي 
لجأت هي األخرى إلى وسائل بدائية لتعويض 

فقدان الغاز. 
 "قم��ت بتجهي��ز مدفئ��ة حط��ب على س��طح 
منزل��ي الس��تخدامها للطه��ي عن��د انقط��اع 
التي��ار الكهربائي، فغالبًا ما يحدث ذلك نتيجة 
الس��تهداف قص��ف ق��وات النظ��ام الكواب��ل 
واألعم��دة الكهربائي��ة، وعل��ى الرغ��م م��ن 
مش��كلة " الش��حار" التي يخلفها الطهي على 
الحط��ب لكن��ه الح��ل ال��ذي يلجأ إلي��ه غالبية 
األهال��ي، فيما تعتمد العديد من جاراتي على 
موق��د ال��كاز وغالبًا م��ا يتم اس��تخدام وقود 

مخلوط من المازوت والملح أو البنزين". 
النس��اء هن األكثر تأث��رًا نتيجة ألزم��ة الغاز 
حيث بتن مس��ؤوالت بش��كل كبي��ر عن إيجاد 
بدي��ل عن��ه وإدارت��ه والحفاظ علي��ه إن وجد 

وكأنه من المقتنيات الثمينة. 
أم منصور تمكنت م��ن تأمين جرة غاز بمبلغ 
س��تة آالف لي��رة س��ورية بعد انتظ��ار طويل 
دفع��ت ثمنها نص��ف راتب زوجه��ا، لكن جرة 
الغ��از الغالية ليس��ت لالس��تعمال اليومي بل 

ألشياء أكثر أهمية من االستعمال اليومي. 
توضح أم منص��ور "حياتنا اآلن باتت مبرمجة 
حس��ب فترات ق��دوم التي��ار الكهربائي، حيث 
نق��وم بتجهي��ز الطع��ام غالب��ًا على س��خان 
الكهرباء إضافة إلى تس��خين المياه وحفظها 
في أوعية تس��مح باالحتفاظ بدرجات الحرارة 
حتى س��اعات طويل��ة الس��تعمالها الحقًا في 
صناع��ة الطعام، أما جرة الغ��از فهي للحاالت 
الخاصة كضيوف طارئون أو مناس��بات خاصة 
تس��تلزم طه��ي الطعام ف��ي أوق��ات مخالفة 

للتيار الكهربائي". 
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  دير الزور - عادل العايد

غالء �ملحروقات يف �أكرب حمافظات �ضوريا �إنتاجًا للنفط

ينتظ��ر ظاه��ر حام��د 37 س��نة، م��ن بل��دة 
الش��ميطية، في الري��ف الغربي لدي��ر الزور، 
الش��تاء ال��ذي أصب��ح عل��ى األب��واب، دون أن 
يتوف��ر لدي��ه الم��ال الكاف��ي، لش��راء الوقود 
ال��الزم للتدفئة من أج��ل عائلته المكونة من 
خم��س أطف��ال وزوجت��ه، ظاه��ر يعم��ل في 
سوق محلي )س��وق الحالل(، وهو سوق تباع 
وتش��ترى فيه المواش��ي. تراجع مردود عمله 
لتراج��ع الحركة التجارية في الس��وق بس��بب 
المع��ارك الت��ي جرت خالل األش��هر الس��بعة 
الماضي��ة بين فصائل الجي��ش الحر وتنظيم 
الدولة اإلس��المية، يق��ول »دخل��ي ال يتجاوز 
العش��رين ألف ليرة سورية في الشهر، وبهذا 
المبلغ قد ال أقدر على شراء برميل مازوت إذا 

استمر سعره باالرتفاع. 
حال��ة ظاهر ليس��ت الوحي��دة، ثمة ش��ريحة 
واس��عة م��ن المقيمي��ن والالجئين ف��ي دير 
ال��زور، ريف��ًا ومدين��ًة، حي��ث تج��د صعوب��ة 
بالغ��ة في تأمي��ن الوق��ود إلش��عال المدافئ 
في الش��تاء القادم، بس��بب غ��الء المحروقات 
في المحافظ��ة التي يوجد فيها ما ال يقل عن 
11حقال نفطيا، أهمه��ا حقل العمر الذي يقع 
15 كم ش��رقي بلدة البصيرة، شرقي مدينة 
دي��ر الزور، وتبل��غ كمية النف��ط المباعة منه 
يومي��ا ب�10 آالف برميل، باإلضافة إلى حقول 
أخ��رى أقل إنتاجًا، وبعد تحرير ريف دير الزور 
تم اس��تثمار ه��ذه الحقول من قب��ل فصائل 
محلية، معارضة للنظام، وبيعه بش��كل خام 
إلى تجار محليين، يقومون بتكريره بوسائل 
بدائي��ة )حراقات(، وه��ي عبارة ع��ن خزانات 
توضع فيها النفط الخام، وتش��عل النار تحتها 
بش��كل مس��تمر حتى تنفص��ل مكوناته إلى 
مش��تقات نفطية، مثل الم��ازوت، والبنزين.. 
الخ، كما يتم اس��تخدام مصاف��ي تعمل على 
الكهرب��اء، ويزداد اس��تخدام ه��ذه المصافي 
بسرعة كبيرة، لمنع تنظيم الدولة اإلسالمية 
بع��ض  ف��ي  اليدوي��ة  بالمصاف��ي  العم��ل 
المناط��ق، ولس��هولة العم��ل عليه��ا، وكذلك 
توفيره��ا للجهد. تعتبر مش��تقات )الحراقات( 
والمصافي الكهربائية، هي الوحيدة المتوفرة 
ف��ي محافظ��ة دير ال��زور، بع��د حرمانها من 
المحروق��ات، من قب��ل النظام من��ذ أكثر من 

سنة. 
لقد ش��هدت ه��ذه المش��تقات ارتفاع��ًا كبيرًا 
باألسعار، تراوح ما بين 40 و60 % في مناطق 
دير ال��زور كافة، يعود ذلك إل��ى غالء النفط 

الخ��ام وعدم توفره في بع��ض المناطق بعد 
إيق��اف العمل ف��ي بعض الحق��ول النفطية، 
بسبب القصف الجوي لطيران التحالف الدولي 
ال��ذي بدأ فجر الثالثاء 22 أيلول الماضي، وقد 
اس��تهدفت الغ��ارات آب��ار نفطي��ة ومصاف��ي 
نفطية تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية وأخرى 
لألهالي، أهم المواقع التي استهدفها القصف 
ف��ي دير الزور، حقل التنك النفطي في بادية 
الش��عيطات والذي يعتبر ثاني أهم حقل في 
دير الزور بإنتاج يقدّر ب�7000 برميل يوميًا، 
وحقل الحسيان في بادية البوكمال، ومناطق 
نفطية في بادي��ة القورية، ومعمل الكونيكو 
20 كم ش��رق دير الزور، يق��ول )س. ب( أحد 
أبن��اء الريف الش��رقي لدي��ر ال��زور: »منذ أن 
بدأت غارات التحالف الدولي على مناطق دير 
الزور، ش��حَّ النفط الخام بسبب توقف العمل 
في بعض هذه اآلب��ار، لذا تحّكم بعض تجار 
النفط في أس��عاره، وارتفعت األسعار بشكل 
ملحوظ، ال س��يما المازوت، الم��ادة المطلوبة 
في التدفئة، حيث كان سعر البرميل 10 آالف 
ليرة، وأصبح اآلن 17 ألف ليرة، وس��وف تزداد 
أس��عاره مع اس��تمرار القصف الجوي للتحالف 
الدولي واقتراب برد الشتاء من ناحية أخرى«. 

إذا كان��ت غارات التحالف الدولي هي الس��بب 
الرئيس��ي في معاناة الس��وريين، في الفترة 
الحالي��ة، إال أن��ه ليس الس��بب الوحي��د، ثمة 
أس��باب أخ��رى تؤثر ف��ي أس��عار المحروقات، 
منها الش��تاء نفس��ه، فمع مجيء البرد يقوم 
العامل��ون ف��ي تصفية النفط برفع األس��عار 
بس��بب ازدي��اد الطل��ب على المازوت بش��كل 
خ��اص، حيث يعتب��ر المش��تق األكث��ر رواجًا 
ألهميته��ا ف��ي التدفئ��ة وس��عره المنخفض 
مقارنة مع مادة الم��ازوت النظامي، ولجودته 
أيضًا، يقول س��ليمان عباس 25سنة، صاحب 
مصفاة نفط كهربائية وس��يارة لنقل النفط 
الخام )الفي��ول(: »العام الماضي لم يكن ثمة 
غارات للتحالف، وكل اآلبار كانت تعمل بإنتاج 
أكب��ر م��ن اآلن، ومع ذلك أرتفع س��عر النفط 
ومش��تقاته. الطلب يزداد في هذه الفترة من 
الس��نة بشكل طبيعي، حيث يتوافد إلينا تجار 
المحافظ��ات األخ��رى من حلب، إدل��ب، وحماة 
بكثاف��ة، ويدفع��ون أكث��ر من المس��تهلكين 

المحليين«. 
 م��ن جهة أخرى ي��رى )حمد ناص��ر( من أبناء 
قرية الخريطة في الريف الغربي لدير الزور، 
أن تج��ار النفط أيضًا يس��تغلون حاجة الناس 
لمادة المازوت في هذه الفترة، فمازالت هناك 
حق��ول تعمل وبإنتاج ع��اٍل، مثل حقل العمر، 
وسعر النفط الخام اليزال على سعره القديم 
قب��ل القصف الجوي لطيران التحالف الدولي، 
يوض��ح حم��د: »إنهم يعتب��رون ه��ذه الفترة 
فرصة لجم��ع المال، العمل ي��زداد، الكثيرون 
ممن ترك��وا العمل في ه��ذا المجال يعودون 
إلي��ه في ه��ذا الوقت، بعد موج��ة الغالء التي 
تش��هدها أس��عار المحروقات، وال يخلو األمر 
من مخاطرة، بس��بب القصف عل��ى الحقول، 

وتجمعات مصافي النفط«. 
أس��عار المحروق��ات ف��ي دي��ر ال��زور، أكث��ر 
المحافظ��ات الس��ورية إنتاجًا للنف��ط، والتي 
تم��د معظ��م المناط��ق الس��ورية المح��ررة، 
بالمش��تقات النفطي��ة مازال��ت ف��ي ارتف��اع، 
ه��و  االرتف��اع  ه��ذا  م��ن  األكب��ر  والخاس��ر 
المس��تهلك، خصوص��ًا م��ع اقت��راب الش��تاء 

وانخفاض مستوى الدخل لديه. 
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  عثمان اإلدلبي - إدلب 

عودة �لأعر��ص �إىل �إدلب
وزو�ج �ل�ضكايب و�قع غري معلن

بي��وت  عل��ى  خيم��ت  الت��ي  المواج��ع  رغ��م 
الس��وريين، عدن��ا لنس��مع ف��ي مدين��ة إدلب 
وبعض القرى الريفية أصوات حفالت الزفاف 
وأصوات قرع الطبول، بعيدًا عن الحزن وهربًا 
لحظيًا من أس��ى الموت، لك��ن هذه األعراس 
إدل��ب  الماض��ي، ألهال��ي  ليس��ت كأع��راس 
ع��ادات وتقاليد يتبعونها ف��ي أفراحهم، لكن 
لم نع��د نجدها رغ��م عودة حف��الت الزفاف، 
فه��ي افتقدت نكهة التقاليد المتبعة في هذه 

المحافظة وخاصة في األرياف. 
شهد العامين الس��ابقين انخفاض في نسبة 
الشبان المقبلين على الزواج في مدينة إدلب، 
كم��ا كانت معظم حفالت الزواج تقتصر على 
لمة بسيطة من األقرباء واألصدقاء المقربين 
ج��دًا، أما اليوم تتخذ بعض العائالت في إدلب 
خط��وات جريئة بالعودة إلقام��ة الحفالت في 
الصاالت واس��تخدام مكب��رات الصوت ودعوة 
أعداد كبيرة من الناس، كالسيد أبو همام الذي 
زوّج ابنه الش��هر الفائت وقال ل� »سوريتنا«: 
»عارضن��ي الكثير م��ن أصدقائ��ي وأقربائي 
عندم��ا قررت أن أقيم حفل��ة زفاف البني في 
صال��ة األع��راس، ولكنني كنت مص��رًّا على 
ذلك، ألنني أريد أن أنسي عائلتي أحزانها ولو 
لس��اعات، والحظ��ت اآلن أن الكثير من أهالي 

إدلب قد تشجعوا على إقامة الحفالت«. 
رغ��م ع��ودة حفالت الف��رح ولك��ن الناس قد 
غيرت الكثير من عاداتها، فقبل ثالث س��نوات 
كان��ت الحف��الت تب��دأ عن��د منتص��ف اللي��ل 
وتس��تمر حتى الصباح، لكن األوضاع األمنية 
السيئة في المدينة جعلت من أصحاب الحفل 
يقيمون��ه عن��د الظهي��رة، ك��ي يتمك��ن أكبر 
ع��دد من المدعوي��ن الحضور والع��ودة باكرًا 
إل��ى منازله��م، وتقول وال��دة العريس همام 

»اختصرنا الكثير من العادات التي كنا نقيمها 
قب��ل ثالث��ة س��نوات، فل��م نتمكن م��ن فتح 
موائد الطعام الضخمة للمعازيم بسبب غالء 
أسعار اللحوم والفواكه وإغالق المحالت التي 
كان تصنع )المناس��ف( المخصص��ة لألفراح، 
واقتص��رت ضيافتن��ا عل��ى حلوي��ات األفراح 

المغلفة«. 
معظ��م حف��الت الزف��اف تقام إرض��اء لرغبة 
الع��روس، ويتحمّ��ل أه��ل العري��س جمي��ع 
تكاليف حفل��ة الزفاف رغم غي��اب ابنهم عن 
حف��ل زفافه ف��ي الكثير من األحي��ان، فأغلب 
أهال��ي إدل��ب بات��وا الي��وم يزوج��ون بناتهم 
بنفس الطريق��ة، العريس يأتي برفقة أهله 
ويتق��دم لخطبة الفتاة ويس��افر خارج البالد، 
هربًا من الخدمة العسكرية، وبعد أن يستقر 
وضعه يقي��م أهله حفلة زفاف للعروس دون 
وجود العريس لتسافر بعدها ملتحقًة زوجها، 
كالدكت��ورة ميس، الت��ي تزوج��ت حديثا في 
السعودية، والتي تقول لسوريتنا »لم تكتمل 
فرحتي في حفل الزف��اف ألن زوجي لم يكن 
حاض��رًا، ولك��ن ما خّف��ف علي ه��و أن حالي 
كح��ال جميع الفتيات الس��وريات، ففي نفس 
الطائرة التي توجهت فيها إلى الدمام تعرفت 
على أربع فتيات تزوجن حديثًا وكانوا ذاهبين 
ألزواجه��ن، والبعض من هؤالء الفتيات كانوا 
ذاهبي��ن ليقابل��وا أزواجه��م للم��رة األول��ى، 
فكانت جميع لقاءاتهم السابقة مقتصرة على 
مكالمات الس��كايب؛ ربم��ا وضعي أفضل من 
وضع غيري قليال لذا شعرت ببعض التفاؤل«. 
أصبح شيئًا اعتياديًا أن يكون أول سؤال يوجه 
للفتاة وأهلها عند إعالنهم للخطوبة »خطبة 
س��كايب أم ع��ادي؟« فلم تقتص��ر التجاوزات 
على تقاليد حفل الزفاف فحس��ب، بل كسرت 

التع��ارف  العوائ��ل اإلدلبي��ة تقالي��د  بع��ض 
والطل��ب، وبات كل ش��يءاليوم يتم عن بعد، 
كون معظم الشبان وخاصة المتعلمين منهم 
أصبحوا خارج البالد، تأتي أم العريس وتطلب 
الفت��اة من أهله��ا وتطلب منه��م أن يتعرفوا 

على ابنها عبر السكايب. 
كان��ت الكثير م��ن عائالت إدل��ب ترفض هذه 
الطريقة ف��ي تزويج بناتها، كم��ا كان الكثير 
م��ن األهال��ي يرفض��ون تزوي��ج بناتهم إلى 
خ��ارج س��وريا، لك��ن زواج الس��كايب أصب��ح 
واقع��ًا يتماش��ى مع��ه كل الن��اس، ويجد فيه 
األه��ل س��ترة لبناته��م ف��ي وق��ت ق��ّل فيه 
الش��باب المقبلين على الزواج، مازالت بعض 
العوائل المعروفة في إدلب متمسكة بالعادات 
والتقاليد السابقة في طريقة الخطبة، فكانت 
الع��ادة بأن يصطحب أهل العريس جاهة من 
أقرب��اء العريس وكبار جاه��ات الحي وبعض 
التجار الكبار في المدينة وإقامة عزيمة غداء 

عند )التلبيسة(. 
يتماش��ى أهل العري��س وأهل الع��روس مع 
غ��الء المعيش��ة وارتفاع األس��عار، ويتغاضى 
الطرف��ان عن الكثير من المتطلبات، فلم تعد 
أغل��ب العائالت تطل��ب مهرًا مرتفع��ًا لبناتها، 
كما ل��م تعد تطال��ب العريس بكمي��ة كبيرة 
من الذهب واللباس، ول��م يعد أهل العروس 
يش��ترطون على المتقدم لبناته��م أن يكون 
لديه من��زاًل. يق��ول الحاج مصطف��ى »تقدم 
لخطبة ابنتي مهندس مبتدأ، أحواله متوسطة 
لم يستطع أن يقدم لها في فترة الخطوبة إال 
محبس��ًا من الذهب، ومع ذلك أنا كنت موافقًا 
وس��عيدًا بذلك، ألنه ذو أخالق حميدة ويملك 
عماًل جيدًا يمّكنه من أن يؤمن دخاًل مقبواًل«. 

. . 
ت 

قا
قي

تح

مدينة سلقين في إدلب
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من يبقى اليوم في أوطان هجرها أهلها؟
كم بقي منهم ولماذا بقوا؟

في هذه األيام تجري أكبر عملية "ترانس��فير" في 
التاريخ الحديث.

يهيم الناس عل��ى وجوههم في البر والبحر والجو 
هربًا من الموت وبحثًا عن الحياة.

األس��بوع  س��وريًا   120 األوروغ��واي  "اس��تقبلت 
الماض��ي"، تتكاث��ر ه��ذه األخب��ار يوم��ًا بع��د يوم 
لتؤك��د عملي��ة التهجي��ر الممنهجة، بينم��ا تتكاثر 
أخبار الموت القادم من األرض والس��ماء على أهل 
العراق وس��وريا )أو ما تبقى منهم��ا( لتدفع باتجاه 

هذا التهجير.
يف��رّ الناس م��ن منازلهم لمجرد اقت��راب مقاتلي 
تنظي��م الدول��ة م��ن قراه��م ومدنه��م وكأنه��م 
ينتظ��رون بركانًا ثائرًا يمحو ف��ي طريقه األخضر 

واليابس.
لم نعد بحاجة للكثير م��ن الفهم والتفكير لنعرف 
طبيع��ة م��ا يجري ف��ي الع��راق وس��وريا، فالقتل 
المس��تمر ف��ي البلدي��ن من��ذ س��نوات يس��تهدف 
مناط��ق بعينها مما تس��بب بتهجي��ر الماليين من 
سكان المناطق السنية بش��كل واضح جدًا، ورغم 
محاولتن��ا  تجن��ب األحادي��ث الطائفية غي��ر أنه لم 
يعد من الممكن التعامي عن الحقائق في ظل كل 

األحداث المتسارعة.
ورغ��م قي��ام داعش بتهجي��ر بعض المس��يحيين 
واليزيديين في العراق وس��وريا إال أن الكم األكبر 
من المهجرين هو من السنّة ناهيك عن استقبال 
معظمه��م في بل��دان اللج��وء وخاص��ة األوروبية 
واألمريكي��ة وكذل��ك تركي��ا وهو ما يلف��ت النظر 
وخاصة ف��ي غياب التصدي لنظام األس��د رغم أن 
طي��ران التحالف يحلق فوق س��وريا يوميًا ويضرب 
ما يزع��م أن��ه مواقع لداع��ش دون االقت��راب من 
مناطق نفوذ النظام الس��وري الذي يتكفل بتدمير 

هذه المناطق.
تج��ري حاليًا عملية إعادة رس��م خارط��ة المنطقة 
بكليته��ا وال يب��دو أن دول الخليج س��تنجو من هذا 
الس��يناريو رغ��م دفعها لألت��اوات الضخم��ة لولي 
األمر األمريكي، فإي��ران المتربصة بالخليج والتي 
تجري اتفاقات لم تعد س��رية مع الواليات المتحدة 
واألوروبيي��ن وه��ي ال تن��وي التوقف عن��د العراق 
ب��ل تتطاول مش��اريعها لما هو أبع��د من ذلك في 
ادعاء أحقيتها في البحرين والكويت وجزر اإلمارات 
بم��ا يضمن لها التحكم في مضي��ق هرمز بعد أن 
حقق الحوثيون نص��رًا تاريخيًا في اليمن وأحكموا 

قبضتهم على مضيق باب المندب.
يوم��ًا بعد ي��وم تثبت إيران أنه��ا وعلى مدى عقود 
من��ذ س��قوط الش��اه وه��ي تعم��ل عل��ى إنش��اء 
االمبراطورية الفارس��ية وإعادة إحياء مجدها تحت 
عب��اءة طائفي��ة تق��دم نفس��ها كنم��وذج منافس 
للخص��م الس��ني التقليدي ف��ي الس��عودية. وتم 
إغ��راق العراق ف��ي ح��رب طويلة األمد م��ع إيران 
على م��دى ثماني س��نوات وق��ام الخليجيون بدفع 
الملي��ارات لحليفهم الس��ابق صدام حس��ين الذي 
وقف س��دًا منيعًا في وجه المشروع الفارسي، غير 
أن وقوف العرب بعد ذلك في صف التحالف الدولي 
وحصار العراق ومن ثم القضاء على صدام حسين 
ع��ام 2003 فت��ح المجال قوي��ًا أمام إي��ران إلحياء 
مش��روعها، وكان س��قوط العراق في ذل��ك العام 
بمثابة الفاصل التاريخي الذي دخلت بموجبه إيران 
إلى العراق بعد حلم طال ألف س��نة في الس��يطرة 
على مقدرات العراق ونشر القيم المذهبية لمجرد 
الحصول على غطاء ديني لهذا المشروع الذي يراد 

له الوصول حتى المغرب العربي.
والفرقع��ات  اإلعالمي��ة  التجاذب��ات  كل  ورغ��م 
الديبلوماس��ية بين الغرب وإيران ف��إن التفاهمات 
تب��دو عل��ى أوجه��ا بي��ن الطرفي��ن وهو م��ا يثير 
حفيظ��ة الخليجيي��ن الذي��ن ال يزال��ون يدفع��ون 
األموال الطائلة عندما يأمر أوباما بذلك ألن البديل 
سيكون البعبع اإليراني في تكرار لسيناريو صدام 

حسين والعرب ال يزالون يدفعون ويدفعون.
غي��ر أن الضجي��ج األكب��ر ه��ذه األيام ي��دور حول 
الموق��ف المري��ب لتركيا من التحال��ف ضد داعش 
ومن األح��داث المأس��اوية في مدينة عي��ن العرب 
حيث يتقدم أشرس تنظيم مسلح عرفته المنطقة 
إلى مس��افة ال تزيد عن كيلو متر واحد من الحدود 
التركية بينما يتجاذب األتراك اآلراء حول المشاركة 
م��ن عدمها وحول طبيعة المش��اركة مع نفاق آخر 
متعل��ق بالموقف من النظام الس��وري ف��ي ادعاء 
تركي بأن األخيرة س��تتدخل إذا اس��تهدف التحالف 
قوات النظام الس��وري، وهي أق��وال وادعاءات لم 
تع��د تنطل��ي عل��ى أحد كذل��ك بعد ثالث س��نوات 
من الوع��ود التركي��ة الكاذب��ة وسياس��ات الحدود 
المفتوحة التي لم تنتج س��وى تنظيمات مس��لحة 
متش��ددة ونهبًا وس��لبًا وتهجيرًا لمئ��ات األلوف من 
المناط��ق الش��مالية بدع��وى اس��تقبال الالجئي��ن 

و"حسن وفادتهم".
فضحت تركي��ا نواياها العدائية تج��اه األكراد عبر 
موقفها مما يجري في عين العرب، وقتلت الشرطة 
التركي��ة أكثر م��ن أربعي��ن كرديًا ف��ي مظاهرات 
تطال��ب بتدخل الجي��ش التركي في عي��ن العرب. 
إن تركي��ا تعلم ح��ق المعرفة أنها أوقعت نفس��ها 
بي��ن نارين: إما دعم األكراد وبالتالي تقويتهم بما 
يش��كل خطرًا عل��ى الداخل التركي عب��ر مواصلة 
األكراد لسعيهم إلنشاء وطنهم القومي الموعود، 
وإم��ا الس��كوت ع��ن ذل��ك وبالتال��ي دع��م داعش 
وه��و ما يبدو أنه حصل فعاًل، فالنس��بة األكبر من 
مقاتلي داعش وباألخص األجانب منهم دخلوا عبر 
تركيا كونهم يستطيعون الدخول إلى البالد بدون 
تأشيرة مسبقة. وفي إحدى المقابالت التلفزيونية 
مع محلل سياس��ي على قناة العربية أرادت مقدمة 
البرنامج تحس��ين الصورة قلياًل عبر نشر خبر منع 
تركي��ا أللف مقاتل أجنبي من الوصول إلى الحدود 
الس��ورية، وج��اء رد المحلل بقول��ه: "منعت تركيا 
اليوم ألف مقاتل ولكنها س��محت بدخول عش��رات 

اآلالف في السنوات القليلة الماضية".

لعب��ت تركيا حت��ى اليوم دورًا قذرًا في س��وريا وال 
تزال، وه��ي ال تفتأ تظهر نفس��ها بموقف البريء 
باإلخ��وان  اإلطاح��ة  بع��د  وخاص��ة  المس��تهدف 
المس��لمين ف��ي مص��ر وهو م��ا يخش��ى أردوغان 
تكراره في تركيا من خالل المؤسس��ة العس��كرية 
القوي��ة. وبعد كل االدعاءات بدعم الفلس��طينيين 
وكل الح��روب اإلعالمية الت��ي تخوضها تركيا ضد 
إسرائيل، غير أنها وفي العدوان اإلسرائيلي األخير 
على غزة لم تقم تركيا حتى بس��حب سفيرها في 
ت��ل أبي��ب، بل هي موجة االس��تنكارات ومناش��دة 
المجتمع الدولي وغي��ر ذلك مما تقوم به حكومات 

عربية كثيرة أيضًا.
وال ي��زال األتراك حتى لحظة كتابة هذه الس��طور 
مترددي��ن )أو يظهرون ترددهم( ف��ي الدخول في 
التحالف الدول��ي ضد داعش والذي يب��دو أقرب ما 
يك��ون إل��ى مجموعة أطف��ال يتداع��ون للعب في 
الحارة دون خطة مس��بقة وبدون هدف واضح. وما 
يزيد األخبار سخافة خبر موافقة باراك أوباما مثاًل 
على نش��ر أربعة آالف عنصر من الحرس الوطني 
األمريك��ي في ليبيريا لمكافحة م��رض إيبوال! وال 
تنطلي هذه األخبار س��وى على األغبياء من البشر 
وه��م الصنف المفضل لدى الق��وى الكبرى للحياة 
في بالد العالم الثال��ث، أما من يقع تفكيرهم في 
مس��توى أعلى م��ن ذلك فال مكان له��م على هذه 
األرض وعليه��م إما أن يهاج��روا أو يموتوا قهرًا أو 

بالرصاص، ال فرق.
وصل��ت هذه المنطقة من العالم إلى حافة الهاوية 
تمامًا، ولم يعد من قادر إال وهاجر أو حمل السالح، 
وسقط الفكر وسقطت معه شعارات الحرية وحلم 
الديمقراطي��ة والتعددي��ة بعد أن دخل��ت المنطقة 
أتون الصراعات الطائفية والعرقية بتدخالت دولية 
ومحلية وإقليمية متجاذبة بشكل حاد جدًا. ويسأل 
المواط��ن البس��يط اليوم: "هل اس��تحق األمر كل 

هذا الشقاء؟" 
يبق��ى الجواب رهن التطورات ف��ي األيام القادمة، 

ويا لها من أيام!
آخر الكالم: يقول محمود درويش:

بالدٌ علي ُأهْبَةِ الفجر. صرنا َأقلَّ ذكاًء ، 
أَلنَّا نُحَمْلِقُ في ساعة النصر: 

ال َليَْل في ليلنا المتأللئ بالمدفعيَّة. 
َأعداؤنا يسهرون وَأعداؤنا يُشْعِلون لنا النورَ 

في حلكة اأَلقبية.

على حافة �لهاوية
  خالد كنفاني
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مو�ضم �لإيبول
بني �ل�ضيا�ضة و�لذعر �لعاملي

  ياسر مرزوق

مغ��رز داع��ش يغ��رز في عي��ن الع��رب، بينما 
عين البش��رية غافيٌة متعامي��ة، وأهل كوباني 
كف��وا ع��ن االس��تغاثة وه��م ينتظ��رون "كاوا 
الح��داد"* ليأت��ي من خل��ف الجبال ويوق��د نارًا 
ليجم��ع الكرد عل��ى قتل ش��ارب الدم��اء، وفي 
المحيط مس��اراتٌ ثورية ه��ي أكثر تعبيرًا عن 
مش��اعر الغض��ب والوجع والرف��ض المتراكمة 
عبر أربعة أو خمسة عقود من الزمن، مما هي 
صادحٌة بموس��يقى المس��تقبل، وفي المحيط 
أيض��ًا قتٌل للحياة، تلتهم داعش وس��ط وغرب 
العراق، بينما التحالف المزعوم يقوم بضرباتٍ 
اس��تعراضية، ويدافع نظام األس��د عن اهتراء 

شرعيته بالقتل، والقتل بأبشع صوره. 
وأم��ام اللعن��ة الت��ي أصاب��ت الح��راك الثوري 
العرب��ي، يقف س��اكن البيت األبي��ض متلطيًا 
مت��رددًا، ف��ي حي��ن أن ما يحدث ف��ي المنطقة 
بأسرها سيودي بالس��لم واألمن الدوليين إلى 
الهاوية، وفجأة وف��ي غمرة الموت يخرج باراك 
أوبام��ا، وحفاظًا على ش��عبيته التي تنزف منذ 
ش��هور، بق��رار إرس��اِل ثالثة آالف م��ن القوات 
لمكافح��ة  أفريقي��ا  إل��ى  الطبي��ة  العس��كرية 

اإليبوال. 
 واكب ه��ذا القرار طلب م��ن اإلدارة األمريكية 
لألم��م المتح��دة العتب��ار اإليب��وال حال��ة تهدد 
الس��لم واألمن الدوليين. وفي غضون س��اعات 
ب��دأ اإلع��داد للتح��رك وبصبغة عس��كرية في 
التنفي��ذ. ويتمث��ل العم��ود الفق��ري للتح��رك 
الواليات المتحدة في توفير القيادة العس��كرية 
لجه��ود التص��دي للوب��اء، والعمل على إنش��اء 
وحدة إقليمية للقي��ادة والمكافحة في المحيط 
اإلفريق��ي. ويتضم��ن إنش��اء قاع��دة انطالق 
عسكرية لتيسير تنسيق االستجابة األميركية 
والدولية، ولتس��ريع نقل المع��دات واإلمدادات 
والموظفي��ن بم��ا ف��ي ذل��ك اآلالف الثالثة من 

الجيش. 
قرار أوباما األخير يبدو مثيرًا لالستغراب، فكيف 
لمن صم��ت على قتل مئتي ألف س��وري أو أكثر 
وتش��ريد الماليي��ن، أن يُس��تنفرَ لوفي��اتٍ تعد 
أربعة آالف موزعةٍ على سبع دول، بل وأن يعتبر 
الوباء األفريقي تهديدًا للسلم واألمن الدوليين، 
لك��ن إذا م��ا قاربناه في ضوء نظري��ة المصلحة 
التي تحكم سياس��ة البيت األبي��ض، فإن القرار 
ش��ديد المنطقية، فالتدخل العاجل مكلفُ أيضًا 
وس��تجد بل��دان أفريقي��ا نفس��ها مس��ؤولة عن 
تس��ديد فات��ورة التدخ��ل األمريك��ي. ومن هذه 
ال��دول نيجيري��ا الغنية بالنف��ط وزائي��ر الغنية 
بالث��روات المعدنية التي تالحقه��ا فزاعة إيبوال، 
التي أنيط بها تشريع الوجود األمريكي في غرب 
إفريقيا ووس��طها الحقًا، في ملفن��ا اليوم قراءٌة 
لوب��اء إيبوال، وقراءٌة لعالقة الصحة بالسياس��ة، 

وعالقة الصحة في صنع القرار الدولي. 

عن �ل�ضحة و�ل�ضيا�ضة 
طرح عالقةٍ بين الصحة والسياس��ة أو األوبئة 
والسياس��ة ق��د يب��دو مجانب��ًا للص��واب، لكن 
نظرًة أكث��ر عمقًا ترج��ح أن الصحة تدخل في 
صلب السياس��ة وصلب بناء النظام السياس��ي 
والعالق��ات الدولية، في عصر العولمة بخاصة، 
يق��ول " ميش��يل فوك��و " ف��ي كتاب��ه " " يجب 

الدف��اع ع��ن المجتم��ع " الصفح��ة 233، 234 
موضحًا العالقة البنيوية التي تجمع السياس��ة 
بالصح��ة: " إذا كان��ت بداي��ة التكوي��ن العلمي 
للط��بّ قد اقترن��ت بالقرن الثامن عش��ر، فإّن 
االهتم��ام السياس��ي بالصح��ة والجس��د يعود 
إل��ى ما قبل هذا التاري��خ، فهو يعود إلى القرن 
الس��ابع عش��ر وبداية القرن الثامن عش��ر، بل 
وإلى ما قبل هذا التاري��خ مادام الموت والحياة 
اعتب��را داخل المجتمعات الس��ابقة على القرن 
الس��ابع عش��ر – يحي��ل ميش��يل فوك��و عل��ى 
اإلمبراطوري��ة الرومانية - ليس��ا من الظواهر 
الطبيعية المباشرة واألصلية التي تكون خارج 
الس��لطة السياس��ية…، إننا نجد للعاهل حقّ 
الحي��اة والم��وت عل��ى الرعي��ة وفق��ًا للقانون. 
وعليه فإّن حياة وموت الرعية، ال يصبحان حقًا 

إال بإرادة العاهل ". 
عل��ى  الس��لطة  ه��ذه  "إن  فوك��و:  ويضي��ف 
الحي��اة الت��ي تمّثلت داخ��ل المجتمعين القديم 
والقروس��طي ف��ي الحقّ في اإلمات��ة واإلبقاء 
عل��ى قيد الحي��اة، ستس��تبدل داخ��ل المجتمع 
الحدي��ث بسياس��ة حيوية جديدة، تتجس��د في 
س��لطة اإلحياء بدل الحقّ في اإلماتة، ورفض 
الموت بدل الحقّ ف��ي اإلبقاء على قيد الحياة، 
وذل��ك بعد أن جعلت الدولة لنفس��ها مكانًا في 
التدخ��ل في الحي��اة وطريقة الحياة ومس��توى 
الحي��اة ورف��ع مس��توى الحي��اة، والتحك��م في 

األعراض والحوادث والنقائص".
وفي مكان آخر من المرجع السابق يقول: "لقد 
كانت الغاية األساس��ية من خلق هذه الس��لطة 
على الحياة، هي التحّكم أوّال في نسبة الوالدة 
والوفاة وتجنب الموت الدائم الذي يهدد البشر، 
م��ن خ��الل تجن��ب األم��راض القاتلة وأس��باب 
وجودها، ألن هذه الظواهر أي الوالدة، ومعدّل 
الخصوب��ة واإلنجاب، واألمراض تهدد بش��كل 
مباش��ر اإلنتاج، وتس��اهم بوجودها في ضعف 
اإلنت��اج وانخفاض وقت العم��ل وتدني الطاقة 
وارتفاع التكلفة االقتصادية، إنها تتس��بب في 

نقص اإلنتاج والعالج المكلف". 
كم��ا يقول ف��ي كتابه "تاريخ الجنس��انية إرادة 
العرفان" الصفحة 118: "إن الدافع لنشوء هذه 
السلطة " البيولوجية" وتشّكلها، ليس اقتصاديًا 
فقط بل سياس��يًا، يمكن وصف��ه باالتجاه نحو 
دولن��ة الصحة، بعد أن أضحت س��ؤااًل سياس��يًا 
واجتماعي��ًا، تقاس م��ن خالله ج��ودة األنظمة 
السياس��ية وس��وئها"، واس��تنادًا لفوكو يمكن 
القول ب��أن األطباء والمؤسس��ات والسياس��ات 
الصحية ليست سوى إال أدوات تستعملها الدولة 

ضمن تكنولوجياتها السياسية للحياة. 
وبعيدًا عن س��لطة الدول��ة وعالقتها بالصحة، 
نجد أمثلة تاريخية كانت فيها األوبئة في خدمة 
السياس��ة والتوس��ع وإن م��ن ب��اب المصادف��ة 
التاريخية، فخالل الغزو األوروبي لألمريكيتين 
كان الس��ل الرئوي والجدري يستوطنان القارة 
األوروبي��ة من��ذ ق��رون طويلة، وهو ما س��مح 
لألوروبيي��ن بتوليد مناعة نس��بية ضد هذين 
المرضين. ولك��ن عندما حمل المستكش��فون 
هذه األمراض إلى العالم الجديد، دفع السكان 
المحليون ثمنًا فادحًا لها، بس��بب عدم تمتعهم 
بأي��ة مناعة ضدها، وهو م��ا أدى إلى انقراض 

مجتمعات وحضارات عن بكرة أبيها. 
الي��وم في عص��ر العولمة والعص��ر األمريكي 
يبدو أن األوبئة باتت في خدمة السياسة بعيدًا 
ع��ن المصادف��ة، فلنا أن نذكر أن��ه قبل حربها 
على أفغانس��تان ب��دأت في الوالي��ات المتحدة 
األمريكية حكاية جرثومة "اإلنتراكس" والحرب 
البيولوجية التي تش��ن على الشعب األمريكي 
داخل وطن��ه، وكانت المبالغ��ات اإلعالمية في 
ه��ذه الحكاية متج��اوزة للواقع وحت��ى الخيال، 
وشاع أن ذلك هو التمهيد لنزول قوات أمريكية 
بري��ة عل��ى األرض في أفغانس��تان، يس��قط 
فيه��ا ضحايا وتع��ود فيها جثثه��م إلى وطنهم 
ف��ي حقائ��ب البالس��تيك، وذل��ك ه��و الموقف 
ال��ذي يكره��ه الش��عب األمريك��ي، ويخش��اه 
كل رئي��س أمريكي، لكن إذا تب��دى أن أمريكا 
نفسها أصبحت معرضة لحرب بيولوجية داخل 
أرضه��ا، إذن فإن المواجهة على األرض بمثابة 
قدر مفروض ال مهرب منه أو مفر، لكن الشائع 
راح يتح��ول إل��ى اته��ام ب��أن حكاي��ات الحرب 
البيولوجي��ة ج��اءت لتعطي للقيادة السياس��ية 
األمريكي��ة خيار توس��يع أهداف الح��رب، وفي 

مقدمتها ضرب العراق. 
ولنا أن نذكر أيضًا ما قاله البروفيسور "ماليف" 
نائ��ب مدي��ر المعه��د العالي للوبائي��ات لعموم 
االتحاد السوفيتي سابقًا، بأن فيروس متالزمة 
ع��وز المناعة المكتس��ب "اإلي��دز" هو فيروس 
تركيبي مصنع في وكالة المخابرات األمريكية، 
وماليف كان المس��ؤول عن االتصاالت الخاصة 
باتفاقي��ة األس��لحة البيولوجي��ة الموقعة بين 
نيكس��ون وبريجينيف ع��ام 1972 في لقائهما 
في موس��كو، والتي ظلت ط��ي الكتمان إلى أن 
كش��ف س��رها الرئيس جورج بوش االبن حين 
تسلم الس��لطة وصرح بأنه ال يعترف باتفاقية 
الصواريخ وال باتفاقية األسلحة البيولوجية وال 

بمعاهدة كيوتو لحماية البيئة. 
كما تجدر اإلشارة إلى ما ورد في مقاٍل بعنوان 
الصح��ة  منظم��ة  أس��رار   – م��روع  "كاب��وس 
العالمية"، نشر في 10 آب عام 2009، واشترك 
في كتابته الدكتورة "س��ارة ستون" والصحفي 
"جي��م س��تون" والمح��رر "روس كالرك". ج��اء 
في��ه أن فيروس��ي انفلونزا الطي��ور وانفلونزا 
الخنازير من الفيروس��ات المركب��ة جينيًا، وأن 
األخي��ر تم إطالقه ع��ن عمد لتبري��ر التطعيم 
اإلجب��اري باللقاح المضاد الذي أنتجته ش��ركة 
باكس��تر األمريكية التي يملكها نائب الرئيس 

األمريكي السابق "ديك تشيني". 
ويؤك��د ه��ذه الفرضي��ة م��ا ذكرت��ه صحيف��ة 
الغاردي��ان اللندنية في الس��ادس من تش��رين 
األول عام 2005، بأن العلماء األمريكيين الذين 
يعمل��ون ف��ي "مراك��ز التحكم ف��ي األمراض 
والوقاية منه��ا" الحكومية ف��ي أطلنطا بوالية 
جورجي��ا، حصل��وا على أج��زاء م��ن الفيروس 
ال��ذي س��بب وب��اء االنفلونزا اإلس��بانية س��نة 
1918 وأدى إلى هالك نحو 50 مليون شخص، 
ليج��روا التجارب في مختبراته��م على خريطة 
رم��وزه الجينية. وقد حصل هؤالء العلماء على 
أجزاء من الفيروس م��ن ألياف رئة امرأة ماتت 
متأث��رة باإلنفلونزا اإلس��بانية حينذاك، وظلت 
جثته��ا مدفون��ة تحت الجليد في أالس��كا، فعاد 
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الفيروس إلى الحياة بعد نحو 87 عامًا. 
ووفق��ًا للصحيف��ة المذكورة، اس��تطاع العلماء 
تجمي��ع أجزاء الفيروس بدق��ة فائقة، فتمكنوا 
م��ن ق��راءة رم��زه الجيني بش��كل كام��ل قبل 
أن يقوم��وا ببناء سلس��لة رم��وزه الجينية من 
البداية، وبهذا أصب��ح الفيروس متوفرًا لديهم 
ف��ي مختبر "معهد القوات المس��لحة لعلم طب 
األم��راض" ف��ي والي��ة ميريالند، ال��ذي يحوي 
أيضًا فيروس إيبوال والجمرة الخبيثة والجدري 

والبروتينات السامة. 
وال بد من اإلش��ارة إلى أن مختبر ميريالند آنف 
الذكر كان المورد األكبر للجراثيم المستخدمة 
ف��ي أس��لحة الدمار الش��امل وخاص��ًة جراثيم 
التوالريميا وفيروس��ات التهاب الكبد المصنعة 
خاص��ة V. C، التي اس��تخدمت ع��ام 1993 في 
حرب البلقان األولى عن طريق الطائرات بدون 
طيار وعن طريق الرزاز من الحدود البلغارية. 

�أيبول 
يندرج م��رض إيبوال تحت تعري��ف الوباء وهو 
انتش��ار مفاج��ئ وس��ريع لم��رض ف��ي رقعة 
جغرافي��ة م��ا ف��وق معدالت��ه المعت��ادة ف��ي 
المنطق��ة المعنية، وأول حالة س��جلت لمرض 
أيب��وال كان��ت بالتزام��ن ف��ي زائير والس��ودان 
عام 1976، حيث توال��ت الوفيات الغامضة في 
المنطق��ة المذك��ورة، وتزايد الع��دد في قرية 
" يامابوك��و "، مم��ا دع��ى الس��لطات الزائيرية 
لالس��تعانة بخبراء من المعهد البلجيكي للطب 
االس��توائي، توجه��وا للقرية المذك��ورة، حيث 
اإلصابة األولى المعروفة " ناظر مدرسة القرية 
" والتي انتش��رت بس��رعة إلى س��كان القرية، 
وق��رر الفري��ق البلجيك��ي تس��مية الفي��روس 
“إيب��وال” لظهوره قرب نهر إيبوال، ومن المرجح 
أن إيب��وال أص��اب الن��اس قبل ذل��ك بكثير في 
الماضي حيث يزعم بعض المؤرخين أن إيبوال 
كان مس��ؤواًل عن طاعون ف��ي أثينا الذي ذكره 
الم��ؤرخ اليوناني " ثيودوروس " كونه تس��بب 
في وفاة الجنود اليونانيين الذين كانوا يشنون 
معركة ضد إس��بارطة، وقض��ى الطاعون على 
أكثر من ثلث س��كان أثينا، ووصل المرض إلى 

إثيوبيا وقتها. 
عام 1995 وفي زائي��ر أيضًا ظهر المرض في 
بل��دة "كيكويت" حي��ث أودى بحياة اثني عش��ر 
ف��ردًا من عائلة واحدة كم��ا انتقل المرض إلى 
هيئة العاملين في مستشفى البلدة، وسرعان 
ما انتش��ر الم��رض إل��ى بلدتي��ن أخريين في 
المنطقة، وصار محتمًا طلب المساعدة، فتوجه 
أحد العلماء وقام بجمع عينات من دم المرضى 
وق��ام بإرس��اله إل��ى مركز مكافح��ة األمراض 
ف��ي أتالنتا في والية جورجي��ا األمريكية. حيث 

أظهرت األبحاث أن المرض هو "اإليبوال". 
ع��اد الم��رض للظهور ف��ي كان��ون األول عام 
أفريقي��ا  غ��رب  ف��ي  ظه��وره  ويُع��د   ،2013
2014عام أوس��ع تفش��ي للمرض حت��ى اآلن، 
أن  العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  أعلن��ت  حي��ث 
حصيلة ضحايا إيبوال تجاوزت عتبة أربعة آالف 
وف��اة وفق آخر حصيلة نش��رتها ي��وم الجمعة 
الماضي، وأف��ادت المنظمة أنه تم حتى الثامن 
 8399 تس��جيل  الحال��ي  األول  تش��رين  م��ن 
إصابة في س��بعة بل��دان وأدت إلى وفاة 4033 
ش��خصًا، وقس��مت الدول الس��بع المصابة إلى 
مجموعتي��ن تضم األولى األكث��ر إصابة وهي 
غيني��ا وليبيريا وس��يراليون، والثاني��ة نيجيريا 
والسنغال وإس��بانيا والواليات المتحدة، وسجل 
في ليبيريا العدد األكبر من اإلصابات مع 4076 
إصابة بينها 2316 وفاة، وسجل في سيراليون 
2950 إصابة بينها 930 وفاة. وفي غينيا 1350 

إصابة و778 وفاة. 
بينما سجلت نيجيريا 20 إصابة بينها 8 وفيات، 
وحال��ة وف��اة ف��ي الوالي��ات المتح��دة وإصابة 

في إس��بانيا. وأخ��رى في الس��نغال أم��ا زائير 
فتش��هد انتشار وباء إيبوال بنسخة مختلفة من 

الفيروس سجلت 71 إصابة بينها 43 وفاة. 

�لنت�ضار و�لت�ضخي�ص 
 ال توجد حتى اليوم دراسة معتمدة لتحديد آليات 
انتق��ال وانتش��ار المرض ويعتق��د أن المرض 
يحدث بعد انتقال فيروس اإليبوال إلى اإلنسان 
عن طريق االتصال مع س��وائل جسم الحيوان 
المص��اب، ويصن��ف خف��اش الفاكه��ة بوصفه 
يحم��ل الفيروس ويقوم بنش��ره دون اإلصابة 
به، وق��د تس��قط الخفافيش الثم��ار المأكولة 
جزئي��ًا واللب على األرض، ث��م تقوم الثدييات 
مثل الغوريال والظباء بالتغذي على هذه الثمار 
الس��اقطة. هذه السلس��لة من األحداث تشكل 
وسيلة محتملة غير مباشرة النتقال الفيروس 
من المضي��ف الطبيعي للمجموعات الحيوانية، 
مم��ا أدى للبحث نحو إف��راز الفيروس في لعاب 
الخفافي��ش. إنت��اج الفاكهة، س��لوك الحيوان، 
وعوام��ل أخ��رى تختل��ف ف��ي أوق��ات وأماكن 

مختلفة قد تؤدي إلى انتشار المرض. 
أم��ا انتقال العدوى من اإلنس��ان إلى اإلنس��ان 
فيت��م عن طريق االتصال المباش��ر مع الدم أو 
سوائل الجس��م من شخص مصاب أو مالمسة 
ش��فرات حالقة أو معدات طبية ملوثة، وخاصة 
اإلبر والمحاقن، كما ال يس��تبعد انتقال العدوى 
ع��ن طري��ق الف��م والملتحم��ة، من هن��ا فإن 
احتم��االت الع��دوى عل��ى نطاق واس��ع لمرض 
إيبوال الفيروس��ي منخفضة حي��ث أن المرض 
ينتش��ر فقط عن طريق االتصال المباش��ر مع 
إفرازات من شخص حامل للفيروس، وال يوجد 
دليل موّثق على االنتش��ار من خالل الهواء في 

البيئة الطبيعية. 
وي��ؤدي اإليب��وال إل��ى ظه��ور الحم��ى والوهن 
الش��ديد، وإل��ى آالم ف��ي العض��الت، والصداع 
والته��اب الحل��ق، وم��ن ث��م التقيؤ واإلس��هال 
وظه��ور طف��ح جل��دي واخت��الل ف��ي وظائ��ف 
الكل��ى والكب��د، واإلصابة في بع��ض الحاالت 
بنزيف داخلي وخارجي على حد س��واء. وتظهر 
النتائ��ج المختبري��ة انخفاضًا في ع��دد كريات 
الدم البيض��اء والصفائح الدموية وارتفاعًا في 
مع��دالت إفراز الكبد لألنزيم��ات. وتتراوح فترة 
حضان��ة المرض، الممتدة م��ن لحظة اإلصابة 
بعدواه إلى بداية ظه��ور أعراضه، بين يومين 

اثنين و21 يومًا. 
ويتصف ه��ذا المرض ب�معدل وفي��ات مرتفع؛ 
حي��ث ي��ودي بحي��اة م��ا بي��ن %50 و%90 م��ن 
األش��خاص المصابين بع��دوى الفيروس، كما 
تظه��ر خطورته ف��ي أن أعراض��ه المبكرة قد 
تك��ون مماثلة لتل��ك التي م��ن المالريا الحمى 
المداري��ة األخرى، قب��ل أن يتطور المرض إلى 
مرحل��ة النزي��ف، وال يتم التع��رف عليه إال عن 
طري��ق فح��ص دم أو ب��ول أو لع��اب م��ن قبل 

المختب��ر مع مجه��ر إلكترون��ي حديث ج��دًا له 
القدرة على تصوير الجزيئات، وهو غير متوفر 
غالب��ًا ف��ي مناطق غ��رب إفريقيا الت��ي يعاني 

القطاع الصحي فيها من مشاكل مزمنة. 

عالج �لإيبول 
ف��ي البدايات، تمّك��ن العلماء م��ن إنتاج مضاد 
حي��وي أو مثبّط لعم��ل الفي��روس، وحقنوها 
في ثالث��ة خفافيش، لكن النتائ��ج بينت الحقًا 
أن الخفافي��ش ماتت، كما ماتت من قبلها قرود 
الش��مبانزي والغوريال بس��بب فيروس إيبوال، 
توال��ت بعده��ا األبح��اث ف��ي كل م��ن ألماني��ا 
ومستش��فيات الجيش األمريكي وتم التوصل 

إلى حلول جزئية للمرض. 
وحتى اليوم ال يوجد عالج أو لقاح مرخص ضد 
الفيروس ولذل��ك فإن وكالة الصح��ة العالمية 
تس��تعجل اللقاحات التجريبية ف��ي غياب خيار 
آخر، مما يثير جداًل أخالقيًا واسعًا، حول تطبيق 
عالج��ات عل��ى البش��ر دون اس��تكمال الوق��ت 

المتعارف عليه عالميًا لالختبار. 
في هذا الصدد قال��ت منظمة الصحة العالمية 
أن آالف الجرع��ات م��ن لق��اح في��روس إيب��وال 
البريطاني��ة   GSK ش��ركتي  م��ن  التجريب��ي 
واألمريكية س��تكون جاهزة لالستخدام بحلول 
أوائل عام 2015 في البلدان المتضررة من هذا 
الوب��اء، وقال المدي��ر العام المس��اعد لمنظمة 
الصح��ة العالمي��ة ماري ب��ول كين��ي: "إذا كان 
كل شيء على ما يرام، فسنكون قادرين على 
الب��دء في اس��تخدام بعض من ه��ذه اللقاحات 
ف��ي بعض البلدان المتضررة ف��ي بداية العام 

المقبل". 
في الختام بين السياس��ة واالقتصاد والمصالح 
تزهق أرواح وتنتهك دوٌل بأسرها، فيما البشرية 
عاج��زة ع��ن تحقي��ق أح��الٍم راودته��ا منتصف 
الق��رن الماض��ي ع��ن مجتمٍع يس��وده الس��لم 
واألمن، وعالٍم تبنى فيه العالقات الدولية على 

أساس التعاون والمصالح المشتركة. 

* كاوا الحداد : أس��طورة كردي��ة عن حداد في 
اإلمبراطورية اآلشورية، وكان الملك االشوري 
الحاك��م مص��اب بم��رض جل��دي، وكان الملك 
يطلب م��ن كاوا الحداد كل يوم دم رجل كردي 
كي يغتس��ل به حتى يشفى من مرضه، فكان 
الح��داد يأخ��ذ الرجال إلى الجب��ل ويذبح حيوانًا 
ويأخ��ذ دمه إلى الملك ليغتس��ل به، حتى جمع 
كاوا الحداد الكثير من األكراد في الجبل وشكل 
منهم جيش��ًا وأخبرهم بأنه عندم��ا يوقد النار 
يجب عليه��م أن ينحدروا ألنه يكون قد أنقض 
على فريس��ته وقتل الملك األشوري وبدورهم 
هجم��وا وه��دوا أس��وار مدينة نين��وى وقضوا 
على الجيش اآلش��وري الجبار ال��ذي قهر أقوى 

الجيوش كالفراعنة. 
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تركيا، درو�ص يف �ل�ضيا�ضة
  خالد قنوت

تركي��ا لها مصالحها وطموحاتها، وهذا مش��روع 
دوليًا، لكن علينا أن ندرك أن تركيا تعمل كدولة 
وليس��ت كفرد، القرار  والتدخل العسكري ليس 
قرارًا أردوغانيًا أو أغلويًا، إنما هو قرار  سياس��ي 
يقرره رجال دولة، للمؤسس��ة العس��كرية وزنها 

في هذه الدولة العلمانية. 
كل الضغوط الت��ي تتلقاها تركي��ا من الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة والتحال��ف الدول��ي وق��وى 
سياس��ية كردية تركي��ة وإعالم عرب��ي للتدخل 
العس��كري الب��ري ف��ي الداخل الس��وري، يدخل 
ضم��ن خارط��ة طري��ق مصنوع��ة ف��ي مكاتب 
الكونغ��رس والبنتاغون، لتحقي��ق أهداف بعيدة 
المدى، قد نس��تطيع وضع معالم لها عندما نرى 

كسوريين المصلحة الوطنية السورية. 
تركي��ا كدول��ة ال تمانع ف��ي التدخل العس��كري 
الب��ري ف��ي س��ورية م��ن أج��ل كوبان��ي - عين 
العرب وغيرها، لكن ثمة ش��روط وثمن تريد أن 
تقبضه لهذا التدخل، وهذا أيضًا مش��روع دوليًا، 
كضمانات بع��دم قيام كيان كردي على حدودها 
الجنوبي��ة م��ع س��ورية وتضمين إس��قاط نظام 
األسد في س��لة أهداف التحالف وزيادة نفوذها، 
اقتصادي��ًا على األقل، في س��ورية بعد س��قوط 
النظام، وقد يكون هناك شروط أخرى ال ندركها 
بعد. كل ما ذكر لم يتحقق حتى هذه اللحظة . 

نح��ن الس��وريين م��اذا نري��د؟ هل نري��د تدخاًل 
عسكريًا بريًا تركيًا أو غير تركي، أم ماذا؟

- لو فرضنا أن ما يسمى باالئتالف الوطني لقوى 
المعارض��ة والث��ورة يمّثل ش��يئًا عل��ى الخارطة 
الس��ورية، الغالبي��ة مع تدخل عس��كري أجنبي، 
تبع��ًا لمصالحه��ا، وه��ذا ليس مقياس سياس��ة 

وطنية تمثل ثورة أهدافها الحرية والكرامة. 
- المعارض��ة التقليدي��ة في الداخ��ل ترفض أي 
تدخ��ل أجنب��ي بالمطل��ق وليس��ت ضم��ن واقع 
أن س��ورية صارت جمل��ة معقدة م��ن التدخالت 
األجنبية سياس��يًا وعس��كريًا واس��تخباراتيًا، وال 
تتوان��ى عن تذكير الجميع بما قالته وحذرت منه 
منذ بداية الثورة ف��ي متوالية ممّلة من التذكير 

واالستذكار. 
- المعارض��ات الداخلي��ة الثوري��ة ورغم حسّ��ها 
الوطن��ي العال��ي فهي تعاني كل أش��كال العنف 
من النظام ومن س��طوة التنظيمات العس��كرية 
الت��ي تف��رض أجندته��ا بق��وة الس��الح وق��وة 
التمويل، وبالمجمل المعارضات الداخلية الثورية 
هي هدف الجميع وجس��ر عب��ور الجميع لتحقيق 
أجن��دات المال السياس��ي وهي مش��رزمة وغير 
قابل��ة واقعي��ًا للتوحد،رغم المح��اوالت الحثيثة 

لتحقيق ذلك. 
أعتقد، أن المصلحة السورية الوطنية تستوجب 
دراسة االحتماالت المستقبلية للتدخل العسكري 
القائ��م المتمث��ل بالضرب��ات الجوي��ة لطي��ران 
التحال��ف الدول��ي ضد داع��ش، وأيض��ًا للتدخل 
العس��كري الب��ري ألي ق��وة عس��كرية أجنبي��ة، 
تركيًة كانت أم غيرها، ودراسة االمكانيات التي 

قد تفيد الثورة واألهداف الوطنية.
أن  تفت��رض  الس��ورية  الوطني��ة  المصلح��ة   *
الضرب��ات الجوي��ة للتحال��ف الدولي ض��د قوات 
تنظيم الدولة في العراق والشام )داعش( مفيدة 
ومهمة للحد من توس��ع ه��ذا التنظيم االرهابي 
ال��ذي أص��اب الس��وريين والناش��طين الثوريين 
واالعالميي��ن كما أص��اب منهم النظام األس��دي 
وأكثر، ولك��ن أجندة التحالف الدولي، الذي تملك 
الوالي��ات المتحدة األمريكية قبض��ة القرار فيه، 

ضبابية وغير واضحة في تحقيق عنصر أساسي 
ومطل��ب رئيس��ي للثورة وه��و إس��قاط النظام 
األسدي ومحاس��بته على جرائمه ومجازره بحق 
الس��وريين وبحق الوطن ومستقبله، والشكوك 
قائمة بأن هناك تعاون قائم بين النظام وأمريكا 
في مواضي��ع كثيرة، منذ اليوم األول من الثورة. 
باالضاف��ة إلى أن الضرب��ات الجوية الدولية ضد 
تنظيم داعش ال تقوّض انتش��ار هذا التنظيم، 
ال بل على العكس تزيد توسعه وباعتراف القادة 
العس��كريين األمريكيين. بالتالي فالسوريين ال 
يثق��ون به��ذا التحالف ويرون فيه خط��رًا مطلقًا 
وحقيقي��ًا على وطنه��م ومس��تقبلهم، وإضعافًا 

لقوى ثورية عسكرية تقاتل النظام. 
* المصلحة الوطنية الس��ورية تفترض التقرّب 
من القوى الكردية الس��ورية، ومطالبتهم أيضًا 
التق��رّب إل��ى الحال��ة الس��ورية، واالبتع��اد عن 
المس��ميات التي تستفزّ ش��ركائهم في الوطن. 
ألن حل المسألة الكردية في سورية ال يمكن أن 
يتحقق إال من خالل حل األزمة الوطنية السورية 
ككل في دولة المواطنة وإال فإننا بذلك نؤسس 
لصراعات مس��تقبلية س��تترتب عليه��ا نتائج ال 

ترضي الجميع. 
* المصلح��ة الوطنية تفت��رض أن ال نرحب بأي 
تدخ��ل أجنبي من حيث المب��دأ ولكن يمكننا في 
أضعف االيمان أن نطالب بتدخل مش��روط يضع 
ضم��ن اس��تراتيجيته أه��داف وطني��ة وأه��داف 

الثورة منها:
1 - إسقاط النظام أو كف يد النظام الجوية التي 

تقتل وتقصف المدنيين. 
2 - أن تتعه��د كل دول��ة بالحف��اظ عل��ى وح��دة 
األراض��ي الس��ورية ومؤسس��ات الدول��ة فيه��ا 
وتسليمها لقوى وطنية، تخرج من الداخل وهي 
قوى تحت��اج لدعم الجميع لتوحيدها وتس��ليحها 

وضبطها. 
3 - عدم فرض شكل النظام وشكل الدولة على 
الس��وريين وإنما المس��اعدة قدر االم��كان على 
تش��كيل قوى وطني��ة حقيقية لقي��ادة المرحلة 
االنتقالي��ة ضمن مدة زمني��ة محددة تعمل هذه 
القوى على التأسيس لدولة المستقبل السورية 
وعلى أس��اس دستور وطني جامع وليس دستور 

محاصصات طائفية أو إثنية. 
4 - المس��اعدة ف��ي إع��ادة بن��اء البني��ة التحتية 
للوط��ن دون إغراق االقتصاد الس��وري بالديون 
ث��م التبعية المس��تقبلية والمس��اعدة في عودة 
النازحين الس��وريين إلى مدنه��م وقراهم وفي 

إعادة العجلة االقتصادية الوطنية من جديد. 
5 - التعه��د الواض��ح بمن��ع أي أعم��ال إنتقامية 
ش��خصية أو جماعي��ة والتأس��يس لقي��ام قضاء 
سوري وطني يحاكم على الجرائم بكل أشكالها 

التي حدثت منذ آذار 2011
إن هذه المطالب يمكن أن تقوم بداية بأش��كال 
ش��عبية، ثم تقوم مبادرات لتجميع وتوحيد هذه 
االش��كال الش��عبية لتأس��يس رأي ع��ام وطني 
يخ��رج مع��ه بش��كل مرحل��ي وتصاع��دي قوى 

وطنية تكون صوتًا للسوريين ولطموحاتهم. 
لك��ن بالمقابل ماذا س��يقدم الس��وريين للعالم 
وللق��وى التي ص��ارت فاعلة عل��ى أرض الواقع؟ 
وهل بإمكانهم وضع ميزان وطني لما سيقدموه 
وال يط��ال الس��يادة الوطنية؟، بعي��دًا عن نظام 
األس��د الذي يبيع كل سورية من أجل بقائه، ثم 
يجاه��ر وبكل فجور، بضرورة التنس��يق الدولي 

معه لالعتداء على الوطن. 
م��ن ناحية أخرى، على الس��وريين أن يدركوا أن 
كل ال��دول الفاعلة الي��وم في األزمة الس��ورية 
س��تعمل بكل قواها على من��ع قيام أي رأي عام 
وطن��ي، فكي��ف القي��ام بتكوي��ن جبه��ة ثورية 
وطنية تمث��ل الحد األدنى م��ن االجماع الوطني 
الس��وري، تقلب الطاولة عليه��م وتغير معادالت 
الصراع لصالح الث��ورة ولصالح المصير الوطني 

لسوريا القادمة. 
إن المب��ادرة لبن��اء رأي ع��ام ص��ار واجب��ًا وطنيًا 
حقيقيًا وعند تحقيق ذلك يمكن االنطالق للعمل 
عل��ى تش��كيل ذاك التكوي��ن الوطن��ي الث��وري 
ال��ذي س��يكون مص��دره ونواته الق��وى الثورية 
في الداخ��ل متكاملة ومتممة بس��وريي الخارج 
وليس العك��س. على الس��وريين أن يتعلموا أن 
ال يفرطوا بمصالح وطنهم مهما كانت الظروف، 
واالس��تفادة م��ن تناقض��ات اآلخري��ن لتحقي��ق 
المكاسب الوطنية في الوضع الضعيف الراهن. 
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و
د. �أحمد حمدي �خلياط 1899 - 1981

  ياسر مرزوق

ول��د أحمد حمدي ب��ن محمد عل��ي الخياط 
في دمش��ق عام 1899، آلل الخياط األسرة 
الدمش��قية العريق��ة التي قدم��ت للتاريخ 
الس��وري خيرة األكاديميي��ن. تلقى علومه 
األولي��ة ف��ي المدرس��ة الكاملي��ة، وأتق��ن 
صنع��ة األس��رة ف��ي الحف��ر على الخش��ب 

وتطعيمه بالصدف وزخرفته. 
وتجدر اإلش��ارة بأنه وعلى الرغم من هجر 
أبناء آل الخياط لحرفته��م التاريخية، بقي 
منه��م »أبو س��ليمان« محمد عل��ي الخياط 
الملق��ب بمايكل آنجلو العرب الذي أش��رف 
على ترميم قصر بيت الدين في لبنان عام 
1920، وترمي��م قصر العظ��م عام 1924 
كما أنيط به أعمال الزخرفة العربية داخل 
وخارج مبنى مؤسسه عين الفيجة، وتزيين 

قاعة البرلمان عام 1947. 
وبالع��ودة إلى أحم��د الخياط فقد انتس��ب 
إلى مدرس��ة الط��ب العثمانية التي س��عى 
الوال��ي التركي »حس��ين ناظم باش��ا« إلى 
إنش��اءها لتدري��س العل��وم الطبي��ة وفق 
الط��رق الحديثة، وصدرت إرادة الس��لطان 

»عب��د الحمي��د الثان��ي« في 27 أيل��ول 1901 
بتأسيس��ها، وعُه��د إل��ى أمير الل��واء الطبيب 
»فيضي باش��ا« بتنظيمها، وتم تعيين أساتذة 
لها من »األس��تانة« لتدريس الطب والصيدلة 
فيه��ا باللغة التركية. واتخ��ذت مقرًا لها مبنى 
»زيوار باش��ا« ال��ذي كان يقع بين ما يس��مى 
حاليًا س��احة »س��احة عرنوس« والمستشفى 

اإليطالي. 
وقد انتقلت هذه المدرسة إلى بيروت في أثناء 
الح��رب العالمي��ة األولى واس��تقرت في أبنية 
ومش��افي الجامعة اليسوعية، ونظرًا للنقص 
الكبي��ر ف��ي م��الك المدرس��ة بس��بب الحرب 
كلف��ت اإلدارة نف��رًا م��ن الط��الب المتفوقين 
بعض مهام الهيئة الطبية بالمش��افي وأحيانًا 
التدري��س، وكان أحمد حمدي الخياط من أبرز 

هؤالء الطالب والسيما في حقل المخابر. 
تخرج الخياط من مدرس��ة الط��ب في بيروت 
ع��ام 1918 وع��اد إلى دمش��ق، عق��ب انتهاء 
الح��رب العالمي��ة األولى، حيث عي��ن من قبل 
الجيش العربي مشرفًا على مؤسسة المصل 
والجراثيم التي أنشأتها الحكومة العربية على 

أنقاض مؤسسة حفظ الصحة العثمانية. 
ف��ي أوائل عام 1919 اس��تقال من العمل في 
الجي��ش، وانض��م إل��ى قافلة الرعي��ل األول، 
من مؤسس��ي المعهد الطبي العربي بدمشق 
»كلي��ة الطب الحقًا«، الذي أعيد إلى دمش��ق، 
وهن��ا يقول الدكتور »رضا س��عيد« في إحدى 
الطب��ي«  المعه��د  أبني��ة  »كان��ت  مذكرات��ه: 
والمستشفى التي تُركت وأهملت أثناء الحرب 
تخرب��ت وتصدع��ت ولم تعد الئقة بالس��كن، 
والمدرجات ُأتلف��ت، والمخابر ومعداتها نُقلت 
إل��ى معه��د »بي��روت« وضاع��ت، ول��م يب��ق 
م��ن المعه��د الطب��ي القديم إال البن��اء فقط، 
ف��كان الواجب يقض��ي بإيجاد جمي��ع األدوات 

والمعدات«. 
عين الخياط أس��تاذًا لف��ن الجراثيم والصحة. 
وفي هذه الفترة أسس مخبرًا خاصًا للفحوص 
المخبري��ة المختلف��ة كان أول مؤسس��ة م��ن 
نوعها في البالد، وجدير بالذكر أن أول ما طبع 

م��ن كتب المعه��د الطبي العرب��ي، كان كتاب 
الدكت��ور الخي��اط »علم الجراثي��م« ثم كتابه 

الثاني »فن الجراثيم«. 
 س��اهم الخياط في تخريج الدفعة األولى من 
طالب المدرس��ة الطبية العربية س��نة 1919 
من الذي��ن ابتدأت دراس��تهم العلمي��ة باللغة 
التركي��ة وأنه��وا الس��نة األخيرة منه��ا باللغة 
العربية، وبلغ عددهم ثمانية وأربعين طبيبًا، 
نذك��ر منهم »يحيى الش��ماع، ح��ودت الكيال، 
محم��ود الريس، أحمد ياس��ين العج��ة، كامل 
أش��رفية، ف��ؤاد قدح، زكي الش��ماع، حس��ني 
س��بح، وحي��د حق��ي، فهم��ي الحم��وي، علي 
اللح��ام، زكي ال��ورع، ش��ريف الرفاعي، زكي 
الفحام، إس��ماعيل األس��طة، سعد اهلل كامل، 
سعيد موسى األتاس��ي، أحمد شفيق نصري، 
محي الدين القوتلي، رياض الصفدي، وفائي 
البني، بهجت األتاس��ي«، وق��د انتظر المعهد 
الطبي حتى سنة 1930 ليخرج أول طبيبة في 

سورية هي السيدة »لوريس ماهر«. 
بعد سنوات قليلة من عمله في المعهد الطبي 
العرب��ي، انتقل إلى فرنس��ا طالب��ًا في معهد 
»باس��تور« وتتلم��ذ عل��ى يد عددٍ م��ن أعالم 
البح��ث في عل��وم الطب الذي��ن يعملون فيه. 
ثم انتقل إلى برلين حيث قضى فترة دراسية 
تعل��م فيه��ا اللغ��ة األلماني��ة، بع��د أن أتق��ن 
الفرنس��ية، أم��ا االنكليزية ف��كان أتقنها عن 
طريق دراس��ته الخاصة، وكان من قبل يتقن 
التركية إتقانًا تامًا، إلى جانب إلمامه بعدد من 

اللغات األخرى إلمامًا محدودًا. 
عاد إلى دمشق وأنشأ مخبره الخاص الذي كان 
أول مختب��ر م��ن نوعه في س��وريا، باإلضافة 
الش��تغاله بالتدريس في جامعة دمشق، وفي 
بداية األربعينات كان للخياط الدور الرائد في 
تأسيس نقابة األطباء عام 1944، وظل نقيبًا 
لألطباء لسنوات ومارس مهامه بجدارة خاصًة 

في فترة العدوان الفرنسي واالستقالل. 
عي��ن الخياط مدي��رًا لكلية الط��ب بين عامي 
1946 و1947، وف��ي األربعينات أيضًا أس��س 
ف��ي بيت��ه صالون��ًا علميًا فري��دًا م��ن نوعه، 
فف��ي دارته في دمش��ق كان��ت تعق��د يوميًا 

جلس��اتٌ يحضرها ع��دد من كب��ار العلماء 
والباحثي��ن واله��واة، وق��د قس��م جلس��ات 
األسبوع لتس��توعب كافة العلوم والفنون، 
يومًا للطب، ويومًا للفقه، وآخر للغة، وآخر 
للسمر، وقد توقف هذا الصالون نهائيًا عام 

1949 مع انقالب حسني الزعيم. 
كان الخياط ركنًا م��ن أركان التعريب الذي 
بات س��مًة للتعلي��م الجامعي في س��وريا، 
فحين ش��كلت لجنة المصطلح��ات العلمية 
في كلي��ة الطب بجامعة دمش��ق، وقوامها 
مرش��د خاطر وأحمد حمدي الخياط ومحمد 
ص��الح الدين الكواكب��ي، عملت على وضع 
الترجم��ة العربي��ة لمعج��م المصطلح��ات 
الطبية الكثي��ر اللغات »كلي��ر فيل«، وهي 
المح��اوالت لتوحي��د المصطلح��ات،  أول��ى 
وق��د طبع النص العربي له��ذا المعجم في 
مطبع��ة الجامع��ة الس��ورية س��نة 1956، 

وعدد كلماته قرابة خمسة عشر ألفًا 
وت��ال إنجاز ه��ذا المعج��م تألي��ف »معجم 
العل��وم الطبي��ة« م��ن قبل مرش��د خاطر 
وأحمد حمدي الخياط، وهو في الحقيقة معجم 
طبي موس��وعي يش��تمل عل��ى المصطلحات 
الطبي��ة مرتب��ة على أحرف الهجاء الفرنس��ية 
ومش��فوعة بما يقابلها بالعربية واإلنكليزية، 
وكل مصطل��ح معرف تعريف��ًا وافيًا، وقد قال 
عنه الخي��اط: »إنه يضم جهود أس��اتذة كلية 
الط��ب ف��ي جامعة دمش��ق، وما نش��روه في 
مجل��ة المعهد الطبي العرب��ي وما كتبوه فيما 
ألف��وا من تصاني��ف الزالت تش��هد لهم بالجد 
وال��دأب والعمل المخلص إضاف��ة إلى ما كان 
وضعه األطباء العرب األقدمون، ثم ما وضعه 
األس��اتذة الترك يوم كانت مصطلحاتهم كلها 
عربي��ة أو تكاد، إضافة إلى ما وضعه أس��اتذة 
القصر العيني في القاهرة والكلية األمريكية 
في بيروت قب��ل أن يبدل األجانب لغة التعليم 
ح  فيهما م��ن العربية إلى اإلنكليزي��ة. وقد نقَّ
هذا المعجم وأتمَّه ولده محمد هيثم الخياط، 

وصدر المجلد األول منه«. 
عام 1958 أحيل للتقاعد بعد أربعين عامًا من 
التدريس، وقد اختاره المجمع العلمي العربي 
لينتظم فيه عضوًا عاماًل فاعتذر، واعتكف في 
منزله متفرغ��ًا للبحث العلم��ي، إلى أن وافته 

المنية عام 1981 بعد صراٍع مع المرض. 
رحل الخي��اط تاركًا للمكتب��ة الطبية إرثًا ثريا 

نذكر منه: 
 - مدخل فن الجراثيم - ثالثة أجزاء. 

 - صحة األسرة. 
 - تذكرة الجراثيمي في مخبره - ثالثة أجزاء. 

 - إصالح النسل - مشترك. 
 - معج��م المصطلح��ات الطبي��ة »ترجمة« - 

مشترك. 
 - الجراثيم المؤذية - ثالثة أجزاء. 

 - الجراثيم الطفيلية - ثالثة أجزاء. 
 - فن الصحة والطب الوقائي - ثالثة أجزاء. 

المعج��م،  ح��روف  عل��ى  طبي��ة  معلم��ة   -  
باالشتراك مع الدكتور مرشد خاطر. 
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حممد جمال باروت:
�لتكّون �لتاريخي �حلديث للجزيرة �ل�ضورية

  ياسر مرزوق

كتابن��ا الي��وم للباحث الس��وري محم��د جمال 
ب��اروت، وال��ذي ال يدخ��ر جه��دًا ف��ي البح��ث 
واالس��تقصاء حي��ن التص��دي ألي موضوع أو 
مج��اٍل من مج��االت المعرف��ة، وف��ي التكون 
التاريخ��ي الحدي��ث للجزيرة الس��ورية يقدم 
االجتماع��ي  التكوي��ن  ع��ن  ش��اماًل  مرجع��ًا 
واالقتص��ادي والسياس��ي للجزيرة الس��ورية 
باعتبارها جزًءا من اإلقليم التاريخي للجزيرة 
الفراتية، وهو يتعقب هذه المنطقة بقبائلها 
وعش��ائرها وطوائفه��ا وتحالفاته��ا وانفكاك 
هذه التحالفات، والهج��رات إليها، والصراعات 
التي نشبت فيها أو على أطرافها بين القبائل 
المختلف��ة أو بي��ن أبناء الديانات المتنافس��ة، 
والموازين الديموغرافية التي استقرت عليها. 
وفي هذا السياق، يغوص الكتاب في المصالح 
المتناف��رة الت��ي تحّكمت به��ذه المنطقة، وال 
سيما مصالح تركيا وفرنسا وبريطانيا، والتي 
كان لها ش��أن في عملية رسم الحدود والفرز 
الس��كاني وإش��عال النزاع��ات المس��لحة بين 
األكراد والسريان واألش��وريين وغيرهم من 

األقوام النازلة في الجزيرة الفراتية. 
ويقصد الباح��ث بالجزيرة الس��ورية في هذا 
الكتاب، ما كان يش��كل م��ن الناحية المجالية 
البش��رية جزءًا م��ن »ديار ربيع��ة« في إقليم 
ب��الد الجزي��رة التاريخ��ي أو م��ا اطل��ق عليه 
الخب��راء واالداري��ون الفرنس��يون في مرحلة 
االنتداب الفرنس��ي اس��م »الجزيرة العليا« أو 
م��ا يعنيه الي��وم المفه��وم اإلداري لمحافظة 
الحس��كة في التقس��يمات اإلدارية السورية، 
وتشمل الرقة والحسكة ودير الزور كجزء من 
الجزي��رة الفراتية الكب��رى والتي كانت تضم 
أراض��ي م��ن تركي��ا والع��راق، قب��ل التواطؤ 
الفرنس��ي التركي على تقس��يمها بين ثالث 

دول إثر معاهدة لوزان عام 1923. 
يقول ب��اروت: »إن ثم��ة عقب��ات واجهته في 
اع��داده كت��اب التك��وّن التاريخ��ي الحدي��ث 
للجزيرة الس��ورية: أسئلة وإشكاليات التحوّل 
م��ن البدون��ة إل��ى العم��ران النظ��ري، منها: 
محدودية الدراسات والبحوث المتعلقة بتاريخ 
المنطق��ة، مم��ا اضط��ره للج��وء إل��ى حزمة 
واس��عة م��ن المراج��ع والوثائ��ق والمذكرات، 
وس��د الثغ��رة بالع��ودة إل��ى وثائ��ق الجريدة 
الرس��مية والمداوالت البرلماني��ة، إضافة إلى 
القي��ام بعملية إعادة البناء التاريخية لألحداث 
واالتجاه��ات، والس��يما أن��ه يناقش مس��ائل 
الهج��رات وبن��اء  حساس��ة وأساس��ية، مث��ل 
العمران البشري والحضري في الجزيرة، بعد 

طول اندثار وخراب«. 
ف��ي الفص��ل األول وتح��ت عن��وان »الجزيرة 
الوسطى الس��ورية جدلية العمران الحضري 
والتب��دون: إط��ار تاريخ��ي«، يق��دم ب��اروت 
تأريخ��ًا لجغرافي��ا اإلقلي��م مح��ددًا مفه��وم 
الجزيرة وحدودها ومجالها البشري والتغيرات 
التي ط��رأت عل��ى جغرافيتها حت��ى االنتداب 

الفرنسي. 
الفص��ل الثان��ي بعن��وان »تاري��خ الهج��رات 
واالعمار: نش��وء الجزيرة الس��وريا الحديثة« 
أت��ى ف��ي خمس��ة فص��ول مترابط��ة، يقول 
باروت: كان السريان قد أطلقوا على الجزيرة 
و«آرام  بريت��ا«،  »س��وريا  اس��م  الس��ورية 
النهرين« في اآلرامية والس��ريانية القديمة، 

و«س��وريا جويت��ا« ف��ي النص��وص اليونانية 
في القرن الخامس قب��ل الميالد، ومثلها عند 
االغريق باس��م »ميزوبوتاميا« وقد س��كنتها 
قبائ��ل عربي��ة واف��دة، ومس��يحية س��ريانية 
مقيمة، بحيث كان يصعب التمييز بين العرب 
والس��ريان في فترة الفتح االس��المي إذ فتح 
الع��رب والمس��لمون ب��الد فارس بمس��اعدة 
الس��ريان الذين أطلقوا على الخليفة عمر بن 
الخطاب لقب الفاروق، أو المنقذ ألنه أنقذهم 
م��ن اضطه��اد حك��م الف��رس والبيزنطيين، 
وكانت ذروة خرابها م��ع االجتياحات المغولية 
والتتري��ة أواخ��ر القرن الرابع عش��ر ميالدي، 
تلته��ا محاولت��ان عثمانيتان إلع��ادة إعمارها، 
مع تكريس تحالف عثماني - كردي لم ينجح، 
فتع��اون العثماني��ون مع قبيلة ش��مر العربية 
الهارب��ة م��ن ش��مال ش��به الجزي��رة العربية 
م��ن الوهابيي��ن، فس��كنوا الف��رات، وتحولوا 
إلى أس��طورة ش��مر الراعبة مع أحد مشايخها 
»صف��وق الجربا« أوائل القرن الثامن عش��ر، 
وقد اتسم واقع تلك المنطقة البشري االثني 
بطبيع��ة متنوع��ة ومركب��ة منذ فج��ر الثورة 

الحضرية االولى في العالم«. 
في الفص��ل الثالث يبحث باروت في الموجات 
البش��رية المتنوع��ة والمتتابعة من فارس��ية 
وآس��يوية وعربية، وعربية - كردية وأرمنية 
إل��ى س��ريان ويه��ود ووثنيي��ن  وتركماني��ة 
ويزيديين وزرادش��تيين هبط��وا إلى الجزيرة 

الفراتية وتفاعلوا فيها، 
أم��ا الفص��ل الرابع وتح��ت عن��وان »الهجرات 
الكبرى: موجة الهجرة الثالثة 1925 - 1939: 
التاريخ االجتماعي والسياس��ي« والتي شكلت 
الجزي��رة الس��ورية الحديثة أب��رز مقاصدها، 
يحدثنا ع��ن موجة الهجرة الت��ي وقعت خالل 
االنت��داب الفرنس��ي عل��ى خلفي��ة التالق��ي 
بين السياس��ة اإلثنية الفرنس��ية وسياس��ات 
القم��ع اإلثنية الكمالية للمس��يحيين واألكراد 
ثم الس��ريان واألرمن واآلش��وريين، واستقر 
الس��ورية. وكان��ت  الجزي��رة  ف��ي  معظمه��ا 
هذه الموج��ات نتاج التحوالت الجيوسياس��ية 
واالجتماعي��ة الت��ي حصلت. ف��ي تركيا حيث 

مارس��ت القي��ادة الكمالي��ة سياس��ة التطهير 
العرقي والديني بحق األقليات. 

فيم��ا يبحث الفصل الخامس ف��ي ردة الفعل 
على ه��ذه الهجرات عبر تعيينه��ا في مقاربة 
»قلق الحركة الوطنية م��ن موجات الهجرة«، 
إذ يق��ول: إن موج��ات الهجرات ه��ذه أدت إلى 
قل��ق في صفوف الحركة الوطنية الس��ورية، 
ومن ج��راء السياس��ة اإلثنية الفرنس��ية من 
خالل دعم ح��ركات انفصالية أو نظم خاصة 
له��ا، حيث اتهم��ت الحركة الوطنية الس��ورية 
المفوضي��ة الفرنس��ية بالعمل عل��ى اإلكثار 
من الغرباء إلضعاف المجموع السوري، إال أنه 
ف��ي المحصلة فق��د كان له��ذه الهجرات األثر 

اإليجابي في إعمار الجزيرة الحقًا. 
الفص��ل الس��ادس »إعم��ار الجزي��رة« عل��ى 
مس��توى تطوره وس��يرورته وقوامه البشري 
وسياساته في المرحلة االنتدابية الفرنسية، 
مع س��يطرة االنتداب الفرنسي، على سوريا، 
حي��ن بدأت مرحلة جديدة ف��ي تاريخ الجزيرة 
ه��ي مرحل��ة إعماره��ا بالهج��رات الكردي��ة 
والس��ريانية القادم��ة من تركيا، ث��م الهجرة 
األشورية من العراق ومحاولة سلطة االنتداب 
تأس��يس كيان ك��ردي - كلدو - ا ش��وري في 

الجزيرة في إطار سياستها االثنية. 
اما الفصل الس��ابع فيتناول »مش��روع الكيان 
الك��ردي – الكل��دو - أش��وري - الب��دوي ف��ي 
الجزي��رة 1937 - 1939«، كم��ا يبي��ن ال��دور 
 - كل��دو  مصطل��ح  ظه��ور  ف��ي  الفرنس��ي 
أش��وريين، ال��ذي اعتبرته س��لطات االنتداب 
مس��وغًا لقيام دول��ة كلدانية - أش��ورية بين 
دجلة ف��ي العراق والجزيرة في س��وريا تحت 
االنتداب الفرنس��ي، وفي مداعبة آمال الكرد 
بإقام��ة إمارة ذات حكم ذاتي لهم في مناطق 
من تركي��ا، والتي ما لبث��وا وأن تراجعوا عنها 
بعد اتفاقهم م��ع تركيا الكمالية والتنازل عن 

تلك األراضي لألتراك. 
في الفص��ل الثامن والتاس��ع يس��رد المؤلف 
التسلس��ل التاريخ��ي لألح��داث التي ش��كلت 
إغف��ال  دون  للج��الء،  وص��واًل  الجزي��رة، 
المشاحنات الفرنسية – البريطانية – التركية، 

على المنطقة. 
أم��ا الفصل العاش��ر فأف��رده المؤل��ف للثورة 
الزراعية، ويتوقف في الفصل الحادي عش��ر 
عند »مشروع توطين الالجئين الفلسطينيين 
ف��ي س��وريا: مش��اريع الجزيرة وجونس��تون 
اس��تقدمت  حي��ث  األردن«.  نه��ر  وتحوي��ل 
الحكومة الس��ورية بعد س��يطرتها اإلدارية - 
السياس��ية من االنتداب الفرنس��ي العام 44، 
بعثة زراعية أميركية لدراسة الوضع الزراعي 
للب��الد، فثار اللعاب األميركي بطرح مش��روع 
توطين الالجئين الفلسطينيين في الجزيرة. 

ويخت��م المؤل��ف عمل��ه بالق��ول: يض��ع هذا 
الكتاب نفس��ه في حق��ل المكتب��ة التاريخية 
السورية، أو اس��توريوغرافيا التاريخ السوري 
الحديث، لكن ف��ي ضوء المقارب��ة التاريخية 
ف��ي المناه��ج الحديث��ة التي تتس��م بهضم 
معطيات العلوم االجتماعية واالنس��انية كافة 
في حقل ممارس��ة التاريخ أو انت��اج المعرفة 
التاريخية في موضوع ممي��ز لتاريخ العمران 

هو عمران الجزيرة السورية. 
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�لجتاهات �ملعا�ضرة يف تربية �ملو�طنة
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
. . 

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

أوردن��ا س��ابقًا تعريف��اتٍ عدي��دة للمواطن��ة 
أجمعت على كونها انتماء اإلنس��ان إلى بقعة 
جغرافي��ة معين��ة، أي اإلنس��ان الذي يس��تقر 
بش��كل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنس��يتها 
ويكون مش��اركًا في الحكم ويخضع للقوانين 
الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية 
المواطني��ن بمجموع��ة من الحق��وق ويلتزم 
بأداء مجموعة م��ن الواجبات تجاه الدولة التي 
ينتم��ي لها، وم��ن هذا المنطلق نس��تطيع أن 
نتعمق في مفهوم المواطنة وما يترتب عليها 
من أس��س وكيفية من��ح المواطنة وغير ذلك 
من مفاهيم لم نمارس��ها في حياتنا اليومية، 
فالمواطن هو اإلنسان الذي يستقر في بقعة 
أرض معينة وينتسب إليها، أي المكان اإلقامة 
أو االس��تقرار أو ال��والدة أو التربية، أي عالقة 
بي��ن األفراد والدولة كم��ا يحددها قانون تلك 
الدول��ة وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات 
وحق��وق ف��ي تل��ك الدول��ة، ولكن ه��ل يولد 
اإلنس��ان مواطنًا ومتى يصبح الف��رد مواطنًا 

حقيقيًا. 
إن العنصر األساسي في مفهوم المواطنة هو 
االنتم��اء الذي ال يمكن أن يتحقق بدون تربية 
المواطنة الالزمة لتحقق المواطنة، وهي أحد 
الش��روط األساس��ية الواجب توافرها إلرساء 
دعائ��م المواطنة النش��طة. وق��د تفهم أهم 
المفكرين والفالس��فة - منذ فجر التاريخ بدءا 
م��ن الفيلس��وف اليوناني القدي��م أفالطون، 
أهمية الدور الذي تضطلع به التربية والتعليم 

في تكوين مواطنين صالحين. 
فبينما يولد اإلنسان متمتعًا بمجموعة محددة 
م��ن »الحق��وق«، فإنه تبرز هنا م��دى الحاجة 
الماس��ة إلى التعليم من أج��ل خلق مواطنين 
قادرين على االضطالع ب�واجبات »المواطنة« 
الت��ي تكتس��ب ع��ن طري��ق التعل��م، زاويتنا 
اليوم اس��تكماٌل لزاويةٍ سابقة عن المواطنة 
الط��رق  فيه��ا  نرص��د  أن  نح��اول  والتربي��ة 

المعاصرة في تعليم المواطنة وترسيخها. 
أش��ار عالم االجتماع الفرنسي »بيار بورديو« 
ف��ي كتاب��ه »العنف الرم��زي« الصفح��ة 75: 
إل��ى أن��ه يعود ألي نظ��ام تعليمي مؤسس��ي 
م��ن مي��زات بنيوي��ة ووظيف��ة مخصوص��ة، 
إل��ى كون��ه يقوم بإنت��اج ومعاودة إنت��اج، بما 
للمؤسس��ة م��ن وس��ائل خاص��ة، أي اللوازم 
والش��روط المؤسس��ية التي البد من وجودها 
واس��تمرارها )معاودة إنتاج المؤسسة نفسه( 
س��واء الضطالعه بوظيفة الترس��يخ الخاصة 
ب��ه أو بوظيفة معاودة انت��اج نموذج ثقافي ال 
يكون من انتاجه )معاودة انتاج ثقافية( تسهم 
بمعاودة انتاج العالقات القائمة بين الجماعات 

أو الطبقات، أي )معاودة انتاج اجتماعية(. 
مما س��بق نس��تنتج أن المؤسس��ات التربوية 
والتعليمية م��ن خالل التزامه��ا بأطر محددة، 
ولنق��ل مب��ادئ المواطن��ة مثاًل، ق��ادرة ليس 
فقط على تغيير النس��ق القيم��ي المجتمعي 
بل قادرة أيضًا عل��ى تغيير ذاتها وإعادة انتاج 
ثقافة جديدة، وللتأكي��د على دور التربية في 
ترس��يخ المواطن��ة قدم »عبد الرحمن س��ليم 
الشمري« في كتاب »المواطنة والديمقراطية 

ف��ي العال��م العربي« وتح��ت عن��وان »تربية 
المواطن��ة: م��ا الذي يجع��ل التالمي��ذ يقبلون 
الم��دارس  لواق��ع  تحلي��اًل  تعلمه��ا«:   عل��ى 
األمريكي��ة الثانوية وما ال��ذي يتعلمه الطالب 
عن حكومتهم وعن السياسة وآليات تعلمهم، 
بغية تطوير نموذج مناس��ب لتعليم المواطنة 
بش��كل فع��ال، وخلص��ت ه��ذه الدراس��ة إلى 
وجود تف��اوت كبير بين الط��الب في المعرفة 
الوطني��ة تبعًا لبعض المتغيرات مثل الجنس، 
والع��رق، ن��وع المدرس��ة، وخصائ��ص أخرى 
مرتبط��ة بالمن��زل والمدرس��ة والف��رد. وقد 
أثبتت الدراس��ة المذكورة أن التعليم يمكن أن 
يس��هم بفاعلية في تعلم المفاهيم الوطنية 

وتربية المواطنة. 
يضي��ف الش��مري ف��ي نف��س المرج��ع: على 
اعتب��ار أن المواطن��ة تكم��ن في قل��ب الحياة 
وك��ي  االجتماع��ي،  والتماس��ك  االجتماعي��ة 
يتمكن األف��راد في المجتم��ع وضمن حياتهم 
اليومية من ممارس��ة الس��لوكيات االجتماعية 
واالقتصادية والسياس��ية بش��كل ديمقراطي 
ف��ي مجتمعاته��م، ف��إن عليهم باألس��اس أن 
يكون��وا عل��ى دراية ووع��ي كافيي��ن بمعنى 
المواطن��ة وأبعاده��ا ومرتكزاته��ا، وم��ن ثم 
تك��ون لديه��م القدرة عل��ى ممارس��ة مبادئ 
الديمقراطية في حياتهم اليومية بحيث تكون 
الديمقراطي��ة جزءًا م��ن الثقاف��ة المجتمعية 

السائدة بين الحين واآلخر. 
ولعله من المفيد التذكير أن ممارسة المواطنة 
ليست مرهونة بالرش��د القانوني الذي يخول 
المش��اركة ف��ي الحي��اة السياس��ية وخاص��ة 
العملي��ات االنتخابية بل إن ل��كل مرحلة، بدءا 
من الس��نوات األول��ى للطفل، أش��كال وصيغ 
لشكل الممارس��ة من قبيل التحسيس ووضع 
تصورات عملية حول سلوكيات يومية متكيفة 
م��ع كل فئ��ة عمرية م��ن ش��انه أن يحدث مع 
م��رور الزم��ن وتضاف��ر جهود أط��راف أخرى، 
ذل��ك التراك��م ال��ذي يغ��رس قي��م المواطنة 
في تضاف��ر الفكر والوج��دان ويجعل بلورتها 
وتفعيله��ا أمرًا طبيعي��ًا ودائمًا، أما األس��اليب 

المتبع��ة في التربي��ة عل��ى المواطنة فيمكن 
حصرها في ثالث أساليب »التقليدي، التقني، 

التجريبي«. 
 األس��لوب التقلي��دي: يُعد هذا األس��لوب من 
أقدم أساليب تعليم المواطنة وأكثرها رواجًا، 
خاصًة في الدول التي انتقلت إلدراج المواطنة 
ف��ي مناهجه��ا متأخ��رًا، وي��رى أنص��ار ه��ذا 
األس��لوب أن الطالب يج��ب إعدادهم اجتماعيًا 
قبل إعدادهم سياس��يًا، ويعتم��د هذا المنهج 
على الحفظ واالستظهار، حيث يحفظ الطالب 
عن ظه��ر قل��ب تعريف��اتٍ للحري��ة والعدالة 
وتكافؤ الف��رص، لكن من النادر أن يجيبوا إذا 
س��ئلوا عن معاني هذه المفاهي��م وتطبيقها 

في الواقع. 
األس��لوب التقني: يقدم هذا األسلوب سلسلة 
من األنش��طة التي غالبًا م��ا تكون عن طريق 
إعطاء الطالب أس��ئلة للتكملة على اس��تمارة 
معينة، ويقتصر هذا األس��لوب على ترس��يخ 
بع��ض المعلومات والمه��ارات التي تهدف إلى 
إخراج كفاءات يمكن قياسها، ويعطى الطالب 
بع��ض األنش��طة اإلضافي��ة الت��ي تجمع بين 
خبرتهم واهتماماتهم ومحتوى المنهج، مثل، 
أن يكتب الطالب قائمة بالحقوق التي يكفلها 
لهم الدستور مع ذكر الطرق التي يستطيعون 
به��ا المش��اركة ف��ي الحكوم��ة والتأثي��ر في 
قرارها، ثم مناقش��ة العالقة بي��ن الضمانات 
والمش��اركة السياس��ية في الحكوم��ة، ودور 
الطالب نش��يط إلى حد م��ا، حيث يتوقع منهم 
أن يعملوا بجدية لالرتقاء بكفاءتهم، ويعكس 
هذا األس��لوب توجهًا من المفترض أن يدعم 

التغيير ولكنه ال يحاول تغيير الوضع القائم. 
 األس��لوب البنائ��ي »التجريبي«: يش��جع هذا 
األس��لوب الطالب على ممارس��ة اهتماماتهم 
م��ن خ��الل منه��ج وأنش��طة مع��دة بش��كل 
متكام��ل تتماش��ى م��ع خبراته��م، وتجعلهم 
يبحث��ون عل��ى نط��اق واس��ع ف��ي المج��االت 
السياس��ية، والمج��االت العام��ة ويهت��م ه��ذا 
األسلوب بالتعلم والمعرفة من خالل التجربة، 
ويعتمد على الفهم واالستيعاب، فعلى سبيل 
المثال يبحث الطالب عن معنى العدل وصوره 
المختلفة، وس��لطة الحكوم��ة والمدى الذي ال 
تس��تطيع تجاوزه، وتصمم األنش��طة بشكل 
يس��تطيع الطالب من خاللها ممارسة الحقوق 
االس��تقاللية  إظهار  وبالتال��ي  والمس��ؤوليات 
ه��ذا  ويعك��س  مح��ددة،  بمب��ادرات  للقي��ام 
األس��لوب توجه��ًا يش��جع عل��ى البح��ث الناقد 
للنظ��ام السياس��ي والمش��اركة الفعال��ة في 

الشؤون العامة. 
ف��ي الخت��ام البد م��ن التأكي��د عل��ى االرتقاء 
بمفه��وم وبرامج التعليم من أج��ل المواطنة 
ق��در اإلم��كان، على أس��اس أن هن��اك حاجة 
ماس��ة إلى أن يتبن��ى المواطن��ون الصالحون 
قي��م ومبادئ مجتمعهم. كم��ا تتضمن بعض 
خصائص وسمات المواطنة الجيدة: المشاركة 
ف��ي العملية السياس��ية، والرغبة في االلتزام 
بمس��اعدة اآلخري��ن من خالل القي��ام بأعمال 
مناسبة، مثل: المشاركة في العمل التطوعي 

وخدمة المجتمعات المحلية. 
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �ضــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

1993  /  1  /  14
جلس��ت في المهج��ع وأمامي اإلبريق والس��خان 
وجوزة المتة. جاءني رفي��ق البعث الديمقراطي 

وقال: أراك ال زلت هنا. 
- واهلل ق��ررت أن أجلس في المهجع ألن البرد ال 

يشجع على الجلوس في الممر. 
- الحظت أنك البارحة اكتفيت بالصمت. 

- كنت أستمع وباستمتاع. 
وبع��د ألي حضر عضو الحزب الش��يوعي وعضو 
حزب العمل وجلس��نا في المهج��ع، وبدأت جوزة 

المتة تدور. 
ق��ال عضو الح��زب الش��يوعي: ما رأيك��م اليوم 
نتح��دث عن الوح��دة بين س��ورية ومصر، وهل 

كانت هذه الوحدة سياسية أم مصيرية؟ 
ق��ال العضو في حزب العمل: هل تس��محون لي 

أن أتكلم؟  الجميع صمتوا
وبدأ الرفي��ق بالكالم: الوحدة حل��م لدى العرب، 
ولك��ن الوح��دة ممنوعة عل��ى الع��رب، وما زرع 
إس��رائيل بي��ن عرب الش��مال األفريق��ي وعرب 
الغرب اآلس��يوي إال لمنع قيام مثل هذا المشروع 
ومجابهت��ه وقبل قي��ام مثل هذا المش��روع بين 
مص��ر وس��ورية كان يج��ب أن يحص��ل تق��ارب 
وحدوي بين مصر وليبيا وبين مصر والس��ودان. 
ث��م بي��ن س��ورية والع��راق، يح��دث بي��ن هذه 
البل��دان أواًل التبادل التجاري م��ن أجل قيام نواة 

اقتصادية. 
كأن الوحدة المس��لوقة والس��ريعة بين سورية 

ومصر لضرب األسس المصيرية للوحدة. 
صادرت الوحدة حرية األح��زاب وحرية الصحافة 
ومنع��ت النق��د والوع��ي والتفكي��ر، واعتم��دت 
التصفي��ق، وتضخيم جه��از المخاب��رات، وأولت 
الدعاية والغوغائية اإلعالمية أهمية كبرى وهذا 

ما أثر فيما بعد على أداء انقالب 8 آذار. 
انبريت هذه المرة للسؤال قلت: ماذا عن الوحدة 

في ظل 8 آذار؟ 
ق��ال: يقال عن فترة اإلنق��الب على الوحدة التي 
استم�رت من أيل�ول عام 1961 إلى 8 آذار 1963 
عهد اإلنفصال. كأن الذين أتوا إلى الحكم بعد 8 
آذار وحدويين حتى النخاع. إن اإلنفصال مستمر 
حت��ى اآلن وهو س��يبقى إلى األب��د.. الجميع من 
الحكام قطري��ون وانفصالي��ون هدفهم الحكم 
واالستبداد، وعبد الناصر والمرحلة برمتها كانت 
كذل��ك، وإذا كان من أس��ف عليه فبس��بب الذين 
جاءوا بعده وقد بالوا في المعلف وفي طعامهم، 
وأعل��وا من ش��أن أمري��كا أكثر من إع��الء كلمة 
اهلل والح��ق: وتعامل��وا مع العدو كأن��ه هو الحق 
أم��ا الفلس��طنيون فهم قتل��ة لإلنس��ان والحق 

وإرهابيون. 
1993  /  1  /  15

ل��م يُفرَج عنا ولذا اس��تأنفنا الح��وار والنقاش. 
قل��ت لألطراف األربعة الذي��ن تحلقوا حولي في 
المهجع السابع، وكان الوقت بعد الغداء، وأكواب 

الشاي تغدو: اليوم أنا سأتكلم.. 
رحب��وا وفرح��وا وقال��وا: عجبنا م��ن صمتك في 

اليومين الفائتين وهكذا بدأت: هناك أقوال كثير 
في محنة اإلنسان على هذه األرض، وملخصها: 
أن��ه إذا أردت امتحان اإلنس��ان امتحنه في: المال 
والم��رأة والحكم.. وه��ذا ينطبق عل��ى األحزاب 

والثورات.. 
ما يدعى بالثورات ف��ي الوطن العربي من ثورة 
الع��راق 1958 وث��ورة القذاف��ي ع��ام 1969 ثم 
ثورات البعث في شباط 1963 في العراق وثورة 
8 آذار في س��ورية وثورات الس��ودان المتتالية.. 
كل ه��ذه لم تكن ثورات ولكنه��ا كانت انقالبات 
من أجل الحكم، ومن أجل التفنن في االس��تبداد 
وقهر الش��عب وإذالل الجماهي��ر، ومحاربتها في 
لقمة عيشها.. تنفرد ثورة تموز 1952 في مصر 
بأنها طردت المحتل ورفعت من ش��أن الجماهير 
الفالحية، وأنجزت س��د أس��وان، وضربت احتكار 
الس��الح ولكنها لم تتخل عن االس��تبداد والجهاز 

األمني وهذا جعل الجماهير في عطالة. 
إن حكام الوط��ن العربي برمتهم فوق القانون، 
وفوق الدس��تور والش��عب موض��وع تحت رحمة 
الحاكم، وهؤالء الحكام قد أفرزهم الجيش في 
األقط��ار التي تدعى الث��ورة، أما الملوك فأش��د 
تعنت��ًا حيث حكم العائلة والس��اللة، والعش��يرة 
واألقرباء هم الح��ق والعدالة، وجهازهم األمني 
يدوس بحذائه قيم الحق والعدل والش��عب، وما 
مؤسس��اتهم س��وى واجهة لتدمير حياة اإلنسان 

الذي ال ناقة له وال جمل في الثروة. 
1993  /  1  /  16

كذلك ل��م يفرج عنا، ويبدو أنه ل��ن يفرج.. ماذا 
يبي��ت النظ��ام لنا؟ ال ن��دري.. كل م��ا ندريه أننا 
نقض��ي وقت��ًا غي��ر ممت��ع تح��ت ظ��ل األنظمة 
االس��تبدادية الت��ي ص��ادرت اإلنس��ان، والرأي، 
وربم��ا إذا اس��تمرت على هذه الوتيرة س��تحوِّل 
الن��اس إل��ى حيوان��ات. ال تتكلم.. ال تس��مع.. ال 
ت��رى.. ال تع��ي.. رغم أن اهلل خلق له��ا آذان كي 
تسمع بها وعيون كي ترى وألسنة كي تلهج في 
المهج��ع الثالث كنت بضيافة الش��اب ابن الحزب 

الناص��ري وقد دارت القهوة المرة وجاء الجلس��اء 
واح��د بع��د اآلخر. ق��ال أحدهم: يا ري��ت الختيار 
يحدثنا اليوم، لقد كان حديثك باألمس تاريخيًا، 

ومتسلساًل وجذابًا. 
المتح��دث ال  وأخ��ذت نفس��ي..  قل��ت: تحدث��ت 
يستفيد.. المس��تمع يتقن فن االستفادة.. اليوم 

أنا مستمع. 
قال من ينتمي إلى الحزب الشيوعي: سأحدثكم 

اليوم عن الدولة. بالبداية ما هي الدولة؟ 
كانت الدولة وبااًل على اإلنس��ان، فكما أن الزواج 
يش��د اإلنسان ويقيده بسلس��ال من ذهٍب، لكن 
فإن الدولة ربما تقيد اإلنسان بأغالل من حديد، 

وإذا حسنت نيتها بأغالل من نحاس. 
فه��ي بالتال��ي: مؤسس��ة تش��رف عل��ى تنظيم 
عالق��ات البش��ر، وهي مرحلة م��ن مراحل وعي 
اإلنس��ان، إال أن��ه ال ش��يء ناف��ع يبدع��ه ه��ذا 
اإلنس��ان، إال ويصبح من خالل اعوجاجه ضده.. 

وصراعه مع الدولة قصة تبتدئ وال تنتهي. 
كما أس��لفنا: وُج��دت الدول��ة لخدمة اإلنس��ان، 
وعندم��ا كانت تتحول على يدي��ه من أداة خدمة 
إلى أداة اس��تبداد، كاد ينه��ض الصراع ضدها.. 
هكذا كان��ت األمور في الحض��ارات القديمة في 
ب��الد الرافدي��ن ومص��ر، ول��ذا كثر األنبي��اء هنا 
نتيج��ة كث��رة الج��ور والظل��م واالس��تبداد وقد 
عرف��ت كل م��ن أثينا وروم��ا مثل ه��ذا الصراع 
واإلمبراطوري��ة الفارس��ية، والصي��ن القديم��ة 
والهن��د التي كان كتاب )كليل��ة ودمنة( من إنتاج 
حكمته��ا لتوعية الحاكم ومنعه من االس��تبداد.. 
وما ظهور كونفش��يوس وبوذا وماني وزرادشت 
إال من أجل نش��ر الن��ور والمعرفة ض��د الظلمة 

والطغيان. 
إن الدين المسيحي كان ردًا على ألوهية الحاكم 
واس��تبداده وطغيان��ه والدين اإلس��المي تكملة 
له إلعالء شأن اإلنس��ان وتمجيده ردًا على ظلم 
كس��رى وعس��ف قيصر، وض��د دولة االس��تبداد 

البعيدة عن الحق واهلل. 
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

عالم ال متناهي في دقة تنظيمه! أم عالم عشوائياته الشديدة التوافق فيما بينها هي من أكسبته تلك الصفة؟
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 

sour iatna@gmai l .com للمر��ضالت و�لتو��ضل مع هيئة �لتحرير 
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الحياة حقوق وواجبات على كل إنس��ان داخل 
بلده وخارجها، هذا ما تقره الشرائع األخالقية 
المحلي��ة  والقانوني��ة  والديني��ة  واإلنس��انية 
والدولي��ة، وحق��وق الالجئي��ن الت��ي يقره��ا 
القانون الدولي في مواثيق وصكوك متعددة 
ب��دءًا م��ن ع��ام 1926، تت��الزم م��ع واجب��ات 
مفروضة عليهم، تركز في مجملها »على أن 
كل الج��ئ إزاء البل��د الذي يوج��د فيه واجبات 
تفرض عليه، خصوص��ًا، أن ينصاع لقوانينه 
المتخ��ذة  بالتدابي��ر  يتقي��د  وأن  وأنظمت��ه، 

للمحافظة على النظام العام فيه ». 
اإلنس��انية  الس��وريين  الالجئي��ن  أزم��ة 
الدول��ي  المجتم��ع  وتقصي��ر  والمأس��اوية، 
تجاهه��ا، ال يج��ب أن تدف��ع بالالجئي��ن إل��ى 
مخالف��ة قواني��ن ال��دول التي تس��تضيفهم، 
وعليه��م احت��رام القواني��ن الناظم��ة للجوء 
الخاصة بكل دول��ة، وعدم مخالفتها، وخاصة 
ممن منحوا اللج��وء وهذا يعني ضمنًا القبول 

بالعيش كأي مواطن فيها. 
كثير م��ن المظاهر غير الالئق��ة ارتكبها قلة 
م��ن الالجئين ف��ي عدد م��ن ال��دول وخاصة 
المج��اورة، أث��رت س��لبًا على جمي��ع الالجئين 
وعكس��ت صورة غير ايجابية عن السوريين، 
ورغم كل ظروف األلم والقهر التي يعيش��ها 
القواني��ن  احت��رام  أن عليه��م  إال  الالجئ��ون 
والع��ادات الس��ائدة في أي دول��ة، وبالواجبات 
الت��ي يفرضها عليه��م انتماؤه��م لوطنهم، 
ليتمكنوا من المطالبة بحقوقهم المش��روعة 
والمنصوص عليها ف��ي العديد من المواثيق 

والصكوك الدولية والعربية. 
ع��دد  اعتم��د  الدول��ي  المجتم��ع  أن  ونّذك��ر 
م��ن الصك��وك الدولي��ة واإلقليمي��ة الخاصة 
بأوض��اع الالجئي��ن والت��ي تركز ف��ي موادها 
عل��ى حمايتهم وبيان حقوقه��م منها اتفاقية 
األم��م المتح��دة الخاص��ة بوض��ع الالجئي��ن 
والتي ب��دأ تنفيذها عام 1954، والبروتوكول 
الخ��اص بوضع الالجئين الذي بدأ تنفيذه عام 
1971، واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، 
اتفاقي��ة حماي��ة حق��وق اإلنس��ان والحريات 
األساس��ية التي تم اعتماده��ا تاريخ 4 / 11 / 
1950 ودخل��ت حي��ز التنفيذ بتاري��خ 3 / 11 / 
1953، و14 بروتوك��وال مضافا إل��ى اتفاقية 
حماية حقوق اإلنس��ان والحريات األساس��ية، 

دخلت كلها حيز التنفيذ واالتفاقية األمريكية 
لحقوق اإلنسان، التي تم اعتمادها تاريخ 22 
/ 11 / 1969، ودخلت حيز التنفيذ في 18 / 7 
/ 1978 والميثاق األفريقي لحقوق اإلنس��ان 
والش��عوب، ال��ذي ت��م اعتماده تاري��خ 26 / 6 
/ 1981، ودخ��ل حي��ز التنفيذ ف��ي 21 / 10 / 
1986، والميث��اق العرب��ي لحق��وق اإلنس��ان 

الذي تم اعتماده عام 1997. 
كم��ا اعتمدت الجمعية العام��ة لألمم المتحدة 
عام 1950 النظام األساسي لمفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين الذي ينص على أن 
يتولى مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون 
الالجئين مهمة تأمي��ن حماية دولية لالجئين 
الذين تش��ملهم أحكام هذا النظام األساسي، 
والتماس حلول دائمة لمش��اكلهم بمساعدته 
الحكوم��ات، والهيئ��ات الخاص��ة »إذا وافق��ت 
عل��ى ذلك الحكومات المعنية » على تس��هيل 
إعادة هؤالء الالجئين إل��ى أوطانهم بمحض 
اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية 

جديدة. 
وال تختل��ف ديباج��ة الميث��اق العربي لحقوق 
اإلنس��ان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول 
العربية ونش��رها على المأل ع��ام 1997 عن 
ديباج��ة ميثاق األمم المتح��دة، واتفقت فيها 

الدول فيما يخص اللجوء على ما يلي:
 المادة / 20 / لكل فرد مقيم على إقليم دولة 
حري��ة االنتقال واختيار م��كان اإلقامة في أي 
جه��ة من هذا اإلقلي��م في ح��دود القانون، / 
الم��ادة 21 / ال يجوز بش��كل تعس��في أو غير 
قانون��ي من��ع المواطن م��ن مغ��ادرة أي بلد 
عرب��ي بما في ذلك بلده، أو فرض حظر على 
إقامت��ه في جه��ة معين��ة أو إلزام��ه باإلقامة 
ف��ي أية جهة من بل��ده، / المادة 22 / ال يجوز 
نفي المواط��ن من بلده أو منع��ه من العودة 
إلي��ه، / الم��ادة 23 / ل��كل مواط��ن الحق في 
طلب اللجوء السياس��ي إلى ب��الد أخرى هربا 
من االضطهاد وال ينتفع بهذا الحق من س��بق 
تتبعه من أجل جريمة عادية تهم الحق العام 

وال يجوز تسليم الالجئين السياسيين. 
ورغ��م اق��رار ال��دول العربي��ة له��ذا الميثاق 
فقد أقدم��ت الحكومة اللبنانية على تس��ليم 
ناشطين وعسكريين إلى السلطات السورية، 

رغ��م المناش��دات واالس��تنكار الدول��ي لمثل 
هذا التص��رف المعروفة نتائج��ه، إضافة إلى 
التحريض ضدهم من قبل البعض إلخراجهم 

من لبنان، بإيحاء من فريق ما. 
ويعتب��ر الجئًا بمقتض��ى االتفاقي��ات الدولية 
أي ش��خص يوجد خ��ارج بلد جنس��يته نتيجة 
ألحداث وقعت، وبس��بب خوف له ما يبرره من 
التع��رض لالضطه��اد بس��بب عرق��ه أو دينه 
أو جنس��يته أو آرائ��ه السياس��ية، خ��ارج بل��د 
جنس��يته وال يس��تطيع، أو ال يريد بسبب ذلك 
الخوف أو لدواع أخرى غير راحته الش��خصية، 
أن يس��تظل بحماية هذا البلد أو أي ش��خص 
يك��ون بال جنس��ية ويوج��د خارج بل��د إقامته 
المعت��ادة الس��ابق وال يس��تطيع أو ال يري��د 
بس��بب ذلك الخوف أو لدواع أخرى غير راحته 

الشخصية، أن يعود إلى ذلك البلد. 
وتتضم��ن العدي��د م��ن االتفاقي��ات الدولي��ة 
المعايير التي تنطبق على األطفال، والنساء، 
حي��ث نصت اتفاقي��ة 1951 على ع��دم جواز 
ارغ��ام أي طفل يتمت��ع بمرك��ز الالجئ على 
الع��ودة إلى بلد المنش��أ، وعدم ج��واز التمييز 
بين االطفال والراش��دين في مج��ال الرعاية 
وأق��رت  القانوني��ة،  والحق��وق  االجتماعي��ة 
االتفاقي��ة اح��كام خاص��ة بتعلي��م االطف��ال 
الالجئي��ن، كم��ا أن اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل 
باألطف��ال،  الخاص��ة  النواح��ي  كل  تغط��ي 
وهي تش��كل اطارًا مرجعي��ًا لعمل مفوضية 

الالجئين. 
وضمان حماية الالجئات أدرجت باإلضافة إلى 
معاهدة 1951 والبرتوك��ول الملحق بها، في 
اإلعالن العالمي لحقوق االنس��ان، واتفاقيات 
جني��ف االرب��ع والبروتوك��والت الملحقة بها، 
والعهدين الدوليين لحقوق اإلنسان، واإلعالن 
بش��أن حماي��ة النس��اء واألطفال ف��ي حاالت 
الط��وارئ والنزاعات المس��لحة، كما تطرقت 
اتفاقي��ة مناهضة التمييز ض��د المرأة، لكافة 
األحكام الخاص��ة بحماية المرأة، والتي يمكن 
اإلحالة اليها في ح��ال وجود المرأة في اماكن 
اللج��وء، إضاف��ة إل��ى العديد م��ن االتفاقيات 
الخاص��ة  والمؤتم��رات  الدولي��ة  والمق��ررات 
بالمرأة والتي تركز في مجملها على ضوابط 

حماية النساء اثناء النزاعات المسلحة. 
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