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يلق��ي ش��بح األوض��اع املوغل��ة يف االضط��راب 
بظالل��ه عل��ى املنطق��ة وعل��ى حي��اة الن��اس، 
وتتصاع��د اهلواج��س وتنس��د اآلف��اق ويتنام��ى 
أغلبي��ة  ل��دى  واخل��ور  بالعج��ز  الش��عور 
املش��تغلني بالش��أن الع��ام، م��ن الذي��ن محل��وا 
يف أزمن��ة س��ابقة )فك��ر التغي��ر والتم��دن(. 
إذ أن املرحل��ة احلرج��ة بق��در م��ا حت��دث يف 
النف��وس وقع��اً س��لبيًا، بق��در م��ا ه��ي اختب��ار 
لق��درة التحم��ل والثب��ات، فم��ا يث��ر الف��زع 
ه��و قتام��ة املش��اهد السياس��ية والعس��كرية 
ورمب��ا االجتماعي��ة أيض��ًا، وال��ي تنفت��ح عل��ى 
اجمله��ول. فثم��ة ضي��اع للوجه��ة ل��دى أع��داد 
كب��رة م��ن الش��باب، يرتاف��ق م��ع رغب��ة 
هائل��ة بالف��رار مب��ا تبق��ى م��ن أم��ل حن��و 

)احلل��م األوروب��ي ال��وردي(.
إنه��ا اهلج��رة الكثيف��ة، نت��اج احل��رب والدمار 
و االس��تبداد و اإلره��اب وقل��ة امل��وارد والغ��الء 
والفق��ر وانع��دام ف��رص العم��ل، إنه��ا اهلج��رة 
حن��و امل��الذ املف��رتض، حن��و الن��أي بالنف��س 
ع��ن دخ��ان املرحل��ة وغباره��ا، حن��و مس��تقبل 
م��ا ينبع��ث كامل��ارد م��ن ج��وف معس��كرات 
اللج��وء األملاني��ة أو النمس��اوية أو غره��ا م��ن 
دول أوروب��ا اهلرم��ة. والنتيج��ة عل��ى األرض 
طاق��ات غائب��ة وأحّب��ة يطل��ون عل��ى ذويه��م 
ع��ر برنام��ج الس��كايب وأطف��ال يول��دون يف 
األم  لغاته��م  يرطن��ون  واملن��ايف،  املغرتب��ات 
ِبلكن��ات أوروبي��ة وانش��غال مب��ا ه��و ش��خصي 

حب��ت.
م��دن وق��رى مثخن��ة جب��راح هجم��ات األع��داء 

بع��د  وأخواته��ا،  داع��ش  م��ن  الظالمي��ني 
أن م��رت عليه��ا س��نوات وس��نوات عان��ت 
والقه��ر  التميي��ز  سياس��ات  م��ن  خالهل��ا 
وانع��دام التنمي��ة وس��يادة الفس��اد واإلفس��اد 
ال��ي اقرتن��ت باس��تحواذ النظ��ام وأجهزت��ه 
عل��ى كل مفاص��ل احلي��اة. ه��ذه البل��دات 
وامل��دن تس��تنزف طاقاته��ا وش��بابها وخراته��ا 
ورؤوس أم��وال س��كانها، وبيوته��م وعقاراته��م 
تب��اع لتمن��ح لش��بكات التهري��ب الدولي��ة ال��ي 
تش��ّكل مث��ااًل حي��اً ال يق��ارن عل��ى اجلش��ع 
واالس��تغالل واالس��تخفاف مبصائ��ر البش��ر. 
وق��د يك��ون س��بب تزاي��د اهلج��رة أحيان��اً 
غ��ر ذي صل��ة باألوض��اع؛ فكث��راً م��ا تك��ون 
)موض��ة( تنتش��ر ب��ني الن��اس وحماول��ة للتقلي��د 
لي��س إال، وانبه��اراً بص��ور األقرب��اء املت��واردة 
ع��ر ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي، إذ يعم��د 
امليس��ورون أيض��اً إىل ت��رك أش��غاهلم وعقاراته��م 
و يعرض��ون مقتني��ات بيوته��م للبي��ع بأس��عار 
خبس��ة، وحتويله��ا لعمل��ة صعب��ة خي��فُّ 
عليه��م حتويله��ا ومحله��ا عن��د عب��ور األس��الك 

حن��و الط��رف اآلخ��ر م��ن احل��دود.
للهج��رة انعكاس��اتها الكب��رة عل��ى التن��وع 
والتعاي��ش الس��ائدين يف املنطق��ة يف ظ��ل غي��اب 
املثقف��ني واملتنوري��ن واألكادميي��ني. واهلج��رة 
الكب��رة يف أوس��اط بع��ض املكون��ات ال��ي 
يرتب��ط وجوده��ا بتاري��خ املنطق��ة وم��راث 
التعاي��ش ب��ني أبنائه��ا، إذ يس��هم كاب��وس 
اهلج��رة يف كس��ر التن��وع املوج��ود يف منطق��ة 
اجلزي��رة املعروف��ة بتنوعه��ا القوم��ي والدي��ي 

والثق��ايف.
البيئ��ة أيض��اً ضحي��ة هل��ذا الوض��ع، فدخ��ان 
حراق��ات التكري��ر البدائ��ي للنف��ط يغط��ي مس��اء 
املنطق��ة، ويزي��د احملن��ة قتام��ة كم��ا يزي��د م��ن 
والرب��و  بالس��رطانات  اإلصاب��ة  احتم��االت 
وأم��راض  واجلل��دي  التنفس��ي  والتحس��س 
العي��ون، كم��ا جي��ري احلدي��ث ع��ن ح��االت 
إجه��اض للحوام��ل وتش��وهات تصي��ب األجن��ة 
مل يتحق��ق منه��ا بع��د، لغي��اب الرص��د الط��ي 
والتحالي��ل وقي��اس تل��وث اجل��و، ه��ذا ع��دا 
ع��ن غي��اب اخلدم��ات يف كث��ر م��ن األحي��ان، 
وهج��رة كثيف��ة لألطب��اء األخصائي��ني وذوي 
يف  املنتش��رة  باألم��راض  والدراي��ة  اخل��رة 
يتطل��ب  الوض��ع  وه��ذا  اجلزي��رة،  منطق��ة 

حل��واًل جدي��ة ال تقب��ل التأجي��ل.
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والس��لم األهل��ي والش��أن املدن��ي املراف��ق 
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و  االقرتاح��ات  و  املس��اهمات  إلرس��ال 
التواص��ل 
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 املق��االت تع��ر ع��ن آراء أصحابه��ا وتق��وم 
ش��ار بنش��رها التزام��اً حبري��ة ال��رأي دون 
أن تك��ون اآلراء متوافق��ة - بالض��رورة -  
م��ع سياس��ة التحري��ر أو رأي منظم��ة ش��ار 

للتنمي��ة 

حقوق النشر والطبع حمفوظة ل�مجلة شار  
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دروب دروب

الهروب من بطش داعش إلى 
شوارع وأحياء وأزقة وباحات جوامع 

»سروج«
فــي هجــرة المأســاة إلــى الجحيــم ... أهالــي كوبانــي 

لمســاندتهم العالــم  يناشــدون 

سردار مال درويش- سروج

ن��زح حن��و مئت��ا أل��ف مدن��ي م��ن مدين��ة 
كوبان��ي الكردي��ة بري��ف حل��ب الش��رقي، 
الرتكي��ة،   - الس��ورية  احل��دود  باجت��اه 
وبالتحدي��د إىل بل��دة س��روج، يف أك��ر موج��ة 
ن��زوح مجاع��ي ش��هدتها س��وريا خ��الل األزم��ة 
ال��ي دخل��ت عامه��ا الراب��ع توالي��ًا، بع��د 
هج��وم تنظي��م داع��ش عل��ى الق��رى التابع��ة 
لكوبان��ي، وس��يطرته عل��ى أحي��اء م��ن املدين��ة 
ذاته��ا، ه��ذه اهلج��رة ال��ي تزامن��ت م��ع 
مع��ارك ومواجه��ات عنيف��ة ب��ني تنظي��م الدول��ة 
.»YPG« اإلس��المية ووح��دات محاي��ة الش��عب
وبالرغ��م م��ن أن أهال��ي بل��دة س��روج، اس��تقبلوا 
املئ��ات م��ن العوائ��ل النازح��ة يف منازهل��م، 
إال أن جغرافي��ة البل��دة الصغ��رة، جعل��ت 
النازح��ني - وأغلبه��م نس��اء وأطف��ال وش��يوخ 
- يفرتش��ون ش��وارع وجوام��ع البل��دة، يف ظ��ل 
ظ��روف إنس��انية س��يئة، مناش��دين اجملتم��ع 
غالبي��ة  بق��ي  بينم��ا  ملس��اعدتهم.  الدول��ي 
فيم��ا  املدين��ة،  داخ��ل  يقاوم��ون  الش��باب 
تط��وع ع��دٌد م��ن الش��باب بإيص��ال عوائله��م 
إىل اجلان��ب الرتك��ي م��ن احل��دود، وم��ن 
ث��م حاول��وا الع��ودة إىل املدين��ة للمش��اركة يف 
املع��ارك دفاع��اً عنه��ا، يف ظ��ل رف��ض الش��رطة 
واجلي��ش الرتكي��ني لدخوهل��م ع��ر احل��دود، 
املدني��ني  ب��ني  مناوش��ات  أدى خلل��ق  م��ا 
احل��دودي  الش��ريط  ط��ول  عل��ى  والش��رطة 
املالص��ق للمدين��ة، اس��تخدمت فيه��ا األخ��رة 

الغ��از املس��يل للدم��وع.  

طال��ب  املتس��ارعة،  األح��داث  س��ياق  ويف 
العدي��د م��ن املدني��ني عل��ى اجلان��ب الس��وري 
م��ن احل��دود، الس��لطات الرتكي��ة الس��ماح 
هل��م بإدخ��ال مواش��يهم وآلياته��م إىل اجلان��ب 
الرتك��ي، خوف��اً عليه��ا م��ن اعت��داءات عناص��ر 
التنظي��م، ال��ذي ب��دأ باس��تهداف جتمعاته��م 
بقذائ��ف اهل��اون واألس��لحة الثقيل��ة، م��ا أس��فر 
ع��ن س��قوط ع��دد منه��م ب��ني قتي��ل وجري��ح. يف 
غض��ون تس��ارع األح��داث، وص��ل نازح��ون من 
املدين��ة إىل منطق��ة ع��ني دي��وار عل��ى احل��دود 
ديري��ك  مدين��ة  ق��رب  العراقي��ة  الس��ورية 
مبحافظ��ة احلس��كة، بع��د مروره��م م��ن جزي��رة 
بوط��ان جن��وب ش��رقي تركي��ا، لينتقل��وا بعده��ا 

إىل خمي��م ن��وروز ق��رب ديري��ك. 

مش��اهد م��ن احل��دود لنازح��ني هارب��ني م��ن 
بط��ش »داع��ش«..

ب��دأ تنظي��م الدول��ة اإلس��المية، اهلج��وم عل��ى 
مدين��ة كوبان��ي وريفه��ا منتص��ف ش��هر آيل��ول/
س��بتمر املاض��ي، وحاص��ر املنطق��ة م��ن ث��الث 
حم��اور، اس��تخدم فيه��ا األس��لحة الثقيل��ة، 
وس��يطر عل��ى كام��ل ري��ف املدين��ة إضاف��ة 
إىل أحي��اء م��ن املدين��ة، م��ا أج��ر حن��و 
مئ��ي أل��ف مدن��ي ملغ��ادرة منازهل��م وقراه��م 
وبلداته��م. وب��دأت موج��ة الن��زوح يوم��ي )19 
و 20( أيل��ول 2014، فبل��غ ع��دد النازح��ني 
خ��الل اليوم��ني )130( أل��ف مدن��ي، حبس��ب 
»نعم��ان  الرتك��ي  ال��وزراء  رئي��س  نائ��ب 

قورتومل��وش«، وم��ع الي��وم العاش��ر م��ن موج��ة 
إىل  )150( عائل��ة  الن��زوح، دخل��ت حن��و 
اجلان��ب الرتك��ي، حبس��ب »أومت��ان بوجن��ق« 
عض��و ح��زب الس��الم والدميقراطي��ة الك��ردي يف 

.»BDP« تركي��ا
مقاب��ل ق��رى )مرش��د بين��ار وك��وك تب��ه(، 
يتجم��ع أهال��ي مدين��ة كوبان��ي ق��رب األس��الك 
الش��ائكة - ال��ي تفصله��م ع��ن قراه��م -، 
أطف��ااًل ونس��اًء وش��يوخاً وش��بابًا، حياول��ون أن 
يلق��وا النظ��رة األخ��رة عل��ى دياره��م، ليذهب��وا 
بعده��ا باجت��اه بل��دة س��روج، أو ش��انلي أورف��ا 
أو غره��ا، حبث��اً ع��ن م��كان آم��ن يأويه��م، 
وم��ن ال يل��َق امل��كان األم��ن، يف��رتش الطرق��ات 
والش��وارع، أو ينض��م مل��ن نزح قبله��م يف جوامع 
املدين��ة. وهن��اك ت��رى املش��اهد املأس��اوية، ف��ال 
خدم��ات وال مي��اه وال رعاي��ة صحي��ة. وب��ني 
ه��ؤالء ت��رى ح��ال األطف��ال الصغ��ار الرض��ع، 
وح��ال املرض��ى الذي��ن حيتاج��ون إىل اإلس��راع 
تأث��ر  خش��ية  هل��م،  املس��اعدة  تقدي��م  يف 
الظ��روف عل��ى صحته��م. وتق��ع مدين��ة س��روج 
جنوب��ي تركي��ا، عل��ى بع��د س��بعة كيلوم��رتات 
م��ن احل��دود الس��ورية، يربطه��ا م��ع أهال��ي 
األس��الك  فرقته��م  ال��دم،  صل��ة  كوبان��ي 

الش��ائكة.
اهلروب حفاظاً على احلياة

بضي��ق  النازح��ني  غالبي��ة  إدراك  رغ��م 
احلي��اة وصعوبته��ا يف الطرق��ات واجملمع��ات 
م��ن اخل��وف  اهل��روب  أن  إال  واجلوام��ع، 

ال��ذي كان خيي��م عل��ى أهال��ي كوبان��ي، 
كان��ت معانات��ه أكث��ر م��ن احلال��ة ال��ي ه��م 
فيه��ا. خدجي��ة، أم��رأة مس��نة تناش��د الع��امل 
ملس��اعدتهم واجي��اد أماك��ن إليوائه��م، أو بن��اء 
خميم��ات هل��م - خاص��ة وأن الش��تاء يق��رتب 
-، أو أن يت��م مس��اعدتهم باخل��الص م��ن 
التنظي��م، ك��ي يع��ودوا لبيوته��م أمن��ني، عل��ى 
الرغ��م م��ن أنه��ا تعت��ر »أن احل��ال يف س��روج 
مرارت��ه أه��ون م��ن البق��اء حت��ت رمح��ة تنظي��م 

)داع��ش(«.
أم��ا رولك��ن )22( س��نة، واألم لطفل��ة وحي��دة 
تق��ول »هربن��ا م��ن احل��رب والظل��م، واجتزن��ا 
تنظي��م  بي��د  الوق��وع  م��ن  خوف��اً  احل��دود 
داع��ش، بع��د أن تركن��ا قران��ا وبيوتن��ا، وحنن 
نق��وم  س��روج،  يف  وهن��ا  أطفالن��ا.  حنم��ل 
بتدب��ر أمورن��ا، ونعي��ش يف باح��ة إح��دى 
اجلوام��ع، وحامل��ا تنته��ي األزم��ة ال��ي حن��ن 
فيه��ا س��نعود مباش��رة إىل أرضن��ا«. مضيف��ًة، 
أمتن��ى أن »تك��ون ه��ذه املأس��اة وحال��ة الن��زوح 
وتتحس��ن  وطنن��ا،  إىل  نع��ود  وأن  مؤقت��ة، 
األوض��اع يف س��وريا«، الفت��ًة إىل أن »األوالد 
يري��دون الع��ودة إىل منازهل��م، ومدارس��هم، 
ف��ال ش��يء بالنس��بة لن��ا وهل��م يع��ادل بي��ت 

اإلنس��ان يف أرض��ه ووطن��ه«.
رولك��ن، تنظ��ر إىل وج��ه طفلته��ا الصغ��رة، ال 
تس��تطيع أن تتحك��م بدموعه��ا، فه��ي تعل��م 
أن طفلته��ا حباج��ة إىل احللي��ب والرعاي��ة 
راحته��ا  عل��ى  ينعك��س  »م��ا  اجلي��دة، 

ومزاجه��ا«، حس��ب وصفه��ا. ل��ذا تطال��ب 
بتأم��ني من��ازل هل��م، »أماك��ن تأم��ن حياتن��ا، 
وتس��رتّنا، ونعي��ش فيه��ا براحتن��ا، فباح��ة 
تصل��ح  ال  كب��ر،  ازدح��ام  فيه��ا  اجلام��ع 

للعي��ش الدائ��م«.
مدين��ة  م��ن  ُمدرس��ة  عام��اً   )30( جي��ان 
كوبان��ي، هرب��ت يف موج��ة الن��زوح األوىل، 
تق��ول والدمع��ة مت��أل عينيه��ا، »عرن��ا احلدود 
وإط��الق  االنفج��ارات  أص��وات  م��ن  هرب��اً 
الصواري��خ م��ن قب��ل داع��ش عل��ى مداخ��ل 
بات��ت  فق��د  والغربي��ة،  الش��رقية  املدين��ة 
حياتن��ا جحيم��ًا، كن��ا خنش��ى أن يص��ل 
ه��ؤالء إلين��ا ويقتلونن��ا، خاص��ًة وأنن��ا نس��اء، 
ومل يك��ن أمامن��ا س��وى النج��اة م��ن الذب��ح 
واالغتص��اب عل��ى ي��د عناص��ر التنظي��م«. 

وح��ول ظروفه��م يف تركي��ا تتاب��ع، »ظروفن��ا 
صعب��ة ج��داً يف تركي��ا، رغ��م مس��اعدة أهال��ي 
س��روج، إال أنن��ا ل��ن نش��عر بالراح��ة ال��ي 
كن��ا نعيش��ها يف بيوتن��ا، واأله��م بالنس��بة لن��ا 
أن يت��م إنه��اء احل��رب يف س��وريا«. وتتاب��ع 
حب��زٍن ش��ديد جميب��ًة عم��ا يقلقه��ا يف ه��ذه 
الظ��روف، » كل ش��يء م��ؤمل، كن��ا نعي��ش 
بأم��ان قب��ل أن تص��ل داع��ش ملناطقن��ا، دم��روا 
كل ش��يء، البي��وت وامل��دارس، نتمن��ى الع��ودة 
إىل بالدن��ا ألنن��ا حن��ب أرضن��ا، وال أري��د أن 
أعي��ش مزي��داً م��ن الوق��ت بعي��داً ع��ن س��وريا«. 
يف ح��االت الن��زوح ي��رتك امل��رء خلف��ه كل 
ش��يء، يه��رب جبل��ده، يس��تذكر م��ا بق��ي 
وراءه، فأكث��ر األش��ياء ال��ي اش��تاقت هل��ا 

»جي��ان« صوره��ا ونظارته��ا.
أمين��ة، ال��ي اجت��ازت احل��دود م��ع أطفاهلا، 
تش��تكي م��ن س��وء أوض��اع معيش��تهم يف بل��دة 
س��روج، وغي��اب املنظم��ات اإلنس��انية. »لق��د 
وص��ل احل��ال بن��ا إىل الن��وم يف الش��وارع، 
آالف  م��ع  الداخ��ل  يف  ي��زال  ال  وزوج��ي 
الش��بان، يس��اندون املقاتل��ني للدف��اع ع��ن 
املدين��ة، ال أع��رف إن كن��ا س��نلتقي م��ن 

جدي��د أم ال«.
يف ظ��ل ن��درة تواج��د املنظم��ات الدولي��ة... 
ك��رد تركي��ا جيتمع��ون عل��ى احل��دود ملس��اندة 

أبن��اء جلدته��م 
جتم��ع ش��باٌن م��ن ك��رد تركي��ا عل��ى احل��دود 

بالق��رب م��ن بل��دة مرش��د بين��ار املتامخ��ة 
أبن��اء  ملس��اندة  ج��اؤوا  كوبان��ي،  ملدين��ة 
جلدته��م وقوميته��م هن��اك يف املدين��ة املرختي��ة 
عل��ى كت��ف تل��ة مش��ته ن��ور، كٌل حس��ب 
اس��تطاعته، بعضه��م س��اعد يف نق��ل النازح��ني 
إىل م��دن اجل��وار الرتك��ي، وبعضه��م أّص��ر 
عل��ى العب��ور باجت��اه كوبان��ي، للمش��اركة 
يف املع��ارك، رغ��م حتك��م الس��لطات الرتكي��ة 
مبناف��ذ احل��دود. فت��ارًة تفت��ح الطري��ق أم��ام 
الالجئ��ني وت��ارًة تغلق��ه، حبج��ة حماول��ة 
ش��بان أت��راك العب��ور للط��رف اآلخ��ر وحمارب��ة 
التنظي��م. وم��ع إّص��رار الش��بان عل��ى العب��ور 
ق��ام اجلي��ش الرتك��ي بإط��الق غ��ازات مس��يلة 
للدم��وع، واس��تخدم مداف��ع املي��اه لتفريقه��م 
وإجب��ار الش��بان عل��ى الرتاج��ع. يف ح��ني 
فق��د طف��ل م��ن كوبان��ي حيات��ه وه��و يع��ر 
احل��دود، بس��بب انفج��ار لغ��م أرض��ي عل��ى 
احل��دود في��ه، وه��ذا املش��هد تك��رر فيم��ا بع��د 

كث��راً.
مل يك��ن تواج��د املنظم��ات الدولي��ة حبج��م 
الكارث��ة اإلنس��انية ال��ي وص��ل إليه��ا نازح��و 
كوبان��ي. إال أن بع��ض املنظم��ات احلكومي��ة 
قام��ت باملس��اهمة يف ختفي��ف احلال��ة، حي��ث 
الرتكي��ة يف  املنظم��ات احلكومي��ة  س��اهمت 
طري��ق  ع��ن  وذل��ك  النازح��ني،  مس��اعدة 
منظم��ة )AFAD( التابع��ة للحكوم��ة الرتكي��ة 
عل��ى احل��دود، باإلضاف��ة ملنظم��ة اهل��الل 
األمح��ر، وبلدي��ة مدين��ة ش��انلي أورف��ا، ال��ي 
قام��ت مبس��ح اجتماع��ي للنازح��ني وتس��جيل 
أمساءه��م، إلنش��اء خميم��ات هل��م، يف املنطق��ة 
الواقع��ة ب��ني بل��دة س��روج ومدين��ة ش��انلي 
أورف��ا، وعل��ى بع��د مخس��ة كيلوم��رتات م��ن 

احل��دود الرتكي��ة - الس��ورية.
كذل��ك، ش��ّكل جمموع��ة م��ن املتطوع��ني م��ن 
أبن��اء كوبان��ي، غرف��ة عملي��ات مس��تعجلة، 
اإلغاثي��ة  املس��اعدات  تقدي��م  أج��ل  م��ن 
لالجئ��ني، واملقدم��ة م��ن أهال��ي بل��دة س��روج 
أو بع��ض املنظم��ات اخلري��ة املتواج��دة يف 

البل��دة.
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رأي دروب

إن عص��ب العملي��ة الدميقراطي��ة يتجل��ى 
وبوض��وح ت��ام؛ م��ن خ��الل أحقي��ة الف��رد 
املواط��ن يف اختي��ار م��ن س��يحكمه. ويت��م 
ه��ذا االختي��ار ع��ر مؤسس��ات دميقراطي��ة 
منتخب��ة م��ن قب��ل أف��راد الش��عب، وكلٌّ 
وحينه��ا  هيئت��ه.  أو  مهنت��ه  حبس��ب 
س��يكون واجب��اً عل��ى األف��راد اح��رتام ه��ذا 

احلاك��م، وس��طوة القان��ون.
واجملتم��ع املدن��ي يتجس��د م��ن خ��الل 
املنظم��ات غ��ر احلكومي��ة، م��ن منتديات، 
وجتمع��ات ش��بابية ثقافي��ة، وح��ركات 
اجتماعي��ة. وال��ي بدوره��ا تعتم��د عل��ى 
مب��ادئ واضح��ة وش��فافة ته��دف إليصاهل��ا 
إىل اهل��دف املطل��وب، يف ضم��ان حري��ة 
التعب��ر، واحلف��اظ عل��ى أهلي��ة الش��عب 
ل��إدارات يف أي حلظ��ة. كم��ا يعتم��د ه��ذا 
اجملتم��ع املتم��دن عل��ى تقني��ة االتص��االت 
م��ن انرتن��ت وتلفزي��ون وراديو؛ بغي��ة تنبيه 
ال��رأي الع��ام الش��عي وحماول��ة جتهي��زه 
وتعبئت��ه خ��ارج ح��دود الطاع��ة العمي��اء 
لش��خص الرئي��س، والدع��وة إىل احلف��اظ 
عل��ى الدول��ة الوطني��ة واحلال��ة الوطني��ة، 
وإش��راك البش��رية مجع��اء، يف حماول��ة 
منه��ا لل��م مشله��ا يف منظوم��ة ضاغط��ة عل��ى 
األنظم��ة القمعي��ة واالس��تبدادية؛ به��دف 
عوض��اً  الدميقراطي��ة  وإح��الل  إس��قاطها 
عنه��ا، والعم��ل عل��ى إرس��اء كل م��ا يل��زم 
لتفعي��ل احلال��ة الدميقراطي��ة ض��د كل م��ا 
ه��و غ��ر دميقراط��ي، وم��ا م��ن ش��أنه أن 
ي��ؤدي إىل خل��ل يف العملي��ة الدميقراطي��ة، 
واس��تالب املواط��ن سياس��يًا، وخاص��ة ض��د 
التدخ��الت الرمسي��ة احلكومي��ة يف ش��ؤون 
األف��راد ملصلح��ة فئ��ة ضيق��ة عل��ى حس��اب 
البقي��ة. وهن��ا جتاه��د ه��ذه املنظم��ات ال��ي 
تعم��ل عل��ى تعزي��ز السياس��ات الدميقراطية 

واالجتماعي��ة والليرالي��ة، لتصب��ح املع��رة ع��ن 
رغب��ة الش��عوب وص��ون كراماته��م. وال ميك��ن 
هل��ذا النظ��ام الدميقراط��ي أن يوج��د فعلي��اً 
يف ظ��ل غي��اب ح��ركات اجتماعي��ة تعم��ل 
داخ��ل اجملتم��ع املدن��ي، كم��ا ل��ن يكت��ب 
هل��ذا النظ��ام النج��اح، م��ا مل يك��ن املواط��ن 
متمتع��اً ب��دوٍر فّع��ال يف املنظم��ات االجتماعي��ة 
واجملتم��ع املدن��ي. وم��ا أن يت��م ذل��ك حت��ى 
يك��ون املواط��ن ق��د ن��ال حظ��ه يف نظ��ام يرب��ط 
بفض��اءات اجتماعي��ة جدي��دة، تأخ��ذ فيه��ا 
مجي��ع الطبق��ات االجتماعي��ة حقه��ا ودوره��ا 
الدول��ة  داخ��ل  متزاي��دة  ووت��رة  بش��كل 

الوطني��ة.
وم��ن االس��تحالة مب��كان؛ فص��ل املواطن��ة ع��ن 
الدميقراطي��ة، ألن ه��ذه املواطن��ة ه��ي الواجه��ة 
السياس��ية حلق��وق اإلنس��ان. واملواطن��ة م��ع 
الدميقراطي��ة هم��ا املس��ؤوالن عن تطوي��ر وتعزيز 
وتقوي��ة مفه��وم حق��وق اإلنس��ان، باعتب��اره 
حق��اً عاملي��اً متالزم��اً م��ع حق��وق اجملموع��ات 
واألف��راد، وغر قاب��ل للتجزئة، أو االنش��طار، 
أو االنش��قاق ع��ن األف��راد واملواطن��ني. وكلم��ا 
متاه��ت )املواطن��ة - الدميقراطي��ة( أصبحت��ا 
متماثلت��ني، وكأنهم��ا وجه��ا نبت��ة ال��وردة، 
ال حيت��اج أح��د إىل التميي��ز ب��ني الوجه��ني. 
وال ميك��ن إخف��اء مزاي��ا وأهمي��ة الدميقراطي��ة 
خاص��ة وأنه��ا مل تع��د حك��راً عل��ى أح��د 
أو عل��ى بل��د أو نظ��ام مع��ني. كم��ا مل يع��د 
باإلم��كان إخفائه��ا ع��ن ناظ��ري الش��عوب 
املضطه��دة. فعص��ر املعلوم��ات مل يع��د حباج��ة 
إىل مب��اٍن ش��اهقة وال إىل آلي��ات ضخم��ة، ب��ل 
ه��ي أف��كار جم��ردة تق��دح يف ذه��ن أن��اٍس 
مغموري��ن يف زواي��ا معتم��ة، ُتبص��ر الن��ور عل��ى 
اقت��داح ذهني��ة كان��ت مقموع��ة. وه��ذه األف��كار 
ال تك��ون حبيس��ة األدراج، ب��ل ه��ي مش��اٌع يف 
متن��اول اجلمي��ع. وتس��اهم يف تغي��ر األف��كار 
واالرتق��اء البش��ري، وإط��الع مجي��ع ش��عوب 
اإلنس��ان  عل��ى كل جدي��د خي��ص  الع��امل 
وحقوق��ه، ومفاهي��م احلري��ات والدميقراطي��ات 

ح��ول الع��امل.
إن تق��دم األم��م يق��اس مبق��دار م��ا متل��ك م��ن 
دميقراطي��ة، وه��ذه التقني��ة املتط��ورة وضع��ت 
األم��م كله��ا عل��ى خ��ط االنط��الق املتس��اوي 
م��ن ذات النقط��ة. وجعل��ت مجي��ع ش��عوب 
الع��امل تعي��د النظ��ر يف إرثها الثقايف ومش��كالتها 

وتقاليده��ا،  مألوفاته��ا،  وس��ائر  املزمن��ة 
وأمن��اط  الرتبوي��ة،  وأنظمته��ا  وعالقاته��ا، 
التفك��ر، والس��لوك. وم��ن ب��ني أكث��ر العوام��ل 
ال��ي س��اعدت عل��ى انتش��ار ه��ذه األف��كار، 
انته��اء احل��رب الب��اردة وتف��كك األيديولوجي��ات 
املمج��دة للش��خصنة واملصنع��ة للديكتاتوري��ات. 
ب��ل أنه��ا حرم��ت اإليديولوجي��ات أو احل��ركات 
أي��ة  م��ن  والش��وفينيات  لالس��تبداد  الراعي��ة 
ب��أن  الزع��م،  متابع��ة  م��ن  متكنه��ا  فرص��ة 
مش��روعها يوف��ر نوع��اً م��ن إمكاني��ة حتقي��ق 
س��طوة وديكتاتوري��ة عل��ى الش��عوب. وكان ذل��ك 
إيذان��ا بانتش��ار وترع��رع الكث��ر م��ن اهلوي��ات 
السياس��ية خبصوصياته��ا القومي��ة، ومميزاته��ا، 
واختالفاته��ا. فالنظ��م الش��مولية واالس��تبدادية 
كان��ت إح��دى األس��باب الرئيس��ية يف س��قوط 
الس��وفيي.  االحت��اد  وتف��كك  برل��ني  ج��دار 
ه��ذه األنظم��ة ال��ي هدم��ت اجملتم��ع املدن��ي، 
هذي��ن  ولع��ل  الش��عوب،  حق��وق  ونس��فت 
احلدث��ني )االنهي��ار، التف��كك( البارزي��ن يف كال 
الدولت��ني كان أح��د أه��م م��ا س��اعد عل��ى قي��ام 
النظ��م الدميقراطي��ة. خاص��ة وأن ه��ذه األنظم��ة 
إع��ادة  الش��مولية كان��ت تطم��ح وجتن��ح إىل 
تش��كيل اإلنس��ان وف��ق أهوائه��ا وتتحك��م حت��ى 
يف تركيب��ة األس��رة والصحاف��ة والرتبي��ة وغره��ا.
كل ه��ذه املعض��الت ال��ي عان��ت منه��ا البش��رية 
به��ا  االس��تبدادية  األنظم��ة  حتك��م  ج��راء 
ومبقدراته��ا. جعل��ت البش��رية ترف��ض االس��تمرار 
يف حك��م جمموع��ة بش��رية تأهل��ت عل��ى حس��اب 
البش��ر واحلج��ر. وكان��ت للعومل��ة ال��دور الري��ادي 
القمعي��ة  األعم��ال  مجي��ع  وهت��ك  فض��ح  يف 
املس��تورة، وخاص��ة يف ال��دول ال��ي تص��ر عل��ى 
نس��ف التن��وع القوم��ي. ل��ذا ف��إن إضع��اف وإلغ��اء 
س��طوة األنظم��ة ال��ي تعتم��د عل��ى ل��ون وقومي��ة 
واح��دة، يف ظ��ل تن��وع قوم��ي ولغ��وي وإث��ي، 
يع��ي احنس��ار الش��مولية واالس��تبداد أم��ام امل��د 

الدميقراط��ي.
حت��ى أن ال��دول يف الف��رتة ال��ي تل��ي الش��مولية 
حتول��ت إىل دميقراطي��ات، وإن كان��ت ال ت��زال 
حتتف��ظ بش��يء م��ن االس��تبداد، إال أن البني��ة 
االس��تبدادية تنه��ار ش��يئاً فش��يئًا، وم��ا فق��دان 
س��يطرة تل��ك األنظم��ة عل��ى قطاع��ات اجتماعي��ة 

مهم��ة إال خ��ر دلي��ل عل��ى ذل��ك.

الديمقراطية 
والمجتمع المدني 

يسقطان االستبداد
شفان إبراهيم

الحرب ترخي بظاللها 
على طلبة الجامعات 

في الجزيرة
شريين بريك

تش��رتك معظ��م املناط��ق الس��ورية مب��ا 
بطغي��ان  اجلزي��رة،  منطق��ة  فيه��ا 
اهلاج��س األم��ي عل��ى حي��اة الن��اس، 
اّلذي��ن  اجلامعي��ون  الطلب��ة  ومنه��م 
أثن��اء  كث��رة،  أخط��ار  تواجهه��م 
التحاقه��م جبامعاته��م، فاملنطق��ة بات��ت 
مقس��مة ب��ني ق��وى خمتلف��ة )وح��دات  
داع��ش،  تنظي��م  الش��عب،  محاي��ة 

ق��وات النظ��ام(. 
ويعان��ي الش��باب اجلامع��ي يف اجلزي��رة 
واقع��اً صعب��ًا، يتض��ح من خ��الل خوفهم 
داخ��ل  جبامعاته��م  االلتح��اق  م��ن 
فالكث��ر  خارجه��ا،  أو  حمافظاته��م 
منه��م مل يتمّكن��وا م��ن االس��تمرار يف 
تعليمه��م نتيج��ة اخنراطه��م يف احل��راك 
مالحق��ني  جعهل��م  م��ا  الس��لمّي، 
ومطلوب��ني وف��ق قوائه��م أعدته��ا أجه��زة 
األم��ن ال��ي أقدم��ت عل��ى اعتق��ال 
وفص��ل الكثري��ن منه��م، عل��ى خلفي��ة 
آرائه��م وانتماءاته��م السياس��ية. يض��اف 
إىل ذل��ك، املخاط��ر املتأتي��ة م��ن س��يطرة 
تنظي��م داع��ش عل��ى ش��بكة الط��رق 
س��واء املؤدي��ة إىل اجلزي��رة أو ال��ي 
ترب��ط ب��ني مدنه��ا، فطال��ت مضايقات��ه 
الطلب��ة اجلامعي��ني أثن��اء س��فرهم ب��ني 
بصفوفه��م  لاللتح��اق  امل��دن،  تل��ك 

الدراس��ية. 
»م��روان مح��و« م��ن مدين��ة قامش��لو، 
يق��ول:  مح��ص  جامع��ة  يف  طال��ب 
يف  احتج��اج  ح��ركات  »ظه��رت 
أّن  للجمي��ع  ومع��روف  جامع��ي، 
مح��ص م��ن أوىل املناط��ق الّ��ي غ��اب 
عنه��ا األم��ن، ب��ل أن احلي��اة انعدم��ت 
فيه��ا. وه��ذا م��ا ح��ال دون أن أخت��رج 
عل��ى  كن��ت  أن  بع��د  كلي��ي،  م��ن 

أبواب��ه، كم��ا س��جلت العدي��د م��ن ح��االت 
االعتق��ال العش��وائي وال��ي طال��ت الكثري��ن 
م��ن الطلب��ة اجلامعي��ني عل��ى الط��رق املؤدي��ة 
إىل مح��ص، وال��ي مل تق��م به��ا ق��وات النظ��ام 
فحس��ب، ب��ل تعدته��ا إىل ع��دد م��ن الكتائ��ب 

اإلس��المية أيض��اً«. 
االش��تباكات وص��راع اجله��ات املتنازع��ة عل��ى 
مناط��ق م��ن اجلزي��رة كس��ري كاني��ه، دفع��ت 
الكث��ر م��ن األهال��ي  للج��وء إىل تركي��ا بع��د 
تناح��ر الكتائ��ب وتع��ّرض املدين��ة لقص��ٍف 
بالط��ران احلرب��ي التاب��ع لق��وات النظ��ام. 
م��ن  الطلب��ة  حلرم��ان  أدى  اللج��وء  وه��ذا 

اس��تكمال حتصيله��م الدراس��ي والعلم��ي. 
»هيف��ي« طالب��ة جامعي��ة قال��ت: »كان م��ن 
الس��هل بالنس��بة ل��ي أن أق��دم االمتحان��ات 
مدين��ة  يف  دراس��ي  وأتاب��ع  اجلامعي��ة، 
احلس��كة، بع��د نزوحن��ا م��ن مدين��ة س��ري 
كاني��ه. لك��ن وبع��د ال��ذي تعرض��ت ل��ه مدين��ة 
حل��ب، ب��ات األم��ر يتحم��ل ق��دراً كب��راً م��ن 
اجملازف��ة، ف��كان الن��زوح ل��ي ولعائل��ي إىل 
تركي��ا أم��راً حمتم��ًا، وخالص��اً م��ن قذائ��ف 

ون��ران الق��وى املتصارع��ة«. 
أع��داٌد كب��رة ال يس��تهان به��ا م��ن الط��اّلب 
اجلامعي��ني يف منطق��ة اجلزي��رة، مل تس��عفهم 
جبامعاته��م،  لاللتح��اق  احل��رب  ظ��روف 
نظ��راً للمخاط��ر ال��ي ش��ّكلت تهدي��داً مباش��رة 
عل��ى أمنه��م وس��المتهم. مل جي��د ه��ؤالء ُب��ّداً 
م��ن االلتح��اق جبامع��ة تش��رين يف مدين��ة 
أو  اختصاصاته��م  الس��تكمال  الالذقي��ة، 
فروع��اً تش��به فروعه��م األساس��ية، لتالحقه��م 
صعوب��ات وعوائ��ق جدي��دة. فاإلقب��ال الكب��ر 
وم��ن خمتل��ف  اجلامعي��ني  الطلب��ة  ملعظ��م 

احملافظ��ات الس��ورية عل��ى ه��ذه اجلامع��ة، 
ش��ّكل ضغط��اً كب��راً عل��ى الطاق��ة االس��تيعابية 

هل��ا، م��ا خل��ق معوق��ات إضافي��ة.
»جيه��ان حمّم��د« طالب��ة التحق��ت جبامع��ة 
الّ��ي  الصعوب��ات  »أوىل  قال��ت:  تش��رين، 
الس��فر  تذك��رة  تأم��ني  كان��ت  واجهت��ي، 
والّ��ي  طوي��ل،  انتظ��ار  بع��د  اجلوي��ة، 
تضاع��ف مثنه��ا أكث��ر م��ن ث��الث م��رات. 
إضاف��ًة إىل مش��كلة الس��كن اجلامع��ي، فم��ن 
يف  إقام��ة  عل��ى  احلص��ول  ج��داً  الصع��ب 
الس��كن اجلامع��ي بالنس��بة للط��الب الوافدي��ن 
م��ن احملافظ��ات مبوج��ب النق��ل الش��رطي. 
فتقامس��ت م��ع زميل��ة ل��ي تكلف��ة اس��تئجار 
ش��قة صغ��رة، رغ��م إمكانياتن��ا املتواضع��ة. 
العق��ارات  مالك��ي  اس��تغالل  ع��ن  ناهي��ك 
والش��قق الس��كنية حلاج��ة الطلب��ة إىل الس��كن 
البدي��ل ع��ن الس��كن اجلامع��ي، وال��ذي ش��ّكل 

عبئ��اً إضافي��اً علين��ا«.
الب��الد،  يف  الدائ��رة  واحل��رب  االقتت��ال 
ألق��ت بتبعاته��ا عل��ى الواق��ع الس��ورّي ب��كل 
جوانب��ه، فل��م تك��ن معان��اة الطلب��ة اجلامعي��ني 
س��وى عين��ة صغ��رة م��ن ش��رائح اجملتم��ع 
الس��وري ال��ي تعرض��ت لالس��تهداف م��ن 
جان��ب ق��وات النظ��ام وع��دد م��ن الكتائ��ب 
املقاتل��ة. م��ا أدى إىل تقّط��ع الس��بل به��ؤالء 
الطلب��ة الس��تكمال دراس��تهم وحتصيله��م، بع��د 
أن أمس��وا كغره��م م��ن الس��وريني، »ش��هداًء أو 
معتقل��ني، الجئ��ني أو مالحق��ني«، س��وى قلّ��ة 
قليل��ة منه��م وج��دوا منف��ذاً ملتابع��ة الدراس��ة، 
س��واء داخ��ل الب��الد أو يف بل��دان الش��تات.
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ترتف��ع س��حب الدخ��ان األس��ود إىل الس��ماء 
وتس��تقر يف األج��واء لع��دة س��اعات. أص��وات 
التفج��رات غ��ر نامج��ة ع��ن اش��تباكات 
قص��ف  أو  تفجري��ة  عملي��ة  أو  عس��كرية 
ج��وي. وإمن��ا تص��در ع��ن مصف��اة نف��ط يدوي��ة 
الصن��ع. خت��رج منه��ا أعم��دة دخ��ان س��وداء. 
لتتغ��ر معه��ا مالم��ح الن��اس ومتس��ي وجوهه��م 

ش��احبة وخمتنق��ة.
بلغ��ت قيم��ة األض��رار ال��ي أصاب��ت قط��اع 
النف��ط والغ��از يف س��وريا ج��راء األزم��ة املس��تمرة 
أع��وام  ثالث��ة  م��ن  أكث��ر  من��ذ  الب��الد  يف 
وف��ق  دوالر  ملي��ار   12.4 حن��و  ونص��ف، 
مص��ادر رمسي��ة. واخنف��ض إمجال��ي إنت��اج 
النف��ط خ��الل النص��ف األول م��ن ه��ذا الع��ام 
إىل 17 أل��ف برمي��ل يومي��ًا، علم��اً أن مس��توى 
يومي��اً  برمي��ل  أل��ف   385 كان  اإلنت��اج 
قب��ل ان��دالع االحتجاج��ات املناهض��ة للنظ��ام 

منتص��ف آذار/م��ارس ع��ام 2011.
ويت��م بي��ع النف��ط اخل��ام ع��ن طري��ق جت��ار 
حملي��ني م��ن مدين��ي دي��ر ال��زور واجلزي��رة، 
وتكري��ره يدوي��اً بط��رق بدائي��ة م��ن خ��الل 
خزان��ات احلراق��ات املنتش��رة بش��كل كب��ر يف 
املناط��ق الش��رقية الش��مالية م��ن الب��الد، رغ��م 

البنزي��ن، تليه��ا ال��كاز، أم��ا آخ��ر م��ادة فه��ي امل��ازوت، وتبق��ى يف 
أس��فل اخل��زان م��ادة الفي��ول احمل��روق وال��ذي يب��اع أيض��اً.

تكري��ر النف��ط ه��و م��ن العملي��ات الضروري��ة ال��ي ميكن م��ن خالهلا 
معاجل��ة الزي��ت اخل��ام، بتكس��ر ه��ذا األخ��ر إىل مكونات��ه األصلية 
وإع��ادة ترتيبه��ا وتصنيعه��ا إىل منتج��ات صاحل��ة لالس��تعمال. أم��ا 
مصف��اة النف��ط فه��ي عب��ارة ع��ن منش��أة تس��تقبل النف��ط اخل��ام 
وتف��رز م��واده إىل ع��دد كب��ر م��ن املنتج��ات النفطي��ة االس��تهالكية؛ 
كاجلازول��ني والدي��زل ووق��ود الطائ��رات ووق��ود الس��يارات والنف��ط 

األبي��ض والق��ار واملئ��ات م��ن املنتج��ات األخ��رى.
جودة كل منتج

س��ر الدي��ن يوس��ف صحف��ي متخص��ص بالش��ؤون االقتصادية ش��رح 
الف��رق الشاس��ع ب��ني تكري��ر النف��ط بالط��رق اليدوي��ة وع��ن طري��ق 
املص��ايف، وأردف قائ��اًل »حج��م مصف��اة تكري��ر النف��ط العادي��ة 
تس��اوي 10 أضع��اف مس��احة ملع��ب ك��رة الق��دم«، مؤك��داً »إن 
األه��م اخلزان��ات واألجه��زة الط��اردة للغ��ازات والش��وائب الس��امة 
وال��ي تعم��ل مبع��زل ع��ن البيئ��ة اخلارجي��ة بعك��س التكري��ر 
الي��دوي ال��ذي يت��م فق��ط يف خ��زان ع��ادي مصن��وع م��ن احلدي��د، 
ويت��م اش��عال الن��ران حول��ه إىل أن يص��ل اخل��ام ال��ذي يف داخله إىل 
درج��ة الغلي��ان، فتنبع��ث من��ه س��حب الدخ��ان املليئ��ة بالغ��ازات 

الس��امة وتنتش��ر يف البيئ��ة احمليط��ة«.
ويصط��دم العامل��ون يف تكري��ر النف��ط يدوي��ًا، أحيان��ا بأن��واع م��ن 
النف��ط اخل��ام الرديئ��ة، ف��ال ُيس��تخرج منه��ا ش��يء، مم��ا يضط��ر 
العامل��ني، لبيعه��ا بس��عر رخي��ص. فف��ي ه��ذه املنطق��ة تغي��ب 
الكهرب��اء ع��ن امل��دن والق��رى أيام��اً وتنقط��ع س��اعات طويل��ة، 
مم��ا يدف��ع الس��كان لالعتم��اد عل��ى مصابي��ح الكروس��ني بغ��رض 

اإلن��ارة.
وع��ن ج��ودة بدائ��ل الطاق��ة املس��تخرجة يدوي��ًا، ش��دد الصح��ايف 
س��ر الدي��ن عل��ى أن »هنال��ك ف��رق كب��ر أيض��اً يف ج��ودة الوق��ود 
املنت��ج م��ن العمليت��ني، حي��ث ال تت��م يف العملي��ة اليدوي��ة التصفي��ة 
الكافي��ة اجلي��دة للش��وائب والغ��ازات وكذل��ك الع��زل ب��ني خمتل��ف 
أن��واع الوق��ود م��ن بنزي��ن وم��ازوت وكروس��ني وغ��از وبق��اء نس��بة 
م��ن امل��اء واألم��الح داخ��ل الوق��ود املنت��ج لع��دم الق��درة عل��ى 

التصفي��ة اجلي��دة«.
كم��ا يفش��ل العامل��ون أحيان��اً يف تكري��ر النف��ط، مم��ا يضطره��م 
لبي��ع م��ادة زي��ت النف��ط، ال��ي ُتس��تخدم يف بع��ض الصناع��ات 
والوق��ود. وق��د تواجهه��م عقب��ات أخ��رى، تدف��ع ه��ؤالء إىل التكري��ر 
البدائ��ي لرف��ع س��عر املش��تقات رغ��م رداءة جودته��ا، للتعوي��ض 

ع��ن خس��ائرهم اليومي��ة.
وع��ن خماط��ر انتش��ار تل��ك الغ��ازات املنبعث��ة م��ن دخ��ان تل��ك 
احلراق��ات اليدوي��ة، ن��وه الصحف��ي س��ر الدي��ن يوس��ف إىل أن 

م��ا ختلف��ه م��ن ح��روق للعامل��ني فيه��ا فض��اًل 
ع��ن األخب��رة والغ��ازات ال��ي تنبع��ث منه��ا، 
وال��ي تؤث��ر بدوره��ا عل��ى الصح��ة وتس��بب 

األم��راض الس��رطانية.
وسائل بدائية 

تنتش��ر احلراق��ات اليدوي��ة يف مدين��ة اجلزي��رة 
بش��كل ملح��وظ يف جنوب��ي ج��ل آغ��ا والرميالن 
احل��دود  عل��ى  جزع��ة  ومنطق��ة  وديري��ك 
العراقي��ة. ومنطق��ي اهل��ول والش��دادي 50 
ك��م جنوب��ًا، وبع��ض ق��رى ت��ل مت��ر وس��ري 

كاني��ه.
حام��د ميل��ك مصف��اة يدوي��ة وال��ي تس��مى ب��� 
»احلراق��ة«، وه��ي عب��ارة ع��ن خ��زان حدي��د 
مغل��ق خي��رج من��ه أنبوب��ان، يعم��ل األول عل��ى 
إخ��راج مش��تقات تكري��ر النف��ط م��ن م��ازوت 
وبنزي��ن وكاز، أم��ا الثان��ي فيخ��رج من��ه امل��اء 
لش��دة االح��رتاق. وع��ن مهنت��ه املتعب��ة ال��ي 
ظه��رت أواس��ط صي��ف 2011، يق��ول »ع��م 
نفي��ق م��ن الس��اعة 4 وش الفج��ر ونبق��ى 
 12 مبع��دل  العص��ر،   4 للس��اعة  نش��تغل 
س��اعة يومي��اً«، عم��ل ش��اق ومره��ق، يش��رح 
حام��د وضع��ه قائ��اًل: »م��ا يف عن��دي م��ورد 
آخ��ر اعتم��د علي��ه آلم��ن دخ��ل غ��ر ه��ل 

»النف��ط اخل��ام حي��وي يف داخل��ه غ��ازات مميت��ة مباش��رة وغ��ر 
مباش��رة، نتيج��ة تطايره��ا أثن��اء عملي��ة الغلي��ان والتبخ��ر داخ��ل 
 H2S تل��ك اخلزان��ات اليدوي��ة، وم��ن أه��م تل��ك الغ��ازات غ��اذ
)كريت��د اهليدروج��ني( الس��ام املمي��ت يف ح��ال التع��رض املباش��ر، 
وال��ذي ينت��ج عن��ه يف ح��ال احرتاق��ه غ��از SO2 )ثان��ي أكس��يد 
الكري��ت( وه��و أيض��ا غ��از ممي��ت«. وتعت��ر حاوي��ة النف��ط أثن��اء 
التس��خني أش��به بقنبل��ة موقوت��ة، ق��د تنفج��ر يف أي وق��ت وت��ودي 

حبي��اة م��ن يعم��ل يف املصف��اة.
وكان الس��وريون ب��دأوا العم��ل يف تكري��ر النف��ط بعدم��ا فق��د النظ��ام 
الس��يطرة عل��ى حق��ول نفطي��ة يف حمافظ��ة ديرال��زور الصحراوي��ة 
ال��ي تض��م أك��ر احتياط��ي نفط��ي يف الب��الد، ث��م انتش��رت ه��ذه 
املهن��ة يف حمافظ��ة اجلزي��رة وعل��ى نط��اق واس��ع ق��رب حق��ول 

النف��ط يف املناط��ق الريفي��ة.
تجارة رائجة

بع��د أن فق��دت احلكوم��ة الس��ورية س��يطرتها عل��ى مجي��ع حق��ول 
النف��ط والغ��از ال س��يما حمافظ��ة ديرال��زور )ش��رقاً( احلدودي��ة م��ع 
الع��راق، وال��ي بات��ت حت��ت س��يطرة تنظي��م الدول��ة اإلس��المية 
)داع��ش(، ال��ذي بس��ط س��يطرته كذل��ك عل��ى مناط��ق واس��عة 
يف مش��ال الع��راق وغرب��ه. ب��ات إنت��اج النف��ط م��ن أب��رز امل��وارد 

للتنظي��م. 
حس��ني خلي��ل تاج��ر م��ن مدين��ة ديرال��زور يتنق��ل ب��ني ينابي��ع 
النف��ط والتج��ار احمللي��ني يف مدين��ة اجلزي��رة والقامش��لي. يق��وم 
بش��راء النف��ط اخل��ام - الفي��ول - ث��م يبيع��ه إىل جت��ار حملي��ني 
يلج��ؤون إىل تكري��ره يدوي��اً ع��ن طري��ق احلراق��ات، أك��د خلي��ل 
»عندن��ا باملنطق��ة حوال��ي 100 حراق��ة تس��تهلك 5 أح��واض نف��ط، 
ويس��تخرج منه��ا برامي��ل م��ازوت وبنزي��ن وكاز ع��دا بقاي��ا الفي��ول 

ال��ذي يب��اع أيض��اً«. 
وع��ن عملي��ة الش��راء يق��ول خلي��ل »نق��وم بش��راء النف��ط اخل��ام م��ن 
اآلب��ار النفطي��ة ع��ن طري��ق جت��ار وس��طاء يش��رتونه م��ن الق��وات 
ال��ي تس��يطر عل��ى تل��ك اآلب��ار«، مضيف��ًا، »ث��م نق��وم برتوي��ج 
ه��ذه املش��تقات بع��د تكريره��ا إىل الس��وق احمللي��ة يف اجلزي��رة 
والقامش��لي وديري��ك وت��ل مت��ر وس��ري كاني��ه، يع��ي نص��دره إىل 

كل مناط��ق اجلزي��رة«.
م��ن جانب��ه كش��ف املهن��دس س��ليمان عب��اس وزي��ر النف��ط يف 
احلكوم��ة الس��ورية أن »اخلس��ائر املباش��رة ال��ي تتعل��ق بقيم��ة 
كمي��ات النف��ط والغ��از امله��دور واملس��روق والبن��ى التحتية واملنش��آت 
وخط��وط النق��ل واآللي��ات ال��ي تعرض��ت للنه��ب والتخري��ب، 
ج��راء أعم��ال العن��ف، بلغ��ت12.4 ملي��ار دوالر«. أم��ا اخلس��ائر 
غ��ر املباش��رة فتش��مل تأجي��ل إنت��اج )النف��ط( وف��وات منفعت��ه، 

والتنقي��ب ع��ن حق��ول جدي��دة.

استقصاء استقصاء

الش��غل، قب��ل كن��ت اش��تغل بالزراع��ة وتربي��ة 
الغن��م، ه��ال وبع��د غ��الء كل ش��يء اجن��رت 
اش��تغل ه��اي الش��غلة ألنه��ا ترحب��ي مص��اري 

كث��ر وتيس��رلي حال��ي«.
أم��ا جاس��م وه��و طال��ب جامع��ي يعم��ل مرافق��اً 
حلام��د، فب��دأ كالم��ه باملث��ل الش��عي الش��ائع 
»ش��و دفع��ك عامل��ر غ��ر إل��ي أم��ر من��ه«، معراً 
ع��ن مش��اعره الرافض��ة ملهنت��ه ال��ي حول��ت 
حيات��ه إىل س��واد بس��واد، »مص��رويف م��ا كان 
يكفي��ي وص��رت عاج��ز كم��ل دراس��ي هلي��ك 
ص��رت اش��تغل ه��ل العم��ل - قاص��داً احلراق��ة 
- وبع��رف متام��اً إن��و كله��ا أم��راض وت��ؤدي 

إىل خماط��ر حقيقي��ة«.
وق��ال حام��د صاح��ب احلراق��ة: »ننج��ر 
وأوق��ات  والتع��ب،  احل��ر  ش��دة  نتحم��ل 
نبق��ى لس��اعة متأخ��رة باللي��ل«، وع��ن أج��ور 
العامل��ني مع��ه أوض��ح أن »العام��ل حيص��ل 
عل��ى 2500 ل��رة وه��و دخ��ل جي��د مقارن��ة 

م��ع الوض��ع املعيش��ي الصع��ب«.
واحلراق��ة خ��زان مغل��ق ل��ه فتح��ه يف األعل��ى، 
يف��رغ الفي��ول وحي��رتق بإش��عال الن��ار حتت��ه، 
لتص��ل درج��ة احل��رارة إىل االنفج��ار، وأول 
م��ادة خت��رج ع��ن طري��ق األنب��وب األول ه��ي 

حراقات النفط في الجزيرة واألضرار الصحية واالقتصادية 
الناجمة عنها

كمال شيخو
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ويف تصري��ح صحف��ي لوكال��ة فران��س بري��س 
نش��ر بتاري��خ 2014/07/22، كش��ف وزي��ر 
النف��ط الس��وري »إن قيم��ة خس��ائر قط��اع النف��ط 
املباش��رة من��ذ ب��دء األزم��ة بلغ��ت 570 ملي��ار 
ل��رة س��ورية )3.5 ملي��ار دوالر( باإلضاف��ة 
إىل 459.2 تريلي��ون ل��رة س��ورية )17.9 

ملي��ار دوالر( خس��ائر غ��ر مباش��رة«.
وكش��ف املرص��د الس��وري حلق��وق اإلنس��ان أن 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية )داع��ش(، يبي��ع 
النف��ط اخل��ام إىل التج��ار، بس��عر 2000 ل��رة 
س��ورية للرمي��ل الواح��د، أي م��ا يع��ادل حن��و 
12 دوالراً أمريكي��ًا، وذل��ك بع��د س��يطرته 
عل��ى كام��ل حق��ول النف��ط، باس��تثناء آب��ار 

حق��ل ال��ورد النفط��ي يف ري��ف ديرال��زور«.
التنظي��م عل��ى  املرص��د »يش��رتط  وحبس��ب 
جت��ار النف��ط بي��ع برمي��ل النف��ط الواح��د بس��عر 
3000 ل��رة س��ورية، أي م��ا يع��ادل حن��و 
18 دوالرًا، وذل��ك يف حماول��ة لكس��ب التأيي��د 
الش��عي يف مناط��ق نف��وذه«، وذل��ك يف ظ��ل 
األزم��ة اإلنس��انية ال��ي يعيش��ها الش��عب 
الس��وري يف كل املناط��ق، وخصوص��اً يف مناط��ق 

س��يطرة »الدول��ة اإلس��المية«.
تطال الصحة والبيئة

طري��ق  ع��ن  يدوي��اً  النف��ط  تكري��ر  عملي��ة 
والبيئ��ة،  الصح��ة  عل��ى  تؤث��ر  احلراق��ات 
أخط��ر  أح��د  األطب��اء  حبس��ب  وستش��كل 

اآلف��ات يف غض��ون الس��نوات القليل��ة القادم��ة 
فيم��ا ل��و اس��تمرت عل��ى ه��ذا النح��و.

م��ن جانب��ه ي��رى الدكت��ور عب��د اجملي��د 
ص��ري، رئي��س هيئ��ة الصح��ة يف كانت��ون 
اجلزي��رة التاب��ع ل��إدارة الذاتي��ة، إن »اخلط��ة 
ه��ذه  م��ن  للح��د  اهليئ��ة  وضعته��ا  ال��ي 
الظاه��رة ستش��مل فق��ط املناط��ق اخلاضع��ة 
حت��ت س��يطرتنا، ألن هن��اك مناط��ق ال ت��زال 
التنظيم��ات املس��لحة كداع��ش تبس��ط نفوذه��ا 
عليه��ا«، ويش��رح أن اخلط��ة س��تجر العامل��ني 
يف ه��ذا اجمل��ال بالقي��ام بعملي��ات تكري��ر 
النف��ط اخل��ام ع��ن طري��ق حراق��ات كهربائي��ة، 
نطب��ق  مل  الف��رتة  ه��ذه  يف  »حن��ن  مضيف��اً 
اخلط��ة وذل��ك بس��بب وج��ود عوائ��ل فق��رة 
تعت��اش م��ن ه��ذه املهن��ة وال��ي طلب��ت من��ا 
أن نعطيه��م ف��رتة زمني��ة لك��ي حيول��وا عمله��م 
إىل احلراق��ات الكهربائي��ة، وق��د ق��ررت اهليئة 
اعطائه��م مهل��ة ش��هرين لوق��ف كاف��ة األعم��ال 

ال��ي تض��ر باملنطق��ة«.
وحي��ّذر أطب��اء املنطق��ة م��ن كارث��ة صحي��ة ق��د 
حتص��ل يف تل��ك املناط��ق نتيج��ة االس��تمرار يف 
تكري��ر النف��ط بالط��رق غ��ر املش��روعة والبدائي��ة 
وانتش��اره بش��كل كب��ر. مؤكدي��ن ض��رورة 
توعي��ة أهال��ي املنطق��ة م��ن املخاط��ر الناجت��ة 

ع��ن ه��ذا العم��ل.
وي��رى الدكت��ور داؤود أمح��د األخصائ��ي يف 

األم��راض الصدري��ة وال��ذي يس��تقبل كل ي��وم 
مريض��اً م��ن تأث��ر ه��ذه األدخن��ة عل��ى أق��ل 
تقدي��ر، ب��أن »األن��ف ذو وظيف��ة ترطي��ب 
وتنظي��ف لله��واء الداخ��ل إىل الرئت��ني ال ميكنه 
معاجل��ة ه��ذه األدخن��ة وبذل��ك تص��ل قط��رات 
الدخ��ان إىل األس��ناخ الرئوي��ة وبالتال��ي متن��ع 
غ��از النرتوج��ني واألوكس��جني م��ن الوص��ول 
إليه��ا«، ويضي��ف »س��كان املناط��ق البرتولي��ة 
ال يتأث��رون به��ا بش��كل مباش��ر لك��ّن التأث��ر 
األك��ر يك��ون عل��ى اإلنس��ان املري��ض أو املثب��ط 
مناعي��اً أواًل، وم��ن ث��ّم املدخ��ن، ث��ّم العام��ل يف 

اجمل��ال وس��كان املناط��ق القريب��ة«.
ويرج��ح املم��رض إبراهي��م عيس��ى ال��ذي يعم��ل 
يف مش��فى خ��اص يف مدين��ة قامش��لو أن »وج��ود 
ه��ذه احلراق��ات وبالكيفي��ة املوزع��ة عل��ى 
مس��احة 40 ك��م مرب��ع، وضم��ن ق��رى مأهول��ة 
بالس��كان، تتس��بب يف ض��رر صح��ي كب��ر 
لألطف��ال بش��كل خ��اص. حي��ث نس��تقبل 
يومي��اً ح��االت إس��عافية تتعل��ق بضي��ق تنف��س 
امل��دى  »عل��ى  أن��ه  ويس��تخلص  وتس��مم«، 
البعي��د س��يكون ه��ذا التل��وث س��بباً النتش��ار 
أن��واع م��ن الس��رطان يف املنطق��ة، ناهي��ك ع��ن 
أض��راره ال��ي س��تطال احملاصي��ل الزراعي��ة 
األغن��ام  س��يما  احليوان��ات  م��ن  والكث��ر 

واألبق��ار«.

مجتمع استقصاء

العنوس��ة«  داخ��ل اجملتم��ع ه��ي »ظاه��رة 
ال��ي تقي��د حركته��ا وذل��ك برس��م س��ياٍج 
م��ن اخلط��وط احلم��ر والصف��ر وكل األل��وان، 
ت��ارًة حبج��ة الدي��ن، وت��ارًة أخ��رى حبج��ة 
الع��ادات والتقالي��د البالي��ة. ه��ذه الظاه��رة 
اقرتن��ت مؤخ��راً باهلج��رة يف املناط��ق ذات 
الغالبي��ة الس��كانية الكردي��ة مش��ال ش��رقي 

س��وريا.
»هيف��رون« م��ن مدين��ة عام��ودا حتدث��ت ه��ي 
األخ��رى ع��ن جتربته��ا »عل��ى م��دار اث��ي 
عش��ر عام��اً تق��دم ل��ي الكث��ر م��ن الش��بان ومل 
أج��د الش��خص املناس��ب بينه��م ك��ي أكم��ل 
مع��ه بقي��ة حيات��ي، وبقي��ت هك��ذا حت��ى 
عم��ر الثالث��ة والثالث��ني، حينه��ا ب��دأ أهل��ي 
وحميط��ي م��ن األقرب��اء واألصدق��اء يضغط��ون 
عل��ي م��ن أج��ل ال��زواج قب��ل أن )يفوت��ي 
»هيف��رون«  القط��ار( عل��ى ح��د وصفه��م«، 
قالته��ا صراح��ًة أنه��ا كان��ت ترغ��ب بإكم��ال 
حياته��ا عل��ى ه��ذا النح��و، إال أنه��ا اضط��رت 
إىل ال��زواج أخ��راً والس��بب »للح��د م��ن ال��كالم 
الكث��ر والف��ارغ ال��ذي يتف��وه ب��ه بع��ض الن��اس 
الس��يما احملي��ط م��ن اجل��ران واألق��ارب ع��ن 
فت��اة بعم��ري يف جمتم��ع ك��ردي ش��به حماف��ظ 
وخوف��اً م��ن ش��بح م��ن العنوس��ة ال��ذي كان 
يطاردن��ي خفي��ة«، بعده��ا تزوج��ت »هيف��رون« 
م��ن ش��خص ال يكره��ا س��وى بس��نتني وكان��ت 

ختش��ى ع��دم التواف��ق مع��ه وال ت��زال تعي��ش 
ه��ذه احلال��ة، مضيف��ة »أطباعن��ا وأفكارن��ا 
خمتلف��ة وكن��ا نتجن��ب منغص��ات احلي��اة 
وحن��اول جاهدي��ن خل��ق حال��ة م��ن التفاه��م 
بأنه��ا  وتش��ر  لتع��ود  س��وية«،  والعي��ش 
»ال تنك��ر أنه��ا مل تك��ن ترغ��ب يف ال��زواج، 
ولك��ي اآلن اقن��ع نفس��ي، بأن��ه واق��ع عل��ي 
معايش��ته«، ش��يئاً فش��يئاً تش��عر »هيف��رون« 
أنه��ا س��عيدة م��ع زوجه��ا، الس��يما بع��د أن 
رزق��ت بطف��ل، إال أّن ش��بح الفش��ل واالنفص��ال 
ال ي��زال يطارده��ا فالعدي��د م��ن الزجي��ات الي 
تش��به حالته��ا كان��ت نتيجته��ا الط��الق عل��ى 

ح��د قوهل��ا.
اجملتم��ع الك��ردي عان��ى من أزم��ات اقتصادية 
كث��رة، أج��رت الكث��ر م��ن الش��باب عل��ى 
الع��زوف ع��ن ال��زواج، كالفق��ر وقل��ة أو غي��اب 
ف��رص العم��ل والظ��روف األمني��ة الصعب��ة، 
س��يما يف اآلون��ة األخ��رة، بع��د ان��دالع الث��ورة 
الس��ورية وتأثره��ا عل��ى املناط��ق الكردي��ة، كل 
ه��ذا زاد م��ن مأس��اوية املش��هد وتأثره الس��لي 
عل��ى اجملتم��ع الك��ردي وعالقات��ه االجتماعي��ة 
مب��ا فيه��ا ال��زواج، ب��ني فئ��ة الش��باب ال��ي 
بات��ت أم��ام حتدي��ات كب��رة، يف ظ��ل ال��رتدي 

االقتص��ادي واألم��ي واهلج��رة. 

»العنوسة« 
شبح خفي 

يطارد الفتيات 
الكرديات

روجني مصطفى

مل يك��ن قراره��ا الش��خصي أن تبق��ى عانس��اً. 
والتقالي��د  والع��ادات  واجملتم��ع  فاأله��ل 
أجروه��ا عل��ى البق��اء هك��ذا. مجيل��ة م��ن 
أفصح��ت  وال��ي  قامشلو/القامش��لي  مدين��ة 
عّم��ا بداخله��ا »ألول م��رة من��ذ س��نني طويل��ة«، 
حتدث��ت ع��ن قصته��ا »كن��ت أصغ��ر فت��اة يف 
عائل��ي املكون��ة م��ن أخت��ني ومخس��ة ش��باب، 
وعندم��ا تزوج��ْت أخت��اي اللت��ان تكران��ي 
س��نًا، بقي��ت لوح��دي يف املن��زل ُأع��ني أب��ي 
العاج��ز وأم��ي املريض��ة«، أخوته��ا أجروه��ا 
عل��ى ع��دم ال��زواج والبق��اء يف املن��زل لرعاي��ة 

أبويه��ا.
مجيل��ة تضي��ف »إخوت��ي املتزوج��ون رفض��وا 
رعاي��ة وال��دي يف منازهل��م، حبج��ة زوجاته��م 
وعل��ى البن��ت - أي أن��ا - خدم��ة الوالدي��ن يف 
منزهلم��ا الكب��ر«، عائل��ة مجيل��ة منعته��ا م��ن 
ال��زواج، وكان��وا يط��ردون أي عري��س يتق��دم 
هل��ا، حت��ى أصبح��ت تعان��ي م��ن العنوس��ة 
ال��ي جعلته��ا تعي��ش يف وح��دة حي��ث ال زوج 
يؤنس��ها وال ول��د يواس��يها، ت��ردف مجيل��ة 
»بع��د وف��اة أم��ي وأب��ي أش��عر بوح��دة قاتل��ة، 
العائلي��ة  التقالي��د  ضحي��ة  كن��ت  وكأن��ي 
والع��ادات، ب��ات عم��ري واح��د ومخس��ني 
س��نة� وال زل��ت أح��نُّ ألي��ام الش��باب، وأمتن��ى 

ل��و كن��ت متزوج��ة ول��دي أطف��ال«.
إن إح��دى الظواه��ر ال��ي تعي��ق حري��ة امل��رأة 
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شارع شارع

الواقع الصحي في الجزيرة
»غياب التوثيق الحقيقي لتداعيات التدهور واالنزالق«

سوز حج يونس

البعي��دة  الرقع��ة  تل��ك  اجلزي��رة  منطق��ة 
املس��تلقية عل��ى الزاوي��ة الش��مالية الش��رقية م��ن 
س��وريا. املهّمش��ة حبك��م اجلغرافي��ا وبعده��ا 
الشاس��ع ع��ن العاصم��ة، وال��ي تتب��ع فيه��ا 
احلكوم��ة سياس��ة املركزية. واملهّمش��ة ألس��باب 
أخ��رى هل��ا عالق��ة بدميوغرافي��ا املنطق��ة، كون 
القاطن��ني فيه��ا ه��م يف منظ��ور ح��زب البع��ث 
ذي التوج��ه القوم��ي الش��وفيي مواطن��ني م��ن 
الدرج��ة الثاني��ة. ف��كان اإلهم��ال اخلدم��ي 
والصح��ي واإلقتص��ادي والثق��ايف م��ن نصي��ِب 
ه��ذه املنطق��ة بامتي��از، كإج��راء اح��رتازي 
م��ن قب��ل احلكوم��ة املركزي��ة ت��ارة، وكإج��راء 
عقاب��ي حب��ق س��كان ه��ذه املنطق��ة ال��ي متت��از 
بتنوعه��ا العرق��ي واحلض��اري ت��ارة أخ��رى. 
م��ع بداي��ة األزم��ة ال��ي تعص��ف بالب��الد، 
كان��ت منطق��ة اجلزي��رة أوىل املناط��ق ال��ي 
تأث��رت خدمي��اً وصحيًا، فأمس��ت املستش��فيات 

اهلزيل��ة أص��اًل مبعداته��ا وخراته��ا، مفتق��رة 
ألبس��ط األساس��يات الطبي��ة، وظه��ر النق��ص 
احل��اد يف كث��ر م��ن أن��واع األدوي��ة. والي��وم 
وبع��د م��رور ث��الث س��نوات م��ن عم��ر ه��ذه 
األزم��ة، جن��ُد أّن األم��ور تس��ر إىل األس��وأ، 
فمث��اًل وقب��ل أي��ام قليل��ة ُصع��ق أهال��ي مدين��ة 
احلس��كة حبادث��ة وف��اة الس��يدة »حن��ان دل��و« 
وه��ي مدي��رة مدرس��ة ثانوي��ة يف الثالثيني��ات 
م��ن عمره��ا أجري��ت هل��ا عملي��ة قيصري��ة، 
وكان��ت حباج��ة لل��دم، فقدم��وا هل��ا كي��س دم 
م��ن بن��ك الت��رع يف املدين��ة، ولكّنه��ا توفي��ت 
إّب��ان ذل��ك، ألّن��ه تب��نَي أّن ال��دَم ال��ذي ُأعط��ي 
هل��ا كان فاس��دًا!. كان م��ن املف��روض أن يك��ون 
ه��ذا ال��دم وس��يلة إلنق��اذ احلي��اة ال وس��يلة 
للم��وت، وكان واجب��اً أن يك��ون ذل��ك ال��دم 
حمفوظ��اً يف حافظ��ات خمصص��ة، وأْن جُت��رى 
علي��ه  وت��دّون  الالزم��ة  الفحوص��ات  علي��ه 

كام��ل البيان��ات م��ن حي��ث تاري��خ الت��رع، 
والش��خص املت��رع ب��ه، وأن يت��مَّ التأّك��د م��ن 
خل��ّوه م��ن األم��راض وم��ا إىل ذل��ك. وم��ذ ذاك 
ف��إن كث��راً م��ن أهال��ي املنطق��ة يتداول��ون 
أّن��ه إن مل مت��ْت برص��اص  نكت��ة مفاده��ا 
طائ��ش فس��تموت عل��ى أس��رة أح��د املش��ايف.
وم��ع البح��ث ع��ن حقيق��ة م��ا ج��رى، رف��ض 
الوط��ي  املش��فى  رئي��س أح��د األقس��ام يف 
باحلس��كة، التعلي��ق ع��ن املوض��وع، واعت��ر أن 
ه��ذا م��ن »أس��رار املش��فى ال��ي ال جي��وز الب��وح 
به��ا«، أض��ف إىل ذل��ك، خوف��ه م��ن أن ُيس��رح 

م��ن عمل��ه. 
مم��ا ال ش��ّك في��ه أّن موض��وع الصح��ة والغ��ذاء 
واخلدم��ات مرتاب��ط ومتداخ��ل بق��وة، بع��د 
حت��ّول الكث��ر م��ن املنتج��ات إىل خط��ر كب��ر 
عل��ى الصح��ة، وخاص��ة منتج��ات اللح��وم. 
الصح��ة  جم��ال  يف  عامل��ون  أّك��د  حي��ُث 

احليواني��ة ومؤسس��ة التموي��ن املش��لولة أص��اًل: 
أّن »أغل��َب ه��ذه املنتج��ات - س��واء ذات 
املص��در الداخل��ي، أو تل��ك اآلتي��ة ع��ر احلدود 
- ُتعت��ُر خارج��ًة ع��ن الرقاب��ة الصحي��ة، 
والتمويني��ة وبنس��بة 85 %«، فيكف��ي أْن تعرَف 
مث��اًل، أنَّ املس��لَخ مْل ُيعّق��م باملبي��دات الالزم��ة 
خ��الل الس��نتني األخرت��ني، فب��ات بذل��َك 
مص��دراً لكث��ر م��ن األم��راض. وه��ذه األم��ور 
غ��ر خافي��ة عل��ى أح��د فاجلمي��ع يع��رف أن 
ال فحوص��ات جُت��رى عل��ى اللح��م املذب��وح ال 
فيم��ا خي��صُّ م��رض )احلّم��ى املالطي��ة( ال��ذي 
ع��ن  لإنس��ان  وينتق��ل  املاش��ية،  يصي��ب 
طري��ق اس��تهالك اللح��م املص��اب، وال فيم��ا 
خي��صُّ الفحوص��ات املتعلّق��ة خبل��وِّ اللح��ِم م��ن 
الدي��دان وحويصالته��ا وغره��ا م��ن األم��راض. 
وه��ذا م��ا ال ينفي��ه أح��د العامل��ني يف دائ��رة 

الصح��ة احليواني��ة.
ال��ي  اجملّم��دة  اللح��وم  ُمنتج��اُت  أّم��ا 
انتش��رت مؤخ��راً وبش��كٍل كب��ٍر يف املنطق��ة 
قادم��ة م��ن دول اجل��وار، فكان��ت يف ح��االت 
كث��رة فاس��دة وتس��ببت بالكث��ر م��ن ح��االت 
التس��ّمم، ومؤخ��راً مت إت��الف م��ا يق��ارب م��ن 
2000 وح��دة ف��روج جمّم��د يف مدين��ة قامش��لو/
القامش��لي لكونه��ا فاس��دة. وُس��ّجلت كذل��ك 
ح��االت ملنتج��ات مث��ل املعلب��ات وحلي��ب 
األطف��ال منتهي��ة الصالحي��ة، ُتع��رض للبي��ع 
دون أي��ة رقاب��ة. كم��ا أّن تقاع��َس البلدي��ات 
التابع��ة للنظ��ام يف أداء وظيفته��ا أّث��ر وبش��كٍل 
س��لي عل��ى الصح��ة العام��ة. فأك��وام القمام��ة 
وأع��داد الذب��اب املتزاي��د وم��ا رافقه��ا م��ن 
انتش��ار األم��راض واألوبئ��ة أّدى إىل انتش��ار 
األم��راض. فعل��ى األق��ل ُس��جّلت يف الع��ام 
ب������ )حب��ة  مل��ا يس��مى  الفائ��ت ح��االت 
حل��ب( أو اللش��مانيا يف منطق��ة اجلزي��رة وال��ي 
تس��ّببها ذباب��ة تنش��ط يف املس��تنقعات وأك��وام 

القمام��ة.
أيض��ًا، م��ن األم��ور اهلام��ة ال��ي أّث��رت عل��ى 
الصح��ة والبيئ��ة مع��ًا، وكان الفت��اً وبش��كل 
كب��ر خ��الل األزم��ة، مس��ألة الوق��ود املك��ّرر 
بط��رق بدائي��ة باس��تخدام احلراق��ات )عب��ارة 
ع��ن مص��اِف بدائي��ة( وغره��ا. ف��ازدادت 
واحلنج��رة  الع��ني  يف  احلساس��ية  ح��االت 
واألن��ف م��ن ج��راء استنش��اق دخ��ان مول��دات 
الكهرب��اء. وذك��ر مرك��ز »روج حلماي��ة البيئ��ة« 

يق��ّل ع��ن  »م��ا ال  أّن  الس��نوي  تقري��ره  يف 
40000 مولّ��دة تعم��ل يف امل��دن واألري��اف 
يف منطق��ة اجلزي��رة«. كم��ا ظه��رت ح��االت 
فص��ل  خ��الل  وخاص��ة  مأس��اوية  اختن��اق 
الش��تاء، حي��ث ُس��ّجلت حادث��ة مأس��اوية 
الختن��اق ثالث��ة أف��راد م��ن عائل��ة واح��دة يف 
مدين��ة احلس��كة بدخ��ان مولّ��د كان موضوع��اً 
ضم��ن املن��زل. إضاف��ة إىل عدي��د احل��االت م��ن 
س��رطان اجلل��د دون وج��ود احصائي��ات دقيق��ة 

للمتضرري��ن احلقيقي��ني. 
املهن��دس إبراهي��م ح��ج يون��س املخت��ص يف 
جم��ال الث��روة البرتولي��ة يؤك��د أّن »التكري��ر 
البدائ��ي للب��رتول ُيبق��ي عل��ى م��ا ُيق��ارب م��ن 
ثالث��ة آالف م��ادة مسي��ة ومش��ّعة يف الوق��ود 
املس��تعمل، ويك��ون عرض��ة لالنفج��ار نتيج��ة 
لرتاك��م الغ��ازات املرافق��ة ل��ه، وه��ذا م��ا يؤث��ر 
ب��دوره عل��ى صح��ة اإلنس��ان وبش��كل كب��ر«.
يض��اف إىل ل��ك ذل��ك، مس��ألة املي��اه وش��ّحها 
م��ن جه��ة وتأثره��ا عل��ى النظاف��ة العام��ة 
وال��ي أث��رت س��لباً عل��ى الواق��ع الصح��ي يف 
املنطق��ة. فس��جلت م��دارس مدين��ة احلس��كة 
ح��االت م��ن اإلصاب��ة بالقم��ل ب��ني أطف��ال 
العدي��د م��ن امل��دارس يف املدين��ة. كم��ا حت��ول 
امل��اء نفس��ه إىل وس��يلة لنق��ل العدي��د م��ن 
األم��راض، إذا مل تراع��ى في��ه ش��روط التعقي��م 
الضروري��ة. وكث��راً م��ا ُتث��ار خم��اوف ح��ول 
تعقي��م املي��اه يف احملط��ة اخلاص��ة باملدين��ة، 
وه��ذا م��ا دف��ع ع��دد م��ن املنظم��ات املدني��ة 
إلع��الن حال��ة الط��وارئ فيم��ا خي��ص نس��بة 
الكل��ور املس��تخدم يف تعقي��م املي��اه. وأك��دت 
أكث��ر م��ن م��رة ع��ن نف��اد ه��ذه امل��ادة، وع��دم 
ج��واز اس��تخدام ه��ذه املي��اه لألطف��ال، كونه��ا 

غ��ر معقم��ة بش��كل كام��ل.
النق��ص احل��اد يف األدوي��ة كان م��ن األم��ور 
الالفت��ة أيض��اً خ��الل األزم��ة، لتنش��ط م��ع 
ذل��ك، حرك��ة إدخ��ال ال��دواء ع��ر احل��دود 
دون التدقي��ق عل��ى أم��ور متعلق��ة بانته��اء 
صالحي��ة ال��دواء، أو كون��ه دواءاً بدي��اًل خمتلفاً 
م��ن حي��ث تركي��ز امل��ادة الفّعال��ة، ع��ن ال��دواء 
الوط��ي ال��ذي اعت��اد املري��ض تناول��ه. وه��ذا 
خل��ق كث��راً م��ن التبع��ات الصحي��ة عل��ى 

املرض��ى.
 Heyva( منظم��ة اهل��الل األمح��ر الك��ردي
غ��ر  املنظم��ات  م��ن   )Kurd  A  Sor

احلكومي��ة ال��ي كان نش��اطها الفت��اً خ��الل 
أزم��ة نق��ص ال��دواء وحلي��ب األطف��ال. ويف 
زي��ارة إىل أح��د فروعه��ا أّك��د عب��د العزي��ز 
م��ع  العامل��ني  املخري��ني  أح��د  خل��ف، 
املنظم��ة: أّن »النق��َص احل��اد يف األدوي��ة ظه��ر 
بدرج��ة كب��رة فيم��ا خي��ّص أدوي��ة الس��رطان، 
ث��م أدوي��ة أم��راض القل��ب والس��كري«. مؤك��داً 
أن »املنظم��ة تعم��ل عل��ى تأمينه��ا م��ن خ��الل 
املس��اعدات الدولي��ة ال��ي غالب��اً م��ا تتأخ��ر 
كث��راً«. مش��راً إىل أن��ه »ل��و جت��اوزت امل��دة 
ش��هراً واح��داً نق��وم بإرج��اع الش��حنة كامل��ة«. 
ولكّن��ه يف نف��س الوق��ت ال ينف��ي »وج��ود أدوية 
تدخ��ل بط��رق غ��ر نظامي��ة وتتعل��ق بضمائ��ر 
التج��ار والسماس��رة، خاص��ة وأّن املناط��ق ال��ي 
جت��ري فيه��ا احل��روب والنزاع��ات املس��لحة 
خمتل��ف  لتصري��ف  جي��دة  س��وقاً  تك��ون 

املنتج��ات منتهي��ة الصالحي��ة«. 
يعت��ر الواق��َع الصح��ّي يف منطق��ة اجلزي��رة 
واقع��اً صعب��ًا، ب��ل حّت��ى مأس��اويًا، وم��ا يزي��د 
م��ن ه��ذه املأس��اوية ه��و اإلهم��ال ال��ذي كان 
يطاهل��ا أساس��اً ألس��باب سياس��ية، إىل جان��ب 
اإلهم��ال املتعلّ��ق بظ��روف الب��الد عام��ة، وه��ذا 
م��ا يدف��ع باألم��ر إىل عتب��ة اخلط��ر. خاص��ة 
يف ظ��ّل غي��اب توثي��ق حقيق��ي ومس��ح ش��امل 
تداعي��ات خمتل��ف  عل��ى  املرتتب��ة  لآلث��ار 
تده��ور  إىل  وت��ؤدي  أّدت  ال��ي  األس��باب 

الواق��ع الصح��ي يف املنطق��ة. 
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- أي��ن تكم��ن الث��ورة يف وج��دان املثق��ف، 
وه��ل مل��رياث الث��ورات العنف��ي نت��اج مجال��ي 
أو رؤي��وي ميك��ن للمثق��ف أن يدع��م  ب��ه أي 

حت��ول يف مس��ار الثقاف��ة والفك��ر؟
أعتق��د ب��أن الث��ورة ال متث��ل قيم��ة بعينه��ا لدى 
املثق��ف ال��ذي ت��دّرب م��راراً عل��ى الث��ورات 
الش��عورية املمت��دة من��ذ فج��ر التاري��خ حت��ى 
اآلن، مبعن��ى آخ��ر املثق��ف ال حيي��ى الث��ورة 
بذاته��ا بق��در م��ا حيياه��ا كم��ا كان يراه��ا ه��و 
م��ن قب��ل، أي رؤيت��ه املس��بقة ع��ن الث��ورة. 
وعل��ى ض��وء ذل��ك ميكنن��ا الق��ول؛ ب��أن املثق��ف 
ه��و أكث��ر الن��اس تعنت��اً لالس��تجابة للث��ورة 
الناش��ئة. وم��ن ناحي��ة أخ��رى لي��س يف س��وريا 
ع��دٌد كاٍف م��ن املثقف��ني األحي��اء، املثقف��ني 
الفعلي��ني، وحت��ى ه��ؤالء القلّ��ة تش��تتوا ب��ني 
أنانياته��م الثقافي��ة وب��ني م��ا تقدم��ه منظوم��ة 
الث��ورة ب��كل تش��عباتها الفكري��ة والسياس��ية، 
فمث��اًل أدوني��س وس��ليم ب��ركات، أدوني��س 
أب��دى رأي��ه من��ذ بداي��ة الث��ورة وتنب��أ مبص��ر 
الث��ورة قب��ل أن تب��دأ، رؤيت��ه كان��ت ق��راءة 
فكري��ة متام��ًا، وكان منطقي��اً يف معظ��م م��ا قال��ه 
حت��ى اآلن، وك��ردة فع��ل عل��ى أدوني��س ظه��ر 
املثقف��ون اآلخ��رون، املثقف��ون الصغ��ار، كض��ٍد 
لرؤي��ة أدوني��س، وحت��ى اآلن ه��ؤالء الصغ��ار 
»العل��وي«،  أدوني��س  مبهامج��ة  مس��تمرون 
املش��اهد  موق��ف  ه��و  أدوني��س  موق��ف 
أن  أي  فيه��ا،  املش��ارك  ولي��س  لألح��داث 
أدوني��س بتكوين��ه الثق��ايف املعق��د ل��ن يتدخ��ل 
يف أي ث��ورة س��واء خرج��ت م��ن اجلام��ع أو 
م��ن وول س��رتيت، وس��يبدي رأي��ه يف كالهم��ا 
ب��كل ه��دوء وال حيت��اج إىل انفع��ال كث��ر حت��ى 
يب��دي رأي��ه يف أّي ش��يء، ألن��ه ش��خص عرف 

احلري��ة بأش��كاهلا الواس��عة وال ميك��ن ألي ث��ورة أن متنح��ه املزي��د!.
أّم��ا س��ليم ب��ركات؛ ه��و الواجه��ة األخ��رى للمثق��ف الس��وري ال��ذي ت��درب عل��ى 
مش��اكل غ��ره أكث��ر م��ن مش��اكله، ويف بضع��ة مق��االت نش��رها خبص��وص الوض��ع 
الس��وري، كان مهتم��اً حب��زب اهلل أكث��ر م��ن أي ش��يء آخ��ر وكأن��ه يعي��ش يف لبن��ان 
اآلن!، وعل��ى ش��اكلة س��ليم وأدوني��س إمن��ا ُيرت��ب املثقف��ون الكب��ار انتماءاته��م للث��ورة، 
ومنه��م م��ن حت��ول م��ن مثق��ف إىل مراس��ل لألح��داث ونس��ي دوره ب��ني اجلمه��رات 

كلي��اً.
وفيم��ا يتعل��ق مب��راث الث��ورة العنف��ي، فه��و بالتأكي��د ذخ��رة حي��ة ل��كل املش��اريع 
القادم��ة األدبي��ة والفني��ة منه��ا، والسياس��ية والفكري��ة، فه��ذا التش��تت ال��ذي حيص��ل 
يوم��اً بع��د ي��وم يف مس��ار الث��ورة إمن��ا يه��دم رؤي��ة مجالي��ة كان��ت موج��ودة قب��ل ث��الث 
س��نوات، ويؤس��س يف الوق��ت نفس��ه لرؤي��ة مجالي��ة أخ��رى أال وه��ي االلتف��اف إىل 
األج��زاء والتفاصي��ل ورفعه��ا م��ن حت��ت ركام ال��رؤى الش��مولية اجلميل��ة!، ودعمه��ا 
بإضاف��ات فكري��ة وسياس��ية جدي��دة. ع��ادة م��ا ينت��ج العن��ف، الحق��ًا، رؤى جدي��دة 
أكث��ر نق��اًء، وكمث��ال ميكنن��ا التح��دث عم��ا انتجت��ه احل��رب العاملي��ة الثاني��ة م��ن 
تغ��رات يف ع��امل الف��ن واألدب والفك��ر والسياس��ة وكأن احلي��اة مل تك��ن قب��ل احل��رب 
العاملي��ة. أن��ا متفائ��ل ب��أن هن��اك طاق��ات كب��رة س��تظهر يف س��وريا ج��راء ه��ذا 
العن��ف الرهي��ب املرتك��ب م��ن كل اجله��ات؛ انطالق��ا م��ن دع��وات سياس��ية وفكري��ة 

حوار مع الكاتب 
ريدي مشو

متباين��ة، لك��ي لس��ت متفائ��اًل يف الوق��ت 
نفس��ه مبس��تقبل س��وريا السياس��ي كدول��ة يف 

الس��نوات القادم��ة.
- كون��ك ول��دت يف بيئ��ة يس��ودها التن��وع 
القوم��ي والدي��ي والثق��ايف وعش��ت يف أكث��ر 
م��ن مدين��ة س��ورّية، تق��وم اآلن بتدريب��ات 
ه��ل  الس��لم،  وثقاف��ة  النزاع��ات  ف��ض  يف 
هن��اك م��ا يع��ّول علي��ه يف اجله��ود املبذول��ة 
لرتس��يخ الس��لم األهل��ي والتعاي��ش، أم أن 
ص��ريورة األح��داث تف��رض أكث��ر مم��ا تصب��و 

إلي��ه؟
إن كن��ا س��نتكلم عّم��ا س��بق م��ن س��لٍم مف��روض 
عل��ى التي��ارات القومي��ة والدينية، وأن��ه ينبغي 
لن��ا الرج��وع إىل تل��ك احلال��ة فنح��ن واهم��ني 
لدرج��ة كب��رة، فل��م يك��ن هن��اك س��لٌم مبعن��ى 
الكلم��ة ب��ني تش��كيالت اجملتم��ع بش��كلها 
الواع��ي والراق��ي فكري��ًا، ولي��س هن��اك معن��ى 

لس��لٍم مف��روض، ول��و أنه��ا خط��وة ضروري��ة 
للس��عي حن��و تش��كيل العق��د االجتماع��ي، 
لك��ن اس��تمرار حال��ة الف��رض إمن��ا ه��و ضم��ان 
أكي��د بع��دم خل��ق ذاك العق��د، وأنن��ا فق��ط 
حناف��ظ عل��ى قنبل��ة موقوت��ة للتفج��ر حس��ب 
الطل��ب. حينم��ا نتح��دث ع��ن الس��لم يف ه��ذه 
املرحل��ة فإنن��ا بذل��ك حن��اول إلغ��اء انفج��ار 
كام��ن ق��د حي��دث يف املنطق��ة لي��س فق��ط يف 
القامش��لي ب��ل يف كام��ل امل��دن الس��ورية وب��ني 
كاف��ة الش��رائح، فحينم��ا كن��ت يف حل��ب كان 
أصدقائ��ي م��ن إدل��ب وحل��ب يتكلم��ون بغي��ظ 
ع��ن العلوي��ني وكي��ف أنه��م س��ينالون منه��م 
يف وق��ٍت الح��ق، ومل يكون��وا يتحدث��ون ع��ن 
النظ��ام بذات��ه، ب��ل ع��ن العلوي��ني وكن��ت 
يك��ن  ومل  ديني��اً  كان  دافعه��م  أن  أع��رف 
سياس��يًا، وكذل��ك يف الش��ام، مبعن��ى آخ��ر كان 
الن��اس جاه��زون ملث��ل هك��ذا ث��ورة بطابعه��ا 

الدي��ي أكث��ر م��ن ث��ورة سياس��ية ذات أه��داف 
حم��ددة، وعل��ى ض��وء ه��ذا كي��ف ميكنن��ا أن 
ندع��م ثقاف��ة الس��لم األهل��ي والتعاي��ش؟؟. م��ن 
خ��الل  الورش��ات ال��ي أقمته��ا وج��دت أن 
ه��ذه اجله��ود ال ميكنه��ا الصم��ود يف وج��ه 
ه��ذا الض��خ الفك��ري - العس��كري املتصاع��د 
بص��ورة مرعب��ة كل ي��وم، لك��ي وم��ع ذل��ك 
به��ذه  متأث��ر  بذات��ي  أن��ا  متأك��د، كون��ي 
الثقاف��ة وأس��عى يف ش��عابها، أن��ه والب��ّد أن 
يتواج��د مئ��ات م��ن الفتي��ات والش��باب مم��ن 
ميكنه��م أن حيدث��وا فرق��اً كب��راً عل��ى أرض 
الواق��ع م��ن خ��الل أقالمه��م أو فعالياته��م 
امليداني��ة م��ن مح��الت أو ورش��ات يف أماك��ن 
خمتلف��ة، ول��و أنن��ا، أي م��ن يتخ��ذون ه��ذا 
اجلان��ب النضال��ي، ق��د ال نس��تطيع الوق��وف 
يف وج��ه أم��راء احل��رب اخلّري��ن منه��م أو 
األش��رار، واعتق��د أن دور ثقاف��ة الس��لم األهل��ي 
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القدي��م. ينبغ��ي أن حت��دث تغ��رات كب��رة 
م��ا ب��ني األط��راف الكردي��ة، وإال ل��ن ي��رى 
الك��رد الن��ور لف��رتة طويل��ة، ول��و كان��وا يقف��ون 
أم��ام ش��بابيك مفتوح��ة عل��ى اتس��اعها، ه��ذا 

امتح��ان ب��كل تأكي��د.

»متش��اركون«  ملش��روع  أضفت��ه  ال��ذي  م��ا 
السياس��ية  املش��اركة  لدع��م  اهل��ادف 
واالجتماعي��ة للم��رأة، وم��ا ال��ذي أضاف��ه 

مش��و؟ لري��دي  املش��روع 
اعتق��د أن��ي أضف��ت رؤي��ة جدي��دة ح��ول 
البع��د  ع��ن  وختلي��ت  التدري��ب،  طريق��ة 
النظ��ري واملع��ريف ال��ذي ترك��ز علي��ه الورش��ات 
ع��ادة، أي برأي��ي أن متك��ني امل��رأة يب��دأ 
عندم��ا تعلمه��ا كي��ف تق��رأ واقعه��ا وكي��ف 
بطريق��ة  مش��اكلها  م��ع  وتتعام��ل  حتل��ل 
األم��ر  كان  التنظ��ر،  ع��ن  بعي��داً  عملي��ة 
متعب��اً بالتأكي��د، فاملتدرب��ون ق��د تع��ودوا عل��ى 
امل��درب ال��ذي يعطيه��م جمموع��ة نصائ��ح 
وبض��ع معلوم��ات، لك��ي خ��الل الورش��ات 
جعل��ت م��ن كل مت��درب مدرب��اً وف��ق معلومات��ه 
ووعي��ه مبش��كلته ومل أض��ف إىل ذل��ك إال بض��ع 
الصحي��ح  الطري��ق  يف  ليس��روا  توجهي��ات 
حتلي��ال ومعاجل��ة، والنتيج��ة كان��ت جي��دة 
ج��داً برأي��ي فيم��ا يتعل��ق مبخرج��ات الورش��ة 

وطريق��ة معاجلته��م هل��ا.
وبالنس��بة لتأث��ري مبش��روع متش��اركون فه��و 
متش��عب، بداية كان وجود الرجال يف الورش��ة 
أم��راً ملفت��ًا، وكي��ف أن وجوده��م كان جوهري��اً 
يف إدارة الورش��ة إىل جان��ب امل��رأة. ج��زٌء آخ��ر 
م��ن تأث��ري متعل��ق باحلال��ة املعرفي��ة، إذ 
اندفع��ت لق��راءة اجملتم��ع بش��كل أكث��ر دق��ة 
وحتليل��ه بش��كل أكادمي��ي أكث��ر، واجلان��ب 
اآلخ��ر متعل��ق بالثق��ة، فمن��ذ الورش��ات األوىل 
أحسس��ت بأن��ه ميكن��ي أن أضي��ف ش��يئاً إىل 
حي��اة اآلخري��ن ومل أع��د أق��ول ب��أن ص��وت 
الرص��اص أو األم��وال أق��وى م��ن أي ص��وت 
آخ��ر، ووج��دت أهمي��ة وج��ودي يف ه��ذه 
املرحل��ة يف مدين��ي ألتعام��ل جم��دداً وبثق��ة 
أك��ر م��ن ذي قب��ل م��ع س��اكنيها م��ن الك��رد 
واألرم��ن،  واآلش��وريني  والس��ريان  والع��رب 
ألن��ه يوج��د عل��ى ال��دوام م��ن ميكنه��م أن 
حيدث��وا الف��رق عل��ى األرض، وه��ذا اعتق��اد 

ب��دأت اكتس��به يوم��ا بع��د ي��وم.

لف��رض قيم��ة فني��ة جدي��دة عل��ى الس��احة 
الثوري��ة الفني��ة، وه��ذا ه��و مش��روعي احلال��ي.

إىل أي��ن يأخذن��ا احلدي��ث ح��ني ُيذك��ر اس��م 
كوبان��ي ال��ي حتول��ت م��ن مدين��ة صغ��رية 
ومهمش��ة إىل أكث��ر األمس��اء املطروق��ة حالي��اً 
السياس��ية  والتحلي��الت  اإلع��الم  ضم��ن 

والعس��كرية؟
ُيذكرن��ي م��ا حي��دث يف كوبان��ي بأحاديث��ي يف 
بداي��ة الث��ورة، حينم��ا كن��ت أق��ول ألصدقائ��ي 
م��ن الك��رد والع��رب عل��ى ح��د س��واء، ب��أن 
يف  ب��ارزاً  دوراً  س��يلعبون  س��وريا  الك��رد يف 
اس��تقرار س��وريا كم��ا ك��رد الع��راق، وأن الدع��م 
الدول��ي الفعل��ي س��يكون إىل جان��ب الك��رد 
أواًل، وكان��وا يس��خرون م��ن كالم��ي ك��ون 
الك��رد متهادن��ني م��ع النظ��ام الس��وري حل��د 
كب��ر، والتح��رك الدول��ي حالي��اً مل حيص��ل 
ض��د داع��ش إال عندم��ا ُه��دد أم��ن إقلي��م 
كردس��تان، واآلن كوبان��ي تتص��در العناوي��ن 
مجعي��ًا، بع��ض ه��ذا التضخي��م كان س��لبياً إذ 
قام��ت ب��ه تركي��ا بداي��ة، والتضخي��م اآلخ��ر 
ق��ام ب��ه بع��ض الناش��طني الس��وريني مم��ن بق��وا 
مندهش��ني م��ن ه��ذا التهاف��ت الدول��ي عل��ى 
كوبان��ي، وكي��ف إن م��ا حيص��ل يف كوبان��ي، 
ال��دم  حب��ر  يف  ش��عرة  إال  لي��س  برأيه��م، 
الس��وري، ومل يس��تطيعوا أن ي��روا فيه��ا مدين��ة 
س��ورّية تنق��ذ!، والدعاي��ة اإلجيابي��ة قام��ت 
واحمللل��ني  األوروبي��ة  ال��دول  بع��ض  به��ا 
السياس��يني والعس��كرين حينم��ا وج��دوا يف 
تق��دم داع��ش حن��و كوبان��ي به��ذه الشراس��ة 
نقط��ة انعط��اف يف ح��روب داع��ش وعليه��م 
الرتكي��ز عل��ى ذل��ك إىل أبع��د ح��د، لك��ن وبكل 
املقايي��س مل تك��ن كوبان��ي لتك��ون ل��وال أنه��ا 
مدين��ة كردي��ة وك��ون املقاتل��ني فيه��ا معظمه��م 
م��ن الك��رد، ه��ذا ه��و التوج��ه الدول��ي ش��ئنا أم 
أبين��ا يف ه��ذه املرحل��ة. لك��ن لألس��ف وم��ع كل 
ه��ذا التهاف��ت الدول��ي ح��ول الش��أن الك��ردي، 
جت��د الك��رد حياول��ون أن يفتح��وا قن��وات 
م��ع اجلمي��ع ويهمل��ون احلال��ة الكردي��ة، وال 
ي��زال مب��دأ اخليان��ة أو االس��تهانة ه��و األق��وى 
عل��ى املس��توى الك��ردي، وكوبان��ي س��تكون 
امتحان��اً للك��رد قب��ل أن تك��ون امتحان��اً لل��دول 
الك��رى، وم��ا حي��دث م��ن انكس��ار يف كوبان��ي 
ه��و لي��س إال م��ّداً لالنكس��ار واالنقس��ام الكردي 

س��تكون فعال��ة يف مرحل��ة الحق��ة حينم��ا 
تتوق��ف جبه��ات القت��ال الواس��عة وتنحص��ر 
يف ب��ؤر ضيق��ة، وللوص��ول إىل تل��ك املرحل��ة 
ينبغ��ي االس��تعداد لذل��ك وجتهي��ز ش��رحية 
ش��بابية ناش��طة يف ه��ذه اجمل��ال، حينه��ا 
س��تكون لدين��ا حربن��ا العادل��ة م��ع متط��ريف 

الفك��ر العس��كري - السياس��ي.

- كع��ازف وملح��ن، أي��ن تتموض��ع املوس��يقا 
يف ظ��ل كل ه��ذا ال��دم واهلي��اج وال��ركام ؟

اجل��واب ق��د يك��ون ه��و الس��ؤال نفس��ه، ك��ون 
واهلي��اج  ال��دم  تتموض��ع يف ظ��ل  املوس��يقا 
وال��ركام يف الوق��ت احلال��ي، يف بداي��ة الث��ورة 
ق��دم الس��وريون مث��ااًل صارخ��اً لروع��ة ثورته��م 
الس��لمية م��ن خ��الل األغان��ي الفلكلوري��ة ال��ي 
غ��روا مضمونه��ا لتتح��ول إىل أغني��ة ذات 
مضم��ون ث��وري مقب��ول م��ن كاف��ة الش��رائح، 
لك��ن وبع��د ف��رتة قص��رة وحينم��ا أخ��ذ النظ��ام 
يقت��ل املتظاهري��ن، انقلب��ت املضامني إىل ش��تائم 
واس��تمر  وغ��ر حمتش��مة  وكلم��ات الذع��ة 
صع��ود ه��ذه األغان��ي حل��ٍد كب��ر. وكتأكي��د 
ألهمي��ة األغني��ة ميكن��ي أن أذك��ر بأن��ه يف 
ورش��اتي ال��ي أقمته��ا يف تركي��ا، كان بع��ض 
الناش��طني املدني��ني يغن��ون أغني��ات تابع��ة 
لداع��ش )تنظي��م الدول��ة اإلس��المية( أو جبه��ة 
النص��رة وه��م مس��تمتعون وكان��وا يطلب��ون م��ي 
أن أعزفه��ا عل��ى طمب��وري!، وحينم��ا كن��ت 
أواجهه��م، كان��وا يقول��ون بأنه��م يس��خرون 
منه��م لي��س أكث��ر وأنه��م مناهض��ون لفك��ر ه��ذه 
اجلماع��ات، لك��ن احلقيق��ة ه��ي أن داع��ش 
وص��ل إىل م��ا ميكن��ه الوص��ول إلي��ه بالس��الح 
م��ن خ��الل األغني��ة، وعل��ى ه��ذه الوت��رة مل 
تق��م املعارض��ة املعتدل��ة ب��أي فعالي��ة ت��دارك. 
مل يظه��ر ف��ن ث��وري مبعن��ى الكلم��ة يف س��وريا 
حت��ى اآلن، أي ذاك الف��ن ال��ذي يس��موا عل��ى 
تطلع��ات أط��راف الث��ورة ويتوج��ه مباش��رة إىل 
قل��ب الث��ورة ال��ذي حيي��ا في��ه كل الن��اس ال 
ب��ل كل الع��امل، وب��دوري كون��ي أعم��ل عل��ى 
ه��ذا اجلان��ب من��ذ س��نوات، أجدن��ي متلكئ��اً 
يف املض��ي قدم��اً بطريق��ي يف ط��رح الث��ورة، 
ألن ال��رؤى السياس��ية املباش��رة أو دع��م ط��رف 
مع��ني مقاب��ل األط��راف األخ��رى غائب��ة ع��ن 
أغنيات��ي، بالنس��بة ل��ي الف��ن يعل��و السياس��ة 
بأش��واط يف مجي��ع املعاي��ر، وأن��ا أس��عى 

تجنيد األطفال... نظرة قانونية في ضوء المواثيق الدولية
أمحد إلياس

يع��د األطف��ال م��ن أب��رز ضحاي��ا احل��روب والنزاع��ات ع��ر 
الع��امل، نظ��راً حلاج��ة الطف��ل إىل أس��رة وجمتم��ع حمل��ي 
يوف��ران ل��ه بيئ��ة مالئم��ة م��ن الرعاي��ة واحلماي��ة. ناهي��ك 
ع��ن حرمانه��م م��ن احل��ق يف احلص��ول عل��ى التعلي��م والعناي��ة 
الصحي��ة والرعاي��ة االجتماعي��ة املناس��بة. م��ا ي��ؤدي إىل خل��ق 
جي��ل مف��كك ومت��أزم نفس��يًا، يفتق��د إىل احل��د األدن��ى 
م��ن امله��ارات ال��ي ميك��ن م��ن خالهل��ا املش��اركة يف بن��اء 
اجملتم��ع. فف��ي ظ��ل احل��روب ق��د ترتك��ب حب��ق الطف��ل 
أبش��ع اجلرائ��م واالنته��اكات، ال��ي يأت��ي يف مقدمته��ا 
التجني��د واإلجب��ار عل��ى االخن��راط يف األعم��ال املس��لحة، 
وه��و م��ا ميث��ل واح��داً م��ن أس��وء ص��ور اجلان��ب املأس��اوي 

للنزاع��ات املعاص��رة، والس��يما الداخلي��ة منه��ا.
وإذا تتبعن��ا بع��ض اإلحصائي��ات البس��يطة يف ه��ذا اجمل��ال، 
جن��د أن ع��دد األطف��ال الذي��ن أج��روا عل��ى الن��زوح واللج��وء 
ج��راء احل��روب والنزاع��ات خ��الل ع��ام 2008، بل��غ حن��و 
مثاني��ة عش��ر مليون��ًا، فيم��ا بل��غ ع��دد األطف��ال اجملندي��ن 
ح��ول الع��امل أكث��ر م��ن 300 أل��ف طف��ل يف أكث��ر م��ن 30 
بل��داً. وتراوح��ت أعم��ار ه��ؤالء األطف��ال ب��ني اخلامس��ة عش��رة 
والثامن��ة عش��رة، م��ع وج��ود ع��دد ال يس��تهان ب��ه مم��ن مل 
يبلغ��وا الثامن��ة أو الس��ابعة م��ن العم��ر. فخ��الل احل��رب 
األهلي��ة يف ليبري��ا وحده��ا، وص��ل ع��دد األطف��ال اجملندي��ن 
م��ن قب��ل أط��راف الن��زاع إىل 40% م��ن إمجال��ي الق��وات 
املقاتل��ة مبجم��وع كل��ي وص��ل إىل 21 أل��ف طف��ل، م��ن أص��ل 

53 أل��ف مقات��ل.
ه��ذا الوض��ع تك��رر يف العدي��د م��ن النزاع��ات األخ��رى، 
فس��جل تقري��ٌر جملل��س حق��وق اإلنس��ان خبص��وص س��وريا، 

وال��ذي مش��ل الف��رتة املمت��دة ب��ني 15 متوز/يولي��و م��ن الع��ام 
2013 إىل 20 كان��ون الثاني/يناي��ر م��ن الع��ام 2014، جل��وء 
معظ��م األط��راف الداخل��ة يف الن��زاع إىل جتني��د األطف��ال. كم��ا 
يش��ر التقري��ر إىل قي��ام حكوم��ة النظ��ام الس��وري بتجني��د 
األطف��ال م��ن س��ن الثالث��ة عش��رة وتس��ليحهم واس��تخدامهم يف 
نق��اط التفتي��ش. إىل جان��ب إق��دام بع��ض أط��راف املعارض��ة 
املس��لحة كحرك��ة أح��رار الش��ام اإلس��المية وجبه��ة النص��رة 
)تنظي��م القاع��دة يف ب��الد الش��ام( وداع��ش )تنظي��م الدول��ة 
اإلس��المية( بتجني��د األطف��ال، س��واء يف األعم��ال القتالية أو يف 

نق��اط التفتي��ش، وحش��و األس��لحة بالذخ��رة. 
وانعكاس��اتها  األطف��ال  جتني��د  قضي��ة  خلط��ورة  ونظ��راً 
الش��ديدة، فق��د تعاظ��م االهتم��ام الدول��ي به��ذه القضي��ة، 
م��ن خ��الل العدي��د م��ن االعالن��ات واالتفاقي��ات الدولي��ة 
ال��ي تتناوهل��ا وتعاجله��ا. وم��ن أهمه��ا اتفاقي��ات جني��ف 
لع��ام  اإلضافي��ني  وبروتوكوليه��ا   ،1949 لع��ام  األرب��ع 
 ،2005 لع��ام  الثال��ث  اإلض��ايف  والروتوك��ول   ،1977
واملتعل��ق باحلماي��ة العام��ة جلمي��ع األش��خاص املتضرري��ن 
م��ن النزاع��ات املس��لحة، واإلع��الن العامل��ي حلق��وق اإلنس��ان، 
واتفاقي��ة منظم��ة العم��ل الدولي��ة، واتفاقي��ة حق��وق الطف��ل 
لع��ام 1989، واإلع��الن اخل��اص حبماي��ة األطف��ال والنس��اء 
يف ح��االت الط��وارئ أو النزاع��ات املس��لحة لع��ام 1974، 
واإلع��الن العامل��ي لبق��اء الطف��ل ومحايت��ه ومنائ��ه لع��ام 
1990، وإع��الن ع��امل جدي��ر باألطف��ال لع��ام 2002. وجت��ذر 
وترس��خ ه��ذا االهتم��ام الس��يما بع��د انتق��ال القضي��ة م��ن أجندة 
اختصاص��ات اجملل��س االقتص��ادي واالجتماع��ي وال��وكاالت 
املتخصص��ة إىل نط��اق أه��م أجه��زة األم��م املتح��دة، واملقص��ود 
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النزاع��ات املس��لحة رس��خت ممارس��ات مس��تحدثة به��ذا الص��دد. 
كالعم��ل عل��ى ضم��ان حق��وق األطف��ال وإزال��ة االنته��اكات املرتكب��ة 
حبقه��م م��ن خ��الل اتفاقي��ات الس��الم، وكج��زء ال يتج��زء م��ن ه��ذه 
االتفاقي��ات )اتف��اق الس��الم يف دارف��ور ع��ام 2007(. وكذل��ك املب��ادرة 
إىل تعي��ني مستش��ارين يف جم��ال محاي��ة الطف��ل ضم��ن بعث��ات حف��ظ 

الس��الم )س��راليون والكونغ��و الدميقراطي��ة ع��ام 1999(.
بالع��ودة إىل مفه��وم التجني��د وموضوع��ه، ُيقص��د بالطف��ل كل إنس��ان 
مل يبل��غ الثامن��ة عش��رة م��ن العم��ر، م��ا مل يبل��غ س��ن الرش��د قب��ل 
ذل��ك حس��ب القان��ون ال��ذي خيض��ع ل��ه )امل��ادة 1 م��ن اتفاقي��ة حق��وق 
الطف��ل(. م��ع اإلش��ارة إىل أن قوان��ني ال��دول ختتل��ف يف تقري��ر س��ن 
الرش��د، حي��ث ت��رتاوح ب��ني 16 عام��اًإىل 24 عام��ًا، وحبس��ب القان��ون 
الس��وري فيتح��دد ب��� 18 عام��اً. وينس��جم ه��ذا التحدي��د العم��ري م��ع 
تعري��ف الطف��ل املقات��ل وف��ق م��ا تبنت��ه اليونيس��يف وع��دد م��ن املنظمات 
اإلقليمي��ة والدولي��ة األخ��رى، كاملفوضي��ة األوروبي��ة. م��ع االق��رار بع��دم 

إلزامي��ة ه��ذا التحدي��د بص��دد وض��ع س��ن حم��دد للتجني��د.
وأم��ا ع��ن مفه��وم التجني��د، فه��و ال يقتص��ر عل��ى املش��اركة الفعلي��ة يف 
األعم��ال القتالي��ة لص��احل أح��د األط��راف، إمن��ا يش��مل أفعاالًأخ��رى، 
مث��ل املس��اعدة يف مح��ل وتعبئ��ة الذخائ��ر وحف��ر اخلن��ادق وتقدي��م 
اخلدم��ات والطع��ام للمقاتل��ني والتجس��س، وتوف��ر املتع��ة اجلنس��ية، 
وأي ش��كل آخ��ر م��ن أش��كال املش��اركة الفعال��ة ال��ي م��ن ش��أنها 
تعري��ض الطف��ل إىل اخلط��ر بوصف��ه هدف��اً حمتم��اًل، وه��و مفه��وم 
عري��ض وفضف��اض يه��دف إىل ف��رض أوس��ع أن��واع احلماي��ة للطف��ل يف 

ح��االت الن��زاع املس��لح. 
وع��ادة م��ا ُتفض��ل بع��ض أط��راف الن��زاع جتني��د األطف��ال لي��س جمل��رد 
وج��ود نق��ص يف الق��وات املقاتل��ة لديه��ا م��ن البالغ��ني، وإمن��ا لس��هولة 
إخض��اع ه��ؤالء األطف��ال، وإمكاني��ة تكييفه��م الرت��كاب أفع��ال القت��ل 
دون خ��وف. والتجني��د ق��د يك��ون إجباري��ًا، وق��د يك��ون اختياري��ًا، 
فق��د ينض��م الطف��ل مبح��ض رغبت��ه إىل أح��د أط��راف الن��زاع ألس��باب 
ديني��ة أو أثني��ة أو نتيج��ة للفق��ر والتش��رد، أو به��دف االنتق��ام والبحث 

ع��ن احلماي��ة والبق��اء.

بذل��ك اجلمعي��ة العام��ة وجمل��س األم��ن الدول��ي. وال خيف��ى أهمي��ة 
تب��ي اجملل��س للقضي��ة كون��ه اجله��از التنفي��ذي املع��ي باحلف��اظ 
عل��ى األم��ن والس��لم الدولي��ني. إىل جان��ب صالحي��ات الق��وة اإللزامي��ة 
لقررات��ه، وه��و م��ا يع��ي وج��ود صل��ة مباش��رة ب��ني جتني��د األطف��ال 

م��ن جه��ة، وتهدي��د األم��ن والس��لم الدولي��ني م��ن جه��ة أخ��رى.
وتل��زم االتفاقي��ات واإلعالن��ات الدولي��ة عل��ى حتدي��د س��ن اخلامس��ة 
عش��رة كح��د أدن��ى للتجني��د، كاتفاقي��ة حق��وق الطف��ل )امل��ادة 28 
الفق��رة 2(. وكذل��ك الروتوك��ول األول والثان��ي امللحق��ني باتفاقي��ات 
جني��ف لع��ام 1977 )امل��ادة 77 الفق��رة 2 م��ن الروتوك��ول األول 
اخل��اص بالنزاع��ات الدولي��ة، وامل��ادة 4 م��ن الروتوك��ول الثان��ي 
اخل��اص بالنزاع��ات الداخلي��ة(، واللت��ان تنص��ان عل��ى ع��دم ج��واز 
جتني��د األطف��ال دون س��ن اخلامس��ة عش��رة وع��دم الس��ماح هل��م 

باملش��اركة يف األعم��ال القتالي��ة.
يعت��ر حك��م احملكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة الص��ادر بتاري��خ 14 آذار/
م��ارس لع��ام 2012، ض��د املدع��ى علي��ه توم��اس لوبانغ��ا دييلي��و،أول 
حك��م م��ن نوع��ه يف قضي��ة تتعل��ق جبرمي��ة جتني��د األطف��ال. حي��ث 
اته��م لوبانغ��ا بتجني��د أطف��ال دون س��ن اخلامس��ة عش��رة بش��كل 
إجب��اري أو طوع��ي يف الق��وات الوطني��ة لتحري��ر الكونغ��و واس��تخدامهم 
يف األعم��ال القتالي��ة. وق��د أرس��ى احلك��م س��ابقة هام��ة يف س��ياق 
حتدي��د مفه��وم املش��اركة الفعلي��ة لألطف��ال اجملندي��ن، ويف تقري��ر ع��دم 
التفرق��ة ب��ني حك��م الس��وق اإلجب��اري والتط��وع كش��كلني للتجني��د، 

وترتي��ب كام��ل اآلث��ار القانوني��ة املرتتب��ة علي��ه.
ووف��ق النظ��ام األساس��ي للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة يع��د جتني��د 
األطف��ال دون س��ن اخلامس��ة عش��رة جرمي��ة دولي��ة تن��درج يف إط��ار 

جرائ��م احل��رب )امل��ادة 8(. وال��ي ال تس��قط بالتق��ادم، وال جي��وز 
أن تش��ملها اتفاق��ات أو مراس��يم العف��و، به��دف تعزي��ز سياس��ة ع��دم 

االف��الت م��ن العق��اب عل��ى حس��اب حق��وق الضحاي��ا.
تش��كل ه��ذه االتفاقي��ات واإلعالن��ات ذات األس��اس الع��ريف، أساس��اً 
اللت��زام ال��دول وغره��ا م��ن أط��راف الن��زاع مب��ا يف ذل��ك اجملموع��ات 
املس��لحة يف النزاع��ات الداخلي��ة، مبن��ع جتني��د األطف��ال دون س��ن 
اخلامس��ة عش��رة ب��أي ش��كل كان. واخت��اذ م��ا يل��زم م��ن التداب��ر 
القانوني��ة حلظ��ر وجتري��م ه��ذه املمارس��ات. ويت��وىل اإلش��راف عل��ى 
االلت��زام بأح��كام ه��ذه االتفاقي��ات كل م��ن جمل��س حق��وق اإلنس��ان 
وجلن��ة حق��وق الطف��ل ع��ر ممثليه��ا ومكاتبه��ا، وم��ن خ��الل التقاري��ر 
ال��ي تتلقاه��ا م��ن ال��دول األعض��اء واملنظم��ات الدولي��ة غ��ر احلكومي��ة 

ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي.
كم��ا ش��هدت الس��نوات املاضي��ة توجه��اً دولي��اً حثيث��ًا، حن��و رف��ع 
س��ن التجني��د املس��موح ب��ه، وه��و م��ا تكل��ل بالتوص��ل اىل الروتوك��ول 
االختي��اري التفاقي��ة حق��وق الطف��ل لع��ام 2000، بش��أن اش��رتاك 
األطف��ال يف النزاع��ات املس��لحة وال��ي دخل��ت حي��ز النف��اذ. حي��ث 
تف��رض االتفاقي��ة التزام��اً عام��اً عل��ى ال��دول األط��راف باخت��اذ التداب��ر 
املمكن��ة لضم��ان ع��دم اش��راك أف��راد قواته��ا املس��لحة مم��ن مل يبلغ��وا 
الثامن��ة عش��رة مباش��رة يف األعم��ال القتالي��ة. إىل جان��ب رف��ع س��ن 
التجني��د اإلجب��اري إىل 18 عام��ًا، ورف��ع س��ن التجني��د االختي��اري 
ع��ن 15 عام��اً )امل��واد 1-2-3-4 م��ن الروتوك��ول(. وق��د بل��غ ع��دد 
ال��دول املصادق��ة عل��ى الرتوك��ول االختي��اري 147 دول��ة. كم��ا أن 
هن��اك 23 دول��ة قام��ت بالتوقي��ع دون التصدي��ق. وجت��ب اإلش��ارة إىل 
مصادق��ة س��وريا عل��ى اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل وكذل��ك عل��ى الروتوك��ول 

الس��ابق.
جدي��ر بالذك��ر، أن عاملي��ة الروتوك��ول اإلض��ايف امللح��ق باتفاقي��ة حق��وق 
الطف��ل، وإمكاني��ة التواص��ل م��ع أط��راف الن��زاع ع��ر املنظم��ات الدولي��ة 
غ��ر احلكومي��ة، أم��ر كفي��ل بدف��ع أط��راف الن��زاع م��ن غ��ر ال��دول 
إلب��رام تعه��دات لاللت��زام بأح��كام الروتوك��ول، عل��ى الرغ��م م��ن 
الصعوب��ات ال��ي ق��د تتخل��ل ذل��ك، كانع��دام اإلرادة السياس��ية، وه��و 
م��ا مت بالفع��ل يف العدي��د م��ن النزاع��ات واحل��روب األهلي��ة يف الكونغ��و 
وراون��دا وس��راليون، وكذل��ك م��ع بع��ض األط��راف املس��لحة يف س��وريا 

.»YPG« كوح��دات محاي��ة الش��عب
ورغ��م مزاي��ا الروتوك��ول، فق��د س��جلت علي��ه ع��ّدة مآخ��ذ ومثال��ب، 
كع��دم حتدي��ده احل��د األدن��ى للتط��وع االختي��اري بس��ن 18 عام��ًا، 
وع��دم مشول��ه حل��االت التط��وع يف امل��دارس العس��كرية التابع��ة للق��وات 
املس��لحة، إذا كان ذل��ك ين��درج حب��ق األطف��ال يف التعل��م، وم��ن ث��م 
حظ��ره إش��راك األطف��ال يف األعم��ال احلربي��ة بش��كل مباش��ر، األم��ر 
ال��ذي يث��ر التس��اؤل ع��ن االش��رتاك غ��ر املباش��ر؟ وه��ذا النق��ص 
يتوج��ب اس��تدراكه ل��دى مراجع��ة الروتوك��ول، أو م��ن خ��الل مب��ادرة 
ال��دول بس��د ه��ذه الثغ��رات يف تش��ريعاتها الوطني��ة، أو م��ن خ��الل 
التوس��ع يف تفس��ر أح��كام م��واد الروتوك��ول لص��احل محاي��ة األطف��ال 
عن��د النظ��ر يف قضي��ة تتعل��ق بتجني��د األطف��ال أم��ام احملاك��م الدولي��ة.
يف ه��ذا اإلط��ار، ف��إن ق��رارات جمل��س األم��ن الدول��ي يف العدي��د م��ن 
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جدران

جنود أوبسال
مريال كيلو

هلم إتقان يف سرد الذكريات ... والطفولة 
صغٌر مسافر حيمل أمه يف حقيبة...

وض��رب الطري��ق يه��ّول للخ��روج م��ن رأف��ة اجملي��ب للس��ائل 
التائ��ه عن��وًة يف أّي اجت��اه تران��ي أص��ل ُم��رادي...

»ل��و« ُلغ��ُة ولعن��ة الطالس��م تع��ود به��م أدراج م��ا كان��وا يؤمن��ون 
ب��ه يف عش��اء الوط��ن، إن كان زيتون��اً يتنازع��ون علي��ه أم��ام 
األب الص��ارم ذو املالم��ح اخلش��نة ال ي��أذن باحل��رب حت��ت 

جنح��ه...
وق��ُع ه��ذه املف��ردات عل��ى مس��امعهم ال يش��به البت��ة ص��وت 

رغي��ف اخلب��ز يف صدي��د الن��ار
وقٌع يشبه العورة يف التماسها األول خمتلياً...

إذ ُكن��َت وحي��داً ت��رى اآلدمي��ة وح��دك عل��ى البس��يطة، ش��عوٌر 
بقب��ٍح ارتكبت��ه وإن كان��ت ُتراف��ق طه��ارة املراهق��ة

ُهن��ا يف مس��تهل األم��ر يب��دأ البس��ط بالذراع��ني، ممتدت��ان 
امت��داد س��هول أورب��ا عل��ى األريك��ة بل��ون مغاي��ر للوج��ود يف 

املصطل��ح الش��رقي.
يس��ردونه لن��ا كفردوٍس«حن��ن ارتكبن��ا خط��ًأ بوالدتن��ا ُهن��ا ال 

وص��ول لن��ا إلي��ه«
فردوٌس ليس إهلياً مقدساً ... صنٌع بشريٌّ بإتقان

وه��م في��ِه كزوبع��ة جحي��م وحن��ن ُهن��ا أيض��اً يف خض��م اجلحيم 
فأي��ن الفردوس؟

يصطدم��ون ِبن��ا يف ع��امل أزرق أش��به باخلي��ال لضي��ق اخلي��ال، 
ِلكونن��ا صغ��اٌر ج��داً أمامه��م ال نع��ّي اخلي��ال

حنُن ُهنا جنوٌد إن أبينا ...
إحدى الرسومات الجدارية لحملة »حق وواجب« التي نظمها مرشوع »اليوم التايل« يف منطقة الجزيرة بالتعاون مع منظمة »شار للتنمية«

وهنال��ك أنت��م حي��ث تقطن��ون جن��ود مفعم��ون ممتلئ��ون تنعت��ون 
... باملهاجرين 

أي��روق ل��ك ق��رع األج��راس عل��ى ص��وت امل��ؤذن األح��دب )اب��ن 
اجلمل(لقبًا...

ولكِلَمن ِمن عامودا أيقظه ُصراخه العنيف ...
-تفض��ل عب��ق الل��ون الُقزح��ّي يف كل م��كان عل��ى إش��ارب 

جدت��ك اهلِرم��ة كل��وٍن ُمزع��ٍم للتقالي��د...
-تفض��ل رائح��ة ُخب��ٍز فرنس��ي اليلي��ق ب��ك عل��ى ش��تائم تلي��ق 
ب��ك، بغ��ض النظ��ر ع��ن عم��ٍر يلي��ق ب��ك يف خمب��ز )كامل��و( 
ال��ذي جي��وب أرض الف��رن حبذائ��ه الن��ن يط��أ موط��ئ اخلب��ز 

...
وتتناس��ى راضي��اً بض��رب الرغي��ف تل��و اآلخ��ر كناي��ة ع��ن 

التنظي��ف...
-تتفاخر صوراً يف معرٍض إن سنحت فرصٌة لك ...

وهن��ا يف نظ��رك، إن م��ن يتق��ن الرس��م ه��و ذاك م��ن يس��تطيع 
تس��طر اس��م العب��ك املفض��ل ذو الرق��م عش��رة »ويف الكتاب��ة 
أمي��ٌة حبت��ة« عل��ى قميص��ك الرياض��ّي خت��رج إىل البي��ت 
مه��رواًل وأن��ت تعلن��ه للس��ماء آي��ة قرآني��ة ليلق��ى املص��ر 

َنِش��فاً...
حنن جنوٌد هنا إن أبينا...
وأنتم هنالك جنود مفعمون

ولسرد التفاصيل جزء بغيض آخر... 
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كب��رة الرتق��اء التلق��ي البص��ري واخل��وض يف 
معط��ى تش��كيلي ص��رف. 

م��ا نضب��ط دالالت احلرك��ة داخ��ل  ن��ادراً 
تك��ون  األغل��ب  عل��ى  فاحلرك��ة  اللوح��ة، 
زماني��ة رتيب��ة مؤث��رة يف وج��ود اللوح��ة ال��ي 
ه��ي عن��د جم��دل بي��ك أص��اًل، أث��ر حرك��ة 
الزم��ن - أث��ر إنس��اني )مقص��ود ، اعتباط��ي(، 
وأث��ر طبيع��ي مرتاك��م وجدي��ر بالتوثي��ق الف��ي 
ح��س  وبأحقي��ة  االنتقائي��ة،  الصف��ة  ذي 
بص��ري جدي��ر. ف��إذا م��ا قصدن��ا اجل��دار 
كموض��وع أو )خمت��ر لرص��د الزم��ن(، فإن��ه 
يتح��ول إىل متل��ٍق لضرب��ات احل��دث ع��ر 
الوق��ت، فاجل��دار الواقع��ي يتع��رض للمط��ر 
واالنهي��ار وتغ��رات الل��ون والبني��ة واآلث��ار 
البش��رية كالكتاب��ة والده��ان. بينم��ا اللوح��ة 
ختط��ف البص��ر حن��و لزوج��ة الل��ون، ودهش��ة 
املطابق��ة الدقيق��ة، واجل��ذب احمل��ّر للتواج��د 

املكث��ف لألش��كال.
يس��تخدم جم��دل بي��ك، العدي��د من اإلش��ارات 
والرم��وز يف حال��ة أيقوني��ة وبش��كل دالل��ي 
متن��وع. فالعدي��د م��ن ه��ذه اإلش��ارات وال��ي 
تأخ��ذ معن��ى دالل��ي ع��ام وش��ائع بش��كلها 
الظاه��ر، تك��ون هن��ا متناول��ة بش��كل ذات��ي 
وخ��اص، مرتبط��ة بش��كل مباش��ر م��ع ذهنيت��ه 
البصري��ة الذاتي��ة. مث��اًل اإلش��ارة ) + ( وال��ي 
يس��تخدمها بش��كل مكث��ف ومتن��وع تأخ��ذ 
مدل��والت عدي��دة؛ مث��ل الصلي��ب والزائ��د أو 
حت��ى ال��وردة ذات األرب��ع بت��الت، وعندم��ا 
ت��دار قلي��اًل تتح��ول إىل إش��ارة الض��رب ..!. 
وكله��ا رم��وز وعالم��ات هل��ا مدلوهل��ا الع��ام 
باختالف��ات بس��يطة حس��ب التن��وع الثق��ايف 
واالجتماع��ي وأط��ر امل��كان والزم��ان، ولكن��ه 
اس��تمدها - حس��ب قول��ه - ع��ر اس��تذكار 
إح��دى لع��ب طفولت��ه، وال��ي يت��م فيه��ا رس��م 
ه��ذا الن��وع م��ن اإلش��ارة داخ��ل مرب��ع عل��ى 

اجل��دارن.
يف العدي��د م��ن األعم��ال األخ��رة نش��اهد داخل 
اللوح��ة ش��كاًل هندس��ياً مس��تطياًل، أش��به  
بتاب��وت مفت��وح أو نواف��ذ كتيم��ة، حت��وي 
أش��كااًل جتريدي��ة متنوع��ة، تتش��ابه ه��ذه 
األش��كال م��ع العدي��د م��ن املش��اهد التصويري��ة 
األثري��ة، كأيقون��ات جتس��د اآلهل��ة القدمي��ة، 
وطبع��ات أخت��ام املل��وك وال��ي حت��وي رس��وماً 
األس��طورية،  وللحيوان��ات  هل��م  جتريدي��ًة 

جدران جدران

الجدران حين 
تكون لوحة 

تشكيلية
شرو هندي

أن نعت��ر ج��زءاً أو أج��زاء معين��ة م��ن 
ج��دران قدمي��ة - لوح��ة تش��كيلية، ه��ي 
فك��رة جريئ��ة  حتم��ل ق��درة عالي��ة م��ن 
الط��رح الثق��ايف التش��كيلي، تس��تند إىل 
اعتب��ارات، كتقري��ب ذهني��ة التلق��ي م��ن 
ال��دالالت املكثف��ة للوح��ة. باإلضاف��ة إىل 
تبس��يط عملي��ة االتص��ال البص��ري، م��ن 
خ��الل تفكي��ك أس��لوبية  العم��ل يف حال��ة 
اق��رتان اللوح��ة م��ع تكوين��ات مادي��ة 
الفيزيائ��ي/  النش��اط  صنيع��ة  واقعي��ة 
العبث��ي أحيان��ًا، فالعم��ل عل��ى ه��ذا 
املس��توى يتي��ح لتوج��ه تش��كيلي نق��دي، 
ه��و نت��اج خمت��ر جتري��ي جمته��د يف 
إط��ار املزاوج��ة احلريص��ة ب��ني التقني��ة 

واملوض��وع الفك��ري للعم��ل الف��ي.
يف ح��االت عدي��دة نش��اهد تعام��اًل ممي��زاً 
م��ن  وذل��ك  اهلندس��ية،  الكت��ل  م��ع 
خ��الل زاوي��ة نظ��ر مس��قطية تتيح ش��عوراً 
باالكتش��اف، وخي��رج امل��كان التش��كيلي 
م��ن اعتيادي��ة منظ��ور الواجه��ة وتفاصي��ل 
البع��د املعق��دة لكت��ل امل��كان. فالص��ورة 
الفضائي��ة تش��رح التكوين��ات املس��احية، 
وتفص��ح ع��ن عالق��ات الكت��ل ببعضه��ا 

بش��كل أوس��ع.
يف جمموع��ة م��ن األعم��ال جن��د اس��تغراقاً 
يف اس��تعمال تركيب��ات لوني��ة متقارب��ة، 
تبتع��د فيه��ا الع��ني ع��ن فك��رة إجي��اد 
انس��جام تقلي��دي مري��ح ب��ني األل��وان. 
ف��ال جن��د تباين��اً لوني��اً مُياي��ز ب��ني 
ش��خصية ل��ون وآخ��ر إال بش��كل بس��يط، 
مم��ا حيف��ز الع��ني عل��ى إجي��اد مف��ردات 
تش��كيلية أكث��ر عمق��ًا، تتي��ح فرص��ة 

ومش��اهد أخ��رى تظه��ر رم��وز بس��يطة كالدوائ��ر 
والس��هام واخلط��وط املتقاطع��ة. وه��ذه املقارب��ة 
ليس��ت م��ن ب��اب تأط��ر القيم��ة التش��كيلية 
املتخيل��ة هل��ذه األش��كال يف لوح��ة جم��دل 
بي��ك، إمن��ا بالعك��س م��ن ذل��ك، أرى إن 
حماول��ة تالع��ب جم��دل بي��ك  بالبع��د الدالل��ي 
والرم��زي هل��ذه األش��كال، مينحه��ا مس��توى 
خمتل��ف م��ن االتص��ال البص��ري، واحتف��اًء 

ثقافي��اً بالف��ن القدي��م. 
يف األعم��ال األخ��رة جمل��دل بي��ك، نالح��ظ 
أن��ه يتخل��ص م��ن التهذي��ب املعت��اد يف لوحات��ه 
الس��ابقة، متخلي��اً حب��رٍص ش��ديد ع��ن من��اذج 
األمكن��ة،  تش��خص  وال��ي  اللوني��ة  كتل��ه 
والتم��ازج بينه��ا وب��ني األش��كال اإلنس��انية 
وخاص��ة النس��ائية منه��ا، فه��و يدخ��ل اآلن 
يف االعتب��ارات النفس��ية ال��ي تبثه��ا م��واده 
املتنوع��ة م��ن خ��الل العم��ل املكث��ف والدقي��ق 
عل��ى س��طح اللوح��ة، وجب��رأة أكث��ر يع��رض 
وبانطباع��ات  وضوح��ًا،  األكث��ر  ش��خوصه 
خاص��ة متماي��زة ع��ن تل��ك املبهم��ة، وال��ي 
كان��ت تش��غل لوحت��ه، حي��ث كان حي��رص 
أال يب��دي رؤي��ة تش��خيصية جت��اه كائنات��ه 
التجري��ب  حم��اوالت  أن  رغ��م  الس��ابقة. 

الكث��رة عن��د عب��د الكري��م جم��دل بي��ك تؤث��ر 
- ول��و جزئي��اً - يف خصوصيت��ه، إال أنه��ا 
تعت��ر يف ح��د ذاته��ا نوع��اً م��ن التماي��ز ع��ن 
أبن��اء جيل��ه الش��باب، وملك��ة قل��ق املب��دع 
تتمي��ز  فتجربت��ه  ه��و جدي��د،  م��ا  خلل��ق 
مبس��توى حس��ي ع��اٍل يف التعام��ل م��ع األل��وان 
ودق��ة يف التجري��د وصناع��ة اجل��ذب البص��ري 
للم��واد  الوف��ر  واالس��تخدام  املنس��جم، 
التقني��ة، يش��كل هارمون��ي م��ع موضوعات��ه 
التش��كيلية، وطرح��اً حرفي��اً ش��ديد التأث��ر 
بالتجرب��ة األكادميي��ة الس��ورية بش��كل ع��ام.

عب��د الكري��م  جم��دل بي��ك  موالي��د  س��وريا 
- احلس��كة  1973، خري��ج كلي��ة الفن��ون 
اجلميل��ة - قس��م التصوي��ر الزي��ي   1998 - 
1999، امتي��از ش��رف دبل��وم دراس��ات علي��ا 
يف التصوي��ر الزي��ي )العمل��ي( كلي��ة الفن��ون 
العدي��د  أق��ام   ،2001 دمش��ق    اجلميل��ة 
م��ن املع��ارض الفردي��ة واملش��رتكة يف س��وريا 
والع��راق واألردن  وإي��ران ويف العدي��د م��ن 

املراك��ز الثقافي��ة األجنبي��ة يف دمش��ق،

2021



نوافذ

أش��به بلق��اء ضحّيت��ني م��ن ضحاي��ا احلي��اة، 
يكتنف��ه ش��يٌء م��ن احلن��ان واجلن��س ال��ذي 
حيم��ل يف ثناي��اه م��ن الش��فقة املتبادل��ة أكث��ر 
مم��ا حيم��ل م��ن احل��ّب، ه��و يش��به بالنس��بة 
هل��ا: بط��ل رواي��اٍت روس��ّية أمح��ق ضّي��ع 
ش��بابه م��ن أج��ل االش��رتاكية، وه��ي بالنس��بة 
ل��ه الناف��ذة الوحي��دة ورمب��ا األخ��رة عل��ى 

احلي��اة.
اخت��ار املخ��رج التأّم��ل اهل��ادئ الرثائ��ي، م��ن 
خ��الل ش��خصّياٍت وأح��داٍث قليل��ة تتح��رك 
دوم��اً عل��ى خلفي��ة ُمبه��رة م��ن مش��اهد طبيعّي��ة 
خالب��ة، تلع��ب دوراً كب��راً يف التغطي��ة عل��ى 
اإليق��اع البط��يء، ويف بن��اء ثنائّي��ة وجودي��ة 
ب��ني ع��امل الطفول��ة األبي��ض ال��ريء، وب��ني 
ع��امل اهلزمي��ة ال��ذي ميثل��ه يوس��ف. ويف نف��س 
الوق��ت تعك��س الطبيع��ة التح��ّول الس��وداوي 
التدرجي��ي يف حي��اة يوس��ف م��ع االنتق��ال 
العواط��ف  أم��ا  الش��تاء.  إىل  م��ن اخلري��ف 
ُمقتص��َدة: وج��ه يوس��ف الالمبال��ي  فه��ي 
املُف��اِرق ل��كّل ش��يء، املنفص��ل ع��ن احملي��ط 
ه��و الش��خصية الرئيس��ة، وي��كاد ال خيتل��ج 
إال ب��ني ي��دّي احلبيب��ة اجلورجّي��ة، ون��كاد ال 
نعث��ر يف الفيل��م س��وى عل��ى مش��هدين تتكّث��ف 
فيهم��ا املش��اعر: مش��هد رحي��ل احلبيب��ة، 
ومش��هد يوس��ف قبال��ة البح��ر وامل��اء يغم��ره.
وب��ني ح��نٍي وح��ني تعص��ف ذاك��رة يوس��ف 
مبش��اهد م��ن حي��اة الس��جن واملظاه��رات، فهو 
س��جنُي الذاك��رة، وتتك��ّرر مش��اهد الكوابي��س 
ومش��اهد وج��وده )يوس��ف( داخ��ل الك��وخ 
ال��ذي يب��دو متويه��اً لزنزانت��ِه الس��ابقة، قب��ل 

أن يرم��ق بعيني��ه الس��اهمتني األف��ق والثل��ج 
واملرتفع��ات احمليط��ة بقريت��ه؛ م��دًى مفت��وٌح، 
لك��ن املاض��ي ُيس��يِّجه بغالل��ة س��وداء تع��وق 
االنط��الق، وكأّن ه��ذه الش��رحية م��ن البش��ر 

دخل��ت س��جونها األبدّي��ة.
م��ّرت بع��ض الرم��وز املك��رورة يف الفيل��م، مث��ل 
بائع��ة اهل��وى الرقيق��ة املظلوم��ة مقاب��ل البط��ل 
املثّق��ف املضطه��د، إضاف��ًة إىل تك��رار رمزّي��ة 
الغ��راب ال��ذي تهّش��ه وال��دة يوس��ف ك��ي 
ال جيل��ب الش��ؤم؛ الش��ؤم ال��ذي مل يف��ارق 

يوس��ف.
بارق��ة احلي��اة والرغب��ة يف الع��ودة إىل اآلدمّي��ة 
تظه��ر يف تدري��س يوس��ف طف��اًل م��ن أبن��اء 
احل��ّب  ويف  الرياضي��ات،  دروس  جران��ه 
اليتي��م الش��ريد لبائع��ة اهل��وى. لك��ّن ذاكرت��ه 
تس��تولي علي��ه، وال تس��عفه رئت��اه املتعبت��ان، 
وهك��ذا ينح��در يوس��ف تدرجيي��اً م��ع التح��ول 
م��ن اخلري��ف إىل الش��تاء حن��و دروب األبدّي��ة. 
يف املش��هد األخ��ر ينف��خ يوس��ف م��ن رئتي��ه 
املتعبت��ني يف مزم��ار الِقرب��ة )آل��ة م��ن ت��راث 
ش��عب ال��الز(، وترتف��ع الكام��را بعي��داً لتنق��ل 
مش��هد تش��يع يوس��ف ب��ني الثل��وج، مرتافق��اً 
م��ع م��ّوال ص��دَّاح رثائ��ي م��ن ت��راث ال��الز؛ 
إنه��ا رحل��ة األمل والع��ذاب ال��ي مل تف��ارق 
املنطق��ة. لق��د رح��ل يوس��ف يف قوقعت��ه غريب��اً 

وَح��ّل علي��ه س��الم األب��د!!..

السجناء 
السياسيون 

وقوقعة 
الغريب

»فيلم الخريف«
عمار عكاش

يفاِجئن��ا  س��ينمائّية  دقيق��ة   100 خ��الل 
يف   »Özcan  Alper« الرتك��ّي  املخ��رج 
ظه��وره األّول، برؤي��ة متمّي��زة لع��امل الس��جناء 
السياس��ّيني م��ا بع��د ف��رتة الس��جن، فينج��ح 
يف االق��رتاب م��ن عوامله��م عل��ى املس��تويات 
اخت��ار  والرمزّي��ة.  والوجودّي��ة  العاطفّي��ة 
املخ��رج يف فيلم��ه أس��لوبّية خاص��ة تنط��وي 
عل��ى جمازف��ة، فه��ي تق��وم عل��ى االقتص��اد 
يف كل ش��يء، املوس��يقى واحل��وار، األح��داث 
احل��اّرة الدرامّي��ة، واتب��اع إيق��اع ه��ادئ يقارب 
ب��ه احلال��ة النفس��ّية للس��جناء السياس��ّيني بع��د 
إط��الق س��راحهم ح��ني يصاب��ون بش��يء م��ن 
مج��ود الفص��ام ال��ذي ينط��وي عل��ى املي��ل 
للعزل��ة، والالمب��االة، واحلاج��ة إىل احل��ّب 

واحلض��ن الداف��ئ م��ع االعت��كاف عنهم��ا.
يوس��ف س��جنٌي سياس��ّي ُيطلَ��ق س��راحه بع��د 
عش��رة س��نوات قضاه��ا يف س��جن ال��� »F«س��ّيء 
الصي��ت، بس��بب حالت��ه الصحّي��ة املرتدّي��ة، 
ويع��ود إىل قريت��ه الواقع��ة عل��ى البح��ر األس��ود 
)مناط��ق تقطنه��ا أغلبّي��ة ش��عب ال��الز( ليج��د 
والدت��ه العج��وز فق��ط يف انتظ��اره بع��د رحي��ل 
وال��ده وزواج أخت��ه، وال جي��د س��وى النّج��ار 
ميخائي��ل صدي��ق طفولت��ه يؤنس��ه. أم��ا رف��اق 
درب��ه الش��باب فق��د هج��روا تل��ك األف��كار 
االش��رتاكّية احلامل��ة واس��تقروا وبن��وا عائ��الت 
مب��ا يف ذل��ك حبيبت��ه أي��ام احلي��اة اجلامعّي��ة.

ُيص��اب يوس��ف حبال��ة ب��رود والمب��االة م��ع 
معان��اة دائم��ة م��ن رئتي��ه املتعبت��ني م��ن س��نني 
الس��جن، قب��ل أن يلتق��ي م��ع بائع��ة ه��وى 
جورجّي��ة تعي��ل ابنته��ا وأمه��ا، فيك��ون اللق��اء 

جدارن

أنا هو آخر
عمران عز الدين

رنَّ املنب��ه رنين��اً صاخب��اً متتابع��ًا، ففتح��ُت 
وبكس��ٍل  فتح��ة،  نص��ف  اليس��رى  عي��ي 
َج��مٍّ َضممت��ه ب��ني ي��دي، ث��ّم ضغط��ُت ب��كّل 
ق��ّوة عل��ى مص��در اإلزع��اج في��ه، َفأخرس��ته 
متام��اً. كان��ت الغرف��ة م��ا ت��زال ُمعتم��ة، فل��م 
أس��تطع مغ��ادرة الس��رير، إّذاك كن��ُت ُمنه��كًا، 
وب��دا جس��دي ُمكّس��راً كآل��ة للت��ّو حتّطم��ت، 

وتناث��رت بقاياه��ا يف ش��ارع امل��وت !
وكم��ن حيب��و، خط��وُت خطوت��ي األوىل، ث��ّم 
الثاني��ة والثالث��ة وهك��ذا دواليك، س��رت الدماء 
قلي��اًل يف جس��دي، ففتح��ُت الناف��ذة، ومتتمت 
ُمس��تغرباً للم��رة الثاني��ة: أووووه.. ه��ل يعق��ل 
ه��ذا، م��ا زال اجل��و ُمعتم��اً ؟! وعل��ى مض��ض 
أش��علُت اإلن��ارة، توّجه��ُت. واحل��رة تغتال��ي 
- ص��وب املطب��خ -، أع��ددُت فنجان��اً م��ن 
القه��وة عل��ى ن��ار هادئ��ة، وس��كبُت امل��اء عل��ى 
وجه��ي، ث��ّم محل��ُت فنج��ان القه��وة وجلس��ت 
بالق��رب م��ن الناف��ذة. ال أدري ك��م دّخن��ُت 
م��ن الس��جائر وأن��ا أس��رح خبيال��ي بعي��دًا، 
النش��يد الوط��ّي يف املذي��اع نّبه��ي إىل مكوث��ي 
الطوي��ل بالق��رب م��ن الناف��ذة ال��ي أحكم��ُت 
تكتس��ح  بال��رودة  ش��عرُت  مل��ا  إغالقه��ا، 
بدن��ي. ث��ّم ارتدي��ُت ثياب��ي، ووقف��ُت أم��ام 
امل��رآة أعب��ث بش��عري. وعل��ى حن��و مفاج��ئ، 
قف��زت إىل ذه��ي فك��رة أن أغ��ّر تس��رحية 
ش��عري الكالس��يكّية، مل تك��ن ه��ذه الفك��رة 
ولي��دة تل��ك اللحظ��ة، طامل��ا متني��ُت تس��رحية 
ُمغاي��رة. كان ق��د تناه��ى إىل مسع��ي، ذات 
ُمش��اهدة للتلف��از، ب��أنَّ تغي��ر الش��كل مينحن��ا 
نش��اطاً م��ا. أحض��رُت املق��ّص م��ن اخلزان��ة، 
هن��ا  اخلص��الت  بع��ض  بق��ّص  وش��رعُت 
وهن��اك، ب��دا ش��عري بع��د التعدي��ل كش��عر »آل 
باتش��ينو« يف فيل��م الع��ّراب. ابتس��مُت قلي��اًل، 
وتيّقن��ُت نوع��اً م��ا م��ن النش��اط ال��ذي جي��ود 
ب��ه علين��ا تغي��ر الش��كل. وجل��ُت احلّم��ام، 
واغتس��لُت، ث��ّم ع��دُت ألمث��َل أم��ام امل��رآة م��رة 
أخ��رى، ك��ي أتأّم��َل تس��رحيي اجلدي��دة بع��د 

االغتس��ال. رأي��ُت يف امل��رآة ش��خصاً يش��بهي، 
ل��ه تس��رحية ش��عٍر تش��به تس��رحية ش��عري 
القدمي��ة، وبع��د نب��ٍش يس��ٍر أبص��رُت املق��ّص 
بالق��رب م��ن امل��رآة، فتأّك��دُت مب��ا يش��به 
اليق��ني اجل��ازم ب��أّن م��ا أراه أمام��ي ال يع��دو 

أن يك��ون س��وى حل��م مس��ج:
� لسُت حلماً مسجاً كما خيال لك !

� َمْن أنَت إذن ؟
� أنا هو أنَت، وأنَت هو أنا !

� أن��ا لس��ُت أن��َت، أن��ا أح��ُب احلي��اة، ال 
أنك��ر أنن��ا نتش��ابه، لك��ن ش��عري خيتل��ف 

ع��ن ش��عرَك... وأكث��ر أناق��ة.
� أنَت أكثر جنونًا، أما أنا فأكثر عقاًل.

� ال تق��ل ع��ي م��ا لس��َت تعرف��ه. أن��ا لس��ُت 
جمنون��اً.

� أنَت عاقل إذن ؟
� ومتحك��م بأفعال��ي ال��ي ختض��ع للعق��ل 

ومعاي��ره.
� أن��َت تع��رتف بأن��َك عاق��ل، مِلَ تتح��ّدث 

مع��ي إذن ؟ 
ث إلي��ك.. أن��َت م��ن ب��ادر للحديث  � مل أحت��دّ

. معي
� ألّن��َك اّتهمت��ي عل��ى اعتب��اري حلم��اً مسج��اً 

ال أكث��ر وال أق��ّل ؟
� وهل تنكر ذلك ؟

� إذن أن��َت جمن��ون، ألّن��َك � كم��ا قل��ُت ل��ك 
� تتح��ّدث إىل نفس��ك يف امل��رآة ؟

� لكّنَك لسَت أنا 
� ب��ل أن��ا ه��و أن��َت، وإن اختلف��ت تس��رحية 

ش��عرَك ع��ن ش��عري 
� انص��رْف ع��ن وجه��ي، لق��د ب��دأُت أفق��د 
توازن��ي، ال جتعل��ي أس��حلَك، وأمزق��ك إرب��اً 

إرب��اً !
� جمنون.

� انصرف.. قلُت لك انصرررررررف.
� جمنوووووووووون.

� انصرررررررف.
� جمنوووووووووون !

صّوب��ُت لكم��ة قوي��ة إىل امل��رآة، ودون مقاوم��ة 
تذك��ر من��ه، س��حبته م��ن ش��عره، فقّيدت��ه 
بإح��كام، وأحض��رت س��كيناً م��ن املطب��خ، 
ث��مَّ قّطعت��ه قطع��اً صغ��رة، ووضعت��ه يف كي��س 

بع��د أن فرمت��ه. ارتدي��ُت معطف��ي الص��ويف، 
وتأّبط��ُت مصّنف��اً ألوراق جي��ب عل��ّي االنته��اء 
منه��ا بش��كل س��ريع ك��ي أهاج��َر بش��كل 
ش��رعّي م��ن الب��الد ه��ذه امل��ّرة. َج��ّررُت الكيس 
بي��د، ويف الي��د األخ��رى محل��ُت مظل��ة اّتق��اء 

مط��ٍر غزي��ٍر مفاج��ئ.
توقف��ُت عن��د عم��وٍد بإن��ارة خافتة، وأن��ا أجيل 
النظ��ر هن��ا وهن��اك. حمل��ُت كلب��اً أج��رَب 
انتف��ض  ويتب��ول،  قائمتي��ه  إح��دى  يرف��ع 
وه��ّز ذيل��ه، ث��ّم نب��ح نباح��اً حزين��اً خافت��ًا، 
وس��ار إىل أن غّيبت��ه الظلم��ة ع��ن ناظ��ري. كان 
الش��ارع ُمقف��رًا، وموغ��اًل يف العتم��ة، ال جلب��ة 
وال أص��وات، َوضع��ُت الكي��س حب��رص ش��ديد 
يف حاوي��ة للقمام��ة، ث��ّم انتظ��رُت س��ّيارة أج��رة 
ك��ي تقلّ��ي إىل دائ��رة اهلج��رة واجل��وازات، 
ومل��ا ط��ال انتظ��اري، ع��دُت إىل البي��ت وأن��ا يف 

ح��رة م��ن أم��ري. 
و... وجل��ُت البي��َت، حَت��ّررُت م��ن معطف��ي 
وثياب��ي، ألقي��ُت نظ��رة خاطف��ة إىل امل��رآة، 
بال��دوار،  ش��عرُت  مكان��ي،  م��ن  فقف��زُت 
وأحسس��ُت ب��األرض متي��د حت��ي، وصرخت:

صغ��رة  قطع��اً  وفرمت��ك  قّطعت��ك،  للت��ّو   �
رميته��ا يف احلاوي��ة لتلتهمه��ا احلش��رات، 

؟! الضالّ��ة  والذئ��اب  ال��كالب، 
� لس��ُت حلم��اً مسج��اً كم��ا خّي��ل ل��َك، أن��ا 
ه��و أن��َت ، وأن��َت ه��و أن��ا، ه��ل تنك��ر ذل��ك 

اآلن ؟
و... واه��ن الع��زم صرخ��ُت، ث��ّم انزلق��ُت 
حب��ذر يف الف��راش، وس��رعان م��ا غص��ُت يف 

ن��وٍم متقط��ع جمن��ون.
فج��أة.. رنَّ املنب��ه رنين��اً صاخب��اً متتابع��ًا، 
فتح��ة،  نص��ف  اليس��رى  عي��ي  ففتح��ُت 
وبكس��ٍل َج��مٍّ َضممت��ه ب��ني ي��دي، ث��ّم ضغط��ُت 
في��ه،  اإلزع��اج  مص��در  عل��ى  ق��ّوة  ب��كّل 
فأخرس��ته متام��اً. كان��ت خي��وط الش��مس ق��د 
ش��رعت للت��و باخ��رتاق الناف��ذة، لكّن��ي مل 
أس��تطع مغ��ادرة الس��رير، إّذاك كن��ُت ُمنه��كًا، 
وب��دا جس��دي ُمكّس��راً كآل��ة للت��ّو حتّطم��ت، 

وتناث��رت بقاياه��ا يف ش��ارع امل��وت!.
صيحة ل� رامبو
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فيسبوكياتتقرير

مقداد خليل

يف مط��اٍر تراب��يٍّ يش��بُه حان��ًة واس��عًة خابي��َة الضوء،التقي��ُت 
ُأس��َرًة يرتع��ُد أفراُده��ا، وقصُده��م الصح��راُء العربّي��ة. ركب��وا 
وجي��زٍة  حّط��ت، خبط��واٍت  حي��ُث  إىل  الطائرَة،وتبعُته��م 

كمس��افِة خرق��َك س��تاراً م��ن قم��اٍش ب��ني ُحجرت��ني.
هده��داً  وقبَله��م  بالبح��ر،  مّتصل��ة  صح��راء  يف  رأيُته��م 
ملّون��اً طوي��َل الع��رف والذي��ل. يف احل��ال ع��مَّ الظ��الم. كان 
البح��ُر داكن��اً تتالط��ُم أمواُج��ه. اجتمعن��ا ف��وق هضب��ٍة حت��دُّ 
حب��رَة م��اٍء ع��ذب تربطه��ا بالبح��ر قن��اٌة. اهل��واُء هفه��اٌف، 
واألفاعيتتخلُّلن��ا واقف��ًة، مس��املًة، ولك��ن لي��س كلَّ املس��املة، 
فحين��اً تفغ��ر أفواهه��ا مث��ل أطف��اٍل ممسوسني.س��واي م��ا 
اك��رتَث أحُدن��ا، دافع��ُت أقصي��ُت ورمي��ُت بي��دي. قليُله��ا 
تس��ّلَل حت��َت ثياب��ي، فكره��ُت س��حَقها جواب��اً عل��ى عّض��اٍت 

منه��ا خفيف��ة.
كأزه��ار عّب��اد مش��س حتمله��ا س��يقاٌن رفيع��ٌة يهزُّه��ا اهل��واُء، 
ثعاب��نُي هّش��ٌة يف جه��ة الصح��راء س��وََّرت ظهوَرن��ا، وملّ��ا أن 
خالَطت��ي وملس��ُتها قل��ُت يف نفس��ي س��أعتاُد، وق��د انته��ي م��ن 

رهاب��ي إزاَء ملمس��ها.
يس��بُح،  أبص��رُت متس��احاً  امل��اء،  م��ن  قريب��اً  حتدَّرن��ا، 
وأش��رُت إلي��ه بصوت��ي. بعجال��ٍة مل نتوّقعه��ا اندف��َع حنون��ا، 
ففررن��ا، وأبط��أت أّم��ي، فانتزعه��ا مرت��ّداً به��ا للبح��رة. 
كان عصيب��اً عل��ّي أن ختتف��ي داخ��َل أحش��اٍء تن��أى يف امل��اء، 
فع��دُت أخّلصه��ا، باع��دُت ب��نَي صفَّ��ي األني��اب منق��ذاً الس��اق 
العج��وز. كان ف��ُم التمس��اح مث��َل وردٍة مفرتس��ٍة فيه��ا أس��ناٌن 

متطاول��ٌة مرن��ٌة مطاوع��ة.
وجلن��ا الن��زَل مجيع��ًا، أمت��اٌر مع��دودٌة تفصل��ه ع��ن البح��رة. 
الن��زُل بن��اٌء م��ن طاب��ٍق واح��ٍد ب��ال س��ور. منف��رٌد، مهج��وٌر، 

وغ��يٌّ بطبق��اٍت م��ن أث��ر احلي��اة.

Mustafa Ismail

كان بإمكانه��م اس��تثمار الف��روق الثقافي��ة بش��كل خ��الق، لكنهم 
يفضل��ون الص��دام الثق��ايف احلض��اري - بدموي��ة كارثي��ة -كالذي 
توقع��ه “صاموي��ل هنتنغت��ون”، وحظَّ��ر من��ه بع��د انته��اء 
احل��رب الب��اردة. إذن مث��ة ح��رب س��اخنة الي��وم، قائم��ة عل��ى 
حموري��ة الدي��ن بدي��اًل لإيديولوجي��ا والعام��ل االقتص��ادي، 
وأكث��ر م��ن واقع��ة إرهابي��ة نفذه��ا إس��الميون متطرف��ون، 
جتعله��م يف الداخ��ل يرس��خون هويته��م املض��ادة للع��امل احل��ر 

) هوي��ة قاتل��ة (.
ه��ذا التض��اد م��ع الع��امل احل��ر ال خي��دم هوي��ة اإلس��المي، وال 
هوي��ات املصفق��ني ل��ه، أو الرمادي��ني املتعامل��ني م��ع كل عملي��ة 
إرهابي��ة يف الغ��رب عل��ى مب��دأ ) اجل��دل البيزنط��ي (، ف��كل 
ثقاف��ٍة وكلُّ هوي��ٍة نت��اج هل��ا، حتت��اج إىل التثاق��ف ب��داًل م��ن 

ص��راٍع مفت��وح.
مصلح��ة اإلس��الميني ه��ي يف االندم��اج م��ع قي��م الع��امل احل��ر، 
ال إهال��ة ال��رتاب والدم��اء عليه��ا. وال أعتق��د أن اإلس��الميني 
قادري��ن الي��وم عل��ى كس��ب ح��رب ثقافي��ة أو الص��دام احلضاري 

)احلض��ارة ككي��ان ثق��ايف أمش��ل(.

»فيس بوك«

ما هي االنتخابات 
الحرة والنزيهة؟

كتيب توعوي ينشر بجهود 
منظمات مدنية

أص��درت املؤّسس��ة الّدولي��ة للّنظ��م االنتخابّي��ة 
»IFES«، باالش��رتاك م��ع  ع��ّدة منظم��ات 
س��ورّية )الّش��عب يري��د الّتغي��ر - منّظم��ة 
ش��ار للتنمي��ة - منّظم��ة نب��ي(؛ كتّيب��اً بعن��وان 
 - والّنزيه��ة؟  احل��ّرة  االنتخاب��ات  )ماه��ي 
املعاي��ر الّدولي��ة لالنتخاب��ات الّدميقراطي��ة(.
ترج��م الكتّي��ب م��ن الّلغ��ة اإلنكليزّي��ة لّلغت��ني 
العربّي��ة والكردّي��ة، ووزِّع عل��ى نط��اق واس��ع 
بالرّتاف��ق م��ع حلق��ات نق��اش به��دف زي��ادة 
وتش��جيع  ونظمه��ا،  باالنتخاب��ات  الوع��ي 
الّناش��طني واملهتم��ني بالّش��أن الع��ام عل��ى 
بالّنظ��ر  اإلط��ار،  ه��ذا  يف  معارفه��م  زي��ادة 
الحتمالي��ة دخوهل��م يف مع��رتك االنتخاب��ات 

مس��تقباًل.
ومخس��ة  مقدم��ة  عل��ى  الكتي��ب  احت��وى 
واالنتخاب��ات  الدميقراطي��ة  ه��ي:  أب��واب 
املعاي��ر   - اإلنس��ان  حق��وق  م��ن  كح��ق  
الدولي��ة لالنتخاب��ات - العملي��ات االنتخابي��ة 
- نظ��م التمثي��ل - مص��ادر املعاي��ر الدولي��ة.
باإلضاف��ة لبضع��ة رس��وم حت��ث على االش��رتاك 
يف العملي��ة االنتخابي��ة، وعل��ى معرف��ة قيم��ة 

الص��وت االنتخاب��ي ودوره.
كم��ا ألق��ي الض��وء - بش��كل مقتض��ب - عل��ى 
بع��ض النظ��م االنتخابي��ة األكث��ر ش��يوعاً يف 
الع��امل، كنظ��م »التعددي��ة« و »األغلبي��ة« ال��ي 
ين��درج حتته��ا نظ��ام »األول يف��وز باملقع��د« 
و«التصوي��ت الكتل��وي« ونظ��ام »اجلولت��ني«. 
إىل جان��ب اإلش��ارة لنظ��م النس��بة كنظ��ام 
املفتوح��ة«،  »القائم��ة  و  املغلق��ة«  »القائم��ة 
مب��وازة تعري��ف الكتي��ب للنظ��م املختلط��ة.

تضم��ن كتي��ب )ماه��ي االنتخاب��ات احل��رة 
والنزيه��ة؟( التعري��ف باملعاه��دات وااللتزام��ات 
الدولي��ة ال��ي ص��درت م��ن قب��ل اهليئ��ات 
الدولي��ة، بش��أن إق��رار االنتخ��اب كآلي��ة متبعة 
إليص��ال الساس��ة واملمثل��ني واألح��زاب ملراك��ز 
منها؛اإلع��الن  ال��دول  يف  السياس��ي  الق��رار 
العامل��ي حلق��وق اإلنس��ان 1948 و االتفاقي��ة 

الدولي��ة للحق��وق السياس��ية واملدني��ة ووثائ��ق 
أخ��رى ك��� اتفاقي��ة إلغ��اء كل أش��كال التميي��ز 
ض��د امل��رأة 1979 و االتفاقي��ة الدولي��ة إللغ��اء 
التميي��ز العنص��ري 1966 و اتفاقي��ة حق��وق 
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة 2006. مؤك��داً 
أن مب��ادىء الدميقراطي��ة تع��د »ج��زءاً ال يتج��زأ 
م��ن حق��وق اإلنس��ان، وه��ي معّرف��ة يف القان��ون 
الدول��ي. ويع��د مب��دأ انتخاب��ات حقيق��ة واحداً 

م��ن ه��ذه املب��ادىء«.
أخ��ذت اخلط��وات الرئيس��ة إلج��راء عملي��ة 
انتخابي��ة »ح��رة ونزيه��ة« حي��زاً مهم��اً م��ن 
م��ن الكتي��ب، كتس��جيل الناخب��ني والرتش��ح 
والتصوي��ت  والتعب��ر  التجم��ع  وحري��ة 
والش��فافية وح��ق احلص��ول عل��ى املعلوم��ات 
االنتخابي��ة  اخلالف��ات  وح��ل  واملراقب��ة 
ومش��اركة النس��اء، انطالق��اً م��ن اعتب��ار أن 
االنتخاب��ات ه��ي »أكث��ر م��ن جم��رد التوج��ه 

ملراك��ز االق��رتاع ل��إدالء باألص��وات«.
بالرغ��م م��ن ك��ون الكتي��ب الص��ادر مقتضب��اً 
وغ��ر ش��امل ل��كل التفاصي��ل املتعلق��ة بالعملي��ة 
أولي��ة  خط��وة  يع��د  أن��ه  إال  االنتخابي��ة. 
لتكري��س االهتم��ام باالنتخاب��ات يف س��وريا، 
وال��ي كان��ت جت��ري يف أج��واء تفتق��د للنزاه��ة 
املعاي��ر  أدن��ى  عنه��ا  وغاب��ت  واحلري��ة، 

الدولي��ة املتبع��ة.
الكردي��ة  للغ��ة  الكتي��ب  ترمج��ة  وش��ّكلت 
حاف��زاً مهم��اً القتنائ��ه واالهتم��ام ب��ه يف منطق��ة 
اجلزي��رة، كم��ا تراف��ق توزي��ع الكتي��ب عل��ى 
املنظم��ات واألح��زاب م��ع إج��راء ع��دد م��ن 

حلق��ات النق��اش ح��ول مفه��وم االنتخاب��ات 
وآف��اق إجرائه��ا واخن��راط الفئ��ات اجملتمعي��ة 
ضمنها.والق��ت ه��ذه احللق��ات ترحيب��اً م��ن 
قب��ل احلض��ور وش��هدت تفاع��اًل، ومداخ��الت 
لقي��ام  الش��عي  االنتظ��ار  حال��ة  عكس��ت 
ع��ن  ومع��رة  ونزيه��ة  ح��رة  انتخاب��ات 
املكون��ات والفئ��ات والكت��ل السياس��ية. وق��د 
ع��ر العدي��د مم��ن حض��ر ه��ذه احللق��ات ع��ن 
رغبته��م يف مواصل��ة العم��ل عل��ى التوعي��ة 
والتثقي��ف يف جم��ال االنتخاب��ات، كم��ا أظه��ر 
العدي��د م��ن الناش��طني طموحه��م يف التخص��ص 

ضم��ن ه��ذا اجمل��ال والتعم��ق في��ه.
متث��ل النظ��م االنتخابي��ة واالنتخاب��ات عام��ة، 
إح��دى الركائ��ز املهم��ة يف عملي��ة بن��اء النظ��ام 
السياس��ي فيم��ا خي��ص ال��دول، كم��ا أنه��ا 
متث��ل مب��دأ ش��اماًل ميك��ن اللج��وء إلي��ه يف 
بن��اء خمتل��ف أن��واع املؤسس��ات واملنظم��ات 
س��واء السياس��ية منه��ا أو االقتصادي��ة وحت��ى 
االنتخاب��ات  ه��ذه  وترس��خ  االجتماعي��ة، 
مبفهومه��ا اجمل��رد املنح��ى القيم��ي لإنس��ان 
وتع��زز لدي��ه الثق��ة يف قدرت��ه عل��ى املش��اركة يف 
بن��اء اجملتم��ع احملي��ط ب��ه، كإنس��ان فاع��ل 
ومؤث��ر، ولي��س جم��رد رق��م أو كائ��ن موج��ود 
مصادف��ة يف ه��ذا اجملتم��ع أو ذاك. وهل��ذا 
ن��رى اجملتمع��ات احلديث��ة تس��عى بش��كل 
حثي��ث لتطوي��ر أنظمته��ا االنتخابي��ة واالنتقال 
به��ا إىل مراح��ل أكث��ر تقدم��اً وحتقيق��اً ملب��دأ 

التمثي��ل احلقيق��ي لألص��وات.
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قضايا قضايا

نسب الطالق 
للعام 2014 األكثر 
ارتفاعًا في الجزيرة

إميان مصطفى
 

واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  املش��اكل  تتزاي��د 
والنفس��ية يف س��وريا، كنتيج��ة مل��ا تعيش��ه 
الب��الد م��ن ح��رٍب فتك��ت باحلج��ر والبش��ر. 
فيم��رُّ الي��وم عل��ى الس��وريني يف م��دٍن ش��به 
آمن��ة، كم��ا ل��و أنه��ا س��نة، ولتتفاق��م املش��اكل 
االقتصادي��ة  األوض��اع  نتيج��ة  االجتماعي��ة 
اجلزي��رة  منطق��ة  تعيش��ها  ال��ي  الصعب��ة 
م��ن  إىل ح��االت  تفض��ي  ال��ي  الس��ورية، 
العن��ف األس��ري، ق��د تنته��ي بالط��الق وتف��كك 

األس��رة.
ح��رٌب مل ته��دأ وترته��ا لث��الث س��نوات 
مض��ت وال ت��زال، س��قطت ضحيته��ا اآلالف 
م��ن العائ��الت الس��ورية، مل تتوق��ف هن��ا 
فق��ط، ب��ل س��اهمت أيض��اً بارتف��اع نس��ب 
الط��الق ارتفاع��اً غ��ر مس��بوق مقارن��ة باألع��وام 
املاضي��ة. وتش��ر اإلحصائي��ات الص��ادرة ع��ن 
منظم��ة »س��ارا« ملناهض��ة العن��ف ض��د امل��رأة ب��� 
»مقاطع��ة اجلزي��رة« التابع��ة ل��� »اإلدارة الذاتية 
الدميقراطي��ة«، إىل أن ح��االت الط��الق للع��ام 
2014 يف »ازدي��اد مضط��رد مقارن��ة بالع��ام 
2013«. فاإلحصائي��ات تتح��دث ع��ن بل��وغ 
ح��االت الط��الق يف الع��ام 2013  إىل 151 
حال��ة يف منطق��ة اجلزي��رة، تصدرته��ا مدين��ة 
أم��ا يف  حال��ة.   39 ب���  )املالكي��ة(  ديري��ك 
النص��ف األول م��ن الع��ام 2014 ، فأش��ارت 
إحصائي��ة املنظم��ة إىل بل��وغ ع��دد ح��االت 
الط��الق يف منطق��ة اجلزي��رة إىل 133 حال��ة، 
احتل��ت مدين��ة قامش��لو )القامش��لي( الص��دارة 
فيه��ا ب��� 43 حال��ة، فيم��ا مل تتج��اوز ع��دد 
ح��االت الط��الق يف املدين��ة ع��ام 2013 س��وى 

17 حال��ة فق��ط. 

ــرة  ــة والهج ــة االقتصادي ــي والحال ــط النفس الضغ
ــالق ــباب الط ــم أس أه

تع��زو »ن��ورا خلي��ل« رئيس��ة منظم��ة »س��ارا« ملناهض��ة العن��ف 
ض��د امل��رأة، ارتف��اع ه��ذه النس��بة إىل ع��دة أس��باب مباش��رة، 
قائل��ة: »هن��اك أس��باب كث��رة ت��ؤدي بالزوج��ني إىل الط��الق 
منه��ا؛ الضغ��ط النفس��ي املصاح��ب حلال��ة احل��رب ال��ي 
تعيش��ها املنطق��ة برمته��ا، وأيض��ا احلال��ة االقتصادي��ة املرتدي��ة 
ال��ي مت��ر عل��ى الب��الد بش��كل ع��ام وعل��ى املنطق��ة بش��كل 
خ��اص. إىل جان��ب الن��زوح واهلجرة وتش��تت العائل��ة«. مضيفة 
أن هن��اك أس��باب أخ��رى »كال��زواج املبك��ر، وتدخ��ل األه��ل يف 
حي��اة الزوج��ني وممارس��ة الضغ��وط عل��ى أح��د الطرف��ني أو 
كليهم��ا، إضاف��ة إىل وج��ود نس��اء أخري��ات يف حي��اة ال��زوج، 
وأيض��ا تع��دد الزوج��ات ال��ذي يفت��ح الب��اب أم��ام الكث��ر م��ن 

ح��االت الط��الق«.

يهددني بقتلي بعد أن طلقني
)ن��وال . ع( م��ن مدين��ة قامش��لو، تزوج��ت يف عم��ر الس��ابعة 
عش��ر م��ن رج��ل حالت��ه املادي��ة متواضع��ة ج��دًا، مت��زوج ولديه 
طف��ل م��ن زوجت��ه األوىل، تق��ول: »بع��د مض��ي حوال��ي ش��هر 
ونص��ف م��ن زواجن��ا، ب��دأت املش��اكل تظه��ر يف حياتن��ا، 
إىل أن وصلن��ا إىل طري��ق مس��دود، ومل يتب��ق أمام��ي س��وى 
املطالب��ة بالط��الق، وبع��د أن حصل��ت علي��ه، ب��دأ زوج��ي 
الس��ابق بإرس��ال تهدي��دات يتوع��د فيه��ا بقتل��ي، وحم��اواًل 
إبع��اد أي ش��خص يري��د التق��دم لطل��ب ي��دي. مؤك��داً يف معظ��م 
رس��ائله، أن��ه ل��ن يس��مح ل��ي باخل��وض يف عالق��ة زوجي��ة م��ع 
ش��خص آخ��ر، وبع��د مض��ي أكث��ر م��ن مخس��ة أش��هر عل��ى 
طالق��ي من��ه وتوقيع��ه عل��ى وثيق��ة ع��دم التع��رض ل��ي، إال إن��ه 

مل يلت��زم به��ا أب��داً«.
ــن  ــًا م ــا هرب ــوريا وتركي ــن س ــدود بي ــت الح قطع

ــابق  ــي الس زوج
)ليل��ى .أ( 35 س��نة م��ن مدين��ة قامش��لو، ت��روي قصته��ا م��ع 
زوجه��ا الس��ابق والدم��وع مت��أل عينيه��ا، قائل��ة: » تزوج��ت 
م��ن رج��ل مقي��م يف تركي��ا، حيم��ل اجلنس��ية الرتكي��ة بع��د 
أن أجرن��ي أهل��ي عل��ى ال��زواج ب��ه نظ��راً حلالتن��ا املادي��ة 
املرتدي��ة، متحجج��ني بك��ر عم��ري، ورغ��م معرفته��م بأن��ه 
مت��زوج م��ن امرأت��ني تقيم��ان مع��ه يف تركي��ا. ذهب��ت مع��ه إىل 
تركي��ا وأجنب��ت من��ه طفل��ة، كن��ت أعان��ي مع��ه م��ن إهم��ال 
كب��ر، حت��ى ب��دأت املش��اكل تتفاق��م بينن��ا وتعرض��ت للض��رب 
بش��كل يوم��ي، إىل أن جنح��ت باهل��رب إىل س��وريا قاطع��ة 

األس��الك الش��ائكة الفاصل��ة ب��ني البلدي��ن. إال أن��ي وبع��د عودت��ي 
إىل بي��ت أهل��ي صدم��ت لقي��ام أهل��ي بط��ردي وطفل��ي الصغ��رة 
م��ن منزهل��م، لذل��ك اضط��ررت للبح��ث ع��ن م��أوى وعم��ل ألعي��ل 
نفس��ي وابن��ي الصغ��رة، وأن��ا اآلن اعم��ل كمس��تخدمة يف مستش��فى 

املدين��ة وأس��عى إىل تربي��ة طفل��ي فق��ط«.

إصدار قانون للمرأة
تق��ول »هيف��ي عرب��و« نائب��ة رئي��س هيئ��ة امل��رأة التابع��ة ل��� »اإلدارة 
الذاتي��ة الدميقراطي��ة« يف »مقاطع��ة اجلزي��رة«: »بالنس��بة لن��ا يف هيئة 
امل��رأة، كخط��وة أولي��ة وللتخفي��ف م��ن ه��ذه املش��كلة االجتماعي��ة 
ال��ي وصل��ت إىل ح��د الظاه��رة االجتماعي��ة اخلط��رة، أصدرن��ا 
قانون��اً خاص��اً بامل��رأة، داخ��ل اجملل��س التش��ريعي للمقاطع��ة ومت 
التصدي��ق علي��ه. عل��ى الرغ��م م��ن اعتقادن��ا بأن��ه ل��ن تتوق��ف حاالت 
الط��الق يف جمتمعن��ا بإص��دار القوان��ني، إال أنه��ا س��تكون مس��اعدة 
يف التخفي��ف منه��ا. إميانن��ا احلقيق��ي ب��أن الوع��ي االجتماع��ي 
ه��و أفض��ل طريق��ة للح��ل، ألن جمتمعن��ا وبش��كل خ��اص امل��رأة، 

حباج��ة إىل الوع��ي والدراي��ة حبقوقه��ا وواجباته��ا«.

منعنا الزواج المبكر وتعدد الزوجات
تتح��دث »عرب��و« ع��ن بع��ض بن��ود قان��ون امل��رأة قائل��ة: »يش��مل 
قان��ون امل��رأة داخ��ل املقاطع��ة، من��ع ال��زواج دون س��ن الثامن��ة 
عش��ر، وذل��ك لقط��ع الطري��ق أم��ام ال��زواج املبك��ر ال��ذي أدى يف 
الكث��ر م��ن حاالت��ه إىل الط��الق وتف��كك األس��رة. كم��ا منعن��ا تع��دد 
الزوج��ات يف أح��د بن��ود القان��ون، وال��ذي س��يكون ل��ه دور كب��ر 
يف تقلي��ص ح��االت الط��الق باعتق��ادي. كم��ا أضفن��ا مب��دأً مهم��اً 
ج��داً لقان��ون امل��رأة، أال وه��و املس��اواة ب��ني الرج��ل وامل��رأة يف العم��ل 
واحلق��وق، ليك��ون عل��ى أس��اس التش��ارك. وأيض��اً س��اهمنا بش��كل 
ق��وي يف تثبي��ت نس��بة متثي��ل امل��رأة ضم��ن قان��ون امل��رأة يف كل 

املؤسس��ات التابع��ة ل��إدارة بنس��بة %40«.
الصعب��ة،  االقتصادي��ة  واألوض��اع  القاس��ية،  احل��رب  ظ��روف 
والع��ادات االجتماعي��ة املوروث��ة، كله��ا أس��باب تزي��د م��ن نس��ب 
الط��الق يف املنطق��ة، وته��دد األس��رة الس��ورية مبزي��د م��ن املآس��ي، 
لتثق��ل كاه��ل ومس��تقبل ضحاياه��ا م��ن األطف��ال، إذا م��ا اس��تمرت 
نس��ب ح��االت الط��الق يف االرتف��اع. ولع��ل احمل��اوالت ال��ي تبذهلا 
بع��ض املنظم��ات العامل��ة يف جم��ال اجملتم��ع املدن��ي يف املنطق��ة، 
جت��دي نفع��اً يف ختفي��ف وط��أة الط��الق عل��ى امل��رأة، وخاص��ة تل��ك 
ال��ي تهض��م حقوقه��ا وحق��وق أبنائه��ا، يف ظ��ل متس��ك نس��بة ال 
ب��أس به��ا م��ن اجملتم��ع مب��وروٍث اجتماع��ي وثق��ايف متحج��ر جت��اه 

امل��رأة. 
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فعاليات مدنية

 مشروع »متشاركون« 
لدعم المشاركة السياسية و االجتماعية للمرأة

مدين��ة  يف  للتنمي��ة  ش��ار  منظم��ة  أقام��ت 
قامش��لو، ث��الث ورش��ات تدريبي��ة ح��ول دع��م 
ومناص��رة امل��رأة يف إطار مش��روع »متش��اركون«، 

ال��ذي تنف��ذه املنظم��ة يف منطق��ة اجلزي��رة،
واس��تهدفت الورش��ات التدريبي��ة ع��دداً م��ن 
الناش��طني والناش��طات يف جم��ال اجملتم��ع 
املدن��ي م��ن كل املكون��ات والش��رائح العمري��ة 
عدي��دة،  اختصاص��ات  وم��ن  املنطق��ة،  يف 
وعق��دت أول ورش��ة تدريبي��ة يف مرك��ز »بي��ت 
ماندي��ال« بتاري��خ 2014/07/01 يف مدين��ة 
الثاني��ة  الورش��ة  ُنظم��ت  بينم��ا  قامش��لو، 
بتاري��خ 2014/08/03، يف »مرك��ز امل��رأة يف 
قامش��لو »، وأقيم��ت الورش��ة الثالث��ة بتاري��خ 
2014/09/04، يف مكت��ب احت��اد الطلب��ة 
الش��رقي  احل��ي  الكردس��تاني يف  والش��باب 

مبدين��ة قامش��لو.
القائم��ني  وحبس��ب  »متش��اركون«  مش��روع 
علي��ه م��ن منظم��ة ش��ار، يه��دف إىل خل��ق 
تفاه��م وتكام��ل ب��ني أدوار يق��وم به��ا كل 
م��ن الرج��ل وامل��رأة يف اجملتم��ع، م��ن خ��الل 
التش��ارك بتحلي��ل قضاي��ا التمك��ني واملناص��رة 
للم��رأة، وال��ي طامل��ا كان��ت تع��اجل مبع��زل 
ع��ن الرج��ل، وه��و م��ا ح��رص القائم��ون عل��ى 

مش��روع »متش��اركون« بتس��ليط الض��وء علي��ه من 
خ��الل التدري��ب والتأهي��ل النوع��ي، باالبتع��اد 
ع��ن القوال��ب املعلب��ة واالعتم��اد عل��ى مناه��ج 
تدري��ب مع��دة خصيص��اً ملث��ل هك��ذا مش��اريع، 
دراي��ة  عل��ى  حملي��ني  مدرب��ني  وبإع��داد 
يومي��ة حبيثي��ات التناقض��ات واالختالف��ات 
االجتماعي��ة يف املنطق��ة مبختل��ف مكوناته��ا 
العرقي��ة والديني��ة، لتخل��ق منوذج��اً بعي��داً 
ع��ن القوال��ب املعلب��ة، اعتم��اداً عل��ى منه��اج 
تش��اركي ثالث��ي األبع��اد، يس��اعد يف التع��رف 
عل��ى اآلخ��ر املتماي��ز، باإلضاف��ة إىل التع��رف 
عل��ى جت��ارب املكون��ات األخ��رى ال��ي طامل��ا 
كان��ت تعي��ش جنب��اً إىل جن��ب ومل يت��م حت��ى 
حماول��ة املش��اركة يف معاجل��ة قضاي��ا تعت��ر 

مش��رتكة كقضاي��ا امل��رأة.
واملش��روع يه��دف أيض��اً إىل توس��يع دائ��رة 
املدافع��ني ع��ن قضاي��ا امل��رأة والعامل��ني فيه��ا 
بش��كل فع��ال إىل دائ��رة واس��عة تش��مل كاف��ة 
األه��داف  إىل  للوص��ول  اجملتم��ع،  فئ��ات 
ال��ي خت��ص قضاي��ا امل��رأة أال وه��ي متك��ني 
امل��رأة اقتصادي��اً م��ن خ��الل تعزي��ز اس��تقالهلا 
احملل��ي،  اجملتم��ع  داخ��ل  االقتص��ادي 
واجتماعي��اً م��ن خ��الل التوعي��ة يف الكث��ر م��ن 

املس��ائل؛ كأحقي��ة امل��رأة إىل جان��ب الرج��ل 
بالتحك��م يف قضاي��ا مصري��ة عل��ى صعي��د 
األس��رة، مث��ل اإلجن��اب وامل��راث، وسياس��ياً 
م��ن خ��الل العم��ل عل��ى كس��ر احلواج��ز 
الرج��ل  م��ن  كل  ل��دى  املتأصل��ة  النفس��ية 
باإلضاف��ة إىل امل��رأة نفس��ها، م��ن حي��ث ع��دم 
تقب��ل امل��رأة يف املناص��ب القيادي��ة يف الواق��ع 

احلال��ي.
ويف ه��ذا الس��ياق، يعق��ب امل��درب ري��دي 
ميش��و ال��ذي ش��ارك يف تدري��ب الورش��ات 
التفاعل��ي،  األس��لوب  »اعتم��دت  الث��الث، 
يف  الرئي��س  ال��دور  للمتدرب��ني  كان  حي��ث 
اختي��ار القضاي��ا ال��ي سيتناقش��ون حوهل��ا، 
اس��تناداً إىل اخللفي��ة الثقافي��ة اجلي��دة ال��ي 
مت اختي��ار املتدرب��ني بن��اء عليه��ا، فمعظمه��م 
مدني��ني،  وناش��طني  جامعي��ني  كان��وا 
وتوج��ه التدري��ب حن��و اكس��ابهم مه��ارات 
حتلي��ل الواق��ع، ووض��ع أه��داف م��ن املمك��ن 
حتقيقه��ا ضم��ن ه��ذا الواق��ع، ث��م العم��ل عل��ى 
اس��رتاتيجيات ومش��اركة الرج��ل للم��راة يف 
اجن��از مح��الت ميداني��ة ح��ول قضاي��ا امل��رأة 

ومتكينه��ا«.
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