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04الكارثة االقتصادية لم تستثن مدينة سورية 

ــزاع وآثاره  ــات الن منعكس
ــة واالقتصادية االجتماعي
يس��تغرق تش��ّكل الظواه��ر االجتماعي��ة واالقتصادي��ة أو ط��روء 
التح��والت عل��ى أمن��اط معيش��ة األف��راد واجملتمع��ات ف��رتات 
طويل��ة تس��بقها تراكم��ات وإرهاص��ات ق��د تس��تغرق - بدوره��ا - 
عش��رات الس��نني ضم��ن األح��وال الطبيعي��ة. غ��ر أن وج��ود الن��زاع 
واحل��رب ي��ؤدي إىل تس��ارع وت��رة تش��ّكل احل��االت والظ��روف 
باالقتص��اد  دوم��اً  املرتبط��ة  االجتماعي��ة اجلدي��دة  واملناخ��ات 
املرتب��ط ب��دوره بالن��زاع وس��ياقاته وتأرج��ح موازي��ن الق��وى ب��ني 
األط��راف املتنازع��ة. إذ تع��ّر ه��ذه الظواه��ر والتح��والت ع��ن 
نفس��ها ضم��ن أوق��ات قياس��ية ونتائ��ج صادم��ة ورمب��ا مش��وهة يف 
بع��ض األحي��ان، وق��د ينج��م ع��ن ه��ذا الوض��ع املرتب��ط - حتم��اً 
- باش��رتاطات إس��عافية يف جم��االت األم��ن املتع��ددة والصح��ة 
والغ��ذاء قل��ق مس��تمر ل��دى املواط��ن أو الف��رد عل��ى حيات��ه ومص��ره 
وأف��راد أس��رته، حت��ى ول��و مل متسس��ه احل��رب بش��كل مباش��ر 

وعمي��ق.
كان املتتب��ع للش��ؤون االجتماعي��ة واملعيش��ية يالح��ظ وج��ود ظواه��ر 
اجتماعي��ة س��يئة، كانتش��ار املخ��درات والدع��ارة واالحتي��ال 
والفس��اد املال��ي واالخت��الس والرش��وة واالس��تقواء عل��ى احملي��ط 
االجتماع��ي بالعالق��ات م��ع اجله��ات األمني��ة وغره��ا م��ن 
الش��رور املتمخض��ة ع��ن أج��واء االس��تبداد والتس��لط اللذي��ن وف��را 
األرضي��ة املالئم��ة لتغذي��ة ه��ذه اآلف��ات االجتماعي��ة. غ��ر أن م��ا 
أحدثت��ه احل��رب القائم��ة خط��ر وكارث��ي ويص��ب يف نف��س املنح��ى 
الس��ابق وبش��كل بال��غ، فبع��ض ه��ذه اآلف��ات أخ��ذت أش��كااًل 
جدي��دة وأعي��د إنتاجه��ا حس��ب مقتضي��ات املرحل��ة وظ��روف ف��رتة 
التح��ول بأش��كال ظاه��رة أو خفي��ة، فم��ا ت��زال رواس��ب س��نوات 
االس��تبداد قائم��ة وعالجه��ا يتطل��ب الكث��ر م��ن احل��ذر وال��رتَوي، 

مرفق��اً برام��ج مدني��ة تتج��اوز ح��دود التفاع��ل الس��طحي.
ق��د يك��ون ح��رق املراح��ل وجت��اوز العدي��د م��ن احمل��ددات أم��راً 
ال ب��د من��ه، لت��دارك األث��ر الس��ليب للروت��ني والكتس��اب مرون��ة 
يف العم��ل واألداء ضم��ن بيئ��ة ن��زاع، وق��د يش��كل ه��ذا التج��اوز 
حاف��زاً للعدي��د م��ن األش��خاص العامل��ني يف ه��ذا الش��أن ك��ي 
يعل��وا م��ن قيم��ة م��ا ه��و باألص��ل قّي��م ونفي��س، وأال ينكف��أوا أم��ام 
مثبط��ات العم��ل حت��ى ول��و كان��ت تب��دو مس��تحيلة التج��اوز، 
ف��اإلرادة اخل��ّرة ه��ي العام��ل األب��رز لنج��اح املب��ادرات اجملتمعي��ة 

احلقيقي��ة والفعال��ة.

احلص��ص اإلغاثي��ة واملعون��ة الطبي��ة واإلكس��اء ح��ني تق��دم 
للمحتاج��ني إن مل ترف��ق برام��ج تنموي��ة وتدريبي��ة ومش��اريع 
صغ��رة مصمم��ة وف��ق دراس��ات واس��تبيانات، س��يكون هل��ا 
منعكس��ات س��لبية عل��ى امل��دى الطوي��ل. إذ أنه��ا تع��زز الت��واكل 
واالس��تجداء، وس��تطيح برغب��ة العم��ل ل��دى احملتاج��ني الذي��ن 
والكس��اء  الطع��ام  حص��ص  انتظ��ار  يف  اهتمامه��م  س��ينحصر 
والطباب��ة، وه��ذا م��ا حيت��م عل��ى اجله��ات املاحن��ة تطعي��م 
عمله��ا باملزي��د م��ن ال��رؤى الواقعي��ة وم��ن مراكم��ة جه��ود البح��ث 
واس��تمزاج اآلراء وس��ر االحتياج��ات احلقيقي��ة ال��ي ال تظه��ر 

وتتوض��ح مبج��رد املعاين��ة األولي��ة.
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي يف منطق��ة اجلزي��رة وال��ي نش��أت 
أيض��اً ضم��ن بيئ��ة الن��زاع بس��رعة حمموم��ة، تب��دو معزول��ة ع��ن 
حال��ة النض��ج وع��ن تلم��س نظري��ة االحتياج��ات يف الغال��ب، 
فه��ي مطالب��ة بالعم��ل عل��ى الدخ��ول للبي��وت واحل��ارات واألزق��ة 
ونش��ر الوع��ي وتقدي��م اخلدم��ات والتوعي��ة ضم��ن جم��ال عمله��ا 
للن��اس، واإلس��هام يف التخفي��ف م��ن ح��دة احل��رب وكوارثه��ا 
عل��ى حي��اة الن��اس. ويف نف��س الوق��ت ن��رى ضع��ف اإلمكاني��ات 
املقدم��ة ألغل��ب ه��ذه املب��ادرات املدني��ة، حبي��ث ي��رى الناش��طون 
ضم��ن ه��ذا املضم��ار  أن هنال��ك تقص��داً إلب��راز  بع��ض األش��كال 
الطوباوي��ة املعزول��ة ع��ن الواق��ع واملس��توردة واملك��ررة عل��ى حس��اب 
تنفي��ذ مش��اريع جمدي��ة هل��ا أث��ر مباش��ر عل��ى حي��اة الن��اس 
ومس��تقبلهم، هل��ذا يتطل��ب العم��ل م��ن أج��ل التنمي��ة وتأصي��ل 
الفك��ر املدن��ي إص��راراً وجه��داً دائم��ني وس��عياً دؤوب��اً للخ��روج 

بنتائ��ج مرضي��ة عل��ى أق��ل تقدي��ر.

         هيئة التحرير

1افتتاحيه



ح��ول الع��امل، العدي��د م��ن ال��دول واألنظم��ة ال��ي تص��ف حكمه��ا 
وآليات��ه بالدميقراط��ي، س��واء بإضاف��ة لفظ��ة الدميقراطي��ة عل��ى 
تس��ميتها الرمسي��ة ك��� )مجهوري��ة الص��ني الش��عبية الدميقراطي��ة، 
مجهوري��ة كوري��ا الدميقراطي��ة الش��عبية »كوري��ا الش��مالية«(، أو 
م��ن خ��الل إضاف��ة ش��روح خمتلف��ة ملعن��ى ومفه��وم الدميقراطي��ة يف 

دس��اترها، ك��� »س��وريا، ليبي��ا، كوب��ا، ... إخل«.
م��ن البداه��ة، أن كل األمثل��ة ال��ي ذك��رت ال متث��ل دميقراطي��ات، 
س��واء م��ن حي��ث نظ��ام احلك��م، أو م��ن حي��ث الدس��اتر املتخم��ة 
بتعريف��ات الدميقراطي��ة وآلياته��ا والنم��ط »الدميقراط��ي« اخل��اص به��ذا 
النظ��ام أو ذاك. وه��ذه البداه��ة، تعتم��د عل��ى مجل��ة م��ن احمل��ددات 

واألنس��اق السياس��ية والثقافي��ة واالقتصادي��ة والفكري��ة.
سياس��يًا، يس��تدل عل��ى النس��ق الدميقراط��ي الس��ائد يف نظ��ام م��ا، م��ن 
خ��الل الدس��تور الناظ��م للعالق��ات ب��ني الدول��ة كأوىل البن��ى الفوقي��ة، 
وب��ني املؤسس��ات التابع��ة هل��ذه الدول��ة، إىل جان��ب النظ��ام العالئق��ي 
ب��ني تل��ك الدول��ة والكتل��ة اجملتمعي��ة )املواطن��ني(. ويش��مل ه��ذا، 
آلي��ات اخت��اذ الق��رار وقان��ون االنتخاب��ات، والتزام��ات الدول��ة كبني��ة 
منفصل��ة ع��ن الس��لطة احلاكم��ة جت��اه املعارض��ة السياس��ية. ناهي��ك 
ع��ن طبيع��ة احمل��ددات ال��ي تفرضه��ا الدول��ة م��ن خ��الل الدس��تور 
وم��ن خ��الل بع��ض املب��ادئ للسياس��ة اخلارجي��ة، بص��رف النظ��ر ع��ن 
طبيع��ة الس��لطة احلاكم��ة أيض��اً. إىل جان��ب النظ��ام القضائ��ي املس��تقل 

ع��ن الس��لطة القائم��ة واملرتب��ط عضوي��اً بالدول��ة كنظ��ام ع��ام. 
يف اجلان��ب االقتص��ادي، عل��ى الدول��ة الس��عي لتقوي��ة النش��اط 
االقتص��ادي م��ن خ��الل خل��ق ف��رص العم��ل، والرتكي��ز عل��ى ترس��يخ 
حق��وق امللكي��ة الفردي��ة يف إط��ار جيع��ل جمم��وع األف��راد مس��تفيدين 
م��ن ح��زم القوان��ني ال��ي ق��د تصدره��ا الدول��ة، وال��ي جي��ب أن 

تع��ود بالفائ��دة عل��ى كل ف��رد. والس��عي باجت��اه تنمي��ة ق��درات القط��اع 
اخل��اص يف اجت��اه مت��واز م��ع تنمي��ة مماثل��ة يف القط��اع الع��ام، ال��ذي 

ق��د يقتص��ر دوره عل��ى تقدي��م اخلدم��ات جملم��وع املواطن��ني. 
ثقافي��اً وفكري��ًا، ميك��ن االس��تدالل عل��ى املفه��وم الدميقراط��ي الس��ائد يف 
اجل��و الع��ام داخ��ل اجملتم��ع، م��ن خ��الل الرتكي��ز عل��ى بن��اء الق��درات 
التعليمي��ة والرتبوي��ة، والعم��ل يف س��ياق متس��ق م��ن أج��ل حص��ول 
الدول��ة عل��ى كام��ل فرصه��ا يف اس��تغالل إمكاني��ات أفرادها، والتأس��يس 
النظ��ري للثقاف��ة الدميقراطي��ة م��ن خ��الل تقوي��ة بن��ى اجملتم��ع احمللية 
املدني��ة، وفت��ح اجمل��ال أم��ام تطوي��ر ه��ذا اجملتم��ع، والوص��ول ب��ه إىل 
أقص��ى درج��ات التنظي��م. ويبق��ى احمل��دد الرئيس��ي يف التعب��ر ع��ن 
النس��ق الدميقراط��ي يف أي جمتم��ع، ه��و حري��ة التعب��ر ع��ن ال��رأي 
والفك��ر، إىل جان��ب حري��ة الصحاف��ة، يف إط��ار م��ن القي��م واملب��ادئ 
القانوني��ة الراعي��ة هل��ذه احلري��ة، دون التج��اوز عل��ى حري��ة اآلخري��ن، 
أي احلري��ة يف جماهل��ا املدع��وم مبب��دأ االلت��زام يف معن��اه الع��ام، ولي��س 
يف معن��اه الضي��ق ال��ذي يتطل��ب حتدي��داً وتوصيف��اً دقيق��اً ألي خ��رق 
حمتم��ل م��ن أي ف��رد جت��اه آخ��ر. وبه��ذا املعن��ى الب��ّد أن توف��ر الس��لطة 
القائم��ة يف أي جمتم��ع ه��ذه األط��ر القيمي��ة وااللت��زام القانون��ي بدرج��ة 
م��ن الفعالي��ة، حبي��ث حت��ول دون ح��دوث اخلل��ط ب��ني احلري��ات 

واس��تغالت الظ��روف الطارئ��ة يف أي جمتم��ع بش��ري. 
ال يع��ي اللج��وء إىل األلف��اظ الدال��ة عل��ى الدميقراطي��ة يف خطاب��ات 
الس��لطة احلاكم��ة، أو اخ��رتاع مفاهي��م ترس��ل إش��ارات تفي��د ب��أن هناك 
تغ��ّراً م��ا يط��رأ عل��ى طبيع��ة الس��لطة احلاكم��ة، أنه��ا دميقراطي��ة. 
فاألخ��رة حتت��اج إىل ترمج��ة واقعي��ة وعملي��ة تس��تند إىل حزم��ة م��ن 
القوان��ني الضامن��ة للحري��ات، س��واء م��ا تعل��ق منه��ا حبري��ة العم��ل أو 
االعتق��اد أو التعب��ر أو ال��رأي أو التنق��ل أو االس��تفادة م��ن النص��وص 

القانوني��ة بدرج��ة حتق��ق ق��دراً واف��راً م��ن العدال��ة ... إخل. وه��ذه تلق��ي 
عل��ى الس��لطة القائم��ة مس��ؤوليات كب��رة، يف جم��ال تأم��ني اخلدم��ات 
جملتم��ع األف��راد اخلاضع��ني لس��لطتها وال��ي تس��تمد ش��رعيتها م��ن 
الدول��ة ذاته��ا. لك��ن ه��ل الدول��ة س��ابقة عل��ى الس��لطة أم العك��س؟ 
اجل��واب عل��ى ه��ذا الس��ؤال يأخ��ذ مس��ارين وكالهم��ا جائ��ز، فالدول��ة 
كمفه��وم ه��ي نت��اج لس��لطة حملي��ة، أوجده��ا جمتم��ع م��ا لتنظي��م 
العالق��ات ب��ني جمم��وع األف��راد لذل��ك ختض��ع ه��ذه الدول��ة ملص��احل 
األف��راد املنتج��ني هل��ا، وه��م يف الغال��ب أصح��اب االمتي��ازات والق��وة 
واإلمكاني��ات، وه��ذه الرؤي��ة قدمي��ة، وختض��ع ملفاهي��م التط��ور املتعاقب��ة 
ال��ي م��ر به��ا اجملتم��ع البش��ري. لك��ن الفائ��ض الكب��ر م��ن التج��ارب 
التارخيي��ة يتي��ح ألي جمتم��ع قائ��م أو يف ط��ور التأس��يس، فرص��اً يف 
بن��اء من��وذج دول��ة يضم��ن الت��زام الس��لطة باحمل��ددات ال��ي يتبناه��ا 
املؤسس��ون هل��ذه الدول��ة، بن��اًء عل��ى جت��ارب م��ن س��بقوهم، وه��ذا ق��د 
جين��ب اجملتم��ع الدخ��ول يف سلس��لة تطوري��ة ق��د تط��ول وق��د حتم��ل 
أكالف��اً قاس��ية، يف ح��ال تضاف��رت عوام��ل وش��روط أخ��رى، داخلي��ة أو 
خارجي��ة. واحل��ال ه��ذه، ف��إن التعب��رات الدميقراطي��ة أو متظهراته��ا 
عل��ى الواق��ع املع��اش جملتم��ع األف��راد، جي��ب أن تظه��ر جلّي��اً م��ن 
خ��الل س��لوكات وممارس��ات ه��ؤالء. ف��ال يع��ي أب��داً أن تّدع��ي الدول��ة 
كونه��ا نظ��ام ع��ام يتحك��م مبجم��ل األم��ور يف احلي��ز اجلغ��رايف اخلاض��ع 
لس��لطاتها املختلف��ة، أنه��ا تس��لك طريق��اً دميقراطي��اً إال م��ن خ��الل م��ا 
توف��ره ع��ر نظامه��ا الدس��توري والقضائ��ي والقانون��ي م��ن حرّي��ات، 
حت��ى وإن كان��ت ه��ذه األخ��رة يف حده��ا األدن��ى. ألن تل��ك املعاي��ر 
ال��ي تتبناه��ا الدول��ة، تس��مح ألفراده��ا بالس��عي املس��تمر لتحصي��ل 
املزي��د م��ن احلرّي��ات، إذ أن عتب��ة احلرّي��ة غ��ر حم��ددة بتعريف��ات 
منج��زة، إمن��ا ختض��ع )العتب��ة( لتط��ور مس��تمر وحثي��ث م��ن أج��ل 

بل��وغ أقص��ى م��ا ميك��ن حتصيل��ه، تط��وراً طردي��اً م��ع عم��ق الت��زام 
الدول��ة ع��ر أنظمته��ا القائم��ة بتوف��ر فرص��ة بل��وغ مث��ل ه��ذه العتب��ة، 

فردي��اً ومجاعي��اً س��واء بس��واء.
يف منطق��ة اجلزي��رة، مّث��ة نظ��ام سياس��ي جدي��د، خمتل��ف متام��اً عّم��ا 
كان س��ائدًا، متمث��اًل بنظ��ام »اإلدارة الذاتي��ة الدميقراطي��ة«. ه��ذا النظ��ام 
مبؤسس��اته املختلف��ة س��ّن العدي��د م��ن الش��رائع والقوان��ني العصري��ة، 
لك��ن ه��ذه الش��رائع والقوان��ني حتت��اج إىل جان��ب إطاره��ا النظ��ري 
والفك��ري إىل تطبي��ق عمل��ي وترمج��ة واقعي��ة، خاص��ة يف ظ��ل احل��رب 
ال��ي تواجهه��ا املنطق��ة. إذ أن عم��ق التجرب��ة الدميقراطي��ة يأت��ي م��ن 
خ��الل حج��م املعوق��ات واملش��اكل ال��ي يواجهه��ا أي نظ��ام، وجناح��ه 
يف تكري��س الفك��ر الدميقراط��ي رغ��م تل��ك املعوق��ات. أم��ا االكتف��اء حبالة 
التنظ��ر القانون��ي والفك��ري وترحي��ل امللف��ات املتعلق��ة باحلري��ات العامة 
واخلاص��ة إىل مراح��ل الحق��ة عل��ى الص��راع، فس��يؤدي إىل حال��ة م��ن 
التناق��ض ب��ني م��ا ه��و نظ��ري فك��ري وب��ني م��ا ه��و عمل��ي واقع��ي. إذ 
أن التعبئ��ة احلزبي��ة واحلربي��ة للمجتم��ع ال توف��ر املس��ّوغات الش��رعية 
ألي س��لطة قائم��ة لتأجي��ل االس��تحقاقات الدميقراطي��ة واالنتق��اص م��ن 

حي��ز احلري��ات، بداع��ي احل��رب.
م��ا حتتاج��ه املنطق��ة اآلن وبش��كل عاج��ل، ه��و تعمي��ق التجرب��ة 
واقعي��ة  وترمج��ة  منطق��ي  كبدي��ل  عليه��ا  والتعوي��ل  الدميقراطي��ة 
للخط��اب السياس��ي ال��ذي تتبن��اه »اإلدارة الذاتي��ة الدميقراطي��ة«، يف 
ظ��ل األوض��اع الضاغط��ة عل��ى األف��راد ج��راء الص��راع ال��ذي تش��هده 
الب��الد من��ذ أع��وام مخس��ة. والتس��ريع يف اخت��اذ اخلط��وات الضامن��ة 
للحري��ات العام��ة واخلاص��ة، والدف��ع باجت��اه االنف��راج السياس��ي 

واالقتص��ادي بالرتاف��ق م��ع الفك��ري والثق��ايف.  
  

في شأن التحول الديمقراطي والحريات العامة 
www.artpeople.netمجيد محمد
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الكارثة االقتصادية لم تستثن مدينة سورية
واالستقرار النسبي لواقع الجزيرة لم يخفف 

من انتكاسة الواقع المعيشي
سردار مال درويش

تأث��رت منطق��ة اجلزي��رة - رغ��م االس��تقرار األم��ي النس��يب فيه��ا 
- كم��ا باق��ي املناط��ق الس��ورية من��ذ ان��دالع األزم��ة، برتاج��ع 
الوض��ع االقتص��ادي واملعيش��ي. فانعدم��ت الزراع��ة ال��ي اش��تهرت 
به��ا، وش��هدت ن��درة يف امل��وارد وامل��واد األساس��ية، مقاب��ل غ��الء 
س��عر ص��رف العمل��ة األجنبي��ة، نتيج��ة لع��ّدة عوام��ل منه��ا: ع��دم 
االس��تقرار املعيش��ي، وحتك��م التج��ار مبص��ر أبن��اء املنطق��ة، وع��دم 
اس��تطاعة الس��لطة املوج��ودة عل��ى خل��ق الت��وازن االقتص��ادي، يف 

ظ��ل غي��اٍب ش��به ت��ام لعم��ل مؤسس��ات الدول��ة.
أزم��ة الل��رة الس��ورية إح��دى أب��رز العوام��ل املؤث��رة عل��ى واق��ع 
س��وريا، وال��ي ب��دأت تته��اوى حبس��ب الصحف��ي واخلب��ر 
االقتص��ادي، عدن��ان عب��د ال��رزاق، يف حديث��ه جملل��ة "ش��ار"، 
»م��ع بداي��ة األزم��ة الس��ورية يف آذار 2011، مل ي��زد س��عر ص��رف 
ال��دوالر ع��ن 48 ل��رة س��ورية آن��ذاك، اتبعه��ا ق��رار وزراء خارجي��ة 
ال��دول العربي��ة يف نهاي��ة الع��ام نفس��ه، بتس��ليم أرص��دة النظ��ام 
الس��وري، ووق��ف التعام��ل م��ع املص��رف التج��اري، ال��ذي كان 
مبثاب��ة ه��ّزة لل��رة الس��ورية، واكتم��ل املش��هد الس��وداوي، بق��رار 
االحت��اد األوروب��ي وأمري��كا حبظ��ر تصدي��ر النف��ط الس��وري، ال��ذي 
يش��كل أه��م عائ��د للخزين��ة الس��ورية، واملص��در الرئيس��ي لقط��ع 

النق��د األجن��يب«.
ويعت��ر عب��د ال��رزاق، أن عوام��ل احملاس��بة االقتصادي��ة، »أدت 
لته��دم البن��ى التحتي��ة واملنش��آت الصناعي��ة، وأظه��رت ضع��ف 
أن وص��ل حج��م اخلس��ائر  إىل  تدرجيي��ًا،  الس��وري  االقتص��اد 
االقتصادي��ة حبس��ب أخ��ر التقاري��ر الس��ورية والدولي��ة، إىل أكث��ر 
م��ن 200 ملي��ار دوالر، وه��ي خس��ارة تف��وق م��ا نت��ج ع��ن احل��رب 
العاملي��ة الثاني��ة. يف ح��ني أن س��وريا كان��ت تص��ّدر قب��ل األزم��ة 
حن��و 140 أل��ف برمي��ل نف��ط يومي��ًا، ترف��د اخلزين��ة احلكومي��ة 

بال��دوالر والقط��ع األجن��يب«.
املش��اهد آنف��ة الذك��ر، كان هل��ا تأث��ر متق��ارب عل��ى مجي��ع 
املواطن��ني الس��وريني، الذي��ن بات��وا ضحي��ة التده��ور االقتص��ادي يف 

بلده��م، فعن��د ارتف��اع س��عر ال��دوالر ترتف��ع أس��عار امل��واد، ولك��ن ال 
تنخف��ض م��ع اخنفاضه��ا.

اقتصاد املنطقة
ال يش��هد س��وق العمل��ة األجنبي��ة اس��تقراراً يف منطق��ة اجلزي��رة، 
إذ يتج��اوز العامل��ون يف جم��ال الصراف��ة، س��عر مص��رف س��وريا 
املرك��زي، لع��دم ق��درة األخ��ر عل��ى التحك��م بس��عر الل��رة، أو ض��خ 
العمل��ة األجنبي��ة إلح��داث الت��وازن، م��ا أدى لوص��ول س��عر الل��رة 
الس��ورية إىل حن��و )300( ل��رة خ��الل ش��هر آب/أغس��طس م��ن الع��ام 
2013. فيم��ا وص��ل يف إح��دى الف��رتات إىل أعل��ى املس��تويات عن��د 

عتب��ة ال��� )380( ل��رة مقاب��ل ال��دوالر الواح��د. ويع��ود ذل��ك
م��ن وجه��ة نظ��ر إح��دى ش��ركات الصراف��ة يف مدين��ة قامش��لو، »إىل 
ع��دم توف��ر العمل��ة الصعب��ة، رغ��م تصرحي��ات املص��رف املرك��زي، 
بأنه��م يضخ��ون العمل��ة األجنبي��ة، لكنه��م يف احلقيق��ة ال يقوم��ون 

بذل��ك«.
ج��رت الع��ادة يف ح��االت االس��تقرار، أن��ه أثن��اء ارتف��اع س��عر 
ال��دوالر ينخف��ض س��عر الذه��ب، والعك��س. إال أن س��عر الذه��ب 
ب��ات يرتف��ع م��ع ارتف��اع س��عر ال��دوالر، فخ��الل األس��بوع األول م��ن 
ش��هر ش��باط 2015، ارتف��ع س��عر الذه��ب م��ن 6800 ل��رة س��ورية 
إىل 8200 ل��رة س��ورية، بينم��ا اس��تقر الس��عر خ��الل منتص��ف 
الش��هر ذات��ه، وذل��ك بس��بب رك��ود الس��وق، أو حماول��ة غ��ر 

جمدي��ة خلف��ض س��عر ص��رف ال��دوالر يف األس��واق.
الرؤية الرمسية

الرواي��ة الرمسي��ة ملؤسس��ات الدول��ة، حت��اول تغّي��ب مس��ألة الرتاجع 
االقتص��ادي، والتغطي��ة عل��ى الوض��ع القائ��م بع��دم حتم��ل مس��ؤولية 
األزم��ة، ع��ر التصرحي��ات الداعم��ة لل��رة الس��ورية، وحماول��ة 
لص��ق الرتاج��ع االقتص��ادي بظه��ر التج��ار أو الس��وق الس��وداء، 
متهم��ة إياه��م بالتحري��ض عل��ى رف��ع س��عر ال��دوالر، ع��ر زي��ادة 
الطل��ب بنش��ر اإلش��اعات، م��ا يؤدي الس��تجابة املش��رتين املندفعني، 

للوص��ول إىل م��ا يس��مى جبي األرباح )مكاس��ب 
رأمسالي��ة(.يف املقاب��ل مؤسس��ات الدول��ة كان��ت 
صرح��ت أن »الس��وق الس��وداء رغ��م تعامله��ا 
بالقط��ع األجن��يب بات��ت ش��ديدة احل��ذر م��ن 
مس��ألة الس��عر، وأنه��ا تنتظ��ر األس��عار املعل��ن 
عنه��ا ع��ن مص��رف س��وريا املرك��زي، للتعام��ل 
م��ع زبائنه��ا، الذي��ن بات��وا أق��ل م��ن الس��ابق، 
بات��وا  الس��وداء،  الس��وق  أن جت��ار  حبك��م 
متأثري��ن وليس��وا مؤثري��ن، كم��ا كان احل��ال يف 
الف��رتات الس��ابقة، يف حتدي��د األس��عار عل��ى 

هواه��م يف مواجه��ة املص��رف املرك��زي«.
بينم��ا يؤك��د عدن��ان عب��د ال��رزاق، أن موض��وع 
ش��ركات الصراف��ة عل��ى س��بيل املث��ال، »جاءت 
بأكذوب��ة اقتص��اد الس��وق، عندم��ا مسح��ت 
الدول��ة ع��ام 2004، بافتت��اح مص��ارف خاصة، 
أح��د عش��ر مصرف��اً  بلغ��ت حينه��ا حن��و 
عربي��اً وأجنبي��ًا، ومن��ح الرتاخي��ص لش��ركات 
الصراف��ة«. إال أن كل تل��ك البن��وك والش��ركات 
»تب��ني أنه��ا تعم��ل م��ن أج��ل خدم��ة النظ��ام 
وحت��ت أنظ��اره، وعندم��ا ح��اول املص��رف 
املرك��زي يف ظ��ل األزم��ة الس��ورية، معاجل��ة 
التضخ��م ع��ر الس��وق اللبناني��ة وق��ع يف خط��أ 
ف��ادح، أدا إىل ارتف��اع نس��بة ع��دم الثق��ة م��ن 
جان��ب املتعامل��ني م��ع املرك��ز، وآث��ار س��خرية 
املراقب��ني، يف ح��ني راج��ت جت��ارة مافي��ا 
الس��وق الس��وداء، بانتش��ار العمل��ة والعم��ل يف 
التصري��ف ضم��ن س��وريا، ويف دول اجل��وار، 

واملناطق احلدودية«.

دور اإلدارة الذاتي��ة وش��كوى أصح��اب 
املص��احل

يعت��ر نائ��ب رئي��س »هيئ��ة االقتص��اد« يف 
»مقاطع��ة اجلزي��رة«، عب��د الرمح��ن خلي��ل، 
أن واق��ع األزم��ة الس��ورية، مل مين��ح اهليئ��ة 
أي إمكاني��ة لض��خ ال��دوالر يف الس��وق، أو 
خل��ق حال��ة ت��وازن ب��ني س��عر الل��رة الس��ورية 
والعم��الت األجنبي��ة. فيم��ا يعت��ر أن »واق��ع 
منطق��ة اجلزي��رة يبق��ى أفض��ل ح��ااًل م��ن باق��ي 
املناط��ق يف س��وريا « . م��ا يدفع��ه للتري��ر ب��أن 
دور هيئ��ة االقتص��اد، جي��ب أن »يكم��ن يف 
م��ع  للتعام��ل  النفس��ي  بالدع��م  املس��اهمة 
الواق��ع، ولي��س مس��اهماً يف إحب��اط املواط��ن«.
عب��د الرمح��ن خلي��ل، يضي��ف يف حديث��ه م��ع 
جمل��ة »ش��ار«، »طامل��ا أنن��ا مرتبط��ون بالل��رة 

الس��ورية ل��ن نس��تطيع التأث��ر يف الواق��ع«، 
ب��ات  الس��ورية،  الل��رة  نات��ج  أن  معت��راً 
يش��كل خس��ارة أكث��ر م��ن الرب��ح، إضاف��ة 
لع��دم »وج��ود قوان��ني حماس��بة تف��رض عل��ى 
التج��ار ع��دم ختزي��ن امل��واد يف املس��تودعات، 
وع��دم ق��درة مؤسس��ات اإلدارة عل��ى التحك��م 
بالس��وق الس��وداء، ال��ي بات��ت بدي��اًل لعم��ل 

البن��وك غ��ر املتواج��دة يف املنطق��ة«.
بائ��ع أقمش��ة م��ن مدينة قامش��لو، يش��ر إىل أن 
الغ��الء وت��ردي الواق��ع االقتص��ادي يف املنطق��ة، 
لعب��ة م��ن النظ��ام الس��وري واملتعاون��ني مع��ه، 
اهل��دف منه��ا ه��و »تفري��غ املنطق��ة«، مؤك��دًا، 
أن ه��ذا األم��ر »مس��تحيل«! مضيف��ًا، ل��ذا 
حاولن��ا كبائع��ي أقمش��ة مث��اًل، »تقلي��ل نس��بة 
ك��ي  باملائ��ة،   )20( إىل   )15( م��ن  أرباحن��ا 
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نس��تطيع خل��ق بع��ض الت��وازن، أم��ام ارتف��اع س��عر ال��دوالر«.
مواط��ن م��ن مدين��ة س��ري كاني��ه، كم��ا غالبي��ة أبن��اء املنطق��ة، يش��تكي 
م��ن غ��الء امل��واد، وارتف��اع س��عر ال��دوالر قائ��اًل: »إن ه��ذا األم��ر أث��ر 
عل��ى حي��اة املواط��ن ال��ذي يتعام��ل بالل��رة الس��ورية كث��رًا، لك��ن 
موض��وع ارتف��اع األس��عار لي��س بي��د املواط��ن أو حم��ال الصراف��ة حكم��ًا، 

ب��ل ه��و أم��ر مرتب��ط بالدول��ة يف الدرج��ة األوىل«.
وه��و م��ا يتف��ق علي��ه خلي��ل، أح��د أهال��ي املدين��ة، قائ��اًل: »إن أك��ر 
املتأثري��ن م��ن ارتف��اع ال��دوالر، وارتف��اع امل��واد، ه��م املواطن��ون، بس��بب 
ع��دم الت��زام الدول��ة بواجباته��ا يف ض��خ العمل��ة األجنبي��ة، م��ا يش��كل 

عج��زاً يف الواق��ع املعيش��ي «.
العوامل املؤثرة يف االقتصاد السوري وتراجعه

يق��ول عدن��ان عب��د ال��رزاق، »بنظ��رة عام��ة إىل املش��هد االقتص��ادي 
الس��وري، نالح��ظ أن عوام��ل ق��وة االس��تقرار والنق��د، ق��د تراجع��ت 
إىل درج��ة التالش��ي، حبك��م الته��اوي االقتص��ادي، فمع��روف أن عوامل 
اس��تقرار أي عمل��ة تع��ود إىل مجل��ة م��ن األس��باب االقتصادي��ة، منه��ا: 
حج��م االحتي��اط النق��دي يف املص��رف املرك��زي، وعائ��دات الس��ياحة 
والتحوي��الت م��ن املغرتب��ني، إضاف��ة إىل الص��ادرات وحج��م اإلنت��اج. 
ول��و نظرن��ا إىل س��وريا بع��د ح��رب مس��تمرة منذ أرب��ع س��نوات، نرى أن 
النظ��ام ق��د ب��دد احتي��اط النق��د األجن��يب يف املص��رف املرك��زي البال��غ 18 
ملي��ار دوالر م��ا قب��ل الث��ورة، فيم��ا توقف��ت عائ��دات الس��ياحة باملطل��ق، 
وال��ي كان��ت تس��اهم بنح��و 16 باملائ��ة م��ن النات��ج احملل��ي اإلمجال��ي، 
كم��ا توقف��ت التحوي��الت األجنبي��ة م��ن املغرتب��ني، وتوقف��ت عائ��دات 
تصدي��ر النف��ط، ال��ي ال يس��يطر النظ��ام عل��ى أكث��ر م��ن إنت��اج تس��عة 
آالف برمي��ل يف الي��وم اآلن، بينم��ا كان اإلنت��اج قب��ل األزم��ة يق��در 

بنح��و 385 أل��ف برمي��ل يومي��اً«.
يضي��ف عب��د ال��رزاق، األم��ر ال خيتل��ف بالنس��بة للقطاع��ات اإلنتاجي��ة 
أيض��ًا، فباع��رتاف غرف��ة الصناع��ة يف دمش��ق، ته��دم 80 باملائ��ة م��ن 
الصناع��ة الس��ورية، وه��و م��ا ينس��حب عل��ى اإلنت��اج الزراع��ي أيض��ًا، 
حي��ث حتول��ت س��وريا م��ن الوف��رة يف تصدي��ر اإلنت��اج، إىل الن��درة 
والتس��ول عل��ى أب��واب دول مث��ل )إي��ران( و )روس��يا(، »فعل��ى س��بيل 
املث��ال، تراج��ع إنت��اج القم��ح يف س��وريا، م��ن متوس��ط 3.5 ملي��ون ط��ن 

س��نوياً إىل أق��ل م��ن 1.7 ملي��ون ط��ن الع��ام الفائ��ت«.

ويعت��ر اخلب��ر االقتص��ادي، أن تل��ك األس��باب أدت إىل »إضع��اف 
النق��د الس��وري، يض��اف إليه��ا م��ا يس��مى بالعام��ل النفس��ي، فجمي��ع 
املدخري��ن واملكتنزي��ن لل��رة الس��ورية، فق��دوا ثقته��م به��ا، ل��ذا نلح��ظ 
باس��تمرار التهاف��ت عل��ى تبديله��ا بالذه��ب أو بالعم��الت الرئيس��ية 
كال��دوالر والي��ورو«. ويضي��ف، أن »حم��اوالت مص��رف س��وريا املرك��زي 
مل جت��دي نفع��اً يف التدخ��ل حل��ل األزم��ة، ع��ر جلس��ات يومي��ة 
وأس��بوعية، لوض��ع حل��ول، وض��خ كت��ل دوالري��ة بش��كل مباش��ر م��ن 
املص��رف ع��ر ش��ركات ومكات��ب الصراف��ة، بس��عر أق��ل م��ن الس��وق 
الس��وداء، إلح��داث ت��وازن بالع��ودة والطل��ب، وطمأن��ة املتعاون��ني 

بالل��رة الس��ورية، وإعادته��ا إىل ح��دود مقبول��ة«.
احلص��ار ال��ذي تتع��رض ل��ه منطق��ة اجلزي��رة، وقط��ع الط��رق عنه��ا م��ع 
احملافظ��ات األخ��رى، وع��دم وج��ود ح��دود مفتوح��ة م��ع دول اجلوار، 
زاد يف ع��دم الق��درة عل��ى اس��تراد امل��واد األساس��ية، مث��ل الس��كر 
األبي��ض وال��رز والطح��ني األبي��ض والش��اي والس��منة النباتي��ة والزي��ت 
النبات��ي والف��روج واللح��م، ناهي��ك ع��ن األدوي��ة الطبي��ة واللقاح��ات 
واألجه��زة الطبي��ة. رافق��ه توق��ف اإلنت��اج الزراع��ي يف املنطق��ة، وه��و 
م��ا س��بب يف هج��رة نس��بة كب��رة م��ن أبن��اء املنطق��ة إىل دول اجل��وار أو 
أوروب��ا. فيم��ا ش��كلت الفوض��ى مناخ��اً مالئم��اً للش��ركات ال��ي تتحك��م 
برق��اب الن��اس، وه��و م��ا أدى إلص��دار ق��وات األس��ايش بتاري��خ الثان��ي 
م��ن ش��هر آيار/ماي��و 2015، بيان��اً حت��ذر في��ه م��ن ظاه��رة انتش��ار 
التس��ويق اهلرم��ي والش��بكي يف املنطق��ة، واألض��رار االقتصادي��ة النامج��ة 
ع��ن ذل��ك، كونه��ا تعت��ر مش��اريعاً لتصدي��ر األم��وال إىل خ��ارج املنطقة، 

مت عل��ى إث��ره حظ��ر العدي��د م��ن الش��ركات يف املنطق��ة.
أح��د احلل��ول ال��ي اقرتحه��ا نائ��ب رئي��س اهليئ��ة االقتصادي��ة، عب��د 
الرمح��ن خلي��ل، لواق��ع املنطق��ة، ه��و الع��ودة لالقتص��اد املنزل��ي، م��ن 
خ��الل ح��ل مش��كلة األري��اف، وزي��ادة الق��وة اإلنتاجي��ة فيه��ا لتخفي��ف 
الع��بء عل��ى امل��دن، وذل��ك بتش��جيع الزراع��ة والعم��ل يف األري��اف 
وحتفيزه��ا. مؤك��داً عل��ى إمكاني��ة إجي��اد بع��ض احلل��ول م��ن خ��الل 
قول��ه، »إن اجتماع��اً جلمي��ع جت��ار املنطق��ة، س��يعقد يف ش��هر حزي��ران 
/ يوني��و يف حماول��ة لتش��كيل غرف��ة جت��ارة، عّله��ا تس��اهم يف خل��ق 

ت��وازن معيش��ي يف املنطق��ة«.

إقام��ة ه��ذا املع��رض يف الس��نوات القادم��ة وبالتع��اون م��ع م��ن يرغ��ب يف 
الوص��ول بأهدافن��ا ه��ذه إىل مقصده��ا«.

م��ن جهت��ه ق��ال عب��اس عل��ي موس��ى، متط��ّوع: »إّن إقام��ة مع��رض 
للوس��ائل اإلعالمي��ة كان��ت فرص��ة للتواص��ل ب��ني وس��ائل اإلع��الم 
املختلف��ة م��ن إذاع��ات - مراس��لني قن��وات - مواق��ع - جرائ��د ب��ني 
بعضه��ا البع��ض، وب��ني ه��ذه الوس��ائل وأهال��ي منطق��ة ديري��ك م��ن 

جه��ة أخ��رى«.
مضيف��ًا: »إّن الرتتيب��ات إلقام��ة املع��رض مل تك��ن باملس��توى املطل��وب، 
نظ��راً لع��دم إقام��ة جلن��ة حتضري��ة فاعل��ة، وضي��ق الوق��ت، وألنه��ا 
فك��رة جدي��دة«، الفت��اً أن »املع��رض يكتس��ب أهميت��ه بس��بب ضع��ف 
التواص��ل الفّع��ال ب��ني الوس��ائل اإلعالمي��ة، ومّث��ل املع��رض فرص��ة 

جي��دة لوض��ع ح��ل م��ا هل��ذه املش��كلة«.
أم��ا جه��اد دروي��ش، مراس��ل تلفزي��ون KNN فق��ال: »ح��ني ُوجه��ت 
إلين��ا دع��وة املع��رض اإلعالم��ي ال��ذي أقي��م يف مدين��ة ديري��ك، كان��ت 
الفك��رة يف أذهانن��ا منطي��ة ع��ن املع��ارض ال��ي س��بق وأن أقيم��ت يف 
م��دن وعواص��م خمتلف��ة، بش��كل ع��ام. إال أن م��ا رأين��اه يف املع��رض 
اإلعالم��ي األول كان خمتلف��اً متام��اً عم��ا توقعن��اه، طبع��اً م��ن ناحي��ة 
التحض��ر وش��كل املع��رض«. مش��رًا، إىل »احملاض��رات املتخصص��ة يف 
اإلع��الم، وال��ي مل تك��ن موج��ودة يف باق��ي املع��ارض«، خمتتم��اً حديث��ه 

بالق��ول: »إن املع��رض مل يك��ن باملس��توى املتوق��ع واملطل��وب«.

مبب��ادرة م��ن إذاع��ة »هيف��ي إف إم«، وحت��ت ش��عار »بن��اء اجلس��ور/ 
ثق��ة وتواص��ل«، ُنّظ��م املع��رض اإلعالم��ي األول يف منطق��ة اجلزي��رة، 
وال��ذي أقي��م يف مدين��ة ديري��ك يف ذك��رى عي��د الصحاف��ة الكردي��ة 

وال��ذي يص��ادف ي��وم  22 نيس��ان م��ن كل ع��ام .
وج��اء ه��ذا املع��رض يف حماول��ة لبن��اء جس��ور الثق��ة والتواص��ل عل��ى 
مس��تويني، ب��ني وس��ائل اإلع��الم املختلف��ة العامل��ة يف منطق��ة اجلزي��رة، 
أّم��ا عل��ى املس��توى اآلخ��ر فيأت��ي املع��رض كجس��ر للتواص��ل م��ع 
اجملتم��ع بش��كل مباش��ر دون َمنتج��ة، ودع��وة للمتلق��ي إىل كوالي��س هذه 
املؤسس��ات. إذ وجه��ت الدع��وة إىل كل الوس��ائل العامل��ة يف املنطق��ة، 
م��ن مرئي��ة ومس��موعة ومكتوب��ة وإلكرتوني��ة، وحض��رت منه��ا تس��ع 
وس��ائل إعالمي��ة فق��ط، حس��ب م��ا أف��اد مدي��ر »هيف��ي إف إم«، عام��ر. 

خ. م��راد.
م��راد أوض��ح أيض��ًا، أن ه��ذه الفعالي��ة ج��اءت ل��� »خل��ق ج��و م��ن 
التع��اون ونب��ذ ثقاف��ة الص��راع واللج��وء إىل ثقاف��ة التناف��س للوص��ول إىل 
األفض��ل، ف��كان املع��رض اإلعالم��ي األول ه��و اخلط��وة ال��ي أرادت 
»هيف��ي إف، إم« م��ن خالهل��ا مج��ع معظ��م الوس��ائل اإلعالمي��ة العامل��ة 
يف روج آفاي��ي كردس��تان حت��ت س��قف واح��د، وحثه��م عل��ى مناقش��ة 
القضاي��ا العالق��ة يف جم��ال التش��بيك ب��ني ه��ذه الوس��ائل، ومس��ائل 

العالق��ة بينه��ا م��ن جه��ة، وب��ني املتلق��ي م��ن جه��ة أخ��رى«.
ولف��ت مدي��ر اإلذاع��ة، إىل رغبته��م م��ن خ��الل املع��رض يف »توجي��ه 
رس��الة لكاف��ة اإلعالمي��ني مفاده��ا أن النش��اط يف احلي��ز اإلعالم��ي لي��س 
فق��ط تقدي��م امل��ادة اإلعالمي��ة، بق��در م��ا ه��ي متت��ني أواص��ر العالق��ة 
ب��ني منتج��ي ه��ذه امل��واد والق��درة عل��ى إيص��ال ه��ذا املنت��ج بالش��كل 
األنس��ب للمتلق��ي، فامل��ادة اإلعالمي��ة تأخ��ذ قيمته��ا م��ن حي��ث قدرته��ا 
عل��ى التأث��ر عل��ى املتلق��ي ال��ذي ه��و مبتغ��ى احلال��ة اإلعالمي��ة أينم��ا 

كان��ت«.
كم��ا ب��نّي، أنه��م »أرادوا م��ن خ��الل ترقي��م املع��رض اإلعالم��ي ب��األول، 
إميان��اً ب��أن أي ه��دف ال ميك��ن حتقيق��ه ب��ني ليل��ة وضحاه��ا، وأن 
احلال��ة اإلعالمي��ة ال��ي تعيش��ها املنطق��ة حتت��اج لق��در أوس��ع م��ن 
العم��ل حت��ى تثم��ر ه��ذه احمل��اوالت الرامي��ة إىل س��وية إعالمي��ة أكث��ر 
تط��وراً يف روج آفاي��ي كردس��تان، ال��ي حتت��اج إىل ه��ذه الس��لطة أكث��ر 
م��ن حاجته��ا لس��لطات أخ��رى، ولذل��ك س��نعمل عل��ى االس��تمرار يف 

راديو هيفي ينّظم المعرض اإلعالمي األول في ديرك
شيرين عمر
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يس��تيقظ امل��كان داخ��ل كل مهج��ر يف كل موق��ف مرتب��ط باالس��تقرار، 
وكذل��ك دع��وات املصاحل��ة واحلل��ول الس��لمية، ال لش��يء، إمن��ا 
لش��عورنا بأنن��ا خس��رنا خ��الل ه��ذه احل��رب ذاكرتن��ا خبس��ارة املكان، 
وح��ني نفك��ر بالع��ودة، نفك��ر أنه��ا ل��ن تك��ون أحيائن��ا وال منازلن��ا 
تل��ك ال��ي س��نعود إليه��ا، فه��ي ب��ال مالحمه��ا، وه��و م��ا يضاع��ف 
األمل، يف الوق��ت ال��ذي حنت��اج في��ه الت��وازن يف الط��رح كناش��طني يف 

الش��أن الع��ام.
- كن��ت م��ن العامل��ن يف منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي، وأقمت��م 
الصحفي��ن  للمواطن��ن  والورش��ات  ال��دورات  م��ن  العدي��د 
وكذل��ك لناش��طن يف جم��االت ش��تى. إىل أي ح��د اس��تطاعت 

تل��ك املنظم��ات حتقي��ق األه��داف ال��ي تأسس��ت ألجله��ا؟
ال ب��د م��ن اح��رتام اجله��ود املبذول��ة م��ن قب��ل كل املنظم��ات ال��ي 
عمل��ت عل��ى رف��ع كف��اءات الناش��طني الس��وريني، ونس��تطيع الق��ول: 
إن بع��ض ه��ذه الورش��ات إن مل حتق��ق تغي��رات جوهري��ة، إال أنه��ا 
فتح��ت أم��ام بع��ض املش��اركني فيه��ا آفاق��اً للتفك��ر بط��رق خمتلف��ة، 
م��ن خ��الل التع��رف عل��ى مفاهي��م جدي��دة فيم��ا يتعل��ق مبفاهي��م الس��لم 
األهل��ي والعدال��ة االنتقالي��ة، كذل��ك فيم��ا خي��ص العم��ل السياس��ي 

واحلقوق��ي. 
لك��ن الورش��ات بات��ت يف بع��ض احل��االت منط��اً للعم��ل املدن��ي يتك��رر 
جمل��رد التواج��د كجه��ة فاعل��ة، ويف بع��ض األحي��ان تنفي��ذ برام��ج 
متف��ق عليه��ا م��ع املاحن��ني، ُتش��رك فيه��ا أع��داد مم��ن ق��د ال يكون��ون 
ناش��طني أص��اًل، وم��ن غ��ر املعني��ني مبحت��وى الورش��ة، يف حتوي��ر 
س��ليب ملفاهي��م العم��ل املدن��ي والتطوي��ر اجملتمع��ي، وه��ذا م��ا ك��رس 
ك��ون الورش��ات فرص��ة للس��فر عل��ى نفق��ة املنظم��ة، اإلقام��ة والرتفي��ه، 

- كان حلمص وريفها نصيب وافر من تفاصيل الثورة واحلرب 
والدمار واحلصار، إىل إي حد حيضر املكان يف وجدان املثقف 

أو الناشط يف الشأن اجملتمعي؟

م��ع اإلش��ارة إىل ادع��اء اجله��ات املنف��ذة متابع��ة عم��ل املتدرب��ني يف 
الداخ��ل الس��وري كون��ه احلي��ز املس��تهدف، يف الوق��ت ال��ذي ال يع��ود 

إىل الداخ��ل الس��وري 2% م��ن املش��اركني. 
ووف��ق ه��ذه الص��ورة ف��إن الكث��ر م��ن املنظم��ات ال حتق��ق ال��رؤى 
النظري��ة ال��ي تعلنه��ا، وإمن��ا حتق��ق الش��هرة عل��ى حس��اب القضاي��ا 

واحتياج��ات اجملتم��ع الس��وري عل��ى اخت��الف أطياف��ه.
- ه��ل مبق��دور الناش��ط أو املهت��م بالش��أن الع��ام أن حي��دث فرقاً 
أو تغي��راً وه��و وراء احل��دود يف دول اجلوار الس��وري أو أوروبا 

أو أمري��كا؟ أم أن الفعالي��ة حك��ر عل��ى ناش��طي الداخل؟
ال تقتص��ر الفعالي��ة عل��ى املتواجدي��ن يف الداخ��ل حتم��ًا، لكنه��ا 
ختتل��ف م��ن حي��ث الن��وع ورمب��ا األث��ر. العدي��د م��ن املتواجدي��ن يف 
اخل��ارج يبذل��ون جه��وداً كب��رة ومهم��ة لتقدي��م اخلدم��ات للداخ��ل. 
م��ن وجه��ة نظ��ري الش��خصية، وم��ع أن��ي موج��ودة خ��ارج س��وريا، 
لك��ي أرى أن التواج��د عل��ى األرض يزي��د األث��ر، ويس��اهم بفعالي��ة يف 
فه��م الواق��ع والعم��ل عل��ى أس��اس ه��ذا الفه��م اعتم��اداً عل��ى املش��اهدة 
ال عل��ى رواي��ة ع��دد حم��دد م��ن األش��خاص أو التخم��ني واالف��رتاض، 

كم��ا حي��دث م��ع الكث��ر م��ن املتواجدي��ن يف اخل��ارج.
- اإلع��ام البدي��ل تأس��س كض��رورة لنش��ر الوع��ي واإلمل��ام 
مبفاهي��م جدي��دة ولنق��ل الص��ورة احلقيقي��ة للح��راك يف س��وريا 
عل��ى املس��تويات كاف��ة. إىل أي م��دى كان ه��ذا اإلع��ام صوت��اً 
ونبض��اً للش��ارع الس��وري. وه��ل كان ل��ه دور يف ب��ث الكراهي��ة 

والتحاج��ز ب��ن املكون��ات الس��ورية؟
حافظ��ت بع��ض املناب��ر اإلعالمي��ة املنضوي��ة حت��ت س��قف م��ا يس��مى 
»باإلع��الم البدي��ل« عل��ى مس��ت واض��ح، وم��ا زال��ت تتمث��ل القيم الي 
اعتمدته��ا ح��ني تأسس��ت، وه��ي مش��اريع معروف��ة، لكنن��ا ال ننكر أن 
هن��اك الكث��ر م��ن املش��اريع اإلعالمي��ة املؤدجل��ة، واحملس��وبة عل��ى 
جه��ات دون غره��ا، واملتوجه��ة كذل��ك لش��رحية م��ن الس��وريني دون 
غره��م بفك��ر وحي��د الل��ون. حن��ن نع��رف من��اذج ع��دة ع��ن مناب��ر 

إعالمي��ة هل��ا طاب��ع دول��ي، وه��ي أعج��ز، 
نتيج��ة التم��رتس وراء اإليديولوجي��ات، عن 
تقدي��م إع��الم مه��ي مت��وازن يعر ع��ن واقع 
الس��وريني كل الس��وريني، ويوص��ل صوته��م 
بأمان��ة، فض��اًل عم��ا نش��هده م��ن حتري��ض 
طائف��ي، أو حم��اوالت لف��رض توجه��ات 
ديني��ة. كل ذل��ك حيي��ل إىل ض��رورة التفك��ر 
مبواثي��ق حقيقي��ة وملزم��ة للصحفي��ني يت��م 

العم��ل اإلعالم��ي وفقه��ا.
أنش��طة  م��ن خ��ال مش��اركتك يف   -
وفعالي��ات ختت��ص مبوض��وع امل��رأة يف 
بل��دان كث��رة، وعمل��ك كمدي��رة حترير 
يف جمل��ة س��يدة س��وريا، ال��ي تهت��م 

بش��أن امل��رأة الس��ورية، م��ا ه��و وض��ع امل��رأة يف ظ��ل الص��راع 
الدائ��ر، وه��ل مّث��ة مؤش��رات توح��ي مبس��تقبل أفض��ل للم��رأة 

يف س��وريا املس��تقبل؟
م��ا زال��ت امل��رأة الس��ورية تثب��ت كل ي��وم جدارته��ا باحلي��اة، إن كان 
يف املناط��ق احملاص��رة أو يف املعتق��الت أو يف مناط��ق الن��زوح. وجي��ري 
العم��ل م��ن قب��ل العدي��د م��ن اجملموع��ات املتخصص��ة بالش��أن النس��وي 
عل��ى دع��م وتفعي��ل دور النس��اء ومش��اركتهن يف احلي��اة السياس��ية، 
وغ��ر ذل��ك مم��ا يك��رس حضوره��ا. لك��ن هن��اك مآخ��ذ عل��ى العم��ل 
املتخص��ص بش��ؤون امل��راة ال ب��د م��ن اإلش��ارة إليه��ا، إذ إنن��ا نالح��ظ 
وج��ود ه��وى س��حيقة م��ن حي��ث التواص��ل وإمكاني��ة التفاه��م ب��ني 
نس��اء الص��ف األول م��ن الناش��طات والق��ادرات عل��ى التواص��ل م��ع 
اجله��ات الدولي��ة، وب��ني الس��وريات املوج��ودات عل��ى األرض ويف 
املخيم��ات مم��ن تق��ع عليه��ن ظ��روف احلي��اة الس��ورية الصعب��ة يف 
ظ��ل احل��رب. تتجل��ى ه��ذه اهل��وى يف أن مطال��ب النس��اء الناش��طات 
يف غالبي��ة اللق��اءات ال عالق��ة هل��ا مب��ا حتتاج��ه امل��رأة الس��ورية اليوم، 
وأن الكث��ر م��ن ه��ؤالء الناش��طات عش��ن وم��ا زل��ن، بعي��داً ع��ن ن��وع 
املعان��اة ال��ذي عاش��ته نس��اء األري��اف وحت��ى أحي��اء امل��دن الش��عبية 
واملعزول��ة اجتماعي��اً نتيج��ة التدي��ن والع��ادات. وه��ن اس��تناداً إىل 
اخت��الف من��ط احلي��اة والظ��روف يقدم��ن طروح��ات حقوقي��ة وسياس��ية 

تعت��ر بنظ��ر الكث��رات م��ن الس��وريات العادي��ات ترف��اً.
النس��ائية،  هن��اك خمملي��ة فاقع��ة يف عم��ل بع��ض اجملموع��ات 
مقتص��رة عل��ى وج��وه مع��دودة، وهن��اك كذل��ك توجه��ات لتكري��س 
وج��وه نس��ائية حم��ددة وإن كان ذل��ك باعتم��اد اإلقص��اء باس��م تفعي��ل 
املش��اركة، وباحت��كار احلض��ور. هن��اك أيض��اً أزم��ات يف الطرح النس��وي 
ترتب��ط برأي��ي بطروح��ات نس��وية متطرف��ة أحيان��اً م��ن حي��ث حتمي��ل 
الرج��ال مس��ؤولية غي��اب امل��رأة باملطل��ق، وتك��رار الط��رح ذات��ه من��ذ 
أرب��ع س��نوات حت��ى الي��وم فيم��ا خي��ص الكوت��ا النس��ائية، وض��رورة 
متك��ني امل��رأة سياس��يًا، علم��اً أن ه��ذه الطروح��ات تك��ررت عل��ى م��دى 
الس��نوات األرب��ع م��ن الوج��وه نفس��ها. لك��ن ذل��ك ال يلغ��ي فعالي��ة 
ومصداقي��ة بع��ض اجملموع��ات املتوجه��ة يف عمله��ا إىل الس��وريات 
األق��ل معرف��ة وخ��رة يف مس��اع صادق��ة لرف��ع س��وية وعيه��ن ومتكينه��ن 

اقتصادي��اً وجمتمعي��اً.
- الكث��ر م��ن املواطن��ن الس��ورين مل يك��ن لديه��م إط��اع أو 
احت��كاك م��ع أبن��اء منطق��ة اجلزي��رة، ه��ل كن��ت واح��دة منه��م. 
م��ن خ��ال عمل��ك وتواصل��ك م��ع صحفي��ن وكّت��اب وناش��طن م��ن 
منطق��ة اجلزي��رة، م��ا االنطب��اع ال��ذي تك��ون لدي��ك ح��ول ه��ذه 

املنطق��ة؟
بل��ى، مل تك��ن ل��دي أدن��ى فك��رة ع��ن املكون��ات املوج��ودة يف منطق��ة 
اجلزي��رة، كن��ت ب��ني احل��ني واآلخ��ر أمس��ع بع��ض التن��درات ع��ن 
»الش��وايا« وأختيله��م أناس��اً قادم��ني م��ن التاري��خ، وع��ن العس��اكر 
»الك��رد« املش��هورين بالعن��اد وف��ق رواي��ات إخوت��ي وأقارب��ي مم��ن أدوا 
خدم��ة العل��م برفق��ة ش��باب ك��رد، أم��ا اآلش��وريني، فق��د عرف��ت به��م 
ألول م��رة يف معس��كر للش��بيبة ض��م طالب��اً م��ن كاف��ة امل��دن الس��ورية، 
وكان بينن��ا ش��اب م��ن احلس��كة اس��تغربت امس��ه وكنيت��ه كث��راً 
وعرف��ت الحق��اً أن��ه مس��يحي آش��وري م��ن احلس��كة دومن��ا اك��رتاث 

بتفاصي��ل أخ��رى.
ح��ني وقع��ت أح��داث الك��رد ع��ام 2004، كان الرتوي��ج لفك��رة اخليان��ة 
واحلش��د ضده��م، وأن م��ا ي��دور يف حل��ب جي��ب قمع��ة وإمخ��اده، ه��ذه 
األح��داث م��رت كذل��ك دون أن أك��رتث بالتفاصي��ل، وأظ��ن أن غالبي��ة 

ش��باب مدين��ي عل��ى األق��ل مثل��ي.
بع��د الن��زوح إىل تركي��ا، اختلف��ت نظرت��ي كلي��ًا، حي��ث التقي��ت 
مبجموع��ة م��ن الناش��طني الك��رد الذي��ن فاجؤون��ي بك��م املعرفة السياس��ية 
واملدني��ة ال��ي ميتلكونه��ا، وبكيفي��ة تبنيه��م لقضيته��م، وبآلي��ات ط��رح 
األف��كار والعم��ل عليه��ا. لق��د كان��ت مرحل��ة لن��زع الغش��اوة ع��ن عي��ي 
جت��اه ه��ذه الفئ��ات م��ن الش��عب الس��وري ال��ي مل نعرفه��ا قب��ل الث��ورة 
الس��ورية نتيج��ة الوض��ع املف��روض يف الب��الد، ونتيج��ة تقصرن��ا، 

وانغماس��نا يف واق��ع حمل��ي مؤط��ر م��ن جه��ة أخ��رى.
ال ب��د م��ن االع��رتاف أن أهال��ي منطق��ة اجلزي��رة وأخ��ص »الك��رد« 
متقدم��ون عل��ى الكث��ر م��ن الفئ��ات األخ��رى لي��س فق��ط باملعرف��ة 
السياس��ية واملدني��ة، ب��ل يف ممارس��ة ه��ذه املعرف��ة، وه��ذا م��ا يثبت��ه 
الواق��ع الي��وم يف ه��ذه املناط��ق، أتكل��م ع��ن احل��راك املدن��ي والسياس��ي 

ال العس��كري بالتأكي��د.

شار تحاور الناشطة ياسمين مرعي 
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مساحات مساحات

كمال أوسكان 
يف مش��هد الف��ت للنظ��ر، يف منطق��ة اجلزي��رة، متت��د حق��ول الكم��ون 
والكزب��رة واحلب��ة الس��وداء واليانس��ون، م��ع ن��درة حق��ول القم��ح 
والش��عر ه��ذا املوس��م، بع��د إقب��ال مزارع��ي وفالح��ي اجلزي��رة عل��ى 
زراع��ة النبات��ات العطري��ة والطبي��ة، إذ حتول��ت معظ��م األراض��ي 
الزراعي��ة يف احملافظ��ة إىل الزراع��ات احلديث��ة ال��ي مل تك��ون تعرفه��ا 

قب��ل مخ��س س��نوات.
تعت��ر حمافظ��ة احلس��كة م��ن أه��م املناط��ق الزراعية يف س��وريا، إذ تبلغ 
إمجال��ي مس��احة أراض��ي احملافط��ة مليون��ني و333 أل��ف هكت��ار، 
م��ن بينه��ا )942.435( هكت��ار م��ن األراض��ي الزراعي��ة. يعتم��د س��كان 
احملافظ��ة البال��غ تعداده��م )1,341,650( نس��مة، بش��كل رئيس��ي 
عل��ى القط��اع الزراع��ي، حي��ث متل��ك م��ا نس��بته )15.4( % م��ن 
إمجال��ي أس��ر احملافظ��ة حي��ازات زراعي��ة، كم��ا أن نس��بة )32( % 

م��ن إمجال��ي س��كان احملافظ��ة، يعمل��ون يف الزراع��ة.
تع��رض القط��اع الزراع��ي يف اجلزي��رة ألض��رار كب��رة بس��بب احل��رب 
الدائ��رة يف الب��الد، لي��س فق��ط بس��بب تقل��ص املس��احات املزروع��ة 
بنس��بة تبل��غ أكث��ر م��ن ثلث��ي املس��احة املخصص��ة للزراع��ة، ب��ل 
بس��بب iج��رة الي��د العامل��ة الزراعي��ة، وصعوب��ة تأم��ني مس��تلزمات 
الزراع��ة م��ن ب��ذار ومس��اد، إضاف��ة إىل تأم��ني امل��ازوت ال��الزم لعملي��ة 
ال��ري بع��د ارتف��اع أس��عاره، وصعوب��ة وص��ول اإلم��دادات احلكومي��ة 
إىل املناط��ق الزراعي��ة يف اجلزي��رة، م��ا أدى إىل اخنف��اض كمي��ات 
احملاصي��ل االس��رتاتيجية، وبقي��ة احملاصي��ل، وب��روز أن��واع حديث��ة 
م��ن الزراع��ات. التوس��ع يف زراع��ة األصن��اف واحملاصي��ل الزراعي��ة 
احلديث��ة، مل ي��أِت فق��ط عل��ى خلفي��ة م��ا تع��رض ل��ه القط��اع 
الزراع��ي، يف احملافظ��ة، إمن��ا يع��ود إىل التهمي��ش احلكوم��ي هل��ذا 
القط��اع قب��ل ان��دالع األزم��ة الس��ورية، وتع��رض منطق��ة اجلزي��رة إىل 
موج��ات جف��اف متتالي��ة، تراج��ع عل��ى إثره��ا املزارع��ون ع��ن زراع��ة 
احملاصي��ل االس��رتاتيجية، مث��ل القم��ح والش��عر، وال��ي تعت��ر 

أس��اس األم��ن الغذائ��ي يف بل��د مث��ل س��وريا.

السعر ل.س/طن

مساد سوبر فوسفات 46% )97600( فقط تسع وسبعون ألف وستمائة لرة سورية للطن الواحد

 مساد يوريا %46

 مساد نرتات األمونيوم %30

 مساد سلفات البوتاس %50

)53800( فق��ط ث��الث ومخس��ون ألف��اً ومثامنائ��ة ل��رة س��ورية للط��ن 
الواح��د.

 )38000( فقط مثان وثالثون ألف لرة سورية للطن الواحد

 )85600( فق��ط مخ��س ومثان��ون أل��ف وس��تمائة ل��رة س��ورية للط��ن 
لواحد ا

نوع السماد

تراج��ع احملاصي��ل االس��راتيجية والتوس��ع يف األصن��اف 
التجاري��ة 

يف ه��ذا التحقي��ق حاولن��ا اس��تطالع آراء ش��رحية م��ن املزارع��ني يف 
حمافظ��ة احلس��كة ع��ن أس��باب حتوهل��م م��ن الزراع��ات التقليدي��ة، إىل 

زراع��ة النبات��ات العطري��ة والطبي��ة.
حس��ني خلي��ل، م��زارع م��ن مدين��ة الدرباس��ية أوض��ح جملل��ة "ش��ار"، 
توج��ه املزارع��ني والفالح��ني للزراع��ات البديل��ة وتفضيله��ا عل��ى 
احملاصي��ل االس��رتاتيجية يف املنطق��ة بالق��ول: »يع��ود ذل��ك إىل ن��درة 
امل��واد الزراعي��ة املناس��بة كالب��ذار اجلي��دة واألمس��دة، إضاف��ة إىل غ��الء 
أس��عارها يف الس��وق الس��وداء، بع��د أن ختل��ت احلكوم��ة الس��ورية ع��ن 

تقدي��م ه��ذه امل��واد للمزارع��ني ع��ر املص��ارف الزراعي��ة«.
قب��ل ع��دة س��نوات كان القم��ح والقط��ن م��ن احملاصي��ل الرئيس��ية 
واالس��رتاتيجية ال��ي حظي��ت بدع��م م��ن احلكوم��ة الس��ورية، كم��ا كان 
املزارع��ون يف منطق��ة اجلزي��رة يعتم��دون عليه��ا يف موامسه��م، غ��ر أن 

األوض��اع مل تع��د كم��ا كان��ت.

 ويع��زو حس��ني ه��ذا الرتاج��ع بقول��ه: »إن 
ع��زوف املزارع��ني ع��ن زراع��ة القم��ح والقط��ن 
بس��بب ع��دم وج��ود خط��ة واضح��ة الس��تالم 
منتوجاته��م وتدن��ي أس��عار الش��راء م��ن قب��ل 
احملاصي��ل  إيف��اء  ع��دم  لدرج��ة  التج��ار 
لتكالي��ف إنتاجه��ا، وتكب��د امل��زارع خس��ائر 
إغ��الق  إىل  منه��م  العدي��د  دف��ع  فادح��ة، 
مش��اريعهم الزراعي��ة والتح��ول إىل الزراع��ات 

البعلي��ة احلديث��ة كم��ا ن��رى الي��وم«.
وق��د يك��ون ناص��ر م��ن قري��ة ب��ر كني��س 
الع��ني(  عل��ى طري��ق س��ري كاني��ة )رأس 
أح��د ه��ؤالء املزارع��ني الذي��ن تكب��دوا خس��ائر 
كب��رة إث��ر زراعته��م حملص��ول القط��ن املوس��م 
املاض��ي، ح��ني رفض��ت احلكوم��ة الس��ورية 
اس��تالم حماصيله��م يف حمافظ��ة احلس��كة م��ا 
فت��ح األب��واب أم��ام اس��تغالل التج��ار لش��راء 
حماصي��ل القط��ن م��ن املزارع��ني بأق��ل م��ن 

تكالي��ف اإلنت��اج.
أم��ا الزراع��ات البديل��ة كالنبات��ات العطري��ة 
والطبي��ة )كم��ون - كزب��رة - احلبة الس��وادء(، 
فه��ي غ��ر مكلف��ة م��ن حي��ث الزراع��ة، 
وتكم��ن تكاليفه��ا األساس��ية يف احلص��اد، ف��إن 
كان املوس��م جي��داً تعه��د امل��زارع جبني��ه، وإن 
كان املوس��م س��يئاً باعه��ا ألصح��اب قطع��ان 

الغن��م ومربيه��ا.
ب��ن الزراع��ات التقليدي��ة واحلديث��ة 

ال تنته��ي الصعوب��ات 
يتذك��ر حمم��ود س��ليمان مال��ك ملش��اريع س��قي 
زراعي��ة عل��ى طري��ق احلس��كة - الدرباس��ية، 
كي��ف أن��ه مل يس��تطع احلص��ول عل��ى ب��ذار 

القم��ح بع��د امتن��اع املص��رف الزراع��ي ع��ن 
متوي��ل املزارع��ني بالب��ذار واألمس��دة. يش��رح 
بات��ت  ال��ي  والعوائ��ق  العقب��ات  حمم��ود 
منطق��ة  يف  التقليدي��ة  الزراع��ات  تع��رتض 
ال��دورة  أطب��ق  »كن��ت  بقول��ه:  اجلزي��رة 
الزراعي��ة يف أرض��ي، فأقس��مها ب��ني حماصي��ل 
بس��بب  ولك��ن  صيفي��ة،  وأخ��رى  ش��توية 
ارتف��اع تكالي��ف زراع��ة القط��ن وع��دم الق��درة 
عل��ى تصري��ف اإلنت��اج باألس��عار املناس��بة، 
ترك��ت زراع��ة القط��ن وعوض��ت عنه��ا بزراع��ة 
حب��ة الرك��ة والكم��ون«. لك��ن حمم��ود اآلن 
م��ع  مومس��ه  يف  أخ��رى  مش��كلة  يواج��ه 
األصن��اف اجلدي��دة ال��ي زرعه��ا، وتتمث��ل 
يف فق��دان األي��دي العامل��ة ال��ي حتتاجه��ا 
م��ا  »أكث��ر  يق��ول:  إذ  احملاصي��ل،  ه��ذه 
أعاني��ه يف زراع��ة ه��ذه األصن��اف، ه��و ج��ي 
احملص��ول ال��ذي حيت��اج إىل عم��ال، وه��ؤالء 

غ��ر متوف��رون حالي��اً بس��بب اهلج��رة الكب��رة 
ال��ي ش��هدتها املنطق��ة، كم��ا أن التوس��ع يف 
زراع��ة ه��ذه احملاصي��ل وال��ي تتطل��ب اجلي 
يف وق��ت حم��دد قب��ل أن تيب��س، ي��ؤدي إىل 

فق��دان الكث��ر م��ن اإلنت��اج«.
يتف��ق عبدالق��ادر حس��ني م��ن ري��ف قامش��لو 
م��ع حمم��ود فيم��ا ذه��ب إلي��ه م��ن وج��ود 
التقليدي��ة،  الزراع��ات  تع��رتض  عقب��ات 
م��ن  جدي��دة  أصن��اف  »زراع��ة  أن  وي��رى 
احملاصي��ل التجاري��ة قابل��ة للتس��ويق تلق��ى 
رواج��اً ب��ني املزارع��ني بش��كل خ��اص، ألن 
ه��ذه احملاصي��ل متت��از بأس��عار جي��دة وعليه��ا 
الكث��ر م��ن الطل��ب يف أس��واق ال��دول اجمل��اورة 
مث��ل إقلي��م كردس��تان الع��راق، ال��ذي يرتب��ط 
مبنطق��ة اجلزي��رة م��ن خ��الل مع��ر س��يمالكا، 
املنف��ذ الوحي��د لتصري��ف املنتج��ات الزراعية يف 
حمافظ��ة احلس��كة، بع��د أن أصبح��ت املنطق��ة 

مزارعو الجزيرة بين هجرة المحاصيل 
التقليدية والبحث عن البديل

زراعة )الكمون - الكزبرة- اليانسون - الحبة السوداء(

ش��به حماص��رة من��ذ أكث��ر م��ن س��نتني«.
إضاف��ة إىل املي��زات التصريفي��ة هل��ذه الزراعات 
ال��ي  احل��رب  ظ��روف  ظ��ل  يف  احلديث��ة 
تعيش��ها س��وريا، توض��ح املهندس��ة جان��دا 
إبراهي��م م��ن قامش��لو مي��زات أخ��رى للعدي��د 
م��ن ه��ذه األصن��اف فتق��ول: »إنه��ا ال حتت��اج 
إىل تكالي��ف كب��رة مث��ل احملاصي��ل التقليدي��ة 
أو القط��ن، كم��ا إنه��ا ال حتت��اج إىل خدم��ات 
زراعي��ة مث��ل تنظي��ف احلق��ول م��ن األعش��اب 

الض��ارة أو التفري��د«.
أض��رار  م��ن  املزارع��ن  خم��اوف 

حمتمل��ة
يع��ر بع��ض املزارع��ني ع��ن خش��يتهم م��ن 
األض��رار احملتمل��ة هل��ذه األصن��اف عل��ى 
الرتب��ة مس��تقباًل، وبش��كل خ��اص حمص��ول 
الكم��ون، ح��ني يت��م زراعت��ه يف أرض مزروع��ة 
املهن��دس  أن  غ��ر  س��ابقاً.  امل��ادة  بنف��س 

صاح��ب  خلي��ل  العزي��ز  عب��د  الزراع��ي 
مرك��ز زراع��ي لت��داول الب��ذورات واملغذي��ات 
واألمس��دة العضوي��ة، يب��دد ه��ذه املخ��اوف، 
م��ن خ��الل تأكي��ده عل��ى ع��دم وج��ود إثب��ات 
علم��ي عل��ى ذل��ك، بقول��ه: »ال ض��رر م��ن 
زراع��ة النبات��ات العطري��ة والطبي��ة، عل��ى 
العك��س متام��اً فه��ي تطب��ق ال��دورة الزراعي��ة، 
خاص��ة بع��د ع��زوف املزارع��ني، ع��ن زراع��ة 
حمص��ول القط��ن، فزراع��ة األراض��ي مبحص��ول 
القم��ح والش��عر بش��كل مس��تمر يض��ر بالرتب��ة 
والرتب��ة  امل��ردود،  م��ن  ويقل��ل  الزراعي��ة، 
حباج��ة لتغي��ر الفصائ��ل الزراعي��ة بش��كل 
مس��تمر«، أم��ا فيم��ا يتعل��ق مبقول��ة »إن زراع��ة 
الكم��ون يف أرض مزروع��ة بنف��س امل��ادة س��ابقاً 
يض��ر ب��األرض«، ف��إن املهن��دس خلي��ل يؤك��د 

ع��دم وج��ود »دلي��ل علم��ي عل��ى ذل��ك«.
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إطاللة

القان��ون الدول��ي اإلنس��اني - حس��ب تعري��ف 
ه��و   - الدول��ي  األمح��ر  الصلي��ب  منظم��ة 
»جمموع��ة القواع��د الدولي��ة املعتم��دة مبوج��ب 
معاه��دات أو أع��راف، حل��ل املش��اكل ذات 
ع��ن  مباش��رة  النامج��ة  اإلنس��انية  الصف��ة 
املنازع��ات املس��لحة الدولي��ة أو غ��ر الدولي��ة، 
الن��زاع يف  أط��راف  ع��ر احل��د م��ن ح��ق 
اللج��وء إىل م��ا خيتارون��ه م��ن أس��اليب أو 
وس��ائل للقت��ال، العتب��ارات إنس��انية تتعل��ق 

واملمتل��كات«. باألش��خاص 
ويتأس��س القان��ون اإلنس��اني الدول��ي عل��ى 
مب��ادئ رئيس��ية يف مقدمته��ا، مب��دأ التميي��ز، 
أط��راف  متيي��ز  ض��رورة  ب��ه:  واملقص��ود 
الن��زاع ب��ني األه��داف العس��كرية واملدني��ني، 
ويف ح��ال الش��ك يف هوي��ة اهل��دف م��ا ب��ني 
االف��رتاض  يتع��ني  عس��كري،  أو  مدن��ي 
حكم��اً ب��أن اهل��دف ه��و مدن��ي. وثان��ي ه��ذه 
املب��ادئ ه��و، مب��دأ التناس��ب ب��ني املكاس��ب 
العس��كرية املتوق��ع حتقيقه��ا واخلس��ائر يف 
تلح��ق  ال��ي  واألض��رار  املدني��ني  صف��وف 
باملبان��ي املدني��ة. ويف مجي��ع األح��وال يتع��ني 
عل��ى أط��راف الن��زاع اخت��اذ احتياط��ات م��ن 
أج��ل محاي��ة املدني��ني، م��ن خ��الل األخ��ذ 
والتأك��د  اهلج��وم،  توقي��ت  باحلس��بان 
م��ا أمك��ن م��ن توجي��ه حتذي��رات مس��بقة 
للمدني��ني قبي��ل ش��ن اهلج��وم، وم��ن ث��م 
وق��ف اهلج��وم إذا اتض��ح أن اهل��دف مدن��ي، 
أو أن األث��ر عل��ى املدني��ني س��وف يك��ون غ��ر 
متناس��ب واملكاس��ب املتوقع��ة. ويرتت��ب عل��ى 

ذل��ك بالض��رورة ع��دم وض��ع املبان��ي واملع��دات 
العس��كرية م��ن قبي��ل خم��ازن الذخ��رة يف 

املناط��ق ذات الكثاف��ة الس��كانية.
وتطب��ق قواع��د القان��ون الدول��ي اإلنس��اني يف 
مجي��ع النزاع��ات الدولي��ة أو غ��ر الدولي��ة، 
وقواع��د ه��ذا القان��ون املنطبق��ة يف النزاع��ات 
األع��راف  يف  متج��ذرة  الدولي��ة  املس��لحة 
واملعاه��دات الدولي��ة، عل��ى خ��الف م��ا ه��و 
احل��ال يف املنازع��ات غ��ر الدولي��ة، نظ��راً 
لقي��ود الس��يادة وش��بهة التدخ��ل يف ش��ؤون 
ال��دول الداخلي��ة، وحي��ث أن ه��ذا الش��كل 
األخ��ر للنزاع��ات ق��د أضح��ى الغال��ب من��ذ 
انته��اء ف��رتة احل��رب الب��اردة، فم��ن املناس��ب 

إيالءه��ا بع��ض االهتم��ام والتوضي��ح.

مفهوم النزاع املسلح غر الدولي
الن��زاع املس��لح غ��ر الدول��ي؛ حال��ة م��ن 
ح��االت العن��ف تنط��وي عل��ى مواجه��ات 
مس��لحة طويل��ة األم��د ب��ني الق��وات احلكومي��ة 
ومجاع��ة أو أكث��ر م��ن اجلماع��ات املس��لحة 
املنظم��ة، أو ب��ني تل��ك اجلماع��ات بعضه��ا 
الدول��ة.  أراض��ي  عل��ى  وت��دور  البع��ض، 
وينبغ��ي تواف��ر معياري��ن حمددي��ن إلمكاني��ة 
الق��ول بوج��ود ن��زاع مس��لح غ��ر دول��ي وم��ا 
يس��تتبع ذل��ك م��ن نتائ��ج عل��ى صعي��د تطبي��ق 
القان��ون الدول��ي اإلنس��اني، وهم��ا: أن يتوف��ر 
ل��دى اجلماع��ات املس��لحة املنخرط��ة ح��د 
أدن��ى م��ن التنظي��م، وأن تص��ل املواجه��ات 
احل��دة.  م��ن  أدن��ى  مس��توى  إىل  املس��لحة 
وحُي��دَّد م��دى الوف��اء به��ذه املعاي��ر يف كل 

حال��ة مبفرده��ا، م��ن خ��الل تقيي��م ع��دد م��ن 
املؤش��رات الفعلي��ة.

ويس��اعد تطبي��ق هذي��ن املعياري��ن عل��ى التميي��ز 
ب��ني الن��زاع املس��لح غ��ر الدول��ي وغ��ره م��ن 
أش��كال العن��ف أو االضطراب��ات الداخلي��ة 
وتن��درج  الوص��ف.  هل��ذا  ترق��ى  ال  ال��ي 
احل��رب األهلي��ة ضم��ن ح��االت الن��زاع املس��لح 
غ��ر الدول��ي حبي��ث تنع��دم الف��روق بينهم��ا، 
فمصطل��ح »احل��رب األهلي��ة« لي��س ل��ه معن��ٍى 
قانون��ي يف ح��د ذات��ه. كم��ا ه��و احل��ال م��ع 
اتفاقي��ات  ب��ني  املش��رتكة  الثالث��ة  امل��ادة 
جني��ف ال��ي تس��تخدم مصطل��ح »ن��زاع مس��لح 

لي��س ل��ه طاب��ع دول��ي«.
م��ن  املش��رتكة  الثالث��ة  امل��ادة  ومبوج��ب 
اتفاقي��ات جني��ف لع��ام1949، ف��إن عل��ى 
كل أط��راف الن��زاع  اح��رتام القان��ون الدول��ي 
اإلنس��اني وكفال��ة احرتام��ه م��ن قب��ل مجي��ع 
أو  الط��رف  ه��ذا  تعليم��ات  ينف��ذون  م��ن 
يعمل��ون حت��ت إش��رافه أو س��يطرته حت��ى 
وإن مل حيرتم��ه الط��رف املع��ادي. وبعب��ارة 
القان��ون  باح��رتام  االلت��زام  ف��إن  أخ��رى؛ 
الدول��ي اإلنس��اني ال يعتم��د عل��ى املعامل��ة 
باملث��ل. ويس��ري االلت��زام الس��ابق يف مجي��ع 
األوق��ات وبغ��ض النظ��ر ع��ن األوص��اف ال��ي 
حيمله��ا أي ط��رف أو يعتقده��ا يف األط��راف 
األخ��رى يف إط��ار الن��زاع املس��لح غ��ر الدول��ي 
)مجاع��ة إجرامي��ة أو إرهابي��ة أو مقاتل��ون م��ن 
أج��ل احلري��ة أو ث��وار أو نظ��ام غ��ر ش��رعي 
أو س��لطة أم��ر واق��ع(، دون أن مين��ح ه��ذا 

االلت��زام احل��ق يف كس��ب ش��رعية أو اع��رتاف 
القان��ون  عل��ى أي حن��و خ��اص مبوج��ب 

الدول��ي اإلنس��اني.
تن��ص  حس��بما  احلماي��ة  نط��اق  ويش��مل 
امل��ادة الثالث��ة املش��رتكة التفاقي��ات جني��ف، 
الت��زام أط��راف الن��زاع بتطبي��ق ح��د أدن��ى 
ال  الذي��ن  األش��خاص  عل��ى  األح��كام  م��ن 
العدائي��ة،  األعم��ال  يف  مباش��رة  يش��رتكون 
مب��ن فيه��م أف��راد الق��وات املس��لحة الذي��ن 
ألق��وا أس��لحتهم، واألش��خاص العاج��زون ع��ن 
القت��ال بس��بب امل��رض أو اجل��رح أو ألي س��بب 
آخ��ر، وض��رورة معاملته��م يف مجي��ع األح��وال 
معامل��ة إنس��انية، دون أي متيي��ز ض��ار يق��وم 
عل��ى العنص��ر أوالل��ون أو الدي��ن أو املعتق��د أو 
اجلن��س أو املول��د أو الث��روة أو أي معي��ار آخ��ر 

مماث��ل.
نط��اق احلماي��ة مبفهومه��ا  لقص��ور  ونظ��راً 
الفئ��ات  حتدي��د  حي��ث  م��ن  الس��ابق 
احملمي��ة وم��دى نطاقه��ا، فق��د اس��تدعت 
احلاج��ة إىل إجي��اد نص��وص مفصل��ة تتن��اول 
ح��االت تطبي��ق القان��ون الدول��ي اإلنس��اني 
يف النزاع��ات املس��لحة غ��ر الدولي��ة، وه��و 
م��ا مت مبوج��ب الروتوك��ول الثان��ي اإلض��ايف 
لع��ام 1977 امللح��������ق باتفاق��ات جني��ف 
واملتعل��ق حبماي��ة ضحاي��ا النزاع��ات املس��لحة 

غ��ر الدولي��ة.
لع��ام  الثان��ي  اإلض��ايف  الربوتوك��ول 

احلماي��ة نط��اق  وتوس��يع   1977
الروتوك��ول  ه��ذا  م��ن  األوىل  امل��ادة  تن��ص 
أن��ه يط��ور ويكم��ل امل��ادة الثالث��ة املش��رتكة 
م��ن اتفاقي����ات جني��ف املرم��ة يف 12 آب 
1949، دون أن يع��دل م��ن الش��روط الراهن��ة 
لتطبيقه��ا ويس��ري عل��ى مجي��ع النزاع��ات 
املس��لحة ال��ي ال تنطب��ق عليه��ا األح��كام 
الدولي��ة،  املس��لحة  باملنازع��ات  اخلاص��ة 
حلماي��ة ضحاي��ا الن��زاع ال��ذي ي��دور عل��ى 
إقلي��م أح��د ال��دول األط��راف يف الروتوك��ول، 
وب��ني قوات�������ه املس��لحة وق��وات مس��لحة 
منش��قة أو مجاع��ات نظامي��ة مس��لحة أخ��رى 
مت��ارس حت��ت قي��ادة مس��ؤولة عل��ى ج��زء م��ن 
إقليم��ه م��ن الس��يطرة م��ا ميكنه��ا م��ن القي��ام 

بعملي��ات عس��كرية متواصل��ة ومنس��قة.
ويأت��ي يف مقدم��ة الفئ��ات احملمي��ة بأح��كام 
القان��ون الدول��ي اإلنس��اني حس��ب أح��كام 

الروتوك��ول الثان��ي املدني��ني وخاص��ة األطف��ال 
والنس��اء، وأف��راد اخلدم��ات الطبي��ة وأف��راد 
اهليئ��ات الديني��ة ومجعي��ات الغ��وث وأعم��ال 
الغ��وث إىل جان��ب أح��كام خاص��ة حبماي��ة 
األعي��ان ال��ي ال غن��ى عنه��ا لبق��اء الس��كان 
املدني��ني عل��ى قي��د احلي��اة، ومحاي��ة األعي��ان 
الثقافي��ة وأماك��ن العب��ادة. وتش��مل الضمان��ات 
األساس��ية ال��ي يتمت��ع به��ا مجيع األش��خاص 
الذي��ن ال يش��رتكون بص��ورة مباش��رة أو الذي��ن 
يكف��ون ع��ن االش��رتاك يف األعم��ال العدائي��ة، 
وش��رفهم  أش��خاصهم  أن حي��رتم  احل��ق يف 
ومعتقداته��م وممارس��تهم لش��عائرهم الديني��ة 
معامل��ة  األح��وال  مجي��ع  يف  ومعاملته��م 
إنس��انية دون أي متيي��ز جمح��ف. إذ حيظ��ر 
وق��ت  أي  ويف  األح��وال  م��ن  ح��ال  أي  يف 
إق��دام أح��د أط��راف الن��زاع عل��ى اإلعت��داء 
عل���ى حي��اة األش��خاص وصحته��م وس��المتهم 
البدني��ة أو العقلي��ة وال س��ّيما القت��ل واملعامل��ة 
القاس��ية والتعذي��ب والتش��ويه، وأخ��ذ الرهائ��ن 
وأعم��ال اإلره��اب وانته��اك الكرامة الش��خصية 
واالغتص��اب واإلك��راه عل��ى الدع��ارة، وكل م��ا 
م��ن ش��أنه خ��دش احلي��اء الع��ام ومجي��ع ص��ور 
ال��رق والس��لب والنه��ب والتهدي��د بارت��كاب 

أي فع��ل م��ن األفع��ال الس��ابقة.
ونظ��راً خلصوصي��ة بع��ض األط��راف املش��مولة 
أل��زم  فق��د  والنس��اء،  كاألطف��ال  باحلماي��ة 
بض��رورة  الن��زاع  أط��راف  الروتوك��ول 
توف��ر الرعاي��ة واملعون��ة لألطف��ال بق��در م��ا 
حيتاج��ون إلي��ه، وبصف��ة خاص��ة التعلي��م، 
واخت��اذ اخلط��وات املناس��بة لتس��هيل مج��ع 
مش��ل األس��ر، م��ع حظ��ر جتني��د األطف��ال دون 
اخلامس��ة عش��رة يف الق��وات أو اجلماع��ات 
املس��لحة، م��ع اس��تمرار أح��كام احلماي��ة 
عش��رة  اخلامس��ة  دون  باألطف��ال  اخلاص��ة 
األعم��ال  يف  اش��رتكوا  إذا  عليه��م  س��ارية 
العدائي��ة بص��ورة مباش��رة إذا ألق��ي القب��ض 

عليه��م.
ويش��كل أي خ��رق ألح��كام ه��ذا الروتوك��ول 
وجمم��ل أح��كام القان��ون الدول��ي اإلنس��اني 
جرمي��ة ح��رب أو جرمي��ة إب��ادة أو جرمي��ة 
الفع��ل  توصي��ف  حس��ب  اإلنس��انية  ض��د 
ويع��رض املس��ؤولني عن��ه للمس��اءلة اجلنائي��ة 
أم��ام احملاك��م الوطني��ة أو حمكم��ة اجلناي��ات 

الدولي��ة.

النزاعات المسلحة غير الدولية
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اخل��وف والكوابي��س ليس��ت بظاه��رة غريب��ة ع��ن ع��امَل الطفول��ة، 
فق��د خي��اف الطف��ل م��ن حي��واٍن مل يألف��ه أو م��ن معل��م ص��ارم 
يعاقب��ه، ولك��ن أن تغتص��ب "داع��ش" أحالم��ه عن��وة؛ فهن��ا تكم��ن 
اخلط��ورة. ويتض��ح ذل��ك م��ن خ��الل األث��ر الكب��ر ال��ذي يعرض��ه 
اإلع��الم م��ن ص��ور القت��ل والعن��ف واملش��اهد الدموي��ة القاس��ية عل��ى 
النظ��ر واحل��س اإلنس��اني ال��ي نش��اهدها مبش��اركة أطفالن��ا يف املنزل 
عل��ى شاش��ات التلف��زة وصفح��ات الش��بكة اإللكرتوني��ة، أو مم��ا 
عايش��ه يف احلقيق��ة، م��ا ي��ؤدي إىل زرع ب��ذرة اخل��وف واإلره��اب 
يف نفس��ه لتنعك��س س��لباً عل��ى س��لوكياته، إم��ا بالتقلي��د وه��ي 
م��ن صفات��ه أو بالنك��وص. وإنَّ استس��هال ه��ذا املوض��وع وجتاهل��ه 
إمن��ا ل��ه عواق��ب وخيم��ة عل��ى تكوي��ن ش��خصية طف��ٍل، ميث��ُل 
منوذج��اً جلي��ٍل بأكمل��ه، س��تنمو مرتبك��ة وغ��ر س��وية. واتب��اع 
أس��لوب التخوي��ف عل��ى ال��دوام ي��زرع يف نفس��ه إنس��اناً يعان��ي 
م��ن الره��اب، كقوهل��م: »ال تذه��ب إىل الش��ارع مبف��ردك فيخطف��ك 

اللص��وص أوس��تتعرض للقت��ل«.
 لس��نا نس��ّهل م��ن حج��م األزم��ة ال��ي نعيش��ها يف س��وريا حتدي��دًا، 
ألن ظاه��رة العن��ف أصبح��ت ج��زءاً م��ن ُره��اب القل��ق ال��ذي جيت��اح 
حياتن��ا الطبيعي��ة. ولك��ن م��ن ح��ّق الطف��ل أن حيي��ا طفولت��ه 
بق��در املس��تطاع بعي��داً ع��ن اخل��وف والقل��ق. وهن��ا جي��ب حتدي��د 
املس��ؤولية وجهاته��ا، ال��ي تق��ع عل��ى عات��ق األس��رة واملدرس��ة 
أواًل، واملنظم��ات املدني��ة املختّص��ة ثاني��ًا، لتقدي��م الدع��م والثقاف��ة 
لتأم��ني الطفول��ة ومحايته��ا م��ن أن��واع اإلس��اءة اجلس��دية والنفس��ية 
واجلنس��ية، ومس��اعدته ليحي��ا طفولت��ه بق��در املس��تطاع وتوجيه��ه 
مبمارس��ة اللع��ب مب��ا يناس��ب مرحلت��ه العمري��ة، كالرس��م ومش��اهدة 
األف��الم املمتع��ة وبع��ض النش��اطات األخ��رى، وس��رد القص��ص ل��ُه 
وإخراج��ه إىل احلدائ��ق والزي��ارات العائلي��ة، ومنح��ه احلن��ان 

والرعاي��ة الكافي��ة، واح��رتام رأي��ه وإقناع��ه باألم��ور.
بعض آراء املهتمن

تق��ول املرش��دة النفس��ية ش��رين ش��يخي:»إن ظ��روف احل��رب 
ال��ي نعيش��ها يف الواق��ع أث��رت عل��ى نفس��ية الطلب��ة بش��كل 
ع��ام وخاص��ة  الفئ��ة العمري��ة م��ا ب��ني 12-17 س��نة، وه��ي 
فئ��ة امله��ارات والق��درات العقلي��ة النش��طة. إذ أدت إىل تراج��ع يف 

داعش تختطف أحالم أطفال الجزيرة
ماريا عباس

املس��توى الدراس��ي عام��ة نتيج��ة حل��االت تش��تت االنتب��اه وع��دم 
الق��درة عل��ى الرتكي��ز يف احلص��ة الدرس��ية ورغب��ة بعضه��م يف ت��رك 
الدراس��ة ألنه��م بات��وا يدرك��ون أّن ال فائ��دة وال مس��تقبل هل��م. 
سيش��عرون بالنق��ص إن كان��وا الجئ��ني وعال��ة عل��ى غره��م وال 
يتمتع��ون بكاف��ة احلق��وق ملمارس��ة حرياته��م ونش��اطاتهم، لكب��ِت 
رغباته��م وحاجاته��م وإخف��اء م��ا بداخله��م م��ن آالم وخم��اوف، 

فينخرط��ون يف س��لوكيات خاطئ��ة«.
أم��ا الكات��ب ص��ري رس��ول، ترب��وي وحاص��ل عل��ى دبل��وم يف 
الرجم��ة اللغوي��ة العصبي��ة فيق��ول: »لق��د أثَّ��رت حال��ة احل��رب 
الس��ورية عل��ى تعام��ل األبن��اء م��ع األه��ل، وم��ع أقرانه��م األطف��ال، 
فق��د ب��دأ املي��ل للعن��ف واضح��اً يف التعام��ل واللع��ب وس��رعة 
الغض��ب ال��ي بات��ت تغ��دو ع��ادة غ��ر مس��تحبة يف س��لوكهم 
نتيج��ة القل��ق الدائ��م بس��بب اخل��وف ومش��اهدة ص��ور العن��ف 
بش��كل يوم��ي. حت��ى األه��ل تب��ددت طموحاته��م فتحول��ت م��ن 
الس��عي لتأم��ني مس��تقبل أطفاهل��م إىل العم��ل م��ن أج��ل البق��اء فق��ط. 
واحتلّ��ت الدراس��ة درج��ات س��فلى يف قائم��ة األولوي��ات احلياتي��ة«.
تق��ول أم عب��د اللطي��ف نازح��ة م��ن الّرق��ة: »مل يع��د الب��ي البال��غ 
تس��ع س��نوات رغب��ة يف الدراس��ة، فق��د كان متفوق��اً ولك��ن حرمان��ه 
م��ن التعلي��م بس��بب تدّخ��ل تنظي��م داع��ش يف امل��دارس وف��رض 
مناه��ج خاص��ة عليه��ا أّث��ر يف حتصيل��ه الدراس��ي، وبس��بب تدن��ي 
مس��تواه الدراس��ي ب��ات ضحي��ة اخلج��ل واخل��وف اللذي��ن نعج��ز 
ع��ن حتري��ره منهم��ا«، مضيف��ة: » انظ��ري إىل مالحم��ه س��رتين آثار 
الّره��اب ال��ذي عايش��ه هن��اك )يف إش��ارة إىل الرق��ة(، وحرمان��ه م��ن 

أبس��ط احتياج��ات الطف��ل وه��ي اللع��ب واحلل��وى«.
 وك��ي خنّف��ف تأث��ر الس��لبيات اخلط��رة عل��ى تكوي��ن ش��خصيته، 
علين��ا اختي��ار الوس��ائل األنس��ب يف ه��ذه املرحل��ة احلساس��ة. وأال 
ندّخ��ر جه��داً يف دعمه��م ومحايته��م ألنن��ا بذل��ك نرس��م املس��تقبل 
ال��ذي نري��ده، وكلم��ا أبدعن��ا يف رمس��ه كان أمج��ل وأرق��ى، وأال 
نتغاض��ى أب��داً ع��ن أنَّ ه��ؤالء س��يكونون صن��اع تارخين��ا، وبن��اة 
حضارتن��ا. أطفاُلن��ا جواه��ٌر مثين��ة حتت��اج مل��ن يصّقله��ا ال أن 

يكس��رها.

مازن احلسيين
هن��اك وراء هضب��ة الكماليَّ��ة املتامخ��ة جلب��ال ط��وروس، ترق��د مدين��ة 
عام��ودا، أجي��اٌل كث��رة أنتجته��ا املدين��ة مبكونتاه��ا املختلف��ة م��ن ك��رد 
وس��ريان وكاثولي��ك وأرم��ن، يف ع��ام 1940، انتقل��ت أم إلي��اس م��ع 
زوجه��ا جرج��س عمس��و هارب��ني م��ن قري��ة – قلع��ة م��ره – التابع��ة 
ملدين��ة ماردي��ن الرتكي��ة، وذل��ك إبَّ��ان ص��دور الفرم��ان الرتك��ي ال��ذي 

أل��زم حت��ى الوحي��د يف كل عائل��ة خلدم��ة اجلي��ش الرتك��ي.
ح��ني ذاك كان الع��م جرج��س يبل��غ م��ن العم��ر مثاني��ة عش��ر عام��ًا، 
بينم��ا كان��ت أم إلي��اس يف أبه��ة ش��بابها مخس��ة عش��ر عام��ًا، ركب��ا 
احلم��ار وس��يلة لنقله��م، إذ اجت��ازا احل��دود الرتكي��ة حت��ى وص��ال 

خت��وم مدين��ة عام��ودا.
العائل��ة الواف��دُة إىل عام��ودا، تلج��أ إىل دار أح��د األق��ارب م��ن ط��رف 
)أم إلي��اس(، كان يف عام��ودا حوال��ي مخس��مائة دار للمس��يحيني خلي��ٌط 

م��ا ب��ني س��ريان وكاثولي��ك وأرم��ن وبروتس��تانت.
صمَّ��م )الع��ّم جرج��س( يف ق��رارة نفس��ه أنَّ��ُه س��يبدأ بتكوي��ن عائلت��ه 
يف ه��ذه املدين��ة، واخت��ار أن يعم��ل س��يَّاَعًا، معلِّم��اً يف الِط��ني، وبع��د 
م��رور س��نتني اش��تغل بالنَّ��ول العرب��ي وال��ذي يس��مى أيض��اً باللهج��ة 
احملليَّ��ة )جوِم��ى(، وباللهج��ة الكردي��ة تع��ي )cillik (، إضاف��ًة إىل 
صن��ع العب��اءات لرع��اة الغن��م والبق��ر يف املنطق��ة وس��جادات الص��الة م��ن 

أج��ل مس��لمي املدين��ة.
بع��َد الس��عي واجله��د اس��تطاع الع��ّم جرج��س ش��راء داره��م احلاليَّ��ة م��ن 
ش��خٍص مس��يحّي يدع��ى )عب��د األح��د طّب��و(، فاألخ��ر اخت��ار اهلج��رة 
إىل مدين��ة احلس��كة وال��دَّار عب��ارة ع��ن فوقيَّ��ة كم��ا يلّقبه��ا األخ��وة 
املس��يحيني، مؤلََّف��ٌة م��ن صال��ون وأرب��ع غ��رٍف ترابيَّ��ة ذات أرضيَّ��ٍة 

مبلِّط��ة وَح��وٍش تتماي��ُل في��ه أش��جاُر عن��ٍب ومت��ٍر وليم��ون.
الوال��ُد يفت��ُح فرن��اً لصن��ع اخلب��ز ويعي��ُش حيات��ه يف اس��تقراٍر وس��كينة، 
يف عام��ودا أجنب��ت )أم إلي��اس( أرب��ع ش��باٍب وش��ابٍَّة وحي��دة وه��م: 
العنق��ود  وآخ��ر  )م��روان(  )صب��اح(،  املس��يح(،  )عب��د  )إلي��اس(، 
)س��عيد(، ه��ذا األخ��ر ال��ذي ل��ه حكاي��ٍة أخ��رى، حت��ى ه��ذه اللحظ��ة 
)س��عيد( البال��غ م��ن العم��ر مخس��نَي عام��اً يعي��ش م��ع والدت��ه، وه��ي 
ال��ي طعن��ت يف الس��ّن أكث��ر م��ن تس��عني ح��واَلً، خيدمه��ا ويعت��ي 

به��ا.
أثن��اء املغي��ب جلس��نا أم��ام حانوته��م الرتاب��ّي وال��ذي ه��و مس��احٌة م��ن 

دارِه��م، وتناولن��ا الش��اي ووجلن��ا يف أحادي��ث كث��رة، س��ألُت س��عيد: 
»كي��ف تق��رأ التعاي��ش ب��ني مكوِّن��ات املدين��ة، أي اخللي��ط الس��ائد يف 

عام��ودا م��ن ك��رٍد وع��رب ومس��يحيني؟«.
-البش��ُر مجيعه��م ليس��وا وحوش��ًا، وبالنس��بة إل��ّي تأقلم��ُت معه��م ويف 
كل اجملتمع��ات هن��اك طبق��ٌة تس��تطيع أن تتعاي��ش معه��م وكأنَّ��ك 
ف��رٌد منه��م، إذ أنَّ��ك تش��اركهم األف��راَح واألت��راح، عل��ى س��بيل املث��ال 
أش��ارُك أهال��ي املدين��ة يف جمال��س الع��زاء وأق��رأ معه��م الفاحت��ة!! 

��دد ذكَّرت��ي بإم��ام املس��جد، فأثن��اء أح��د ُخَط��ب ي��وم  يف ه��ذا الصَّ
اجلمع��ة ن��وَّه اإلم��اُم ألهال��ي املدين��ة )املصل��ّون م��ن الديان��ة اإلس��الميَّة(، 
أّن يف عام��ودا أف��راٌن كث��رة ولك��ن ف��رن الع��م جرج��س ه��و األمَي��ز، إنَّ��ُه 
يق��دِّم خب��زاً طازج��اً ش��هيَّاً عل��ى الرغ��م م��ن إن��ه الف��رن الوحي��د ال��ذي 
صاحب��ه م��ن معتنق��ي املس��يحيَّة!!. حين��ذاك كان��ت املدين��ة مش��هوَرًة 
��راً للن��اس عل��ى أنَّ  برائح��ة خبزه��ا ألّن رائح��ة اخلب��ز كان��ت مؤشِّ
اخلب��ز ب��اَت جاه��َزًا، وي��رُدف )س��عيد( قائ��اًل: »أتقبَّ��ل الك��ردّي ألنَّن��ا 
بش��ر، وإن مل أتقبل��ُه فالك��رديُّ ج��زٌء ال يتج��زأ م��ن املس��يحيَّة، والرهان 
عل��ى ذل��ك وج��ود مائ��ي ومخس��ني أل��ف مس��يحي م��ا ب��ني أرم��ٍن 
وكل��داٍن وآش��ور اعتنق��وا الديان��ة اإلس��الميَّة والقوميَّ��ة الكرديَّ��ة ويق��اُل 
هل��م – ب��اّف فلّ��ى – وه��ذا املصطل��ح لي��س من ب��اب اإلهان��ة أو الدونيَّة 
إمنَّ��ا ليك��وَن أكث��ر س��هولة عل��ى أذه��ان النَّ��اس وه��ي باللغ��ة العربيَّ��ة 
تع��ي _ م��ن أٍب مس��يحّي –، تعلَّمن��ا يف عام��ودا أن نك��ون ض��د 
الطائفيَّ��ة ون��ادراً م��ا كن��ُت أتع��رَُّض لبع��ض املواق��ف املزعج��ة كون��ي 

مس��يحّياً وم��ن طائف��ًة أخ��رى«. 
يتاب��ع س��عيد وه��و يتأمل��ي: »إالَّ أن��ي كن��ُت أدِرُج ه��ذه املواق��ف يف 
خان��ة التس��امح ودائم��اً ه��ذه املواق��ف تص��در م��ن أش��خاٍص بعيدي��َن كلَّ 

البع��د ع��ن مواكب��ة احلض��ارة والثقاف��ة«.
قب��ل أكث��ر م��ن مخس��ة وأربع��ني عام��اً كان هن��اك ش��خٌص موظَّ��ف يف 
مكت��ب الري��د ل��ه اب��ٌن يدع��ى )حبي��ب صبَّ��اغ(، كاثوليك��ّي الديان��ة، 
متمِرس��اً بامل��داواة، مُم��رٌَّض ب��ارع، َحاِقن��اً لإلب��ر، ماه��َراً يف إزال��ة 
الدمام��ل، يق��دُِّم خدمات��ه جلمي��ع قاط��ي املدين��ة وأغل��ب مرض��اه 
كان��وا م��ن الك��رد )أهال��ي عام��ودا وم��ا حوهل��ا م��ن الق��رى(، املرض��ى 
كان��وا يهدوَن��ه البي��ض والل��ن واللح��وَم والعَس��ل، ولك��ن ه��ذا األم��ر مل 
يك��ن مش��روطاً أو مفروض��اً عل��ى أح��ٍد ب��ل كان الن��اس يهدوَن��ه حمبَّ��ًة 

وعرفان��اً وتقدي��راً ل��ه عل��ى عمل��ه.
آن��ذاك كان )حبي��ب صبَّ��اغ(، مبثاب��ة الطبي��ب الوحي��د يف املدين��ة، 
وطبع��اً ه��ذا العم��ل كان يرتَج��م م��دى حمب��ة الن��اس لبعضه��م البع��ض 
يف ه��ذه املدين��ة، رغ��م الظ��روف واملصاع��ب ج��رَّاء احل��رب الدائ��رة يف 
س��وريا من��ذ أرب��ع س��نوات وأكث��ر، ال ت��زال ه��ذه العائل��ة صام��دًة ف��وق 
ت��راب املدين��ة ومل تغ��ادر موط��ن الذكري��ات وموئ��ل األح��الم، فه��ي 
ال تري��ُد أن ُتقتلَ��ع م��ن ج��ذور آبائه��ا أو أجداده��ا، فالش��جرُة ال��ي 
ُتقتلَ��ع م��ن مكانه��ا ال ت��رتُك أث��راً لش��يء، فاالقت��الع يع��ي وأد األح��الم 

والذكري��ات.
)أم إلي��اس( جتل��س عص��َر كّل ي��وم أم��ام ب��اب احلان��وت ترتش��ف 
��ُن به��دوء، تنظ��ُر إىل الس��ماء راجي��ًة ال��ربَّ أن ميط��ر  قهوته��ا وتدخِّ

بواب��ل الس��الم واخل��ر أهال��ي عام��ودا وس��وريا أمجع��ني.

نافذة شارع
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استقصاء

إنفلونزا الطيور بين الحقيقة والشّكْ
جوان تتر

ال ش��ّك يف أنَّ األم��راض كان��ت متواج��دة وبكث��رة يف أغل��ب املناط��ق 
الس��وريَّة، بس��بب اإلهم��ال الصح��ّي يف أغل��ب األحاي��نَي، وغاِلَب��اً م��ا 
كان اإلع��الم الس��ورّي التاب��ع للنظ��ام بكافَّ��ة أش��كاله يس��اهم يف تش��كيل 
غش��اوة عل��ى مث��ل هك��ذا مواضي��ع، ل��ن تك��وَن البداي��ة م��ع األم��راض 
اجلنس��يَّة كاإلي��دز والتعتي��م ال��ذي كان حيص��ل ب��ادئ األم��ر ول��ن تك��وَن 
النهاي��ة مب��رض الالمشاني��ا ال��ذي ظه��ر يف ف��رتة م��ن الف��رتات وبص��ورة 
مرّوع��ة يف حمافظ��ة حل��ب. يف م��وازاة ذل��ك تقاعس��ت اجلهات املس��ؤولة 
يف أداء واجبه��ا الكام��ل فيم��ا يتعل��ق مبس��ألة التخلُّ��ص م��ن النفاي��ات 
ال��ي س��اهمت يف ظه��ور وانتش��ار أم��راض كث��رة عالي��ة اخلط��ورة مث��ل 

الالمشاني��ا وغره��ا م��ن األم��راض.
ت��دور الس��نوات يف س��وريا، وعل��ى ال��دوام نق��رأ يف نش��رات األخب��ار 
املختلف��ة ع��ن انتش��ار أوبئ��ة مث��ل اإليب��وال وغره��ا م��ن األم��راض 
اخلط��رة، نتنفَّ��س الصع��داء لع��دم وج��ود هك��ذا أم��راض يف س��وريا، 
لك��ن واحل��ال ه��ذه وعل��ى الرغ��م م��ن تط��وِّر اإلنس��ان، ن��رى ب��نَي الف��رتة 
واألخ��رى مرحل��ة جدي��دة ملقاوم��ة م��رض مع��نيَّ يظه��ر ولك��ن دومن��ا 

احص��اءاٍت دقيق��ة، ويف س��وريا بال��ذات.
إنفلونزا الطيور: غياب الوعي واهلرب من احلديث

يف الف��رتة األخ��رة انتش��ر نب��أ تفّش��ي م��رض انفلون��زا الطي��ور يف اجلزيرة 
الس��وريَّة، وَكث��رت الش��ائعات ع��ن اكتش��اف بع��ض احل��االت يف مدين��ة 
عام��ودا وديري��ك، إضاف��ة إىل ح��االٍت يف مدين��ة قامش��لو، رصده��ا 
األطبَّ��اء يف املستش��فى الوط��ّي، لك��ن وس��ط تعتي��م ال أح��د يع��رف م��ا 
الغاي��ة من��ه. يق��ول الطبي��ب حمم��ود الس��يِّد وه��و اختصاص��ي أم��راض 
اجللد:»مس��ألة انتش��ار وب��اء إنفلون��زا الطي��ور يف م��دن اجلزي��رة الس��وريَّة 
رمبَّ��ا يك��ون حقيق��ة طامل��ا أنَّ��ُه م��رض وم��ن املمك��ن أن يظه��ر، ولك��ن 
بنس��ب ن��ادرة ج��دًا، أض��ف إىل كل ذل��ك، اخلل��ط والتش��كيك يف مس��ألة 

التش��خيص م��ن قب��ل األطبَّ��اء، وحتَّ��ى تل��َك النس��ب القليل��ة أو الن��ادرة 
ال يت��ّم إحصاءه��ا بدقَّ��ة وم��ا م��ن جه��اٍت معيَّن��ة حتم��ل عل��ى عاتقه��ا 
مهمَّ��ة البح��ث وإيق��اف الش��ائعات. يف الط��ّب هن��اك أع��راض متش��ابهة 
ألم��راض متع��دِّدة، وه��ذا اخلط��أ واخلل��ط حيص��ل أثن��اء مرحل��ة 
تش��خيص حال��ة املري��ض، أمَّ��ا مس��ألة التعتي��م، ف��ال أعتق��د أنَّ الغاي��ة 
م��ن التعتي��م إخف��اء ه��ذا امل��رض، ولك��ن املس��ألة تتعلِّ��ق بالوع��ي إزاءه، 
ه��و م��رض غ��ر معي��ب لك��ن بع��ض املصاب��ني يت��ّم إخف��اء حالته��م 
م��ن قب��ل أقاربه��م وأهله��م، وكأنَّ��ه فع��ل أم��راً معيب��اً يتع��رض م��ن 
وراءه لفضيح��ة م��ا!!، يف النهاي��ة إنفلون��زا الطي��ور مثل��ه مث��ل باق��ي 
األم��راض واألوبئ��ة ال��ي ب��دأت تنتش��ر يف اآلون��ة األخ��رة ب��نَي م��دن 
اجلزي��رة الس��ورية، وإن بق��َي الوض��ع عل��ى م��ا ه��و علي��ه م��ن تعتي��ٍم أو 
��ًة يف ظ��ّل الش��ّح الدوائ��ي  تغاض��ي فس��وف يصب��ح الوض��ع كارثيَّ��اً وخاصَّ

ال��ذي تعيش��ه س��وريا بالنس��بة لألم��راض املختلف��ة«.
ُرص��دت حال��ة واح��دة يف مدين��ة عام��ودا، لك��َن املش��كلة كان��ت كامن��ة 
يف رفض��ه احلدي��ث لإلع��الم، رمبَّ��ا ه��و ن��وع م��ن الي��أس ل��دى املري��ض، 
لك��ّن م��ن مهمَّ��ة اإلع��الم أيض��اً أن يتاب��ع ه��ذا املوض��وع، ولك��ن كيف؟، 
صعوب��ات كث��رة تع��رتض ه��ذا األم��ر وتع��رتض حتقيق��ه، ه��ذا التقلي��د 
كان موج��وداً والي��زال بس��بب الوع��ي الناق��ص بإمكاني��ة التع��اون ملن��ع 
مث��ل هك��ذا أم��راض م��ن االنتش��ار يف الب��الد ال��ي نعي��ش فيه��ا، م��ن 
خ��الل التع��اون فيم��ا خي��ّص إب��راز تل��ك احل��االت املرضيَّ��ة والتع��ّرف 
عليه��ا ع��ن َكَث��ب، وذل��ك ألج��ل التحص��ني والوقاي��ة م��ن مث��ل هك��ذا 
أم��راض ع��ن طري��ق التوعي��ة الصحَي��ة. وهن��ا ي��رز ال��دور املُلَق��ى عل��ى 
عات��ق اهليئ��ات الصحيَّ��ة للمس��اهمة الفعَّال��ة يف التوعي��ة الصحي��ة وإبراز 
أدوات الوقاي��ة م��ن ه��ذا امل��رض، تل��ك األدوات ال��ي توف��ر لألف��راد 
احلماي��ة م��ن اإلصاب��ة مب��رض خط��ر ج��داً كفاي��روس إنفلون��زا الطي��ور، 

وكله��ا عب��ارة ع��ن جمموع��ة م��ن اإلج��راءات االحتياطيَّ��ة الوقائيَّ��ة. 
ه��ذه اإلج��راءات الوقائيَّ��ة ال��ي ال تقتص��ر عل��ى م��رض خط��ر مث��ل 
إنفلون��زا الطي��ور، ب��ل تش��مل بالطَّب��ع أم��راض متع��ددة، خاص��ة وحن��ن 
مقبل��ون عل��ى فص��ل الصي��ف ال��ذي تكث��ر في��ه األم��راض حبك��ِم اإلهمال 

الصح��ّي يف كل اجمل��االت وع��دم االهتم��ام بن��وع األغذي��ة.
حاالت شّك يف مدينة قامشلو

كاَن خ��ر انتش��ار فاي��روس إنفلون��زا الطي��ور ش��ائعاً من��ذ س��نوات، 
ل ح��االت  قب��ل أن خيتف��ي، ليع��وَد إىل الظه��ور م��رًَّة أخ��رى، مل تس��جَّ
��ي ه��ذا  يف س��وريا آن��ذاك، ولك��ن يف اآلون��ة األخ��رة انتش��ر خ��ر تفشِّ
امل��رض يف الس��احل الس��ورّي ولك��ن دون احص��اءات دقيق��ة ح��ول أع��داد 
املصاب��ني، لينتش��ر بعده��ا خ��ر  اكتش��اف ح��االت إصاب��ة بأع��راض 
متاث��ل أع��راض اإلصاب��ة بفاي��روس إنفلون��زا الطي��ور يف قامش��لو، بقي��ت 
ه��ذه احل��االت ط��يَّ الكتم��ان ألس��باب جمهول��ة إىل ح��دٍّ م��ا رمب��ا 
للتغطي��ة عل��ى إخف��اق اهليئ��ات الصحيَّ��ة يف إجي��اد أدوي��ة أو لقلَّ��ة 
األطبَّ��اء القادري��ن عل��ى تش��خيص امل��رض بدقَّ��ة، أو رمبَّ��ا وه��ذا ه��َو 
األرج��ح: األوض��اع األمني��ة املضطرِّب��ة يف س��وريا وال��ي أثَّ��رت ب��كل 
��اع الصح��ّي. يق��ول الطبي��ب حمم��د موس��ى،  تأكي��د عل��ى انهي��ار القطَّ
أخصائ��ي جراح��ة عامَّ��ة: »إنفلون��زا الطي��ور يب��دأ كأّي إنفلون��زا 
عادي��ة، مبعن��ى الرَّش��ح ال��دَّارج أيَّ��ام فص��ل الش��تاء، يب��دأ امل��رض 
��داع وترفُّ��ع ح��رورّي واحتق��ان  عل��ى ش��كل أع��راض معيَّن��ة تش��مل الصُّ
يف األن��ف وس��ياَلن ووه��ن ع��اّم يصي��ب اجلس��م بأكمل��ه، إضاف��ة إىل 
نق��ٍص يف الش��هيَّة وآالٍم عضليَّ��ة ومفصليَّ��ة معمَّم��ة، وه��ذه األع��راض 
تتط��وَّر خ��الل ي��وم أو يوم��ني إىل س��عال ش��ديد وم��ن ث��م يتط��وَّر إىل 
ذات الّرئ��ة والّس��عال، ويب��دأ بإنت��اج الّقش��ع مرتافق��اً م��ع ذلَّ��ة تنفس��يَّة 
ش��ديدة حيت��اج املري��ض يف ه��ذه احلال��ة إىل وض��ع جه��از األوكس��جني، 

احلال��ة تتط��وَّر طبع��اً وتتعنَّ��د عل��ى الع��الج وخ��الل أيَّ��ام يتح��وَّل إىل 
قص��ور كلي��ة، ل��ذا يضط��ّر املري��ض أحيان��اً إىل أج��راء جلس��ات غس��يل 
ِكلَي��ة، ويف ح��ال توقف��ت الكلي��ة ع��ن التط��ور يف القص��ور م��ن املمك��ن أن 
��ن املري��ض، لك��ن يف حال��ة ازدي��اد تط��ور قص��ور الكلي��ة وتعنَّ��ده  يتحسَّ

عل��ى الع��الج فم��ن املؤكَّ��د س��تكون النتيج��ة ه��ي الوف��اة«.
يتاب��ع الطبي��ب حممَّ��د موس��ى قائ��اًل: »يف املش��فى الوط��ّي مبدين��ة 
قامش��لو ُس��جلت أربع��ة ح��االت إصاب��ة بفاي��روس إنفلون��زا الّطي��ور، 
غ��ر أنَّه��ا كان��ت جم��رَّد ش��كوك دون تأكي��د التش��خيص، حال��ة 
مرضيَّ��ة واح��دة فق��ط م��ن احل��االت األرب��ع كان��ت عل��ى احت��كاك 
مباش��ر م��ع الطي��ور م��ع وج��ود كافَّ��ة األع��راض املالزم��ة للفاي��روس، 
بينم��ا مل تك��ن احل��االت الث��الث املتبقيَّ��ة عل��ى احت��كاٍك مباش��ر م��ع 

أّي ن��وع م��ن أن��واع الطي��ور«.
تاريخ إنفلونزا الطيور

إنفلون��زا الطي��ور ه��و م��رض طي��ور ُمع��دي س��ببه اإلنفلون��زا )أي(، وق��د 
مت متيي��ز ه��ذا الفاي��روس يف إيطالي��ا من��ذ قراب��ة املائ��ة ع��ام، حي��ث 
كاَن ُيطلَ��ق علي��ه وقته��ا اس��م )طاع��ون الطي��ور(، وه��و م��رض فايروس��ي 
يصي��ب احليوان��ات عموم��اً والطي��ور بش��كٍل خ��اّص. ويكم��ن الفاي��روس 
يف دم��اء الطي��ور ولعابه��ا وأمعائه��ا وأنوفه��ا لتخ��رج م��ع برازه��ا ال��ذي 
جي��ّف ليتح��وَّل إىل ذرَّات غب��ار متطاي��رة يستنش��قها الدج��اج واإلنس��ان 
َلت ح��االت كث��رة به��ذا امل��رض ح��ول  القري��ب م��ن املداج��ن. س��جِّ
��ًة يف دول آس��يا، واللقاح��ات ال��ي يت��ّم اكتش��افها  الع��امل وخاصَّ
ملعاجل��ة ه��ذا امل��رض تتميَّ��ز بالب��طء مقارَن��ًة م��ع س��رعة تط��وَّر أن��واع 
الفاي��روس املس��بب مل��رض إنفلون��زا الطي��ور. إذ أنَّ هن��اك أكث��ر م��ن 
ن��وع للفاي��روس املس��ؤول ع��ن اإلصاب��ة به��ذا امل��رض، وغالب��اً م��ا يك��ون 
الفاي��روس مقاوِم��اً ألن��واع الع��الج املُكَتَش��َفة، وه��ذه املقاوَم��ة الش��ديدة 
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جتع��ل م��ن العقاق��ر املركَّب��ة عدمي��ة الفائ��دة، فإلنت��اج ن��وع مع��نيَّ 
م��ن الع��الج يس��توجب األم��ر ثالث��ة أو أربع��ة أش��هر عل��ى األق��ّل م��ن 
البح��ث والتجرب��ة ويف ه��ذه احلال��ة يك��ون الفاي��روس ق��د تط��وَّر وَكَس��ب 
مناع��ًة ض��ّد أن��واع الع��الج املُكَتَش��َفة، ث��مَّ أن إمكانيَّ��ة تصدي��ر العقاق��ر 
املعاجل��ة صعب��ة بس��بب اخت��الف أن��واع الفاي��روس م��ن دول��ٍة ألخ��رى.

الوقاية من إنفلونزا الطيور
��ًة يف األوض��اع  م��ن املؤكَّ��د أن الوقاي��ة خ��ر م��ن قنط��ار ع��الج، خاصَّ
الس��وريَّة الرَّاهن��ة، حي��ث انع��دام ال��دواء ونقص��ِه احل��اّد. والوقاي��ة م��ن 
األم��راض يف كل األح��وال تك��ون ع��ر ط��رق بس��يطة يّتبعه��ا اإلنس��ان 
ك��ي مين��ع ع��ن نفس��ه مث��ل تل��َك األم��راض ويك��ون يف خان��ة املُبتعدي��ن 
ع��ن اإلصاب��ة. ويف حال��ة م��رض إنفلون��زا الطي��ور كذل��ك توج��د جمموع��ة 
م��ن االرش��ادات الطبي��ة، وه��ذه تك��ون نافع��ة ج��دَّاً يف م��ا خي��ّص 
موض��وع احلماي��ة م��ن الفاي��روس. يق��ول الطبي��ب، زي��دان حمّم��د، 
أخصائ��ي جراح��ة عامَّ��ة: »توج��د جمموع��ة م��ن اإلرش��ادات اليوميَّ��ة 
تفي��د احلماي��ة والوقاي��ة ض��ّد م��رض إنفلون��زا الطي��ور وه��ي عب��ارة ع��ن 
إج��راءات س��هلة نوع��اً م��ا، وال حتت��اج إىل أي تعقي��د، ه��و ن��وع م��ن 
أن��واع احل��ذر ال��ذي ال ب��دَّ من��ه يف كّل األح��وال، ه��ذه اإلج��راءات ميكن 
تلخيصه��ا بع��دَّة خط��وات نذك��ر منه��ا: غس��ل اليدي��ن بالصاب��ون جيَّ��داً 
بع��د التعام��ل م��ع الدج��اج اجملمَّ��د أو الذائ��ب أو البي��ض ال��يء، 
إضاف��ة إىل غس��ل األس��طح واألدوات املس��تعملة يف إع��داد األطعم��ة 
ال��ي حتت��وي عل��ى حل��وم الدج��اج واألدوات ال��ي تك��ون عل��ى مت��اّس 
مباش��ر بلح��م الدج��اج ال��ّيء. وم��ن اجلدي��ر ذك��ُره أنَّ الطب��خ اجلي��د 
للح��م الدج��اج يعط��ي نفع��اً يف مس��ألة تعطي��ل الفاي��روس املس��بِّب مل��رض 
إنفلون��زا الطي��ور، لذل��ك ال ب��ّد م��ن طه��ي اللح��وم بش��كل جيِّ��د، فم��ن 
املثب��ت علميَّ��اً ع��ن فاي��روس اإلنفلون��زا تعطل��ه الكل��ّي عند درج��ة حرارة 
تص��ل إىل C 70، إىل جان��ب ع��زل املرض��ى أو اس��تعمال الكمَّام��ات، كما 
وتوج��د أيض��اً لقاح��ات متوفِّ��رة ض��د الفاي��روس ولك��ن فق��ط لألطف��ال 

والنس��اء احلوام��ل، إضاف��ة إىل املرض��ى املصاب��ني بنق��ص املناع��ة«.
يتاب��ع الطبي��ب زي��دان حممَّ��د: »هن��اك إج��راءات وقائيَّ��ة إضافي��ة م��ن 
املمك��ن اتبَّاعه��ا ومنه��ا: االبتع��اد ع��ن الطي��ور وع��دم تربيته��ا داخ��ل 

املن��ازل، وعزهل��ا يف اخل��ارج، فالبع��ض م��ن النَّ��اس القاطن��ني يف 
األري��اف يف منطقتن��ا يعم��دوَن إىل تربي��ة الطي��ور والدواج��ن ال��ي تك��ون 
عل��ى مت��اّس مباش��ر م��ع األطف��ال، وه��ذا أم��ر خط��ر ج��دًا، ويس��بِّب 
انتق��ال الع��دوى، وإن حص��ل ومّت العث��ور عل��ى ط��ر مص��اب به��ذا 
امل��رض ف��ال ب��ّد م��ن التخل��ص م��ن ه��ذا الط��ر ع��ن طري��ق طم��ره حت��ت 
ال��رتاب  للتخلُّ��ص م��ن الفاي��روس، أمَّ��ا بالنس��بة ألصح��اب حم��اّلت 
��ل اس��تعمال  بي��ع الف��رِّوج الذي��ن يكون��ون عل��ى مت��اّس مباش��ر، فيفضَّ
الكمَّام��ات كن��وع م��ن الوقاي��ة، واس��تعمال كف��وف النايل��ون بالنس��بة 
للعامل��ني يف جم��االت يكون��ون فيه��ا عل��ى مت��اسٍّ مباش��ر  م��ع أن��واع 

الطي��ور املختلف��ة«.
وع��ن احتم��ال ع��الج ه��ذا امل��رض يضي��ف الطبي��ب: »بالنس��بة للع��الج، 
ال يوج��د هن��اك ع��الج ثاب��ت مل��رض إنفلون��زا الطي��ور، فالع��الج 
املس��تخَدم ه��و ع��الج لألع��راض املرافق��ة للم��رض فق��ط، أي مبعن��ى 
اس��تعمال خافض��ات ح��رارة ومض��ادَّات الته��اب معيَّن��ة ال أكث��ر وال 

أق��ّل«.
واجب التوعية مبرض إنفلونزا الطيور

يف احل��االت الغامض��ة لألم��راض املُعدي��ة مث��ل فاي��روس إنفلون��زا 
س��ات  الطي��ور وغي��اب ط��رق الع��الج املُمكن��ة ت��رز هن��ا دور املؤسَّ
اإلعالميَّ��ة والصحيَّ��ة للقي��ام حبم��الت التوعي��ة الّدائم��ة يف س��بيل 
تقلي��ص اإلصاب��ات، وذل��ك م��ن خ��الل أخ��ذ االحتياط��ات املس��تمرَّة 
ع��ر اإلج��راءات الوقائيَّ��ة وختصي��ص وَرش��ات حت��وي خمتّص��ني يف 
مس��ائل الوقاي��ة وكيفيَّ��ة التعام��ل م��ع أن��واع األغذي��ة وش��رح اخلط��وات 
البس��يطة ال��ي م��ن املمك��ن اّتباعَه��ا يف احلي��اة اليوميَّ��ة تفادي��اً لإلصاب��ة 
بإنفلون��زا الطي��ور. كّل ه��ذا األم��ر ال يكلِّ��ف ش��يئًا، رمبَّ��ا ملصق��ات 
ت وفق��رات صحيَّ��ة  إعالنيَّ��ة ومق��االت متع��دِّدة يف الصح��ف واجمل��الَّ
يف اإلذاع��ات املنتش��رة بكث��رة، حت��وي اإلج��راءات الوقائيَّ��ة والتعري��ف 
به��ذا الن��وع م��ن الفاي��روس كن��وع م��ن احلماي��ة وتعزي��ز فك��رة أنَّ ه��ذا 
امل��رض م��ن املمك��ن أن ينتش��ر بس��هولة يف ح��ال متَّ التغاض��ي ع��ن 

��ة الغذائيَّ��ة. اإلج��راءات الوقائي��ة واحلف��اظ عل��ى الصحَّ
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أقام��ت منظم��ة "ش��ار" للتنمي��ة، ومنظم��ة "دول��ي"، ورش��ة تدريبي��ة 
للعامل��ني يف جم��ال تربي��ة األطف��ال، بعن��وان "مه��ارات تقدي��م الدع��م 
النفس��ي االجتماع��ي لألطف��ال م��ا بع��د األزم��ة )الصدم��ة النفس��ية 
لألطف��ال م��ا بع��د احل��رب(". وذل��ك يف مرك��ز منظم��ة "دول��ي" يف 
مدين��ة عام��ودا، بتاري��خ 26/04/2015، واس��تمرت لثالث��ة أي��ام، 

بإشراف املدربني حممد حليم إمساعيل وجيان حج يوسف.
يف ظ��ّل م��ا مت��ر ب��ه س��وريا م��ن ح��رب، ت��زداد حساس��ية األطف��ال يف 
ح��االت الط��وارئ أي��ام احل��روب، فيش��عرون بالضي��اع والقل��ق، إث��ر 
مش��اهدتهم أعم��ال العن��ف املختلف��ة، كم��ا يش��عرون باخل��وف والرع��ب. 
وع��ن أهمي��ة موض��وع الورش��ة يف الوق��ت الراه��ن، يق��ول املرش��د 
االجتماع��ي، حمم��د حلي��م إمساعي��ل،»إن األزم��ات ال��ي يصنعه��ا 
اإلنس��ان تك��ون أكث��ر تأث��راً م��ن الك��وارث الطبيعي��ة، فاحل��روب 
واألزم��ات االجتماعي��ة ختل��ق ل��دى األطف��ال توجه��ات س��لبية حن��و 
ال��ذات وحن��و اجملتم��ع«. مضيف��ًا، »لذل��ك س��نكون أم��ام جي��ل ميت��از 
غالب��اً بالعن��ف املس��تدام كأث��ر، نتيج��ة لألزم��ة"، الفت��اً أن "أح��د 
أه��داف الورش��ة الرئيس��ية كان توعي��ة ال��كادر وم��ن ث��م األه��ل بأهمي��ة 
ختفي��ف آث��ار الصدم��ة ع��ن األطف��ال، وإجي��اد وس��ائل داعم��ة هل��م م��ن 

خ��الل األس��رة واملؤسس��ات اجملتمعي��ة«.
ب��دوره، أك��د امل��درب، جي��ان ح��ج يوس��ف، أن »األطف��ال أكث��ر الفئات 
العمري��ة تأث��راً باألوض��اع النامج��ة ع��ن الظ��روف الصعب��ة، ويرج��ع 
ذل��ك إىل أنه��م األكث��ر هشاش��ة، لقل��ة خرته��م املعرفي��ة واحلياتي��ة، 
وحمدودي��ة التكي��ف لديه��م، وم��ا يتع��رض ل��ه األطف��ال م��ن اضط��راب 
 Post( ،واضطراب��ات م��ا بع��د الصدم��ة )Trauma( الصدم��ة نفس��ية
 ،)PTSD( ���واملعروف��ة اختص��اراً ب ،)Traumatic Stress Disorder

النامج��ة ع��ن آث��ار احل��رب«.
موضح��اً أن »كيفي��ة التش��خيص املبك��ر والتعام��ل م��ع الصدم��ة النفس��ية 
م��ا بع��د احل��رب وآثاره��ا عل��ى الطف��ل، كان حم��ور الورش��ة يف 
الي��وم األول، وذل��ك لإلحاط��ة باجلوان��ب النظري��ة للدع��م النفس��ي، 
ومس��تويات تقدي��م الدع��م النفس��ي لألطف��ال، والتع��رف عل��ى مس��ببات 

الصدم��ة النفس��ية ل��دى الطف��ل«.
خص��ص الي��وم األول م��ن الورش��ة، للتعري��ف باألزم��ة م��ا بع��د احل��رب 
وآثاره��ا عل��ى الطف��ل، ومس��تويات تقدي��م الدع��م النفس��ي االجتماع��ي 
بع��د مالحظ��ة س��لوكيات الطف��ل املعن��ف أو املص��دوم. وط��رق التدخ��ل 
للتخفي��ف والع��الج، وإعط��اء الطف��ل مس��احات تعبري��ة ليع��ر ع��ن 

مش��اعره م��ن خالهل��ا )الرس��م احل��ر واملوج��ه، اللع��ب احل��ر واملوج��ه، 
وع��ن طري��ق الكتاب��ة والتمثي��ل واملس��رح ....إخل(.

الع��الج  ط��رق  »إن  يق��ول:  يوس��ف،  ح��ج  االجتماع��ي،  املرش��د 
والتدخ��ل املبك��ر تس��اعد عل��ى التخفي��ف م��ن تل��ك اآلث��ار، م��ن خ��الل 
تأهي��ل وتعري��ف املش��اركني  ب��� ) Trauma(- الصدم��ة النفس��ية ل��دى 
 Post Traumatic stress( ،واضطراب��ات م��ا بعدالصدم��ة )األطف��ال
Disorder( أو )PTSD(. إضاف��ة إىل س��بل جع��ل الطف��ل ق��ادراً عل��ى 

التعب��ر ع��ن خرت��ه الصادم��ة باللع��ب والرس��م والكتاب��ة واللغ��ة 
التعبري��ة، إذ تك��ون تل��ك الطرائ��ق دائم��اً موجه��ة وح��رة بإش��راف 
املختص��ني يف جم��ال الدع��م النفس��ي، ه��و م��ا تناولن��اه يف الي��وم األول 

للورش��ة«.
أم��ا الي��وم الثان��ي م��ن الورش��ة فتمح��ور ح��ول »خط��وات تصمي��م 
وتنفي��ذ اجللس��ات الداعم��ة للطف��ل، وأه��م القواع��د والش��روط ال��ي 
جي��ب أن يراعيه��ا العامل��ون م��ع األطف��ال يف جلس��ات الدع��م والتفري��غ 
االنفعال��ي، وكيفي��ة صياغ��ة أه��داف اجللس��ة وقي��اس خمرجاته��ا. أم��ا 
الي��وم الثال��ث، وبع��د تقس��يم املتدرب��ني عل��ى جمموع��ات، فرك��ز عل��ى 
اجلان��ب العمل��ي للورش��ة، م��ن خ��الل تنفي��ذ جلس��ات دع��م نفس��ي، 

جبوان��ب )حركي��ة – ذهني��ة – إبداعي��ة(«.
إبراهي��م، م��درس يف املرحل��ة االبتدائي��ة )حلق��ة أوىل(، يق��ول ع��ن 
جتربت��ه يف ورش��ة الدع��م النفس��ي لألطفال:»لق��د اكتس��بنا معلوم��ات 
إضافي��ة ع��ن تش��خيص حال��ة الطف��ل، وكيفي��ة التدخ��ل املبك��ر، 
إضاف��ة إىل إرش��ادات عام��ة يف التعام��ل م��ع األطف��ال أثن��اء األزم��ات« 
»م��ا يص��ل إىل قل��وب أطفالن��ا، وخيف��ف عنه��م الصدم��ة، ه��و ق��ول 
احلقيق��ة«، تق��ول ش��هناز دق��وري، خرجي��ة كلي��ة الرتبي��ة، مضيف��ة، 
»احلقيق��ة وإن كان��ت مؤمل��ة، ترس��خ العالق��ة التبادلي��ة ب��ني األطف��ال 
واحمليط��ني به��م، فإدعائن��ا أن كل ش��يء س��ينتهي اآلن، أو قريب��ًا، 
ق��د يعق��د األم��ور أكث��ر. وعوض��اً عنه��ا ميكنن��ا الق��ول: إنن��ا نتفه��م 
مش��اعرك وحن��ن جبانب��ك لنتج��اوز ه��ذه املرحل��ة مع��ًا، وه��ذا أق��رب 
للحقيق��ة ويعط��ي األم��ان للطف��ل، إىل جان��ب م��ا حيمل��ه ه��ذا الق��ول 

م��ن ش��حنة عاطفي��ة«. 
إن احلاج��ة لتوعي��ة األس��رة وللعامل��ني يف جم��ال دع��م الطفل وإكس��ابهم 
مه��ارات، ه��و م��ا جي��ب مراعات��ه. وتبق��ى احملب��ة وإش��عار الطف��ل إن��ه 
غ��ر مهم��ش، وط��رق تعبرن��ا ل��ه ع��ن ذل��ك، ه��و أس��اس أي دع��م 

نفس��ي اجتماع��ي. 

مهارات تقديم الدعم 
النفسي االجتماعي 

لألطفال ما بعد األزمة
)الصدمة النفسية لألطفال ما بعد الحرب(

كاوا ولي
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قضايا اجتماعية قضايا اجتماعية

مدين��ة جي��الن بين��ار )س��ري كاني��ه س��رخي(، وال��ي تفص��ل بينه��ا 
وب��ني مدين��ة س��ري كاني��ه عل��ى اجلان��ب الس��وري س��كة القط��ار 
واألس��الك الش��ائكة، واح��دة م��ن امل��دن الّ��ي فتح��ت الب��اب الس��تقبال 
الالجئ��ني الس��وريني عل��ى اجلان��ب الرتك��ي م��ن احل��دود. تض��ّم إح��دى 
أك��ر املخيم��ات للس��وريني الفاّري��ن م��ن ه��ول املع��ارك، مل تأخ��ذ عل��ى 
عاتقه��ا افتت��اح مدرس��ة ألطف��ال م��ن أمسته��م ضيوف��اً عل��ى أرضه��ا 
إاّل بع��د عام��ني م��ن حم��اوالت املعلم��ني، ون��داءات األهال��ي الذي��ن 
بات��وا يراقب��ون حلق��ة التش��ّرد اآلخ��ذة يف االّتس��اع، وانقط��اع أطفاهل��م 
ع��ن التحصي��ل ال��ذي أدى لتده��ور اجلان��ب التعليم��ي، إذ أن التعلي��م 
املنزل��ي بوس��ائله املتواضع��ة ال يق��وى إاّل عل��ى أن ميح��و بع��ض األمّي��ة، 
إضاف��ة إىل تأخ��ر املنظم��ات واهليئ��ات الداعم��ة للتعلي��م ع��ن من��ح ف��رص 

هل��ذه املدين��ة ال��ي تعت��ر نائي��ة مقارن��ة بغره��ا.
املدرس��ة الّ��ي افتتحته��ا البلدي��ة الرتكّي��ة بدع��م م��ن منظم��ة )ش��فقة( 
يف مبن��ى صغ��ر، ويف نقط��ة بعي��دة ع��ن املناط��ق الس��كنية، حُتت��م عل��ى 
الكث��ر م��ن األطف��ال قط��ع مس��افة طويل��ة للوص��ول إليه��ا، يف الوق��ت 
الّ��ذي امتن��ع بع��ض األهال��ي ع��ن إرس��ال أبنائه��م إىل املدرس��ة الواقع��ة 

عن��د أط��راف املدين��ة، وعل��ى الطري��ق الع��ام.
تق��ول فاطم��ة )أم إين��اس(: »ال آم��ن عل��ى إرس��ال ابن��ي ذات التس��ع 
س��نوات لوحده��ا إىل مدرس��ٍة، تس��ر للوص��ول إليه��ا مس��افة طويل��ة 
لتص��ل إىل أط��راف املدين��ة، وتبتع��د ع��ن ضج��ة الس��كن، إذ نعي��ش 
يف مدين��ة مل نعت��د ع��ادات س��اكنيها أو طبيع��ة ظروفه��م احلياتي��ة، يف 
الوق��ت الّ��ذي ال حتتم��ل طاق��ي املادّي��ة إرس��اهلا يومّي��اً باملواص��الت 

ذات التكلف��ة الباهظ��ة بالنس��بة لدخ��ل عائل��ة الجئ��ة«.
مل تس��تمر معان��اة األطف��ال يف الوص��ول إىل املدرس��ة البعي��دة بع��د ق��رار 
إغالقه��ا، وذل��ك المتن��اع القائم��ني عليه��ا ع��ن دف��ع املبال��غ املرتتب��ة 
عل��ى أج��رة املبن��ى املدرس��ي. وأوضح��ت املعلم��ة هيف��ي إبراهي��م: 
»ب��دأت أش��عر أّن م��ا بذلن��اه م��ن جه��ود الس��تمرار املدرس��ة، س��يضيع 
بع��د اجتم��اع ال��كادر التدريس��ي م��ع اجله��ات ال��ي تدي��ر املدرس��ة 

والقائم��ني عل��ى إنش��اء املش��روع، وذل��ك بع��د تصني��ف مطال��ب املعلم��ني 
والتالمي��ذ يف خان��ة الوع��ود املس��تقبلية، واملماطل��ة يف دف��ع أج��ور 
العامل��ني فيه��ا«، مضيف��ة »مل يص��رف لن��ا س��وى رات��ب ش��هرين، 
وم��ع ه��ذا آثرن��ا البق��اء م��ع التالمي��ذ واالس��تمرار يف تدريس��هم كونه��م 

متأخري��ن ألكث��ر م��ن عام��ني ع��ن الدراس��ة والتحصي��ل«.
وحبس��ب م��ا أورد معلم��و املدرس��ة، ف��إن ال��دوام الفعل��ي يف املبن��ى 
اس��تمر لنح��و س��تة أش��هر فق��ط، كم��ا مل تؤم��ن الكت��ب املدرس��ّية إاّل 
قب��ل عش��رين يوم��اً م��ن إغالقه��ا. وتضي��ف املعلم��ة س��ناء الص��احل، 
»املنظم��ة ب��دأت تته��رب م��ن مطالبن��ا وادع��ت يف كل اجتم��اع أنه��ا 
تس��عى لتقدميه��ا، وتغاض��وا ع��ن دف��ع أج��ور األش��هر األربع��ة األخ��رة 
وال��ي ال تتج��اوز ال��� 200 $ للش��هر الواح��د، مل اض��رب ع��ن ال��دوام، 
لش��عوري بقس��وة حرم��ان ول��دّي م��ن التعلي��م، تابع��ت العم��ل تطوع��اً 

ألجلهم��ا وألج��ل كّل األطف��ال الذي��ن حيتاج��ون للتعلي��م«.
بالع��ودة إىل اآلنس��ة هيف��ي ضم��ن إجابتها عن س��ؤال يتعل��ق باإلمكانيات 

املتاح��ة إلجن��اح خط��وة كث��رت الن��داءات م��ن أجله��ا، أوضح��ت: 
»مطالبن��ا مل تس��مع م��ن أي م��ن اجله��ات الداعم��ة كتوف��ر املواص��الت 
أو تأم��ني الكت��ب الدراس��ية، كّن��ا نضط��ر إىل طباع��ة صفح��ات الكت��ب 
للتالمي��ذ عل��ى نفقتن��ا اخلاص��ة أحيان��ًا، واس��تخدام وس��ائل بس��يطة 
لرتس��يخ املعلوم��ة ل��دى التلمي��ذ. مل ي��زودوا املدرس��ة س��وى بقرطاس��ية 
تش��مل دفرتي��ن ل��كل تلمي��ذ خيصصهم��ا للم��واد كّله��ا، وأق��الم رص��اص 
م��ع أق��الم تلوي��ن، والكت��ب الّ��ي وصل��ت مؤخ��ّراً مل خت��ُل م��ن ثغ��راٍت 
هن��ا وهن��اك نتج��ت ع��ن تعدي��ل املناه��ج املق��ررة وتصوي��ب م��ا فرض��ه 
نظ��ام البع��ث عل��ى املناه��ج الدراس��ّية، الثغ��رات كان��ت تظه��ر تباع��اً 
أثن��اء ال��درس. وم��ن العقب��ات أيض��اً ال��ي اعرتض��ت طريقن��ا، حماول��ة 
بع��ض اإلداري��ني ف��رض طاب��ع مع��ني عل��ى املدرس��ة ككل، وتس��يس 

املدرس��ة وفق��اً ملرجعيته��م الفكري��ة أو السياس��ية«.
وع��ود كث��رة ومتك��ررة م��ن اجله��ات الرتكي��ة وبع��ض اهليئ��ات الداعمة 
لقط��اع التعلي��م مل ت��ؤِت ُأكله��ا، ومل يتس��ن للط��الب الس��وريني املقيم��ني 

يف جيالن بنار فرصًة أخرى تعيدهم ملقاعد الدراسة وحتفظهم من 
الغرق يف مستنقع األمية.

املعلم��ون مل ميل��وا م��ن التواص��ل م��ع املنظم��ات ال��ي مل تهديه��ا الس��بل 
ملدين��ة جي��الن بن��ار بع��د، ف��كان ال��رد م��ن منظم��ة

 "CONCERN" الداعم��ة ملش��اريع وبرام��ج تعلي��م الالجئ��ني، ب��أن 
قدم��ت بع��ض التطمين��ات والتس��هيالت بتأم��ني فرص��ة تعلي��م لتالمي��ذ 
املراح��ل األساس��ية فق��ط. ياس��ر العيس��ى أح��د املعلم��ني املتقدم��ني 
للعم��ل يف املش��روع ق��ال: »األط��راف ال��ي س��عت إلفش��ال املش��روع األول 
ه��ي ذاته��ا ال��ي تض��ع العراقي��ل أم��ام اخلط��ة اجلدي��دة، امتنع��ت 
اللجن��ة ع��ن قب��ول مؤه��الت بع��ض املدرس��ني، عل��ى الرغ��م م��ن قبوهل��م 
يف اللجن��ة األوىل، كم��ا وضع��ت خط��وط حت��ت أمس��اء ع��دد منه��م رغ��م 
االثبات��ات ال��ي قدموه��ا عل��ى أنه��م طلب��ة جامعي��ون، ولديه��م خ��رة 

تدريس��ية لس��نوات«.
يامس��ني احل��اج جم��ازة يف اللغ��ة االنكليزي��ة نوه��ت بدوره��ا أن 
»اللجن��ة رفض��ت ملف��ي، لي��س لع��دم االع��رتاف باخل��رة أو الش��هادة، 
إمن��ا لع��دم تواف��ق اس��م الش��هرة يف كّل م��ن البطاق��ة الش��خصية الّ��ي 
منحته��ا تركي��ا لالجئ��ني م��ع الش��هادة املصدق��ة م��ن س��وريا، ك��ون 
القان��ون الرتك��ي ينس��ب الزوج��ة إىل ش��هرة زوجه��ا ال إىل عائلته��ا«.
حل��م الط��الب الس��وريني رمب��ا حتق��ق بتخصي��ص مدرس��ة تس��توعب 
أعداده��م، وتأم��ني كت��ب دراس��ية وف��ق املناه��ج الس��ورية املعدل��ة، عل��ى 
الرغ��م م��ن انص��راف الكث��ر م��ن األوالد للعم��ل يف جم��االت متع��ددة 
معظمه��ا تره��ق طاقاته��م بصعوبته��ا أو بس��اعاتها الطويل��ة، وتقيده��م 
بأج��ور زهي��دة ملس��اعدة أس��رهم مادّي��اً. عبدالس��الم الصب��اغ طف��ل م��ن 
الري��ف احلل��يب يعم��ل يف ورش��ة للبن��اء يف املدين��ة يق��ول: »أس��اعد 
أب��ي يف الده��ان، يف البداي��ة مل يدف��ع ل��ي صاح��ب الورش��ة رغ��م 
أن��ي كن��ت أتع��ب يف العم��ل، تعلم��ت أساس��يات املهن��ة م��ن وال��دي 
وب��دأت أخف��ف عن��ه ضغ��ط العم��ل، أتقاض��ى نص��ف أج��ر العم��ال 
الكب��ار كأب��ي، بع��د االنته��اء م��ن ال��دوام املدرس��ي، التح��ق بالورش��ة«.

عب��د الس��الم ذو العش��رة أع��وام لي��س الطف��ل الوحي��د ال��ذي يلتح��ق 
بالعم��ل بع��د االنته��اء م��ن واجبات��ه املدرس��ية، ليع��ود يف صب��اح الي��وم 
التال��ي إىل املدرس��ة، وق��د س��رقت س��اعات العم��ل الط��وال بعض��اً م��ن 

هم��ة ونش��اط الطفول��ة.
برنام��ج "RET" التعليم��ي، خّص��ص ب��دوره ملدين��ة جي��الن بن��ار نصيب��اً 
م��ن مش��روعه يف تعلي��م اللغ��ة الرتكّي��ة لالجئ��ني الس��وريني، ليس��تقبلوا 
يف امل��دارس واجلامع��ات الرتكي��ة بع��د إتقانه��م اللغ��ة. توس��ع املش��روع 
ليش��مل أعم��اراً وفئ��ات خمتلف��ة ضم��ن جمموع��ات، خيّص��ص ل��كّل 
منه��ا م��دّرس ومش��رف م��ن اجلان��ب الس��ورّي يدي��ر أم��ور املتقدم��ني 
للمراك��ز التعليمي��ة. تبّن��ى الرنام��ج تعلي��م األطف��ال يف ب��ادئ األم��ر، ث��ّم 
إىل ختصي��ص س��اعات لتعلي��م الفتي��ات يف مبن��ى االحت��اد النس��ائي، 

وفت��ح اجمل��ال أم��ام الش��باب يف دروس مس��ائية.
املش��رفة الس��ورّية عل��ى جمموع��ة تالمي��ذ املرحل��ة األساس��ية س��الف 
إبراهي��م أوضح��ت: »إن فك��رة املش��روع كان��ت جدي��دة عل��ى أهال��ي 
الط��الب، وبع��د س��عي طوي��ل أدرك��وا أنه��ا فرص��ة لتعلي��م أبنائه��م 
اللغ��ة ال��ي بات��ت ش��رطاً لاللتح��اق بامل��دارس أو للعم��ل، فب��دأت 
طلب��ات التس��جيل تتواف��د إىل املرك��ز، وخصص��ت الصف��وف الدراس��ية 
حس��ب األعم��ار«. مش��رة أىل أن »بع��ض الطلب��ات ال��ي قدم��ت إىل 
املرك��ز كان��ت لتالمي��ذ تزي��د أعماره��م عم��ا مت التخطي��ط ل��ه، فافتتح��ت 

قاع��ة للتالمي��ذ الذي��ن تزي��د أعماره��م ع��ن الثالث��ة عش��ر«. 
مل حت��ظ مدين��ة جي��الن بن��ار باهتم��ام املنظم��ات واهليئ��ات الداعم��ة يف 
ب��ادئ األم��ر، كونه��ا مدين��ة نائي��ة مقارن��ًة م��ع م��دن تركّي��ة اس��تقبلت 
الالجئ��ني الس��وريني كاس��طنبول وغ��ازي عنت��اب وأورف��ا. ورغ��م 
حال��ة اللج��وء ال��ي فرضته��ا بش��اعة احل��رب عل��ى نف��وس الس��وريني 
وواقعه��م، وال��ي أفقدته��م الكث��ر، يبق��ى األم��ل بع��ودة أطفاهل��م 
وأبنائه��م إىل امل��دارس يغس��ل خوفه��م م��ن الغ��رق يف دوام��ة األمي��ة 
ال��ي ته��دد نس��بة كب��رة مم��ن ضاع��ت فرصه��م يف التعلي��م، وال��ي 

تق��ود أجي��ااًل كامل��ة إىل الضي��اع والتش��رد.
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أل��وان متع��ددة واخت��الف مجي��ل م��ا يض��ئ مس��احات الس��واد املرتوك��ة 
عل��ى املش��هد الس��وري حي��ث الس��واد راي��ة للقت��ل، واألل��وان املتع��ددة 
ثقاف��ة أصيل��ة ونغم��ة يرس��لها أهله��ا باخت��الف ثقافته��م ومش��اربهم 
احلضاري��ة كك��رد وع��رب وس��ريان وأرم��ن. أزه��ر مهرج��ان الربي��ع 
يف مدين��ة قامش��لو يف فض��اء متن��وع، للع��ام الثال��ث عل��ى التوال��ي، 
وانطلق��ت فعالي��ات املهرج��ان الثال��ث يف ال��� 2 م��ن ش��هر أي��ار حت��ى 
ال��� 6 من��ه، حت��ت ش��عار "عالوت��ر بنرس��م أل��وان"، بدع��وة وتنظي��م 
م��ن منظم��ة "أري��دو" للمجتم��ع املدن��ي والدميقراطي��ة ومنظم��ة "ش��باب 

س��وا" وبرعاي��ة منظم��ة "بيتن��ا س��وريا".
مهرج��ان الربي��ع يس��عى إلظه��ار الثقاف��ة املتع��ددة املش��بعة بالتن��وع، 
والنم��وذج ال��ذي يه��ب التن��وع البش��ري املوج��ود فيه��ا أصال��ة ومتس��كاً 

باحلي��اة املش��رتكة املتنوع��ة. 
انطلق��ت فك��رة املهرج��ان حبس��ب أس��امة أمح��د م��ن منظم��ة ش��باب 
س��وا وأح��د املنظم��ني للمهرج��ان، »الس��تحضار امل��وروث الثق��ايف 
ملكون��ات منطق��ة اجلزي��رة واس��تخدامها يف تعزي��ز مفه��وم العي��ش 
املش��رتك ب��ني ه��ذه املكون��ات، وذل��ك م��ن خ��الل خل��ق مس��احات م��ن 
العم��ل املش��رتك اليوم��ي ب��ني أف��راد ه��ذه املكون��ات عل��ى م��دار أي��ام 
املهرج��ان، عل��ى الرغ��م م��ن كل التحدي��ات والضغ��وط ال��ذي يعيش��ها 
املواط��ن الس��وري يف الداخ��ل، إال أن إميانه��م أن الوط��ن يق��دم الف��رح 
واألم��ل أيض��ًا، كان س��بب تواجدن��ا مع��اً وس��بب جن��اح مهرج��ان 

الربي��ع يف نس��خته األوىل والثاني��ة«.
رك��ز املهرج��ان عل��ى »اجلوان��ب الثقافي��ة وعل��ى امل��وروث الثق��ايف 
املتن��وع ملكون��ات منطق��ة اجلزي��رة، وثقاف��ة اآلخ��ر وس��بل تعمي��ق 
مفه��وم العي��ش املش��رتك وإب��راز نق��اط التالق��ي إلزاح��ة الغم��وض ع��ن 
اآلخ��ر الش��ريك، والعم��ل عل��ى خل��ق أرضي��ة خالق��ة للتعاي��ش ب��ني 

تل��ك املكون��ات«، يضي��ف أمح��د.
ه��ذا م��ا أك��ده أيض��ًا، نين��وس ش��ابو، عض��و منظم��ة "أري��دو" للمجتم��ع 
املدن��ي والدميقراطي��ة، وأح��د املش��اركني يف فعالي��ات املهرج��ان ال��ذي 
ق��ال: »نس��عى م��ن خ��الل املهرج��ان والع��روض الفني��ة والثقافي��ة 
املختلف��ة، كاملس��رح والغن��اء والفلكل��ور واألف��الم الوثائقي��ة، إضاف��ة 
للمع��ارض التش��كيلية والفوتوغرافي��ة وال��ي تقدمه��ا جمموع��ات وأف��راد 
م��ن خمتل��ف قومي��ات وأدي��ان منطق��ة اجلزي��رة، إىل التعري��ف بثقاف��ة 
ه��ذه املكون��ات، وإيص��ال رس��ائل العي��ش املش��رتك والس��لم األهل��ي ب��ني 
مجي��ع مكون��ات املنطق��ة م��ن الع��رب والك��رد والس��ريان اآلش��وريني 
واألرم��ن، وخل��ق أج��واء م��ن التفاع��ل احلض��اري والثق��ايف بينه��م، 
كتح��دي مل��ا حيي��ط بن��ا كس��وريني م��ن الدم��ار واألمل ال��ذي يرافقن��ا من��ذ 
أربع��ة س��نني، وإعط��اء رس��ائل األم��ل يف الق��درة عل��ى التع��اون ب��ني 
اجلمي��ع رغ��م االختالف��ات لبن��اء مس��تقبل أفض��ل«. ابت��دأ املهرج��ان يف 

يوم��ه األول بكلم��ة كلبه��ار حمم��د مدي��رة املهرج��ان ال��ي أك��دت فيه��ا 
أن »اس��تمرار املهرج��ان للس��نة الثالث��ة عل��ى التوال��ي ه��و مث��رة العم��ل 

وحمب��ة اجلمي��ع«. 
ُاس��تهل الي��وم األول بالع��زف عل��ى الوت��ر وغن��اء جمموع��ة م��ن 
الفنان��ني لبع��ض أغان��ي املنطق��ة الرتاثي��ة، باللغ��ات الكردي��ة والعربي��ة 
والس��ريانية، للفنان��ني )ج��وان مجي��ل وف��رج دروي��ش(، والعازف��ني 
)هوك��ر ه��ادي وكريس��ت ميكائيلي��ان(، كم��ا افتت��ح مع��رض تش��كيلي 
ألعم��ال ثالث��ة فنان��ني ه��م: )أم��ني عب��دو وخن��اف ص��احل وعن��ود 

حس��ن(، وال��ذي اس��تمر لثالث��ة أي��ام.
وألن الربي��ع ال ح��دود لتنوع��ه، كان الي��وم الثان��ي إلحي��اء ال��رتاث 
اآلش��وري عل��ى م��دًى مفت��وح، ليعان��ق نين��وى وس��هلها. فقدم��ت 
مس��رحية "مقاب��ر ب��ال ش��واهد" لفرق��ة "ش��انو"، إضاف��ة إىل ع��رض فيل��م 
وثائق��ي بعن��وان "احملن��ة األخ��رة" للمخ��رج "س��ركون الس��عدي"، 
يص��ف في��ه م��ا تع��رض ل��ه اآلش��وريون يف س��هل نين��وى بع��د اهلج��وم 
الرب��ري لتنظي��م الدول��ة اإلس��المية. واختت��م الي��وم الثان��ي برقص��ات 
م��ن الفلكل��ور اآلش��وري قدمته��ا فرق��ة "باراماي��ا" ليتجس��د األمل والف��رح 

عل��ى أنغ��ام احل��ركات املمتلئ��ة  باملوس��يقا وعش��ق احلي��اة.
خص��ص الي��وم الثال��ث لع��رض فيل��م "رفي��ق عم��ري" للمخرج"عدن��ان 
جت��و"، ليختت��م عل��ى أنغ��ام فرقة"س��از موزي��ك" لألطف��ال بقي��ادة 
الع��ازف ج��وان مجي��ل. أم��ا الي��وم الراب��ع فخص��ص لومض��ات م��ن 
الواق��ع واملعان��اة اليومي��ة، م��ن خ��الل مس��رحية "ج��دل" لفرق��ة 
"عش��تار"، وع��رض فيل��م "Ne Diyari" للمخ��رج دل��ر يوس��ف، فيم��ا 
حض��ر الفلكل��ور الك��ردي م��ن خ��الل فرق��ة "خ��الت"، لتعي��د لل��روح 
نقاءه��ا وللس��ماء أنغامه��ا ولتجع��ل الوت��ر حيك��ي حكايات��ه الس��الفة. 
كم��ا افتت��ح مع��رض التصوي��ر الضوئ��ي جملموع��ة مصوري��ن ه��م: )جي��ان 
ح��ج يوس��ف – س��ركون الس��عدي – فره��اد أمح��ي – نين��وس 
ش��ابو – زوي��ا عبدالرمح��ن – ج��وان عم��و – ماه��ر مج��و – عب��ود 

ح��ج يوس��ف(. 
ويف الي��وم اخلتام��ي م��ن مهرج��ان الربي��ع الثال��ث، قدم��ت أمس��ية 
ش��عرية لع��دد م��ن الش��عراء ه��م: )أزاد عن��ز – رامس��ني رامان��س – 
مي��الد إمساعي��ل – ص��احل جنك��و(، ث��م ع��رض موس��يقي م��ن فرق��ة 

"فرس��و" للفلكل��ور. 
كان اجلمه��ور وردة مهرج��ان الربي��ع الثال��ث، إذ ش��كل املهرج��ان 
فرص��ة لتالق��ي اجلمي��ع، فيق��ول س��عيد حس��ني: »كان املهرج��ان 
فرص��ة للتالق��ي م��ع األصدق��اء، ومس��احة لالس��تمتاع باملوس��يقا واملس��رح 
ورس��م البس��مة وأل��وان الفرح��ة عل��ى وج��وه الن��اس ال��ي تت��وق ملس��تقبل 
ه��ادئ ولطمأنين��ة، نس��تطيع معه��ا أن نب��ي ألطفالن��ا وطن��اً ال ُيغي��ب 

في��ه أح��د«.

بدع��وة م��ن منظم��ة "ش��ار" للتنمي��ة، ومنظم��ة "دول��ي"، عق��د جمموع��ة  
م��ن الصحفي��ني و اإلعالمي��ني يف مؤسس��ات إعالمي��ة وإذاع��ات حملي��ة 
يف منطق��ة اجلزي��رة، يف مرك��ز منظم��ة "دول��ي"، يف مدين��ة عام��ودا 
بتاري��خ 28/04/2015، لق��اًء تش��اورياً ملناقش��ة احتياج��ات ومتطلبات 
ومعوق��ات العم��ل الصحف��ي واإلعالم��ي، والتع��اون والتش��بيك فيم��ا ب��ني 

تل��ك املؤسس��ات واإلذاع��ات. 
وعق��د اللق��اء التش��اوري مبش��اركة كل م��ن )إذاع��ة هيف��ي، وكال��ة 
قاس��يون، يكي��ي ميدي��ا، احت��اد الصحفي��ني الك��رد الس��وريني، جمل��ة 
فان��وس، جمل��ة س��وريتنا، جمل��ة زي��ا، رادي��و والت، إضاف��ة إىل ع��دد 

م��ن الصحفي��ني املس��تقلني(.
ناق��ش اجملتمع��ون خ��الل اللق��اء، س��بل تطوي��ر العم��ل الصحف��ي يف 
منطق��ة اجلزي��رة، واإلش��كاليات املتعلق��ة بنق��ص التدري��ب، والصعوبات 
ال��ي تواج��ه عم��ل الصحف��ي، والعم��ل عل��ى إجي��اد آلي��ات تنس��يق 

للعم��ل الصحف��ي. 
ع��ن أهمي��ة اللق��اء، قال��ت س��لوى دازوان، م��ن احت��اد الصحفي��ني 
الك��رد الس��وريني: »كان اللق��اء ذو تفاع��ل ع��ال، ومس��توى النق��اش 
راٍق، كم��ا كان��ت املواضي��ع ال��ي طرح��ت يف غاي��ة األهمي��ة«، داعي��ة 
إىل العم��ل عل��ى إط��الق مح��الت إعالمي��ة مش��رتكة، نظ��راً للخل��ل 
يف بع��ض مفاص��ل العم��ل الصحف��ي ال��ذي ب��ات واضح��اً بش��كل 
فاق��ع، إضاف��ة إىل حاج��ة اإلعالمي��ني آللي��ات م��ن أج��ل التح��اور 
والتنس��يق فيم��ا بينه��م، وخل��ق حال��ة م��ن التش��بيك لبن��اء أط��ر متثيلي��ة 

للصحفي��ني، وإجي��اد هيئ��ات تداف��ع ع��ن حقوقه��م. 
تق��ول اإلعالمي��ة يف ش��بكة الصحفي��ات الس��وريات، في��ان حمم��د: »إن 
املآخ��ذ عل��ى اللق��اء كان��ت مقتص��رة عل��ى حمدودي��ة املش��اركة في��ه«، 
مش��رة أن »م��ن إح��دى النتائ��ج ال��ي أفض��ى عنه��ا اللق��اء ه��و الس��عي 
لرف��ع الكف��اءة وتعزي��ز مه��ارات الصحفي��ني، والس��عي للح��د م��ن 
الصعوب��ات يف جم��ال العم��ل اإلعالم��ي والصحف��ي يف منطق��ة اجلزي��رة، 
كقل��ة أع��داد العامل��ني والك��وادر، وضع��ف التجيه��ز واخل��رات، 

وغي��اب املعاي��ر الصحفي��ة«. 
اجملتمع��ون حاول��وا توس��يع مس��احة النق��اش، س��عياً إلجي��اد من��اخ 

مهرجان الربيع الثالث
جيان حج يوسف
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مناس��ب للعم��ل الصحف��ي احل��ر، وتوف��ر املعلوم��ة وس��هولة تناوهل��ا 
واس��تخدامها وربطه��ا مبب��ادرات فردي��ة عل��ى ش��كل مح��الت إعالمية، 
م��ن خ��الل جمموع��ة م��ن املؤسس��ات العامل��ة عل��ى األرض، خلدم��ة 

القضاي��ا اجملتمعي��ة يف منطق��ة اجلزي��رة. 
أم��ا ع��ن الصعوب��ات والنتائ��ج ال��ي خرج به��ا اللق��اء، فتق��ول اإلعالمية 
يف رادي��و "والت"، س��يماف حس��ن: »ش��خصّياً أش��جع ه��ذا الن��وع 
م��ن ال��ورش، إذ أنه��ا تعط��ي اجمل��ال جلمي��ع احلاضري��ن للحدي��ث 
واالس��تفاضة يف ش��رح الصعوب��ات ال��ي تواج��ه العم��ل الصحف��ي يف 
منطق��ة اجلزي��رة«، الفت��ة أنه��ا »اقرتح��ت أن يت��م ختصي��ص موع��د 
دوري، إلج��راء مث��ل ه��ذه اللق��اءات، وذل��ك الس��تمرار التواص��ل 
املنظ��م، واالس��تفادة م��ن التج��ارب احلّي��ة وحماول��ة التخفي��ف م��ن 
املش��اكل ال��ي تواج��ه العم��ل الصحف��ي واإلعالم��ي عل��ى األرض«. 

اختت��م املش��اركون لقائه��م التش��اوري، بتفعي��ل صفح��ة خاص��ة عل��ى 
موق��ع التواص��ل االجتماع��ي "فيس��بوك"، لتعزي��ز التواص��ل ب��ني 
اإلعالمي��ني وتوس��يع آف��اق احل��وار بينه��م، ولتك��ون ن��واة لض��م 

إعالمي��ني وصحفي��ني آخري��ن م��ن املنطق��ة. 
م��ع اس��تمرار األزم��ة ال��ي تعص��ف بالب��الد من��ذ أع��وام أربعة، تش��عبت 
تأثراته��ا لتط��ال خمتل��ف جم��االت وقطاع��ات احلي��اة والعم��ل، مب��ا 
فيه��ا العم��ل الصحف��ي واإلعالم��ي. إذ ش��هد ه��ذا املي��دان فوض��ى 
عارم��ة يف ظ��ل غي��اب املؤسس��ات اإلعالمي��ة والصحفي��ة املتخصص��ة، 
واعتم��اد م��ا أطل��ق عليه��ا "وس��ائل اإلع��الم البدي��ل"، عل��ى النش��طاء 
واملواطن��ني الصحفي��ني، الذي��ن افتق��روا لوس��ائل التدري��ب والتجهي��زات 
اخلاص��ة بالعم��ل الصحف��ي، وغي��اب الثقاف��ة الصحفي��ة مب��ا تتضمنه��ا 
م��ن معاي��ر وسياس��ات. م��ا أدى الن��زالق ع��دد م��ن "وس��ائل اإلع��الم 
البدي��ل"، يف خض��م الص��راع الدائ��ر يف الب��الد، وابتعاده��ا بش��كل 
واض��ح ع��ن املعاي��ر ال��ي حتك��م الصحاف��ة كمهن��ة وكس��لطة رابع��ة 
تؤث��ر يف ال��رأي الع��ام. وتأت��ي هك��ذا لق��اءات كمحاول��ة لس��د الثغ��رات 
وت��اليف الضع��ف ال��ذي انكش��ف م��ع ط��ول أم��د األزم��ة، ووض��ع حل��ول 
مس��تدامة تزي��ل كث��راً م��ن التعقي��د ال��ذي ب��ات الس��مة ال��ي متي��ز 

الواق��ع اإلعالم��ي والصحف��ي.

لقــاء تشــاوري لإلعالمييــن والصحفييــن فــي منطقــة 
الجزيــرة
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شاعُر اإلسكندرّية
مقداد خليل

يف التاس��ع والعش��رين م��ن ش��هر نيس��ان، س��نَة 1933، ت��ويّفَ 
كوس��تنتني كافافي��س، وُدف��َن جثماُن��ه يف ثرى اإلس��كندرّية، 

ال��ي ول��َد فيها الس��ابَع عش��ر م��ن نيس��ان 1867.
ع��ن احلي��اة ق��ال يف قصيدت��ه )ق��دَر إمكان��ك(: "ال ترّخ��ص 
م��ن ش��أنها، بكث��رة االحت��كاك بالن��اس، وباإلف��راط يف 
حركات��ك وكلمات��ك". أل��زَم كافافي��س نفَس��ه بالعي��ش س��نيه 
اخلم��س والعش��رين األخ��رة وف��َق تعالي��م تل��ك القصي��دة، 
ش��بَه معتك��ٍف داخ��َل منزل��ه، مكتفي��اً بالش��موع لإلض��اءة 
معظ��َم الوق��ت، قارئ��اً يف كت��اٍب، متذّك��راً أمض��ى األع��واَم؛ 
يبتك��ُر يف التاري��خ تفاصي��َل ومالم��َح، منح��ازاً للمهزوم��ني، 
مل��ن صّغره��م املؤرِّخ��ون، ومل��ن حلقته��م اللعن��اُت وأهملته��م 
الكت��ُب وت��واروا ُقُدم��اً عاجزي��ن، متذّك��راً كذل��ك وعل��ى حنٍو 

رثائ��يٍّ إش��راقاِت ش��بابه املفت��ون وقص��َص حّب��ه احمل��ّرم.
بلغ��ٍة متجنِّب��ٍة م��ا أمك��َن الت��وّرَط يف البالغ��ة والزخرف��ة، 
بأبس��ط م��ا ُيس��تطاُع؛ مثلم��ا ه��م ش��خوُص قصائ��ده، 
كت��َب ع��ن الدقائ��ق واملصائ��ر، وبعي��داً ذه��َب يف تصّورات��ه 
اخلاّص��ة ح��ول تفاصي��ل م��ن التاري��خ واألس��طورة، وألج��ل 
ذل��ك ابتك��َر منطق��ًة جم��ّردة م��ن مظاه��ر تباين��ات العص��ور، 

واالخت��الف ال��ذي أص��اَب جوه��َر اإلنس��ان.
املن��زُل يف ح��يٍّ قدي��ٍم م��ن اإلس��كندرّية، أثاُث��ه مع��دٌّ بعناية، 
أض��واٌء خابي��ة ترس��لها الش��موُع للس��تائر، النواف��ذ ال��ي 
رجاه��ا م��ّرًة يف إح��دى قصائ��د القل��ق أاّل تك��ون موص��دًة، 
الش��اعُر العج��وز وحي��داً إىل طاولت��ه يقض��ي الس��اعات حّتى 

يغلَب��ه النع��اس.
هن��اك كت��َب كافافي��س قصائ��ده، دون أن يضّمه��ا الحق��اً 
صح��ٍف  يف  عديده��ا  بنش��ر  مكتفي��اً  مطب��وع،  دي��واٌن 
��ُه ل��ه  يوناني��ة. يف اليون��ان يش��تهُر ويلم��ُع امُس��ه، وُتوجَّ
م��راراً دع��واُت مثّقفيه��ا وش��عرائها لزي��ارة أثين��ا، فيعت��ذر، 
ويبق��ى داخ��َل املعتَك��ف اإلس��كندراني يتمّع��ُن يف ملل��ه، 
وكهولت��ه، وش��يخوخته، وفيم��ا ت��ؤول إلي��ه الطبائ��ُع 

وخصائ��ُص اجلس��د.
مل ُيصنَّ��ف ش��عُره ضم��َن مذه��ٍب ش��عرّي آن��ذاك، بالنظ��ر 

خلصوصّيت��ه. س��رٌد عل��ى وت��رٍة واح��دة منخفض��ِة الن��رة، 
حدي��ٌث ليل��يٌّ قّلم��ا يتداخُل��ه صوت��ان، منف��رٌد، يفي��ُد م��ن 
س��كينٍة تعي��ده إىل ال��وراء دوم��اً لبن��اِء م��ا س��ُيفَضى ب��ه 
جم��دَّداً إىل خ��راب، ولك��نَّ التأس��يَس اجلدي��د يه��ُب 
املش��اعَر امللتهب��َة احملّرم��َة وقَصَصه��ا اعتب��اراً واس��عًا، 

وينتص��ُر هلوام��ش التاري��خ. 
ألّ��َف كافافي��س جمموع��َة قصائ��َد يف التاري��خ الوث��ّي 
املتخيَّ��ل وعص��ر مس��تَهّل املس��يحية، ت��دوُر مواضيُعه��ا 
ح��ول النق��وش والعب��ارات احملف��ورة يف ش��واهد قب��وٍر 
وأضرح��ٍة ترج��ُع ألن��اٍس قض��وا يف ش��باِبهم، لش��ّباٍن 
مجيل��ني باهري��ن حت��ّدرت به��م األح��واُل، فس��لكوا 
حلياته��م املنَحَرف��اِت العذب��َة احملزن��ة. التج��واُل يف 
التاري��خ القدي��م، والعث��وُر باملخّيل��ة ال��ي مل تأس��رها 
املعاَص��رُة عل��ى آث��اٍر م��ن أح��داٍث صغ��رة تس��تحقٌّ أن 
تنوج��َد م��ن منظ��ور الش��عر، اخّت��َذ ذل��ك ل��دى كافافي��س 

طاب��َع التس��لية؛ التس��لية املصرّي��ة.
"م��ن احلي��اة آَب اآلن برتوكول��وس، عائ��داً إىل الع��دم 
الكب��ر". يف قصيدت��ه )ج��وادا أخي��ل( والعب��ارة الس��ابقُة 
مقتطف��ة منه��ا يتأّم��ل امل��وَت مثلم��ا فع��َل يف قصائ��د 
أخ��رى، جم��اداًل يف ذل��ك ِفَك��َر اخلالدي��ن، فبينم��ا يبك��ي 
حصان��ا أخي��ل اخلال��دان أس��فاً عل��ى مص��رع الش��جاع  
برتوكول��وس، يس��رُع اإلل��ه زي��وس إىل مواس��اتهما باعتباره 
امل��وَت مصيب��ًة عاب��رة، في��رُز ص��وُت كافافي��س – ن��ادراً 
م��ا يك��ون حاض��راً بصفت��ه نفس��ه – معرتض��اً عل��ى 
اس��تخفاف زي��وس بامل��وت، فه��و لي��س نائب��ًة عاب��رة، 

ب��ل "مصيب��ة مؤّب��دة".
أع��ذُب قصائ��د كافافي��س  تل��ك املختتم��ُة مب��وت خلي��ٍل 
محي��ٍم وم��ا يعق��ُب موَت��ه م��ن تبلب��ِل روِح صفّي��ه املفتِق��دة، 
القري��ن. عندم��ا مي��وُت  الكائ��ن  األب��د، وج��وَد  وإىل 
اخللي��ُل الياف��ُع فق��راً يف )زه��ور بيض��اء مجيل��ة( ي��زوُر 
اخل��لُّ ق��َره م��ع باق��ِة زه��وٍر الئق��ة جبمال��ه، وحينم��ا 
يدخ��ُل مضّط��راً الليال��َي إىل حان��ٍة آوتهم��ا، يش��عُر به��ا 

دوَن��ه طعن��ًة ناف��ذًة يف قلب��ه.
يف )مري��س( بع��د أن ي��رى ال��راوي الوث��يُّ مري��َس 
مس��ّجًى ب��ال روٍح، داخ��َل قص��ِر أهل��ه، حماط��اً بأقربائ��ه 
املس��يحيني، وبطقوس��هم الغريب��ة، يبتع��ُد مذع��وراً م��ن أن 

ختتل��َف صورُت��ه يف الذاك��رة.

موسم وحيد القرن
ريناس أمحد سينو

يس��تمد املخ��رج بهم��ن قب��ادي قص��ة فلم��ه م��ن حي��اة الش��اعر 
ص��ادق كامنج��ار ال��ذي أمض��ى حن��و 27 س��نة م��ن عم��ره يف 
س��جون وأقبي��ة اجلمهوري��ة اإلس��المية اإليراني��ة، ال يغط��ي الفل��م 
يف طرح��ه اجلان��ب الش��خصي لس��رة ش��اعر س��جني فحس��ب، 
ب��ل يغط��ي س��رة جمتم��ع عان��ى مجي��ع أن��واع القه��ر واالس��تبداد.
يب��دأ الفل��م مبش��اهد ع��ن خ��روج الش��اعر )س��احل ف��رزان( م��ن 
الس��جن يف خري��ف 2009، بع��د أن ن��ال من��ه العم��ر والش��يب. 
ميض��ي س��احل بع��د خروج��ه إىل امل��كان ال��ذي كان يلتق��ي في��ه 
م��ع زوجت��ه )مين��ادار خش��تاني( قب��ل ثالث��ني عام��ًا، وال��ي قامت 
بدوره��ا املمثل��ة اإليطالي��ة موني��كا بيلوتش��ي. فينتق��ل الفل��م يف 
مش��اهده إىل حقب��ة الس��بعينيات و تصب��ح األح��داث أكث��ر وضوح��اً 
بظه��ور ش��خصية الس��ائق )أك��ر رض��اي(، ال��ذي كان يعم��ل ل��دى 
وال��د مين��ا، حي��ث يق��ع ه��ذا الس��ائق يف ح��ب األخ��رة حب��اً 
جنوني��اً يص��ل إىل ح��د اهل��وس به��ا، وه��ذا م��ا يب��دو جلي��اً عندم��ا 
ن��راه يلته��م أمح��ر ش��فاهها وه��و يبك��ي يف مش��هد أثب��ت في��ه 
املمث��ل يلم��از أردوغ��ان م��دى براعت��ه يف جتس��يد ه��ذا ال��دور، 
أم��ا دور الش��اعر الك��ردي س��احل ف��رزان فيجس��ده املمث��ل به��روز 

وثوق��ي.
تتصاع��د األح��داث يف س��ياقها الدرام��ي حينم��ا يع��رتف الس��ائق 
أك��ر رض��اي مبش��اعره ملين��ا ال��ي رفضت��ه متام��ًا، ب��ل وأخ��رت 
والده��ا ع��ن األم��ر مم��ا جع��ل األخ��ر يصفع��ه ويهين��ه وم��ن ث��م 
يلقي��ه حت��ت أرج��ل حراس��ه الذي��ن انهال��وا علي��ه بالض��رب دون 
رمح��ة أو ش��فقة. بع��د ذل��ك بف��رتة ليس��ت بطويل��ة تب��دأ الث��ورة 
اإليراني��ة وينته��ي حك��م الش��اه لتع��ود ش��خصية أك��ر رض��اي 
بالظه��ور كأح��د أه��م الرج��ال الذي��ن س��اهموا بالث��ورة، فينتق��م 
م��ن كل الذي��ن تس��ببوا بذل��ه يف عه��د الش��اه، إذ يتس��بب بس��جن 
س��احل مل��دة ثالث��ني س��نة بتهم��ة كتاب��ة أش��عار سياس��ية ض��د 
الث��ورة اإلس��المية وال ينته��ي األم��ر هن��ا، إذ يتس��بب بس��جن 
مين��ا أيض��اً مل��دة عش��ر س��نني وذل��ك بتهم��ة تعاونه��ا م��ع زوجه��ا 

س��احل.
يع��رض أك��ر رض��اي عل��ى مين��ا اخل��روج م��ن الس��جن، إال أنه��ا 

تطال��ب برؤي��ة زوجه��ا، وبالفع��ل يتمك��ن مل��ا ل��ه م��ن نف��وذ وس��لطة 
يف ترتي��ب لق��اء جيم��ع مين��ا بزوجه��ا س��احل ضم��ن ظ��روف 
متنعهم��ا م��ن التح��دث ورؤي��ة بعضهم��ا، بس��بب الغط��اء ال��ذي كان 
يغط��ي رأس��يهما، كل ذل��ك كان حت��ت إش��راف ورؤي��ة أك��ر رضاي 
ال��ذي مل حيتم��ل املش��هد احلميم��ي ال��ذي مج��ع بينهم��ا م��ا جعل��ه 
يبع��د س��احل ويب��دأ ه��و باغتصابه��ا، لتك��ون مث��رة ه��ذا االغتص��اب 

إجن��اب مين��ا لطفل��ني وه��ي يف الس��جن. 
بع��د تل��ك احلادث��ة، خت��رج مين��ا م��ن الس��جن وم��ن ث��م تتلق��ى 
خ��ر وف��اة زوجه��ا الوهم��ي، فتمض��ي إىل ق��ره ال��ذي مت تدب��ره 
م��ن قب��ل احلكوم��ة لتي��أس بع��د ذل��ك وتق��رر الرحي��ل إىل اس��طنبول 

ممتهن��ة رس��م الوش��وم كعم��ل يس��اعدها عل��ى إعان��ة أوالده��ا.
يرح��ل س��احل إىل اس��طنبول حبث��اً ع��ن زوجت��ه ليع��رف بع��د جه��د 
أح��د أصدقائ��ه م��كان إقامته��ا فيس��تمر بال��رتدد إىل ذل��ك امل��كان 
ال��ذي يتع��رف في��ه عل��ى ابن��ة مين��ا ال��ي تعم��ل يف البغ��اء م��ع 
إح��دى صديقاته��ا، يس��اعد س��احل الفت��اة وصديقته��ا يف ش��جار 
وق��ع يف الش��ارع وم��ن ث��م يع��ود بهم��ا إىل منزل��ه، لتوح��ي املش��اهد 
بع��د ذل��ك بطريق��ة رمزي��ة ملمارس��ته اجلن��س وه��و مث��ل م��ع ابن��ة 
مين��ا ال��ي ومش��ت إح��دى عبارات��ه عل��ى كتفه��ا لينه��ار أم��ام 
حقيق��ة ك��ون مين��ا وال��دة ه��ذه الفت��اة، ولك��ن الصدم��ة جت��اوزت 
احل��د املتوق��ع حينم��ا قال��ت ع��ن تل��ك العب��ارات )ه��ذا كل م��ا 
ترك��ه ل��ي وال��دي(، وبن��اء عل��ى رغب��ة س��احل تأت��ي مين��ا لك��ي 
تكت��ب ومش��اً عل��ى ظه��ره لكن��ه ال يكش��ف هل��ا ع��ن هويت��ه ب��ل 

يبق��ى صامت��اً كعادت��ه وه��و خيف��ي وجه��ه.
بطريق��ة م��ا يس��تطيع س��احل معرف��ة عن��وان أك��ر رض��اي وم��ن 
ث��م إحض��اره إىل س��يارته ال��ي يقوده��ا حت��ى تس��قط يف البح��ر 
ليق��دم عل��ى االنتح��ار ويف ذات الوق��ت يقت��ل غرمي��ه ال��ذي كان 
وراء مأس��اته ومأس��اة زوجت��ه يف مش��هد يرتاف��ق م��ع غ��رق حي��وان 

الكرك��دن يف عم��ق البح��ر .
يتخط��ى الفل��م ال��رمت الواقع��ي يف كث��ر م��ن األحي��ان وه��ذا م��ا 
نلتمس��ه يف مش��هد هط��ول الس��الحف م��ن الس��ماء وم��ا جع��ل األم��ر 
أكث��ر روع��ة ه��ي موس��يقا امللح��ن )كايه��ان كاهل��ور( ال��ي ب��دت 

كأنه��ا قطع��ة غ��ر منفصل��ة ع��ن مجي��ع جمري��ات القص��ة.
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حلم في ثقب
هوزان خليل
من ثقب ٌأِطلُّ على حبر

شاطئه يتآكل حنوي
رويداً رويداً..

مبتِلعاً ظلَمًة حتاور أرقي املرتعَش.
بأمواجه مطٌر، يطرُق

رأسي املثقوَب بطيف ال أفّسره.
يستيقظ محام على

سقف ُأِطلُّ عليه
-ألول مرة أرى محاماً نائمًا-

لعله ضائع
كحمامة ضائعة.

يرتفع البحر أعلى فأعلى..
ترتاقص القوارب؛

ها قارب يغرق يف شهوته
-حلسن احلظ ال قراصنَة هنا يغرق
وها قارب حيّطم شقيَقُه القارَب..

تتالطم األشرعة كجناَحي هذا احلمام
وهو ينّقح قصيدًة مبنقاره

احلمائُم كلُّها اآلن استيقظت؛

وقضاي��ا  "غرامش��ي  الكت��اب،  ه��ذا  ص��در 
اجملتم��ع املدن��ي"، ع��ن دار كنعان للدراس��ات 
والنش��ر ع��ام 1990، كنتيج��ة للن��دوة ال��ي 
اس��تضافتها مدين��ة القاه��رة، مبش��اركة العدي��د 
م��ن املفكري��ن م��ن دول؛ )إيطالي��ا، الوالي��ات 
املتح��دة، لبن��ان، تون��س، مص��ر، الع��راق، 
اجلزائ��ر وفلس��طني(. ويتضم��ن الكت��اب مقدم��ة 
ع��ن دفات��ر الس��جن، م��ن كتاب��ة جيوف��ري 
وترمج��ة  ه��ور،  وكينت��ني  مسي��ث  نوي��ل 
فاض��ل جك��رت، حتت��وي جانب��اً م��ن حي��اة 

غرامش��ي وبن��اءه الفك��ري. 
يف تصدي��ر الن��دوة تط��رح الدكت��ورة أمين��ة 
رش��يد س��ؤال، مل��اذا غرامش��ي؟، فتق��ول: 
»كان ه��ذا الس��ؤال ال��ذي طرح��ه البع��ض 
علين��ا«، وت��رى الدكت��ورة االجن��ذاب لفك��ر 
غرامش��ي ه��و لس��ببني: »إنن��ا نؤم��ن ب��أن 
املفكري��ن الكب��ار يف الع��امل يعت��رون ج��زءاً م��ن 
تراثن��ا املناض��ل كمفكري��ن يس��اريني ناقدي��ن 
لألنظم��ة الس��ائدة وللفك��ر القائ��م. وإنن��ا يف 
س��عينا لفه��م واقعن��ا العرب��ي املتعث��ر رأين��ا يف 
فك��ر غرامش��ي منوذج��اً ملناض��ل ع��رف كي��ف 
يط��رح خصوصي��ة قضاي��ا الث��ورة يف ب��الده م��ع 
عاملي��ة املفاهي��م، ونوعي��ة تراث��ه اإليطال��ي يف 
كلي��ة مب��ادئ احلرك��ة التارخيي��ة العاملي��ة«.
املدن��ي  اجملتم��ع  مفه��وم  غرامش��ي  بلّ��ور 
يف ض��وء وعي��ه خبط��ورة مؤسس��ات الدول��ة 
آلي��ات  إىل  تضي��ف  ال��ي  األيديولوجي��ة، 
القم��ع – اجلي��ش، البولي��س – احملاك��م، 
القوان��ني والتش��ريعات – ط��رق االقن��اع: 
اإلع��الم، التعلي��م واإلع��الن. مرك��زاً عل��ى 
دور املثقف��ني كعنص��ر أساس��ي للوع��ي، س��واء 
مّثل��وا الفك��ر التقلي��دي للمثق��ف احملاف��ظ أو 
اجملموع��ات املنتج��ة احلديث��ة ال��ي يقره��ا 
اجملتم��ع الصناع��ي أو الرؤي��ة الثوري��ة يف 

اجملتم��ع الطبق��ي.
بع��د الكلم��ات االفتتاحي��ة تب��دأ احمل��اور 
قضاي��ا اجملتم��ع  وه��ي:  للن��دوة  األربع��ة 
املدن��ي – مس��ائل نظرية، غرامش��ي والثقافة، 
يف الفك��ر واملمارس��ة، جت��ارب عربي��ة وعاملي��ة. 

حورّيُة البحر
نورا خليل

وحيدًة جتلُس حورّيُة البحر:
"رّباه، أين البحر؛ وقد تالشى

أين األصداُف، والنجماُت الساحبة".
هّبت الريُح شرقاً وغربًا

مّرت األّياُم إىل ما النهاية.
بقيت حوريُة البحر وحيدًة، واملطُر منهمر

لتغرَق يف مياهه.

)ليلة ُأخرى( 

ليلٌة أخرى مترُّ.
مُت َيعمُّ كلَّ شيء، الصَّ

 حتَّ��ى أصغ��ُر األش��ياء كال��ّروِح، وظ��لُّ زه��رٍة 
معلَّق��ة عل��ى حافَّ��ة النَّاف��ذة،

 مثَل أغنيٍة فرنسّيٍة منتقاة
تبدأ هادئًة وعذبَة الّلحن،

 ومن ثم يبدأ الصراخ.
ومُتِْط��ُر  النج��وم،  الظ��الم... ختب��و   حي��لُّ 

جُم��ّددًا.

قراءة جدران

أم��ا احمل��ور األول فيناق��ش، حتلي��ل اهليمن��ة 
وح��رب املوق��ع والث��ورة الس��لبية، إذ يق��ول 
غرامش��ي: »م��ن أج��ل أن تتخل��ق وتنم��و إرادة 
مجاعي��ة ال ب��د م��ن الكش��ف ع��ن الش��روط 

الالزم��ة لذل��ك«.
ث��م مفه��وم اجملتم��ع املدن��ي والتح��ول حن��و 
التعددي��ة احلزبي��ة، وذل��ك باحلدي��ث ع��ن 
مصطل��ح اجملتم��ع املدن��ي وتط��وره، فيق��ول 
عبدالق��ادر الزغ��ل: »كان غرامش��ي مناض��اًل 
وقائ��داً ش��يوعياً ال يس��تطيع أن يفك��ر منطقي��اً 
إال داخ��ل مس��لمات الفك��ر املاركس��ي، لق��د 
تقلي��دي ألن��ه أدخ��ل  غ��ر  كان ماركس��ياً 

قطيع��ة جدي��دة يف املضم��ون الدالل��ي
)Semantique( ملفهوم اجملتمع املدني«.

إضاف��ة إىل مقرتح��ات أولي��ة الس��تخدام مفه��وم 
اجملتم��ع املدن��ي يف الع��امل املعاص��ر. إذ تق��ول 
غرامش��ي  »نق��ل  الب��زي:  دالل  الدكت��ورة 
جمموع��ات العالق��ات االجتماعي��ة إىل حي��ز 
الثق��ايف اليديولوج��ي، عل��ى خ��الف مارك��س، 
فثم��ة تطاب��ق ب��ني اجملتم��ع املدن��ي والبني��ة 
التحتي��ة عن��د مارك��س، يف ح��ني أن التطاب��ق 
ه��و ب��ني اجملتم��ع املدن��ي والبني��ة الفوقي��ة 
أحدث��ه  »م��ا  مضيف��ة،  غرامش��ي«،  ل��دى 
غرامش��ي به��ذا الص��دد ي��كاد يضي��ف فهم��اً 
خاص��اً يف فه��م اس��تمرار الس��لطات القائم��ة 
عل��ى غ��ر القمع الس��افر أو الق��وة االقتصادية«. 
يف احمل��ور الثان��ي، يناق��ش الكت��اب مواضي��ع 
ع��ّدة منه��ا: غرامش��ي والثقاف��ة، م��ن اهليمن��ة 
إىل اهليمن��ة األخ��رى. حي��ث يتب��ني أن الدول��ة 
سياس��ي  جمتم��ع  ه��ي  غرامش��ي  حس��ب 
وجمتم��ع مدن��ي. ويتح��دد مفه��وم اهليمن��ة من 
خ��الل )اهليمن��ة يف التاري��خ وأجه��زة اهليمن��ة 
– اهليمن��ة ب��ني الفك��ر والس��لوك األخالق��ي 
واهليمن��ة يف املمارس��ة(. والثقاف��ة الش��عبية يف 
سياس��ة غرامش��ي، فيق��ول الدكت��ور فيص��ل 
وهم��ا  الع��امل  إىل  ينظ��ر  »غرامش��ي  دراج: 
وحدت��ان ال تنفص��الن«. إضاف��ة إىل موض��وع، 
يق��ول  إذ  السياس��يون.  وممثلوه��ا  الطبق��ة 
غرامش��ي: »إن��ه م��ن اهل��ام إذن النض��ال ض��د 

النزع��ة االقتصادي��ة لي��س يف جم��ال نظري��ة 
عل��م التاري��خ فحس��ب، ولك��ن أيض��اً وبش��كل 

خ��اص يف نظري��ة وممارس��ة السياس��ة«. 
أم��ا احمل��ور الثال��ث، فيتط��رق إىل املواضي��ع 
)األيديولوجي��ا  واملمارس��ة  بالفك��ر  املتعلق��ة 
 – الش��افعي  فك��ر  يف  التلفيقي��ة  الوس��طية 
املثقف��ون والدول��ة واجملتم��ع املدن��ي وحن��و 
رؤي��ة مصري��ة لفك��ر غرامش��ي يف التعلي��م(.
فيم��ا يع��رض احمل��ور الراب��ع واألخ��ر م��ن 
الكت��اب، جت��ارب عربي��ة وعاملي��ة للمفاهي��م 
أنطوني��و  اإليطال��ي  املفك��ر  طرحه��ا  ال��ي 

غرامش��ي. 
ماركس��ي  فيلس��وف  غرامش��ي  أنطوني��و 
جبزي��رة  آلي��س  بل��دة  يف  ول��د  إيطال��ي، 
س��اردينيا اإليطالي��ة ع��ام 1891، وه��و األخ 
الراب��ع لس��بعة أخ��وات. تلق��ى دروس��ه يف كلية 
اآلداب بتورين��و، وعم��ل ناق��داً مس��رحياً ع��ام 
1916. انض��م إىل احل��زب الش��يوعي اإليطال��ي 
من��ذ تأسيس��ه وأصب��ح عض��وا يف أمان��ة الف��رع 
اإليطال��ي م��ن األممي��ة االش��رتاكية. أص��در م��ع 
توليات��ي يف ع��ام 1917 جمل��ة النظ��ام اجلدي��د 
باإليطالي��ة )Ordine Nuovo( يف ش��هر يولي��و 

م��ن الع��ام  1919.

غرامشي وقضايا المجتمع المدني
دلو قاسم

رمبا قلقه أفزع عائلته النائمة.
تطر األمساك

اثنتان، ثالث.. بل أكثر
وترقص..

وحده السمك يعرف قراءة حوِضِه/ السجِن.
أّثبُت جسدي على الكرسي

أّثبُت الثقب بعيي..
يرتفع البحر أكثر فأكثر

أجده والسماَء غارقني- القمُر يصر
عجينًة أو علفاً لذاك احلمام.

يغوص الدّب األكر باحثاً عن ابنه
تغرق أساطر الفراعنة

ومرآُة أهرامها
ترقُص النجوُم وتنطفئ.

أّثبتي على الكرسي
أّثبت الثقب بيدي

وأغّي
مْن، أيها البحر... مْن.
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أزقة

يكش��ف  للصح��ة  احلقيق��ي  الواق��ع 
الص��ورة لتل��ك  خاف��اً  الكث��ر 

تنتش��ر عل��ى رقع��ة منطق��ة اجلزي��رة  س��تة 
مش��ايف )املش��فى الوط��ي يف كل م��ن القامش��لي 
وديري��ك وس��رى كاني��ه واحلس��كة ومش��فيي 
األطف��ال يف كل م��ن احلس��كة والقامش��لي(. 
م��ن يتاب��ع وض��ع تل��ك املستش��فيات جي��د 
ص��ورة معاكس��ة مل��ا ينبغ��ي أن يك��ون علي��ه 
العامل��ون يف اجمل��ال الصح��ي، الذي��ن م��ن 
املف��رتض أن يتحل��وا بصف��ات الرمح��ة والرأف��ة 
حب��ال املرض��ى واملراجع��ني. وعل��ى الرغ��م م��ن 
اجله��ود املبذول��ة م��ن البع��ض، إال أن جمم��ل 
وحج��م  تتناس��ب  ال  الصحي��ة  اخلدم��ات 
املرض��ى  ع��ن  ختف��ف  وال  االحتياج��ات، 
معاناته��م، ب��ل أنه��ا يف كث��ر م��ن األحي��ان 
تزي��د م��ن تده��ور أوضاعه��م م��ن خ��الل 

املعاجل��ات اخلاطئ��ة. 
"دب��ر راس��ك"، عب��ارة حيمله��ا كل م��ن يدخل 
مش��فى حكوم��ي يف منطق��ة اجلزي��رة، ه��ذه 
املش��ايف ال��ي ال ت��زال ت��دار بكام��ل أطقمه��ا 
وتق��دم خدماته��ا ع��ن طري��ق مديري��ة صح��ة 
احلس��كة وتوف��ر األدوي��ة وامل��واد الالزم��ة، 
ه��ذه العب��ارة ه��ي األس��اس يف اس��تحصال أي 
خدم��ة أو للبح��ث ع��ن طبي��ب خمت��ص، كم��ا 
وكأن��ك تبح��ث ع��ن إب��رة يف كوم��ة الق��ش، 
لتب��دأ بعده��ا رحل��ة املعان��اة لتأم��ني خدم��ات 
يف��رتض أنه��ا – جماني��ة وعام��ة – يف ح��ني 
بأس��اليب خمتلف��ة، وه��ي  إنه��ا مأج��ورة 

خاص��ة للبع��ض وليس��ت عام��ة للجمي��ع. 
يس��تفيض بع��ض العامل��ني يف تل��ك املش��ايف، يف 
وص��ف "أس��اليب وأالعي��ب بع��ض األطب��اء يف 
س��حب مرض��ى املش��ايف لعياداته��م أو العك��س، 
وهّمه��م الوحي��د تقاض��ي أجوره��م حت��ى يف 
املش��فى الع��ام م��ن املري��ض، م��ن خ��الل ربط��ه 

بعيادت��ه اخلاص��ة بطريق��ة أو بأخ��رى".
املش��ايف حب��ار يصط��اد منه��ا بع��ض 

عياداته��م مراجع��ي  األطب��اء 
خط��ط كث��رة تنف��ذ إليق��اع املري��ض يف ف��خ 

الش��بكات الطبي��ة اخلارجي��ة وال��ي يق��ال 
هل��ا – مافي��ا الصح��ة – م��ن خ��الل التش��بيك 
ب��ني ع��دد م��ن املس��تفيدين واملتنفذي��ن س��واء 
م��ن خ��الل ح��ارس أو ممرض��ة أو ف��ي خم��ر 
أو ف��ي أش��عة أو ختدي��ر، ليص��ل األم��ر 
لعملي��ة وجراح��ني، وهك��ذا تصب��ح معادل��ة 
الش��ركاء حبس��ب احلص��ص وحس��ب الش��طارة 

يف االصطي��اد.
تس��ببت  الطبي��ة  الك��وادر  هج��رة 

الصحي��ة  اخلدم��ات  بضع��ف 
واحل��رب  الس��ورية  األح��داث  أفرزت��ه  م��ا 
الدائ��رة يف الب��الد وتأثراته��ا، كان جلّي��اً عل��ى 
اخلدم��ات الطبي��ة، م��ن خ��الل هج��رة الكوادر 
وخاص��ة  وأخصائي��ني  أطب��اء  م��ن  الطبي��ة 
النوعي��ة منه��ا، م��ا أدى إىل  التخصص��ات 
نق��ص ح��اد يف بع��ض التخصص��ات كاجلراح��ة 
العصبي��ة والقلبي��ة والعام��ة وخمتل��ف أن��واع 
والعظمي��ة  والبولي��ة  والعيني��ة  اجلراح��ات 
والنس��ائية واألذني��ة، لنج��د مدن��اً وبل��دات 
أجنب��ت عش��رات األطب��اء، معتم��دة عل��ى 
طبي��ب أخصائ��ي واح��د أو تفتق��ر  ألبس��ط 
ش��يء كاجلراح��ة النس��ائية، إضاف��ة لقل��ة 

األطب��اء املقيم��ني لالختص��اص.
خدميًا

لع��دد  واملش��ايف  الصحي��ة  املراك��ز  تفتق��ر 
م��ن األجه��زة وخاص��ة النوعي��ة، كالرن��ني 
املغناطيس��ي والطبق��ي حم��وري  واملاموغ��راف، 
إضاف��ة لع��دم اس��تخدام األجه��زة املتوف��رة 
بع��ض  توقف��ت  بينم��ا  خمتلف��ة،  حبج��ج 
األجه��زة لنق��ص يف الصيان��ة واألدوات وقط��ع 

الغي��ار.
دور بسيط لبعض املنظمات الطبية

مؤخ��راً تواف��دت ع��دة منظم��ات للعم��ل يف 
الش��أن الط��يب إىل اجلزي��رة يف حماول��ة مل��لء 
الف��راغ والنق��ص الط��يب احلاص��ل، كمنظم��ة 
 ،"IRD" و "IRC" أطب��اء ب��ال ح��دود ومنظم��ي
ومنظم��ة إنق��اذ الطف��ل الدولي��ة واليونيس��يف 
واهل��الل األمح��ر الس��وري والك��ردي. لكنه��ا 

وعل��ى الرغ��م مم��ا قدمت��ه، مل ختف��ف الكث��ر 
م��ن مصاع��ب الن��اس الطبي��ة، إذ زاد ع��دد 
املهاجري��ن إىل إقلي��م كردس��تان الع��راق وتركي��ا 
بقص��د االستش��فاء بع��د انقط��اع س��بل الوص��ول 

إىل دمش��ق.
انتشار األمراض مؤخرًا

لع��ل األرق��ام الكب��رة ال��ي كش��فتها مديري��ة 
صح��ة احلس��كة مؤخ��راً ع��ن أع��داد املصاب��ني 
مب��رض الالمشاني��ا واحلم��ى املالطي��ة والّس��ل، 
توض��ح حج��م الكارث��ة الطبي��ة النامج��ة ع��ن 
توق��ف برام��ج الرص��د واملعاجل��ات الوقائي��ة، 
س��واء م��ن خ��الل عملي��ات رش املبي��دات 
وال��ي مل تق��م أي جه��ة ومن��ذ األح��داث 
الس��ورية مبب��ادرة للقض��اء عل��ى حش��رة حب��ة 
حل��ب "ذباب��ة الرم��ل"، س��واء كان��ت ج��رذان 
أو كالب ش��اردة أو حيوان��ات نافق��ة، ناهي��ك 
ع��ن تراك��م القمام��ة وع��دم ترحيله��ا بالط��رق 
الصحيح��ة، م��ا زاد م��ن أع��داد البع��وض 
التل��وث  يف  لدوره��ا  إضاف��ة  واحليوان��ات، 

البيئ��ي وانتش��ار الروائ��ح الكريه��ة.
خط��ر  واق��ع  والصيدلي��ات  األدوي��ة 

الط��ي القط��اع  أزم��ة  يكش��ف 
م��ع توق��ف برام��ج الرقاب��ة الدوائي��ة والرص��د 
األدوي��ة،  مس��تودعات  لعم��ل  واملتابع��ة 
زادت يف اآلون��ة األخ��رة مئ��ات األصن��اف 
الدوائي��ة اجملهول��ة املص��در، وال��ي م��ألت 
األس��واق والصيدلي��ات. وم��ع حال��ة الفلت��ان 
الصح��ي ب��دأت مرحل��ة أخط��ر تتعل��ق بن��وع 
األودي��ة، ناهي��ك ع��ن التعرف��ة والتس��عرة 
ال��ي ال تتناس��ب إال وضم��ر جت��ار ومساس��رة  
األدوي��ة، وم��ا مئ��ات األصن��اف ال��ي تزي��ن 
تل��ك  إلدارة  إضاف��ة  الصيدلي��ات  رف��وف 
الصيدلي��ات م��ن قب��ل أش��خاص غ��ر مؤهلي��ني 
أكادميي��اً – ال حيمل��ون ش��هادة صيدل��ة –، 
وال��ي انتش��رت يف كل املناط��ق، إال دلي��ل 

عل��ى ذل��ك. 
اخلدم��ات  غ��الء  إلي��ه  هذا،يض��اف  كل 
الصحي��ة متاش��ياً م��ع تذب��ذب أس��عار ال��دوالر 
يف  واجلراح��ني  األطب��اء  لبع��ض  بالنس��بة 
املش��ايف اخلاص��ة ال��ي تض��ع فواتره��ا وكش��ف 
حس��اباتها وف��ق أمزج��ة األطب��اء ورغباته��م 

دون رقي��ب.

ال  الجزيــرة  منطقــة  فــي  الصحــي  الواقــع 
النــاس واحتياجــات  يتناســب 

شراز ممي
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