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ة، هل ُيصيب البشر أيضًا ...؟  ى القالعيَّ 04مرض الحمَّ

اس��تولت تفاصي��ل احل��رب ويومياته��ا وأحداثه��ا عل��ى أذه��ان الس��وريني، 
واس��تمرأت ه��ذه الرقع��ة اجلغرافي��ة اليت نعيش فيه��ا أزيز الرص��اص ودوي 
القناب��ل، فاحل��رب حاض��رة عن��د انقط��اع الكهرب��اء وأثن��اء تقدي��م الط��اب 
المتحاناته��م وخ��ال التفك��ر يف الس��فر لدول��ة جم��اورة وعن��د تأم��ني 
اخلب��ز، وه��ي املوض��وع األب��رز ال��ذي جيت��اح الس��هرات دون مقدم��ات، 
وعل��ى أس��اس املوق��ف منه��ا نش��أت خصوم��ات وح��االت قطيع��ة، 
ومبوجبه��ا تول��دت صداق��ات جدي��دة واكتس��ب الكث��رون حي��زاً للعم��ل 
والتكس��ب، بينم��ا خس��ر عش��رات اآلالف أعماهل��م وأقوات أطفاهل��م، وذاق 

مئ��ات اآلالف م��رارة الن��زوح واللج��وء وفق��دان األع��زاء.
رمب��ا يك��ون خي��ار إنهائه��ا أو اس��تدامتها ق��د خ��رج بش��كل ش��به كل��ي من 
ي��د اجله��ات الس��ورية املتصارع��ة، وه��ذا ب��دأ ينس��حب عل��ى اجله��ات 
اإلقليمي��ة املنغمس��ة يف احللب��ة الس��ورية، إذ غ��دت ه��ذه احل��رب ش��أنا 
دولي��اً صرف��اً، غ��ر أن الرك��ون إىل ه��ذا الط��رح بش��كل كام��ل واالستس��ام 
لتبعات��ه وتص��ور احل��رب عل��ى أنه��ا ق��در مق��دور – حب��د ذات��ه – ينطوي 
عل��ى س��لبية ك��رى، ف��اإلرادات اخل��ّرة والداعي��ة للس��ام ال ب��د أن تص��ل 
ملبتغاه��ا يف نهاي��ة املط��اف، ولي��س م��ن اجمل��دي االنتق��اص م��ن ش��أن أي 
تعب��ر ع��ن رف��ض ه��ذا الواقع املوغ��ل يف امل��رارة، إذ تتجس��د إرادة اخلاص 
احلقيقي��ة م��ن ه��ذا الوضع يف جتس��يدات مدني��ة طافحة باحلي��اة والتفاؤل، 

ويف جه��ود ال ب��د أن تثم��ر وجت��د هل��ا طريق��اً للتأث��ر والتغي��ر.
الس��اعون إىل إدام��ة ه��ذا الوض��ع الكارث��ي ه��م مؤجج��و الف��ن وخمتلق��و 
الوقائ��ع املزيف��ة، العابث��ون بالس��لم اجملتمع��ي واملتكس��بون م��ن الزواب��ع 
الفيس��بوكية، ع��ر استس��هال إص��دار »أح��كام مرم��ة«، ه��ي باألص��ل 
مزاع��م واختاق��ات، ول��و وج��دوا طريق��اً ملعاجلته��ا بالعن��ف والتحري��ض 
مل��ا توان��وا وه��م واقع��ون يف ه��ذا الش��رك ق��والً وفع��ًا، وممعن��ون يف ش��حن 
األج��واء والتدلي��س، كم��ا أنه��م متورط��ون يف ب��ث خط��اب الكراهي��ة ب��ني 

بوابة

املكون��ات وعناص��ر املوزايي��ك الس��وري تلبي��ة لرغب��ات ومص��احل ضيق��ة ه��م 
جمن��دون ألجله��ا. تعرض��ت مدين��ة احلس��كة مؤخ��راً  هلجمات م��ن تنظيم 
داع��ش، م��ا جعله��ا ميدان��اً ملع��ارك وقصف واش��تباكات، جن��م عنها وضع 
إنس��اني س��يء ألهله��ا الذي��ن نزح��وا باجت��اه املناط��ق األكث��ر أمن��اً، ورغ��م 
أن طواق��م »اإلدارة الذاتي��ة« واملنظم��ات الدولي��ة واحمللي��ة قدم��ت جمه��وداً 
كب��راً يف احت��واء الوض��ع وتقدي��م اخلدم��ات العاجل��ة للن��اس املنكوب��ني، 
غ��ر أن م��ا ألف��ت األنظ��ار ه��و تلبي��ة املواطن��ني لواجبه��م اإلنس��اني يف 
اس��تقبال الاجئ��ني يف كل امل��دن والبل��دات بالرغ��م م��ن املصاع��ب املعيش��ية 
والغ��اء املستش��ري. وق��د أثبت��ت ه��ذه التجرب��ة زي��ف الدع��وات املراهن��ة 
عل��ى إح��داث الش��رخ ب��ني مكون��ات منطق��ة اجلزي��رة إذ اس��تقبل الك��رد 
يف قامش��لو وعام��ودا وباق��ي امل��دن آالف��اً م��ن أبن��اء املك��ون العرب��ي، كم��ا 
اس��تقبل أبن��اء املك��ون الس��رياني العوائ��ل القادم��ة م��ن احلس��كة  وقدم��وا 
هل��م ي��د املس��اعدة، يف دلي��ل عل��ى حتل��ي الن��اس يف ه��ذه املنطق��ة ب��روح 
اإلخ��اء والتس��امح والس��لم، يف من��وذج ينبغي أن ينس��حب عل��ى كل املناطق 
الس��ورية ال��يت يس��ودها التوت��ر الطائف��ي والتناح��ر عل��ى أس��اس اهلوي��ة، 
بفع��ل التدخ��ات و االس��تطاالت اإلقليمي��ة وحتك��م الطغ��اة وأم��راء احلرب 
بزم��ام أموره��ا. س��يكون م��ن العس��ر ج��داً جت��اوز ه��ذه الظ��روف الصعب��ة 
إن مل جت��د ه��ذه املب��ادرات األهلي��ة ال��يت ت��زدان به��ا منطق��ة اجلزي��رة 
طريقه��ا للتعب��ر ع��ن نفس��ها، إذ ينبغ��ي أن تكتس��ب كل املي��زات ال��يت 
تؤهله��ا للع��ب دور كب��ر يف ه��ذه املرحل��ة الصعب��ة، فنش��وءها ينط��وي على 
وع��ي كب��ر وروح خاق��ة متس��احمة، وه��ي إح��دى أه��م ركائ��ز الس��لم 
األهل��ي ال��يت جي��ب التش��بث به��ا، لقط��ع الطري��ق عل��ى كل املراهن��ني 
عل��ى تأجي��ج الصراع��ات والف��ن مم��ن يش��كلون بأفعاهل��م وأقواهل��م ظه��راً 

حقيقي��اً للتط��رف والكراهي��ة والعن��ف.
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مساحات مساحات

م��ن حي��ث املب��دأ، هن��اك وظيف��ة إنس��انّية لإلع��ام إن كان اإلع��ام ح��ّراً، 
فصناع��ة ال��رأي الع��ام ليس��ت م��ن دون ش��روط »صحّي��ة«، مثله��ا يف ذل��ك 
مث��ل باق��ي الصناع��ات، ولع��ّل إع��ان اليونس��كو ح��ول دور وس��ائل اإلعام 
يف دع��م املب��ادئ اإلنس��انّية، ه��و اإلع��ان األب��رز ع��ن ه��ذه الش��روط، ال��يت 
تدع��و الوس��ائل اإلعامي��ة لالت��زام مبعاي��ر حقوق اإلنس��ان، وع��دم الدعوة 
للكراهي��ة والعنصري��ة وغره��ا م��ن األم��راض االجتماعّي��ة، وأن تس��اعد يف 
نش��ر الوع��ي ح��ول الس��لم األهل��ي والدول��ي وحق��وق اإلنس��ان. والواق��ع أّن 
ه��ذه الوظيف��ة اإلنس��انّية )إن صّح��ت تس��ميتها كذل��ك(، تتحّق��ق بش��كل 
آل��ي إن كان��ت الوس��ائل اإلعامّي��ة ملتزم��ة يف إيص��ال معلوماته��ا باملعاي��ر 

املهنّي��ة املعروف��ة بش��كل ع��ام )الت��وازن واملوضوعّي��ة واالس��تقالّية(.
إال أّن الدعاي��ة اإلعامّي��ة حتّط��م كل تل��ك املعاي��ر حاملا متارس��ها الوس��ائل 
اإلعامّي��ة، وه��ي يف ه��ذا ال تش��به الدعاي��ة اإلعامّية اليت ميارس��ها حزب 
أو تي��ار سياس��ي مع��نّي، بس��بب اخت��اف طبيع��ة وبني��ة اجلهت��ني؛ فف��ي 
حال��ة الدعاي��ة اإلعامّي��ة الص��ادرة ع��ن جهة سياس��ّية معروف��ة التوجهات 
ل��ن تك��ون هل��ا تأث��رات س��لبّية كب��رة، فه��ي تع��ّر ع��ن وجه��ة نظ��ر هذه 
اجله��ة وال��يت تعتق��د بدوره��ا أّن وجه��ة النظ��ر ه��ذه تع��ّر ع��ن احلقيق��ة، 
وه��ذا م��ا ال خيال��ف توّقع��ات املتلّق��ي هل��ا، وال��ذي يعتره��ا ب��دوره وجهة 
نظ��ر واح��دة، بعك��س احلال��ة ال��يت تص��در فيه��ا ه��ذه الدعاي��ة املوّجه��ة 
سياس��ّياً ع��ن وس��يلة إعامّي��ة، ُيف��رتض فيه��ا أن تك��ون متوازن��ة ُتظه��ر 
وجه��ات النظ��ر املختلف��ة ح��ول موض��وع مع��نّي. فإخف��اء وجه��ات نظ��ر 
عدي��دة لص��احل واح��دة فق��ط يقلّ��ص اخلي��ارات أم��ام املتلّق��ي، وه��و م��ا 
خيال��ف املب��دأ الرئيس��ي للدميقراطّي��ة يف حرّي��ة االختي��ار، فكي��ف ميك��ن 
لش��خص أن ميل��ك حرّي��ة االختي��ار ما مل ميلك اخلي��ارات بالدرج��ة األوىل؟
ميك��ن لوس��ائل اإلع��ام أيض��اً ممارس��ة الدعاي��ة اإلعامّي��ة بوجهه��ا 
التحريض��ي أيض��اً، ه��ذه امل��ّرة ليس��ت بالرتوي��ج لفك��رة م��ا )أو ش��خص 
أو جه��ة ... إخل(، ب��ل عل��ى العك��س م��ن ذل��ك ع��ر »ش��يطنة« تل��ك 
الفك��رة )أو الش��خص أو اجله��ة ... إخل(. ه��ذه احلال��ة تب��دو أكث��ر س��وءاً 
م��ن س��ابقتها، فق��د تص��ل يف ح��االت احل��روب األهلّي��ة كم��ا يف س��وريا إىل 
مس��توى التحري��ض عل��ى القت��ل واإلب��ادة وغره��ا م��ن اجلرائ��م. فأط��راف 
احل��رب األهلّي��ة ميتلك��ون األدوات املس��اعدة عل��ى ارت��كاب اجلرائ��م ض��ّد 

األط��راف األخ��رى، وميتلك��ون االس��تعداد لذل��ك بس��بب حال��ة احل��رب 
املس��تمرة، ليأت��ي التحري��ض اإلعام��ي ويق��ّدم امل��ّررات لبع��ض اجله��ات 

ال��يت ق��د تنس��اق وراء ه��ذا التحري��ض.
ميك��ن تتّب��ع مس��ار التحري��ض اإلعامي بش��كل واضح يف خمتل��ف حمّطات 
احل��رب األهلّي��ة املوازي��ة للث��ورة الس��ورّية، ب��دءاً م��ن التحري��ض ض��ّد 
العلوّي��ني وم��روراً بالتحري��ض ض��ّد املس��يحّيني وال��دروز واألرم��ن والش��ركس 
وغره��م م��ن األقلّي��ات الدينّي��ة والقومّي��ة، ولي��س انته��اًء بالتحري��ض الذي 
م��ورس ض��ّد الك��رد يف احلمل��ة األخ��رة ع��ن التهج��ر العرق��ي يف ريف��ي 

احلس��كة وت��ل أبي��ض.
واحل��ال أّن التحري��ض ال��ذي مّت يف مجي��ع احل��االت اس��تند عل��ى حقيق��ة 
واح��دة )أو تكّه��ن مقب��ول( م��ن جه��ة، وم��ن جه��ة أخ��رى قام��ت ببن��اء 
اس��تنتاجات حوهل��ا اختص��رت الكث��ر من املعاي��ر للوص��ول إليها، لتصبح 

ه��ذه االس��تنتاجات رغائبّي��ة أكث��ر منه��ا علمّية.
وبش��يء م��ن التفصي��ل، ف��إّن التحري��ض عل��ى كراهّي��ة الك��رد امت��ّد من��ذ 
عس��كرة الث��ورة وب��دء احل��رب األهلّي��ة وحت��ى اآلن، ب��دأ ب��� »اخلط��أ« 
املفاهيم��ي يف ع��دم الفص��ل ب��ني الث��ورة واحل��رب األهلّي��ة املوازي��ة هل��ا، 
واعتب��ار أّن ع��دم املش��اركة يف ه��ذه احل��رب ه��ي ع��دم مش��اركة يف الث��ورة، 
ليصب��ح بعده��ا الوج��ود الش��كلي للنظ��ام يف املناط��ق الكردّي��ة، ال��يت تدي��ر 
نفس��ها بنفس��ها، وج��وداً إش��كالّياً، يصب��ح الك��رد مهادن��ني للنظ��ام طامل��ا 
كان النظ��ام موج��وداً يف ه��ذه املناط��ق. متجاهل��ني يف ذل��ك تاري��خ الك��رد يف 
معارض��ة النظ��ام قب��ل الثورة وربطه��م مطالبه��م القومّية بقضّي��ة الدميقراطّية 
لس��وريا عموم��اً، ومتجاهل��ني املظاه��رات املناهض��ة للنظ��ام يف امل��دن الكردّية 
أثن��اء الث��ورة، ومتجاهل��ني الوج��ود الك��ردي الفّع��ال يف الق��وى املس��لحة 
للث��ورة يف حمافظ��يت حل��ب والرّق��ة وذل��ك قبل اهلجوم عليه��ا، ومتجاهلني 
حساس��ّية عاق��ة الك��رد برتكي��ا، املص��در الوحي��د لدع��م الق��وى املعارض��ة 
بالس��اح، وال��يت ال تدع��م حت��ى اآلن أّي حرك��ة مس��ّلحة كردّي��ة ال تب��دي 

عدائه��ا لقضّيته��ا الكردّي��ة، ع��داك ع��ن إب��داء اهتمامه��ا به��ا.
أّم��ا اآلن، فق��د ازدادت احلم��ات س��وءاً، فل��م يع��د الك��رد جم��ّرد مهادنني 
»انتهازّي��ني«، ب��ل أصبح��وا مش��اركني يف اضطهاد العرب الس��ّنة إىل جانب 
النظ��ام، وفق��اً حلمل��ة »التطه��ر العرق��ي« املزعوم��ة ال��يت أطلقته��ا وس��ائل 

إع��ام وسياس��ّيون ونش��طاء ع��رب. التحري��ض يف 
ه��ذه احلمل��ة اعتم��د عل��ى تكّه��ن معق��ول )ولك��ن 
دون وج��ود أدلّ��ة خمّصص��ة لتل��ك احلال��ة(، ب��أّن 
أط��راف احل��رب يف س��وريا مجيعه��ا مت��ارس 
انته��اكات للقان��ون الدول��ي اإلنس��اني )حلال��ة 
احل��روب(، فل��م س��يكون الك��رد اس��تثناًء م��ن 
ه��ذا؟ ه��ذه »البديهّي��ة« ُع��ّززت مبمارس��ات 
ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي القمعّي��ة ض��ّد القوى 
السياس��ّية والناش��طني املخالفني له، وكان النزوح 
ال��ذي حص��ل يف املناط��ق املعنّي��ة باحلمل��ة )ريفي 
احلس��كة وت��ل أبيض( ه��و امل��ادة األساس��ّية اليت 
بني��ت حوهل��ا ه��ذه احلمل��ة، بع��د تصوي��ر األم��ر 

عل��ى أّن��ه »تهج��ر«.
ولك��ن، وحت��ى تلق��ى ه��ذه احلمل��ة رواج��اً، كان 
عليه��ا جتاه��ل حقائ��ق أخ��رى مناقض��ة لتل��ك 
ال��يت بني��ت عليه��ا، فع��دا ع��ن ع��دم وج��ود 
أدلّ��ة عل��ى جت��اوز وح��دات محاي��ة الش��عب 
لقوان��ني احل��رب، جتاه��ل مطلق��و احلمل��ة تاريخ 
الث��ورات الكردّي��ة يف الق��رن العش��رين واخلالي��ة 
لتل��ك  منهجّي��ة  جت��اوزات  أّي  م��ن  متام��اً 
القوان��ني، وجتاهل��وا حقيق��ة أن األيديولوجي��ة 
ال��يت تتبناه��ا ه��ذه الوح��دات مل تق��م ب��أّي 
فع��ل م��ن ه��ذا القبي��ل ط��وال حربه��ا م��ع تركي��ا 
عل��ى م��دى ثاث��ة عق��ود. أض��ف أّن اجملل��س 
الوط��ي الكردي يش��تكي م��ن املعامل��ة التفضيلّية 
ال��يت يتلقاه��ا الع��رب والس��ريان يف تقّب��ل قواه��م 
املس��ّلحة كم��ا ه��ي، يف ح��ني ال ُتقب��ل الق��ّوة 
املس��ّلحة الكردّي��ة ال��يت تبّناه��ا اجملل��س، ع��دا 
ع��ن أّن انته��اكات حق��وق اإلنس��ان ال��يت طال��ت 
ناش��طني وسياس��ّيني ك��رداً وعرب��اً مل تك��ن مبنّي��ة 

عل��ى أس��اس عرق��ي، ب��ل عل��ى أس��اس ع��دم تقّب��ل االخت��اف السياس��ي. كم��ا أّن مطلق��ي احلمل��ة 
جتاهل��وا ع��ن عم��د حقيق��ة أّن معظ��م النازح��ني م��ن مناط��ق االش��تباكات األخ��رة يف مدينة احلس��كة 
جل��أوا إىل امل��دن الكردّي��ة اجمل��اورة، وحّت��ى نازح��و ت��ل أبي��ض جل��أ بعضه��م إىل مدين��يت س��ري 

كاني��ه وكوبان��ي بعدم��ا أغلق��ت الس��لطات الرتكّي��ة احل��دود أمامه��م.
والواق��ع ه��و أّن محل��ة التحري��ض عل��ى الكراهّي��ة ه��ذه، ميك��ن اعتباره��ا حتريض��اً عل��ى اإلب��ادة، 
فالرتوي��ج أّن الع��دوان عل��ى الع��رب الس��ّنة يق��ع عليه��م بوصفه��م عرب��اً س��ّنة، وأّن ه��ذا الع��دوان 
يق��وم ب��ه الك��رد، ه��و تقدي��م للم��ّررات ال��يت تس��اعد عل��ى جت��اوز احلال��ة النفس��ّية املتمّثل��ة بكراهّية 
»االنتهازّي��ني« )كم��ا ج��رى الرتوي��ج ل��ه س��ابقاً( إىل حال��ة الفع��ل ع��ر »رّد الع��دوان«، والذي س��يكون 
ب��دوره تطبي��ق اإلب��ادة حب��ق الك��رد، وذل��ك بالنظ��ر لتاري��خ وأيديولوجي��ا الق��وى املس��ّلحة املعنّي��ة 

باألم��ر عل��ى الس��احة الس��ورّية.

عن التهجير والتطهير اإلعالمي 
داريوس الدرويش

إال أّن م��ا زرعت��ه ه��ذه احلم��ات ال ميك��ن جتاوزه��ا بس��هولة، حّت��ى ل��و مّت تقدي��م األدلّ��ة املنطقّي��ة 
والعملّي��ة عل��ى بطانها، فس��تبقى تدور يف األوس��اط الش��عبّية على أّنه��ا حقيقة، لس��ببني: األّول، أّن 
كّتاب��اً ومثّقف��ني هل��م ق��ّراء كث��ر ووس��ائل إع��ام هل��ا متابع��ني كث��ر، إضاف��ة إىل سياس��ّيني انتهازّيني، 
كان��وا وراء ه��ذه احلم��ات، ووق��وف ه��ذه اجله��ات يف ه��ذا اخلن��دق ُيرّج��ح تصديقه��ا ش��عبّياً، 
والس��بب الثان��ي يع��ود إىل زم��ان وم��ّدة ط��رح ه��ذه احلم��ات، وال��يت تأت��ي يف حال��ة م��ن احل��رب 
خلق��ت توّت��راً ب��ني معظ��م األط��راف، وكذل��ك اس��تمرار ه��ذه احلم��ات دون توّق��ف عل��ى م��دى أربعة 
أع��وام تقريب��اً. ل��ذا فل��ن تك��ون مواجه��ة ه��ذه احلمل��ة فّعال��ة عل��ى املس��توى الداخل��ي م��ا مل تق��م هذه 

اجله��ات نفس��ها باالعت��ذار وتصحي��ح أخطائها.
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أم��راض عدي��دة تنتق��ل م��ن احليوان��ات إىل البش��ر يف حال��ة انع��دام التأم��ني 
الصح��ّي ألن��واع األغذي��ة املتداول��ة واملتوّف��رة، وعل��ى األخ��ّص يف زم��ن 
احل��روب وانع��دام الط��رق الصحيَّ��ة ال��يت يت��دارك األف��راد م��ن خاهل��ا 
تل��ك األم��راض، أض��ف إىل ذل��ك األغذي��ة منتهي��ة الصاحيَّ��ة ال��يت تدخل 
ع��ر احل��دود إىل الب��اد دوَن رقاب��ة أو حتَّ��ى تس��هيٍل يف أغل��ب األحي��ان 
م��ن قب��ل اجله��ات املس��ؤولة. وهن��ا ي��رز دور املش��ايف واملنظم��ات الصحيَّ��ة 
يف ت��دارك األخط��اء ال��يت حتص��ل، تل��ك األخط��اء املتعلّق��ة بامل��واد الغذائية 
الفاس��دة وغره��ا م��ن األخط��اء الصحيَّ��ة ال��يت اعت��اد عليه��ا اإلنس��ان يف 
اجملتم��ع الس��ورّي، إذ تكث��ر األم��راض املُعدي��ة يف حال��ة غي��اب األدوي��ة 
واملراقب��ة الصحيَّ��ة الواج��ب اّتباعه��ا يف س��بيل احلف��اظ عل��ى صّح��ة الف��رد 
ومن��ع انتق��ال األم��راض إىل اآلخري��ن س��واًء م��ن احليوانات امُلصاب��ة مبرٍض 

مع��نيَّ أو حّت��ى إنس��ان مص��اب.
كث��ُرت الش��ائعات ح��ول األم��راض املُعدي��ة واألوبئ��ة ال��يت تفّش��ت يف 
س��وريا وذل��ك من��ذ ان��دالع األزم��ة الس��وريَّة وانع��دام األم��ان وتدم��ر البني��ة 
التحتيَّ��ة، خاص��ًة فيم��ا يتعلّ��ق برام��ج األدوي��ة أو اللقاح��ات ال��يت م��ن 
الصعوب��ة مب��كان توفره��ا بش��كٍل دائ��م يف مث��ل هك��ذا أوض��اع. لذل��ك ف��إّن 
ف��رص انتش��ار األوبئ��ة واألم��راض املعدي��ة ازدادت م��ع ازدياد انع��دام الدواء 
واألطبَّ��اء، لك��ن القلي��ل م��ن احل��ذر واحليط��ة م��ن املمك��ن أن خيفِّ��ف م��ن 

األعب��اء الصحيَّ��ة يف عم��وم الب��اد.
مرض احلّمى القالعيَّة

انتش��ر يف اآلون��ة األخ��رة خ��ر عل��ى غرار انتش��ار م��رض أنفلون��زا الطيور، 
لك��ّن ه��ذه امل��ّرة كان ع��ن انتش��ار م��رض يدع��ى ) احلمَّ��ى القاعيَّ��ة(، ه��ذا 
امل��رض ال��ذي يصي��ب احليوان��ات بالدرج��ِة األوىل م��ع اخت��اف احلدي��ث 
ح��ول إمكانيَّ��ة إصاب��ة البش��ر بهك��ذا م��رض، وبق��راءٍة علمية هل��ذا املرض: 
تس��مى احلّم��ى القاعي��ة باللغ��ة اإلنكليزيَّ��ة )م��رض الظل��ف أو الف��م(، أو 
أحيان��اً ُيلَف��ظ )أفتوس��ا(، ه��و م��رض س��ريع االنتش��ار وفايروس��ّي، يصي��ب 
احليوان��ات ذات األظ��اف املش��قوقة كاألبق��ار واألغن��ام. ويؤكِّد العلماء على 
وج��ود م��ا يق��ارب س��بع س��االت خمتلف��ة م��ن ناحي��ة املناع��ة م��ن ه��ذا 

الفاي��روس املس��بِّب للم��رض، كم��ا أّن كل س��الة ُتصي��ب فصيل��ة أو فصائَل 
ِع��دَّة خمتلف��ة م��ن أن��واع احليوان��ات، وختتل��ف ش��ّدة أع��راض امل��رض 
وف��َق ن��وع الس��الة الفايروس��يَّة املس��ببة ل��ه. علم��اً أّن ه��ذا امل��رض يصي��ب 
اإلنس��ان أيض��اً ولك��ن بنس��ب ن��ادرة. وق��د اختل��ف العدي��د م��ن العلم��اء أن 
احلم��ى القاعي��ة ال��يت تصي��ب احليوان��ات ه��ي غ��ر تل��ك ال��يت تصي��ب 
البش��ر بس��بب اختاف األعراض نس��بيَّاً، إاّل أّن املس��بِّب الرئيس��ي النتقال 
امل��رض إىل البش��ر ه��و أكل حل��وم احليوان��ات املصاب��ة به��ذا الن��وع م��ن 
الفاي��روس. ولك��ن ه��ذا األم��ر أيض��اً لي��س مؤكَّداً بس��بب اخت��اف األعراض 
م��ا ب��ني احلم��ى القاعي��ة اليت تصي��ب احليوان��ات وبني احلم��ى القاعية 
ال��يت تصي��ب اإلنس��ان. ه��ذا وختتل��ف مص��ادر الع��دوى يف م��رض احلّم��ى 
القاعيَّ��ة، إذ أّن التقاري��ر العلميَّ��ة وتش��خيص األطب��اء املختص��ني يؤّك��د 
عل��ى ال��دوام وج��ود الع��دوى يف العدي��د م��ن األم��ور منه��ا: وج��ود الفايروس 

املس��بِّب للم��رض يف احللي��ب والب��ول وال��راز وأيض��اً الس��يان الفم��وّي.
انتشار احلّمى القالعيَّة

ختتل��ف مص��ادر ع��دوى احلمَّ��ى القاعيَّ��ة، فه��ي متام��اً متاث��ل يف آلّيته��ا 
آلي��ة عم��ل أّي م��رض آخ��ر م��ن األم��راض املُعدي��ة م��ن حي��ث انتقاهل��ا 
إىل اإلنس��ان م��ن خ��ال احليوان��ات املصاب��ة بهك��ذا ن��وع م��ن األم��راض 
املُعدي��ة، وال��يت تنتق��ل جمل��ّرد تواج��د احليوان��ات املصاب��ة عل��ى مقرب��ة 
م��ن أماك��ن التواج��د البش��رّي. ويصّن��ف العلم��اء املخّتص��ون به��ذا امل��رض 
مص��ادر الع��دوى كالتال��ي: املص��در األوَّل واألساس��ّي النتق��ال الع��دوى ه��ي 
احليوان��ات املصاب��ة وال��يت تك��ون ع��ادًة موج��ودة يف أماك��ن تواج��د البش��ر 
أو عل��ى مقرب��ة م��ن ه��ذا التواج��د. وأيض��اً يت��ّم االنتق��ال ع��ن طري��ق العل��ف 
املتل��ّوث بالفاي��روس املس��بِّب للم��رض وع��ن طري��ق الغ��ذاء أو امل��اء امللّوث��ني 
أو حّت��ى االستنش��اق، ألن ه��ذا امل��رض بإمكان��ه االنتق��ال ع��ر ذّرات الغب��ار 
��ًة يف املناط��ق املوب��وءة وع��ن طري��ق  يف اهل��واء أي ع��ن طري��ق التنّف��س وخاصَّ
أرج��ل احليوان��ات املصاب��ة ال��يت تضعه��ا يف الط��ني وم��ن خ��ال األحذي��ة 

وإط��ارات الس��يَّارات ومامس��ة اإلنس��ان هل��ا.
كّل الدراس��ات العلميَّ��ة تش��ر إىل إمكانيَّ��ة انتقال احلّمى القاعيَّة إىل البش��ر 

دروبدروب

ولك��ن بنس��ب متفاوت��ة ون��ادرة ج��دَّاً، م��ع العل��م أنَّ هن��اك ف��وارق كب��رة 
ب��ني املرض��ني م��ا ب��ني اإلنس��ان واحلي��وان. ويف ق��راءٍة تتبعيَّة تارخيي��اً هلذا 
الوب��اء »ذك��رت جمل��ة بريطاني��ة ش��هرة تدع��ى )الانس��ت( يف ع��دٍد قدي��م 
ص��ادر يف الع��ام /2000/ ع��ن انتش��ار م��رض يصي��ب )الي��د والق��دم والف��م( 
يف س��نغافورة، وأص��اب م��ا يق��ارب أل��ف طف��ل وأودى امل��رض حبي��اة أربعة 
أطف��ال. كم��ا كان هن��اك وب��اء مماث��ل حصل س��ابقاً خ��ال الع��ام )1998(، 
أدى إىل وف��اة أكث��ر م��ن )365( ش��خص يف ماليزي��ا، كل تل��ك األرقام تش��ر 
إىل إمكاني��ة إصاب��ة البش��ر مب��رض احلم��ى القاعّي��ة ولك��ن م��ع اختاف يف 
األع��راض، وتس��ّمى احلّم��ى القاعيَّ��ة ال��يت تصي��ب البش��ر وعل��ى األخّص 
األطف��ال مب��رض )الي��د والف��م والق��دم(، حي��ث يتجّس��د بص��ورة ارتف��اع يف 
درج��ات احل��رارة وظه��ور فقاع��ات صغ��رة على اللس��ان والش��فتني وداخل 
الف��م م��ع وج��ود بث��ور باليدي��ن والقدم��ني وبالطب��ع ه��ذه البث��ور س��رعان م��ا 
تش��فى دون أن ت��رتك أّي أث��ر، وينش��ط امل��رض خ��ال فص��ل الصي��ف 

وبداي��ة فص��ل اخلري��ف.
األعراض 

أع��راض م��رض احلّم��ى القاعيَّ��ة ختتل��ف باخت��اف ش��ّدة س��الة 
الفاي��روس ال��يت تصي��ب احليوان��ات، ويف أغل��ب األحي��ان تك��ون األعراض 
وف��ق تصني��ف العلم��اء املختص��ني كالتال��ي: تظه��ر أع��راض متع��ددة عل��ى 
احليوان��ات املصاب��ة بفاي��روس م��رض احلّم��ى القاعيَّ��ة، كظه��ور ارتفاع يف 
درج��ات احل��رارة ال��يت تص��ل إىل )º42م(، وهب��وط ش��ديد باإلضاف��ة 
إىل فق��دان الش��هّية والتوق��ف املفاج��ئ يف إنت��اج احللي��ب وظه��ور فقع��ات 
يف اللس��ان واللث��ة والش��فاه وفتح��ة األن��ف وعل��ى اجلل��د كذل��ك وم��ا ب��ني 
األظ��اف واحل��واف يف األق��دام وحلم��ات احليوان��ات امل��درَّة للحلي��ب، 
وتنفج��ر تل��ك الفقاقي��ع تارك��ًة تقّرح��ات مؤمل��ة ت��ؤدي بدوره��ا إىل فق��دان 
ال��وزن وع��دم الق��درة عل��ى التح��ّرك واإلصاب��ة بع��رج ش��ديد باإلضاف��ة إىل 

الع��دوى الثانويَّ��ة نتيج��ة انفج��ار تل��ك التقّرح��ات.

ة، هل ُيصيب البشر أيضًا ...؟ ى القالعيَّ مرض الحمَّ
جوان ترت

احلاالت املُكَتشفة
تغ��دو احل��االت املُكتش��فة ملث��ل هك��ذا أم��راض صعب��ًة للغاي��ة، وذل��َك لقلَّ��ة 
الوع��ي فيم��ا خي��ّص األم��راض الوبائيَّ��ة، وأيض��اً م��ا يتعلّ��ق بأم��ور الطباب��ة 
وتوف��ر ال��دواء. يق��ول الطبي��ب عدن��ان صروخ��ان، أخصائ��ي أش��ّعة: »مّث��ة 
ًة  ح��االت إصاب��ة مب��رض احلّم��ى القاعيَّ��ة ولك��ن بنس��ب متفاوت��ة، وخاصَّ
��د بتقّرح��ات يف الف��م  ب��ني األطف��ال، إالَّ أن أغل��ب تل��ك احل��االت تتجسَّ
والق��دم وظه��ور بث��ور وارتف��اع يف درج��ات احل��رارة، وعل��ى الرغم م��ن وجود 
ف��وارق يف ه��ذا امل��رض م��ا ب��ني اإلنس��ان واحلي��وان، إاّل أّن احلّم��ى القاعيَّة 
مل تس��ّجل يف تارخيه��ا إاّل ح��االت ن��ادرة فيم��ا خي��ّص إصاب��ة البش��ر به��ا 
م��ع الرتكي��ز عل��ى االخت��اف يف ه��ذا امل��رض م��ا ب��ني احليوانات والبش��ر«.
كم��ا أض��اف صروخ��ان، »ال ب��ّد م��ن إج��راءات وقائيَّ��ة بس��يطة ملن��ع 
انتق��ال ه��ذا امل��رض إىل اإلنس��ان، وه��ي عل��ى العم��وم إج��راءات بس��يطة 
تتمّث��ل يف ع��ّدة خط��وات منه��ا: االبتع��اد ع��ن احلي��وان امُلص��اب ك��ون ه��ذا 
امل��رض ينتق��ل ع��ن طري��ق ال��ّرذاذ، وأيض��اً طه��ي اللح��وم جّي��داً بش��كِل 
ع��اّم واالبتع��اد ع��ن مامس��ة األدوات امللّوث��ة ق��در اإلم��كان جتّنب��اً النتق��ال 

الع��دوى«.
احلّمى القالعيَّة والثروة احليوانيَّة

ال ش��ّك أن ه��ذا امل��رض ي��ودي حبي��اة نس��بة كب��رة م��ن احليوان��ات ال��يت 
تتميَّ��ز به��ا منطق��ة اجلزي��رة، ولذل��ك ف��إنَّ احَل��ذر واج��ب جت��اه الوقاي��ة 
م��ن مث��ل هك��ذا أم��راض، يق��ول أح��د األطب��اء البيطري��ني يف اجلزي��رّة: »إّن 
م��رض احلمَّ��ى القاعيَّ��ة ي��ؤدي إىل خس��ائر فادح��ة يف الث��روة احليوانيَّ��ة 
وي��ؤدي بطبيع��ة احل��ال إىل نف��وق أع��داد هائل��ة م��ن األبق��ار واألغن��ام، 
هن��اك جمموع��ة م��ن أن��واع العاج��ات املتوّف��رة ولك��ن ظ��روف احل��رب 
الّدائ��رة يف الب��اد متن��ع م��ن اس��تراد هذه العاج��ات، إىل اآلن مّت تس��جيل 
ح��االت متع��دِّدة م��ن م��رض احلّم��ى القاعيَّ��ة اليت أصاب��ت أع��داد ال بأس 
به��ا م��ن احليوان��ات والتص��ّرف املبدئ��ّي يك��ون بتطه��ر أماك��ن اإلصاب��ة 
وأماك��ن تواج��د ه��ذه احليوان��ات كاحلظائ��ر وغره��ا إىل أن نتمّك��ن م��ن 

توف��ر الع��اج املعت��اد«.
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مفارق نافذة

افتت��ح رادي��و »والت« بتاري��خ 2014/06/14، بس��اعات ب��ث 
قليل��ة عل��ى موج��ة )106(، تب��دأ م��ن الس��اعة الثامن��ة صباحاً 
وحت��ى الثامن��ة مس��اًء، لت��زداد س��اعات الب��ث فيم��ا بع��د، 

وتغط��ي كام��ل س��اعات الي��وم.
»من��ذ بداي��ة تأس��يس رادي��و والت وحن��ن نرف��ع ش��عاراً واحداً 
)مع��اً لنرتق��ي باجملتم��ع(، حن��اوُل م��ن خ��ال برام��ج اإلذاعة 
إيص��ال أص��وات الن��اس وتقري��ب وجه��ات الّنظ��ر م��ن خ��ال 
ع��رض كّل ال��رؤى الفكريَّ��ة واإلنس��انيَّة«، حس��ب م��ا أف��اد 

حمم��ود كيك��ي، املش��رف الع��ام لإلذاع��ة.
كيك��ي أض��اف أن »قلَّ��ة اإلمكانّي��ات ال��يت تص��ل إىل رادي��و 
والت تعرق��ل عملن��ا يف بع��ض األحي��ان، ولكنن��ا ماض��وَن 
عل��ى درب إيص��ال كلمتن��ا مهم��ا كان��ت الظ��روف«، مش��راً 
أن »اإلع��ام مس��ألة حّساس��ة يف الوق��ت الراه��ن ال��ذي نعيش��ه 
وجي��ب أن نك��ون عل��ى ق��در ع��اٍل م��ن املس��ؤوليَّة، وعل��ى كلِّ 
منَّ��ا احملاول��ة يف س��بيل تقدي��م ش��يء يك��وُن ع��رًة ومنوذج��اً 
ع��ر التاري��خ أو م��ا س��يذكرُه التاري��ُخ املُقِب��ل، ال أنِك��ر 
الصعوب��ات ال��يت تق��ف دوَن تطوي��ر العم��ل وال��يت ه��ي عل��ى 
األغل��ب صعوب��ات ماديَّ��ة، لك��ن مش��روع رادي��و والت كاَن وال 
��ًة يف  ي��زال مس��تمراً يف س��بيل تطوي��ر ال��ذات لدين��ا، وخاصَّ
منطقتن��ا ال��يت عان��ت القم��ع واالس��تبداد من��ذ عق��وٍد طويل��ة، 
وق��د حاَن��ت الفرص��ة لنزي��ح الس��تار عن س��نوات الظل��م ونكّون 

مع��اً إعام��اً جدي��راً باالح��رتام«.
ج��وان ت��رت، مدي��ر الرام��ج يف اإلذاعة ق��ال هو اآلخ��ر: »راديو 
والت ه��و أول رادي��و يس��تمّر بث��ه أرب��ع وعش��رين س��اعة عل��ى 
م��دار الي��وم، إال يف ح��االت انقط��اع الكهرب��اء ال��يت ال منل��ك 
وس��ائل ملواجهته��ا إال باس��تخدام املول��دات ال��يت حتت��اج إىل 
نفق��ات ضخم��ة، والعم��ل ج��اٍر عل��ى ت��دارك ه��ذه املُعضل��ة يف 

املقب��ل م��ن األّي��ام«.
كم��ا أك��د ت��رت »م��ن أه��م مس��ات رادي��و والت، أنه��ا تنظ��ر 
إىل نفس��ها كوس��يلة ثقافي��ة وليس��ت وس��يلة ترفي��ه، مبعن��ى 
أوض��ح، كّل الرام��ج حت��وي بع��داً ثقافيَّ��اً، لدين��ا برام��ج 
تهت��م بالس��ينما وأخ��رى تهت��م بالش��عر وأيض��اً برام��ج تهت��م 

فج��ر ال���25 م��ن حزي��ران الفائ��ت، أس��رع ش��اهني وإخوت��ه 
الثاث��ة بتوضي��ب حقائبه��م، قب��ل أن يس��تقلوا العرب��ة أم��ام 
رصي��ف منزهل��م، ويهرع��وا إىل الطري��ق الش��مالية ملدين��ة 
احلس��كة. وعن��د مف��رق الصب��اغ أوق��ف ش��اهني العرب��ة، 
لرمق��وا مع��اً أعم��دة الدخ��ان ال��يت تق��رتب ش��يئاً فش��يئاً م��ن 
ح��ي الصاحلي��ة املرخت��ي عل��ى الكت��ف الش��رقي للمدين��ة، ثم 
انطل��ق ليتج��اوز الق��رى والبل��دات عل��ى ط��ول 85 كيلوم��رتاً 
ليص��ل إىل عام��ودا، ق��رب احل��دود الس��ورية الرتكي��ة، 

ويس��تقروا يف من��زل أح��د األقرب��اء.
ش��اهني وعائلت��ه املؤلف��ة م��ن أش��قائه الثاث��ة ووالدت��ه ووال��ده 
وش��قيقتاه، تفاج��أوا كغره��م م��ن أبن��اء مدين��ة احلس��كة، 
الذي��ن اس��تيقظوا عل��ى أص��وات املع��ارك واالنفج��ارات وأزي��ز 
الرص��اص وأص��وات حم��ركات الطائ��رات النفاث��ة، اليت كانت 
تلق��ي بصوارخيه��ا وبراميله��ا عل��ى أحي��اء املدين��ة اجلنوبية، 
قب��ل أن يش��اهدوا طواب��ر النازح��ني القادم��ني م��ن اجلن��وب 
م��روراً بأحي��اء املدين��ة الوس��طى إىل العتبات الش��مالية ملدينتهم 

املس��تنفرة، منهك��ني م��ن أمحاهل��م.
تنظي��م الدول��ة اإلس��امية س��يطر على النش��وة الغربي��ة واقتحم 
ف��رع األم��ن اجلنائ��ي، وميليش��يات النظ��ام »املقنع��ني« بايعت 
خليف��ة داع��ش، ه��ذا م��ا تناه��ى إىل مس��امع س��كان األحي��اء 
الكردي��ة م��ع س��اعات الصب��اح األوىل، س��يناريو متس��ارع م��ن 
األخب��ار القادم��ة م��ع طائ��ع النازح��ني الواصل��ني إىل جتم��ع 
مف��رق الصب��اغ والكنيس��ية اآلش��ورية يف ح��ي ت��ل حج��ر، 
دفع��ت بالكثري��ن إىل الع��ودة إىل منازهل��م وتوضي��ب أوراقه��م 
املهم��ة ومابس��هم يف عجال��ة، بينم��ا آخ��رون يبحث��ون ب��ني 
طواب��ر العرب��ات املختنق��ة عل��ى طري��ق دوار الصاحلي��ة وح��ي 

املف��يت عم��ن يقّله��م إىل الن��زوح جم��دداً.
م��ع م��رور الوق��ت، ب��دت املدين��ة خالية م��ن س��كانها، أحياء 
كامل��ة ب��دون قاطينه��ا، عرب��ات مس��رعة يف ش��وارع املدين��ة، 
قذائ��ف ه��اون عش��وائية تنه��ال عل��ى املن��ازل، ومداف��ع 
تطل��ق العن��ان لفوهاته��ا، وجمن��دون وعس��اكر بأس��لحة خفيفة 
ومتوس��طة وثقيل��ة ينصب��ون املتاري��س عل��ى مداخ��ل الصاحلية 

بالقضاي��ا القانونيَّ��ة، إضاف��ة إىل ختصي��ص س��اعات اللي��ل لب��ث الط��رب األصيل، لنتيح 
للمس��تمعني مساع��ه م��ن خ��ال أغان��ي كردي��ة وعربي��ة متنوع��ة قدمي��ة«. منوه��اً »إن 
هن��اك تع��اون بينن��ا وب��ني )رادي��و روح(، يف جم��ال تب��ادل الرام��ج، وأصدرن��ا وثيق��ة 
تع��اون وأعلّناه��ا يف وس��ائل اإلع��ام كأّول تع��اون ب��ني وس��يلتني إعاميت��ني بع��د ان��دالع 
الث��ورة الس��وريَّة، وتن��ّص الوثيق��ة عل��ى تب��ادل احملت��وى الراجم��ي م��ا ب��ني اإلذاعت��ني 
م��ع إنت��اج حلق��ات مش��رتكة وإع��داد تقاري��ر وريبورتاج��ات م��ا ب��ني الطرف��ني وبّثها عر 
أث��ر اإلذاعت��ني وف��ق اّتف��اق ُمس��َبق، وه��ذا فّع��ل م��ن خ��ال إنت��اج العدي��د م��ن احللقات 

اإلذاعي��ة س��وّية«.
تتن��ّوع برام��ج رادي��و »والت« م��ا ب��ني برام��ج باللغ��ة العربي��ة وأخ��رى باللغ��ة الكردي��ة، 
وم��ا ب��ني برام��ج ثابت��ة وأخ��رى متغ��رة، فم��ن الرام��ج الثابت��ة: )برنام��ج نس��يم 
الصب��اح( ال��ذي يس��تمر مل��دة ث��اث س��اعات أو أكث��ر، وبرنام��ج )س��اعة ح��ّرة( ال��ذي 
يب��ث مبع��ّدل ث��اث حلق��ات يف األس��بوع ويتن��اول أب��رز املواضي��ع الثقافيَّ��ة والسياس��يَّة 
وحت��ى االقتصادي��ة والصحي��ة والفنيَّ��ة، وأيض��اً برنام��ج )ومض��ات م��ن الوط��ن( باللغ��ة 
الكردي��ة، ال��ذي يس��تقبل أس��بوعيَّاً موهب��ة م��ن مواه��ب املنطق��ة، إضاف��ة إىل برنام��ج 
بس��يط )إض��اءات فني��ة( وال��ذي يس��ّلط الض��وء عل��ى جت��ارب س��ينمائية يف كل حلق��ة.

يش��ر كيك��ي إىل »إن أب��رز الصعوب��ات ال��يت تواج��ه رادي��و والت ه��ي مس��ألة اخلرات، 
عل��ى س��بيل املث��ال ال يوج��د لدين��ا خب��ر يف مس��ائل )السوش��يال ميدي��ا(، ونعتم��د على 
ذواتن��ا البس��يطة يف إدارة ه��ذا املوض��وع، إضاف��ًة إىل التقنيَّ��ة البس��يطة ال��يت نتعام��ل م��ن 
خاهل��ا م��ع براجمن��ا، طبع��اً م��ع الرتكي��ز عل��ى ج��ودة احملت��وى كبدي��ل ع��ن ع��دم 

توّف��ر التقنيَّة«.
كم��ا أش��ار »رمب��ا حنت��اج وحن��ّرض دوم��اً عل��ى التع��اون بينن��ا وب��ني كل اإلذاع��ات 
العامل��ة يف املنطق��ة لنتب��ادل اخل��رات واحملت��وى الراجم��ي حت��ى نكّون ص��ورة واضحة 
وعميق��ة التأث��ر باس��تخدام وس��يلة إعاميَّ��ة س��هلة الوص��ول إىل املتلّق��ي، رادي��و والت 
مي��دُّ ي��ده عل��ى ال��دوام يف س��بيل إحق��اق التع��اون اإلعام��ّي ك��ي نس��ّد العدي��د م��ن 

الثغ��رات ونط��ّور م��ن عملن��ا بأش��كاٍل خمتلف��ة م��ن ه��ذا التع��اون«.

وت��ل حج��ر والغ��زل والعزيزي��ة، وفل��ول أخ��رى م��ن »املقنع��ني« متض��ي مس��رعة إىل عمق 
املدين��ة، وصف��ارات اإلس��عاف ت��دوي جه��ة اجلن��وب، ورائحة البارود تنتش��ر بس��رعة، 
بينم��ا أص��وات املفخخ��ات تتص��در املش��هد ويس��تلقي دخانه��ا املتط��اول عل��ى مقرب��ة من 

السماء. 
عل��ى الش��ريط احل��دودي، اكتظ��ت مداخ��ل قامش��لو وعام��ودا والدرباس��ية بالواصل��ني 
اجل��دد، عرب��اً وك��رداً وس��ريان، جتمعه��م عرب��ات حممل��ة مب��ا َخ��ّف محل��ه، نس��اء 
وأطف��ال وش��يوخ، ووج��وٌه حزين��ة ومرتبك��ة، تبح��ث ع��ن كل م��ا ه��و مأل��وف، جل��اٌن 
ش��ّكلت عل��ى عجال��ة تنظ��م املس��ر إىل داخ��ل امل��دن، بينم��ا األقرب��اء يبحث��ون ب��ني 
الوج��وه، وآخ��رون ج��اؤوا لتقدي��م املس��اعدة، مي��اه ومثلج��ات وأغطي��ة، وعرب��ات أخرى 
خت��رج م��ن قامش��لو م��روراً بعام��ودا والدرباس��ية، وص��والً إىل احلس��كة، لتنق��ل م��ن تبقى 
هن��اك. م��ع املس��اء كان��ت املدين��ة معتم��ة متام��اً، حينه��ا ق��رر ج��وان ومع��ه بع��ض أبناء 
حارت��ه يف الصاحلي��ة أن حيمل��وا أس��لحتهم الفردي��ة ليتناوب��وا عل��ى محاي��ة ذكرياته��م 

وأحج��ار منازهل��م وآث��ار خطواته��م عل��ى إس��فلت املدين��ة.
يف مش��هد مماث��ل، فج��ر الي��وم التال��ي، انطلق��ت املداف��ع واكتظ��ت الس��ماء بأص��وات 
الطائ��رات جم��دداً، وب��دأت القذائ��ف بالس��قوط عل��ى من��ازل خاوي��ة، ال إصاب��ات وال 
أض��رار كب��رة، غ��ر أن التنظي��م ب��دأ هجوم��اً عل��ى حي��ي العزيزي��ة والغ��زل، ليتك��رر 

مش��هد الن��زوح جم��دداً. 
ج��وان وأصدقائ��ه الباق��ون يف احل��ي، حيمل��ون أس��لحتهم ويراقب��ون املقاتل��ني وهم ينقلون 
املصفح��ات والذخائ��ر إىل خط��وط املواجه��ة، لي��س مّث��ة معلوم��ات كافية، بينم��ا تقرتب 
املع��ارك م��ن التخ��وم الش��رقية، أص��وات االش��تباكات توت��ر األج��واء، فتق��رر اجملموع��ة 
أن تق��رتب أكث��ر م��ن أرض املعرك��ة، هن��اك عن��د نهاي��ة أوتوس��رتاد ح��ي الغ��زل، 
أعم��دة دخ��ان ومع��ارك طاحن��ة، يراق��ب ج��وان وأصدقائ��ه املش��هد، فيم��ا تس��تمر األمور 

باالحن��دار أكث��ر فأكث��ر. 
يف عام��ودا وقامش��لو والدرباس��ية، يق��رر الكث��ر م��ن الرج��ال الع��ودة إىل املدين��ة، بع��د 
تأم��ني النس��اء واألطف��ال، ينظ��م ه��ؤالء جمموع��ات صغ��رة بأس��لحة خفيف��ة ويتوزع��ون 
عل��ى مداخ��ل حواريه��م وأحيائه��م، ال تفاصي��ل وافي��ة ع��ن املناط��ق ال��يت س��قطت، 
لكنه��م يس��تمرون يف تب��ادل أدوار احلراس��ة، وبعضه��م يلتقط األخبار م��ن املباني العالية، 

حيصل��ون عل��ى املعلوم��ات م��ن أعم��دة الدخ��ان ال��يت كان��ت تق��رتب م��ن ختومه��م. 
يف مش��هد آخ��ر، انتق��ل النازح��ون إىل من��ازل أقربائه��م يف امل��دن املرتامي��ة عل��ى الش��ريط 
احل��دودي، أّم��ا امل��دراس فاكتظ��ت بالنازح��ني الذي��ن مل حيظ��وا مبن��ازل تأويه��م، فيم��ا 
انهم��ك س��كان امل��دن بتقدي��م املس��اعدات والع��ون، جل��ان متخصص��ة، أن��اس عادي��ون، 
أطف��اٌل يتقامس��ون م��ع أطف��ال النازح��ني ألعابه��م، نس��اء ت��روي تفاصي��ل الن��زوح م��ن 

اللحظ��ة األوىل.  

راديو والت
شرين عمر

نزوح الحسكة الكبير
جميد حممد
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وجوه وجوه

-تعي��ش س��وريا منذ الع��ام 2011 ختبط��ات هائلة، ح��روب وصراعات 
ونازح��ون والجئ��ون وضحاي��ا ومعتقل��ون وصع��ود لتي��ارات أصولي��ة 
متش��ددة، يف مقاب��ل احنس��ار ش��به ت��ام للمجتم��ع املدن��ي واألح��زاب 
السياس��ية ج��راء الص��راع، ه��ل ميك��ن الق��ول إن الس��وريني س��يكتفون 
بع��د أع��وام مخس��ة م��ن احل��رب، وس��ينحون إىل إع��ادة الزخ��م للحال��ة 

املدني��ة والدميقراطي��ة، وم��ا ه��ي معوق��ات ه��ذا التح��ول؟
إن املنطق��ة وخ��ال الس��نوات اخلم��س األخ��رة، وبال��ذات يف س��وريا، 
تعرض��ت لتغ��رات س��ريعة ج��داً عل��ى كاف��ة األصع��دة س��واء على املس��توى 
الدميوغ��رايف أو العس��كري أو السياس��ي. نت��ج عنه��ا صع��ود ق��وى كان 
جم��رد التفك��ر يف إمكاني��ة وجوده��ا ضرب��اً من املس��تحيل، كقوى الس��لفية 
اجلهادي��ة ال��يت بات��ت تس��يطر عل��ى غالبي��ة األراض��ي الس��ورية، وأخ��رى 
كان س��قوطها يف دائ��رة الامفك��ر في��ه، مث��ل النظام الس��وري. لكن احلديث 
ع��ن ع��ودة الق��وى املدني��ة يب��دو أيض��اً يف دائرة املس��تحيل اآلن، عل��ى األقل 
بالنس��بة ل��ي، خاص��ة يف ظ��ل توافر الس��اح يف ي��د اجلميع، الس��اح الذي 
يب��دو ب��دوره تابع��اً لق��وى إقليمي��ة ودولي��ة يف كل م��كان، ف��إن كان��ت بقاي��ا 
بع��ض الق��وى ومؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي الت��زال متواج��دة يف حمافظ��ة 
احلس��كة وبع��ض مناط��ق إدل��ب وحل��ب ودرع��ا، رغ��م املذحب��ة السياس��ية 
ال��يت تعرض��ت هل��ا التنس��يقيات املدني��ة عل��ى ي��د النظ��ام وأح��زاب 
املعارض��ة السياس��ية وامليليش��يات املعارض��ة، لك��ن احلدي��ث ع��ن وج��ود 
تأث��ر حقيق��ي لق��وى اجملتم��ع املدن��ي أو ق��درة ه��ذه الق��وى عل��ى إح��داث 
تغي��ر جوه��ري بعي��د أو متع��ارض م��ع رغب��ة الق��وة العس��كرية املس��يطرة 
عل��ى اجملتم��ع أيض��اً، يعت��ر أم��راً بعيد املن��ال، ال عل��ى املس��توى القريب 
وال حت��ى عل��ى املس��توى البعي��د. وه��ذا ب��ات واضح��اً بش��كل ص��ارخ يف 
املناط��ق اخلارج��ة ع��ن س��يطرة النظ��ام، فحت��ى اإلدارات املدني��ة للبل��دات 
وامل��دن بات��ت معاق��ة ومكبل��ة ومه��ددة، لك��ن يف نهاي��ة األم��ر أثب��ت اندالع 

الث��ورة الس��ورية ب��أن الش��يء مس��تحيل عل��ى اإلط��اق.

-احلال��ة اإلعالمي��ة الس��ورية عام��ة اخت��ذت مس��ارات ال مهني��ة يف 
اجملم��ل، الكث��ر م��ن املؤسس��ات اإلعالمي��ة ه��ي اآلن ط��رٌف يف الص��راع 
القائ��م، م��ا ه��ي امل��آالت ال��ي تنتظ��ر اإلع��الم البدي��ل يف ظل انس��داد أفق 
احل��ل السياس��ي والعس��كري عل��ى الس��واء، وه��ل مّث��ة بدائ��ل أخ��رى مل��ا 

ه��و قائ��م اآلن؟
احلقيق��ة الواضح��ة اآلن ه��ي أن الس��وريني فش��لوا بش��كل ص��ارخ يف إنت��اج 
خط��اب إعام��ي ث��وري وط��ي س��وري، والكارث��ة األك��ر ه��ي أن إدراة 
وقي��ادات اإلع��ام البدي��ل )باس��تثناءات حم��دودة(، ه��ي تل��ك ال��يت كانت 
تعم��ل ل��دى مؤسس��ات النظ��ام أو م��ن احملبوس��ة يف الوع��ي املض��اد ال��ذي 
أنتجت��ه ض��د النظ��ام يف مقارب��ة مش��اكل س��وريا. فج��اءت ونقل��ت معه��ا 
كل أم��راض مؤسس��ات البع��ث لتصب��ح كمثياته��ا يف جري��دة تش��رين أو 
تلفزي��ون الدني��ا. وب��دا األم��ر واضح��اً م��ن خ��ال س��يطرة وح��دات محاي��ة 
الش��عب )YPG( عل��ى مدين��ة ت��ل أبي��ض يف حمافظ��ة الرق��ة مش��ال ش��رقي 
الب��اد. فب��دل أن تتعام��ل قوى املعارضة الس��ورية س��واء الكردي��ة أو العربية 

م��ع تق��دم وح��دات محاي��ة الش��عب م��ن ب��اب خافاته��ا السياس��ية معه��ا 
وخماوفه��ا منه��ا، حت��ول األم��ر إىل خ��اف ك��ردي عربي، اس��تعيد خاله 
امل��وروث املخابرات��ي للنظ��ام بش��كل كام��ل، فأصب��ح الك��رد »صهاين��ة« 
س��وريا، بينم��ا أصب��ح الع��رب مجيع��اً بعثي��ني ش��وفينني متخفي��ني، أو 
دواع��ش حقيقي��ني أو دواع��ش كامني��ني. ليلع��ب اإلعامي��ون و »املثقف��ون« 
دوراً هائ��ًا يف تأجي��ج الص��راع، حبش��د ش��عبوي متهاف��ت لع��ب عل��ى 
املخي��ال الش��عيب الس��وري، وجع��ل م��ن ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي القوة 
االنفصالي��ة ال��يت تري��د حتقي��ق دول��ة كردس��تان رغ��م أن ذل��ك يتناف��ى م��ع 
برناجم��ه السياس��ي، ولتصب��ح ق��وى الس��لفية اجلهادي��ة غ��ر الداعش��ية، 
م��ن تري��د احلف��اظ عل��ى وح��دة األراض��ي الس��ورية، رغ��م أنه��ا ال تع��رتف 

بوج��ود س��وريا أص��ًا.
أم��ا ع��ن البدائ��ل، فأعتق��د أن علين��ا أن نواج��ه بعضن��ا وأن نتع��رف عل��ى 
بعضن��ا، ألنن��ا جهل��ة بآخرن��ا الس��وري، األم��ر ال��ذي يتطل��ب إع��ادة قراءة 
تاري��خ س��وريا بعي��داً ع��ن األيديولوجي��ا واملش��اعر والس��طحية يف املقارب��ات 
املعه��ودة، والتع��رف عل��ى اآلخ��ر الس��وري س��واء كان علوي��اً أو كردي��اً أو 
س��ّنياً أو حلبي��اً أو ديري��اً أو حوراني��اً ... إخل. والتعام��ل اجل��اد م��ع خماوفه 
ومظلوميت��ه دون أي تأجي��ل، وإع��ادة حتدي��د الع��دو بش��كل واض��ح ليك��ون 
النظ��ام ال��ذي ه��و يف نهاي��ة األم��ر الس��بب األساس��ي يف احلالة ال��يت وصلنا 
إليه��ا الي��وم، وذل��ك يف س��بيل الوص��ول إىل خط��اب إعام��ي واع��ي ق��ادر 
عل��ى تقدي��م فه��م وحتلي��ل موضوع��ي ألزماتن��ا املتفاقم��ة بعيداً عن ش��عبوية 

وس��طحية املقارب��ات املوروث��ة ع��ن النظ��ام.
-منطق��ة اجلزي��رة حماص��رة، تركي��ا أغلق��ت حدوده��ا يف وق��ت مبك��ر 
بع��د انس��حاب النظ��ام، وس��ّجلت عش��رات االعت��داءات عل��ى احل��دود، 
وتنظي��م الدول��ة اإلس��المية حياصره��ا م��ن جهة أخ��رى، والنظ��ام أهمل 
املنطق��ة، ورغ��م ذل��ك، هن��اك أكث��ر م��ن مئ��ة منظم��ة مدني��ة تش��تغل يف 
اجمل��ال الع��ام، ه��ل مّث��ة إمكاني��ة لنقل ه��ذه التجرب��ة إىل باق��ي املناطق 

الس��ورية، أم أن احل��رب والص��راع ل��ن يس��محا بتجربة مماثل��ة يف منطقة 
أخرى؟ 

ال أعتق��د ذل��ك، فاملناط��ق الس��ورية مجيعه��ا تقب��ع حت��ت قبض��ات حديدية 
خمتلف��ة، وه��ذه م��ن مس��ات احل��رب األهلي��ة، ق��د تقب��ل بع��ض الق��وى 
املس��يطرة بوج��ود منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي م��ا دام��ت ال تش��كل خط��راً 
عل��ى رؤيته��ا وش��عبيتها، والبع��ض اآلخ��ر ال يقب��ل به��ا عل��ى اإلط��اق 

وبعتره��ا »كف��راً« ال ميك��ن الس��ماح بوج��وده.
-متت��از منطق��ة اجلزي��رة مبكوناته��ا العدي��دة، واجملتم��ع احملل��ي 
يعي��ش حت��ت مظل��ة الس��لم األهل��ي والعي��ش املش��رك، ه��ل مث��ة 
مؤش��رات عل��ى انفج��ار الوض��ع يف منطق��ة اجلزي��رة، أم أن اجلمي��ع 
س��يقفون يف وج��ه أي تهدي��د، س��ّيما أم��ام بع��ض األص��وات ال��ي تزي��د 

م��ن خط��اب الكراهي��ة ب��ني مكون��ات املنطق��ة؟
مل ينج��ح حتال��ف الق��وى املس��يطرة عل��ى اجلزي��رة حت��ى اآلن عل��ى إنش��اء 
نظ��ام إدارة أو حك��م يتش��ارك ب��ه »اجلمي��ع«، لذل��ك ف��إن احلدي��ث ع��ن 
»اجلمي��ع«، يف منطق��ة مت التاع��ب به��ا ع��ر »العص��ب القوم��ي«، ألكث��ر 
م��ن أربع��ني عام��اً، أم��ر غ��ر موضوع��ي عل��ى اإلط��اق. فه��ذا »اجلمي��ع« 
كان��وا ضحاي��ا بس��ويات خمتلف��ة، مت تهمي��ش وط��رد الك��رد م��ن اجلمهورية 
الس��ورية، وم��ن ث��م التاع��ب به��م وحتويله��م إىل وق��ود يف إط��ار ص��راع 
النظ��ام م��ع بع��ث الع��راق والقومي��ني األت��راك، كم��ا مت اس��تعمال الع��رب 
بش��كل ق��ذر ح��ّول الص��راع إىل ص��راع ك��ردي – عرب��ي، مل يك��ن ل��ه وج��ود 
عل��ى م��ّر تاري��خ جت��اور القوميت��ني، ب��ل كان��ت التحالف��ات التارخيي��ة بني 
عش��ائر عربي��ة وكردي��ة ض��د عش��ائر عربي��ة وكردي��ة أخ��رى. أم��ا الس��ريان 
واآلش��وريني والكل��دان فت��م ترضيته��م حبص��ة تافه��ة م��ن كعك��ة الس��لطة، 
متثل��ت برئاس��ة بلدي��ة القامش��لي وبلدي��ة احلس��كة وأحيان��اً رئاس��ة غرف��ة 
التج��ارة، وبتس��ليط الكنيس��ة لض��رب التي��ارات السياس��ية اآلثوري��ة. إذن 
ه��ذا »اجلمي��ع« خائ��ف وَمْوت��ور ويري��د االنتق��ام أيض��اً، والتعام��ل الس��طحي 
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وجوه

واالنتقائ��ي حت��ى اآلن م��ع ه��ذه األحق��اد واملش��اكل ال أعتق��د بأن��ه 
يؤّم��ن أي حصان��ة تتج��اوز انته��اء التوح��د يف وج��ه خط��ر الوح��ش 
الداعش��ي. واأله��م م��ن ه��ذا كل��ه م��ا ب��ات يرتاك��م م��ن أحق��اد كردي��ة 
– كردي��ة، بس��بب إقص��اء البع��ض، الب��ّد م��ن التعام��ل معها يف أس��رع 
وق��ت، ألن��ه الب��د للجمي��ع أن ي��درك أن التش��ارك يف الس��لطة واحلفاظ 
عل��ى احلق��وق ه��و ط��وق النج��اة الوحي��د من مفاعي��ل أي ح��رب أهلية 

كال��يت تش��هدها س��وريا اآلن.
-مدين��ة احلس��كة تتع��رض هلج��وم م��ن تنظي��م داع��ش م��ن ع��ّدة 
حم��اور، املع��ارك دفع��ت املدني��ني إىل ت��رك منازهل��م والن��زوح إىل 
م��دن الش��ريط احل��دودي، ال��ي اس��تقبل س��كانها النازح��ني، يف 
دلي��ل آخ��ر عل��ى االنس��جام والتعاي��ش ب��ني املكون��ات، ه��ل مّث��ة 

ف��رص لتك��ون اجلزي��رة منوذج��اً لس��وريا القادم��ة؟
ال أخف��ي بأن��ي للم��رة ل��أوىل ورغ��م غض��يب وانزعاج��ي مل��ا حص��ل 
لس��كان احلس��كة، كن��ت س��عيداً ج��داً باحلال��ة اإلنس��انية ال��يت 
ع��ّر عنه��ا س��كان احملافظ��ة جت��اه بعضه��م البع��ض، دون أي متّي��ز 
عرق��ي. ب��ل كان��ت بارق��ة أم��ل كب��رة بأنن��ا مل خنس��ر بع��د إنس��انيتنا 
وتعاطفن��ا م��ع بعضن��ا، فف��ي نهاي��ة املط��اف ال أعتق��د ب��أّن أي قومي��ة 
س��تهنئ باالس��تقرار دون التش��ارك م��ع األخ��رى. طبيع��ة املنطق��ة 
املتش��ابكة واملتداخل��ة جتع��ل ذل��ك مس��تحيًا، أم��ا عن تكوي��ن منوذج 
س��وري، فه��ذا أيض��اً ق��د يبدو مس��ألة خافي��ة، إال إن توافق��ت القوى 
السياس��ية عل��ى ذل��ك األم��ر ال��ذي يب��دو ب��دوره أيض��اً حت��ت رمح��ة 

الق��وى اإلقليمي��ة.

-رمب��ا يف الث��ورات يك��ون دور املثق��ف أساس��ياً يف ق��راءة الواق��ع م��ن 
أوج��ه متع��ددة، وعل��ى م��ّر التاري��خ ناص��ر الكث��ر م��ن املثقف��ني 
قضاي��ا جمتمعاته��م، والكث��ر أيض��اً كان��وا يف نص��رة احل��كام ض��د 
الش��عب، كي��ف كان موق��ف املثق��ف الس��وري م��ن األح��داث ال��ي 
مت��ر به��ا الب��الد، ه��ل كان عل��ى ق��در املس��ؤولية امللقاة عل��ى عاتقه، 

أم أن��ه اخت��ار طرق��اً أخ��رى للحف��اظ عل��ى كينونت��ه الثقافي��ة؟
لع��ب املثق��ف الس��وري عموماً دوراً بائس��اً وهامش��ياً يف جمري��ات الثورة 
من��ذ بدايته��ا، مل يك��ن موضوعي��اً ومل ميل��ك نظ��رة اس��رتاتيجية يف أي 
مرحل��ة. ختل��ى ع��ن مهمته كمثقف ليصب��ح سياس��ياً َمْوت��وراً، يفاوض 
ويس��اوم وي��راوغ وال يك��ف ع��ن الك��ذب عل��ى نفس��ه وعل��ى الن��اس، ال 
يش��عر ب��أي خج��ل م��ن مس��اندة أي ق��وة عس��كرية حت��ى ل��و كان��ت 
تبت��ز وتقت��ل رفاق��ه مم��ن خيالفونه��ا ال��رأي. كان املثق��ف الس��وري 
م��ن الس��ذاجة بأن��ه س��اند ق��وى احل��رب األهلي��ة عل��ى حس��اب قي��م 
الث��ورة، ومل ي��ِع الف��رق ب��ني الث��ورة والعن��ف ال��ذي يرافقه��ا ع��ادة، 
وب��ني أم��راء احل��رب األهلي��ة. فب��دل أن يك��ون م��ع الش��ارع يس��انده 
ويقوده، كان الش��ارع بنزعاته الش��عبوية ومقارباته الس��طحية الطبيعية 
ه��ي م��ن تق��ود املثق��ف، وب��دل أن يك��ون الناط��ق حب��ال الث��ورة كان 
يف صف��وف امليليش��يات يداف��ع عنه��ا حت��ى وإن كان��ت عل��ى خط��أ. 
ف��رتى بعضه��م ين��ري وبش��كل جمان��ي للدف��اع ع��ن ق��وى دون أي 
خج��ل م��ن التصري��ح بكون��ه بعيٌد عنه��ا وع��ن أرض املعركة، مس��تمراً 
يف وظيف��ة الب��وق التقليدي��ة ال��يت عهدته��ا األنظم��ة الديكتاتوري��ة ل��ه.
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حم��ك العم��ل، نش��طاء الس��ام: الس��ام ه��و جه��د مجاع��ي، التدخ��ل 
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واملعاج��م واهلوام��ش.
رئي��س املعه��د األمرك��ي للس��ام، ريتش��ارد س��ولومون، كت��ب يف مقدمت��ه 
للكتاب:»تتن��اول س��وزان النقل��ة اجلذري��ة يف خصائص عمليات الس��ام من 
خ��ال روايته��ا لقص��ة مش��اركتها الش��خصية يف إح��دى أجن��ح العملي��ات 
الس��لمية ال��يت ج��رت يف الس��نوات القريب��ة أي )انتق��ال جن��وب أفريقيا من 

حال��ة الفص��ل العنص��ري إىل حال��ة الدميقراطية(«.
مل تع��د ش��ؤون مفاوض��ات الس��ام وتطبيقاته��ا تقتص��ر على )النخب��ة(، فقد 
أسس��ت اتفاقي��ة الس��ام الوطني��ة اليت وقعتها مجي��ع األطراف الرئيس��ية، 
ش��بكة م��ن اللج��ان اإلقليمي��ة واحمللية العامة يف صنع الس��ام، واملس��اهمة 
يف رف��ض العن��ف والعم��ل مع��اً، حن��و أول انتخابات دميقراطي��ة، ومتكنت 
االتفاقي��ة م��ن رب��ط النش��اطات عل��ى املس��توى الش��عيب بأعل��ى مس��تويات 

صن��ع الق��رار حبي��ث أدت يف النهاي��ة إىل صياغ��ة اتفاقي��ة س��ام حقيقية.
كت��اب »مراقب��ة الري��ح« ، يتن��اول التح��ول أو النقل��ة اجلذري��ة، ت��روي فيه 
س��وزان قص��ة مش��اركتها الش��خصية يف عملي��ة انتق��ال جن��وب أفريقي��ا م��ن 
حال��ة الفص��ل العنص��ري إىل حال��ة الدميقراطي��ة. تل��ك النقل��ة اجلذري��ة يف 
اجملتمع��ات م��ن خ��ال عملي��ات الس��ام واخل��روج م��ن دائ��رة العن��ف 

حن��و الس��ام واملصاحل��ة. 

فم��ع تعاظ��م دور العن��ف وانتش��اره كم��رض أح��اط جبمي��ع نواح��ي 
احلي��اة، وتداخ��ل العن��ف السياس��ي واجلنائ��ي، نتيج��ة اس��تخدام 
مؤسس��ات الدول��ة لتحقي��ق أجن��دات الفئ��ات املس��يطرة وكيفي��ة إع��ادة 
توجي��ه العن��ف حن��و مس��ارات بن��اءة. ب��دا التح��ول كأن��ه ض��رب م��ن 
اخلي��ال أو أعج��اٌز ال يس��تطيع حت��ى املدافع��ون ع��ن ه��ذا التح��ول التنبؤ 

بش��كله النهائ��ي. 
ظلّ��ت إرادة حتقي��ق الس��ام متجس��دة م��ن خ��ال ش��خصني مث��ل ف. 
دبلي��و. دي كل��رك، ونيلس��ون مانديا، األول كان رئي��س الباد والثاني 
كان س��جيناً ُأطل��ق س��راحه م��ن الس��جن حديث��اً، فدف��ع إميانهم��ا 
بالس��ام، إىل خل��ق من��اخ ميك��ن م��ن خال��ه التح��اور للتوص��ل التف��اق، 
وتتاب��ع مع��ه اللج��ان الس��ليمة ال��يت انتش��رت يف عم��وم الب��اد عمله��ا. 
إن التح��والت السياس��ية، بطبيعته��ا صدامّي��ة، هل��ا خماطره��ا رغ��م 
احلاج��ة والض��رورة االجتماعي��ة. وإن كيفي��ة ح��ل النزاع��ات وصن��ع 
الس��ام وإجي��اد أدوات وأس��اليب ومه��ارت جدي��دة، بطريقة مش��رتكة، 
وم��ع مراع��اة احلاج��ات ب��دالً م��ن املناص��ب والبح��ث ع��ن ط��رق للعم��ل 
املش��رتك وبن��اء عاق��ات مس��تدامة وتس��ريع عملي��ة حص��د النتائ��ج، 
وج��دت األط��راف م��ن خ��ال ه��ذه الطريق��ة أن بإمكانها حتقي��ق غايات 
كان��ت عل��ى امل��دى القري��ب مس��تحيلة، وذل��ك من خ��ال إع��ادة متثيل 

األدوار ع��ن طري��ق لع��ب األدوار، وع��ر نش��اطات العنفي��ة.
تق��ول س��وزان: »انطلق��ت االتفاقي��ة ع��ام 1991 لك��ي تغل��ق الفجوة بني 
نظ��ام سياس��ي قائ��م عل��ى الفص��ل العنص��ري وب��ني مس��تقبل دميقراطي��ة 
الب��اد. ووض��ع امليث��اق الوط��ي ب��ني األط��راف الرئيس��ية إليق��اف 
العن��ف، امليث��اق الوط��ي ال��ذي مل يش��غل حم��ل القان��ون، ب��ل أضي��ف 

إلي��ه، وأمس��ى من��راً حل��ل النزاع��ات واخلاف��ات االجتماعي��ة«.
جذبت اتفاقية الس��ام مجيع اجلهود الس��لمية املتحمس��ة إللغاء العنف 
واس��تبدال نظ��ام الفص��ل العنص��ري عل��ى أس��اس التش��ارك، كبدي��ل عن 
احل��ل العنف��ي واس��تبداله باحلل��ول الس��لمية الاعنف��ي، فانتق��ل ح��ل 

الن��زاع كتجرب��ة فعال��ة م��ن ال��ورق إىل ش��رائح اجملتم��ع كاف��ة.
ول��دت اتفاقي��ة الس��ام م��ن ق��اع الي��أس، عل��ى وق��ع تصاع��د العن��ف، 
فتح��ول اجلمي��ع إىل النظ��ر لبعضه��م كش��ركاء ب��دالً م��ن نظ��رة الع��داء، 
بالنظ��ر إلنس��انية اآلخ��ر كوج��ود فعل��ي والك��ف ع��ن إحل��اق صف��ة العدو 
ب��ه، م��ن أج��ل االنتق��ال إىل مراح��ل أخ��رى أش��د تعقي��داً، م��ن خ��ال 
العم��ل عل��ى مجي��ع األصع��دة من القم��ة إىل القاع��دة وبالعك��س، وتدخل 
اجملتم��ع املدن��ي بفاعلي��ة، للعم��ل عل��ى صياغ��ة التغي��ر م��ن قب��ل 

اجلمي��ع يس��اراً وميين��اً، صق��وراً ومحائ��م، تقليدي��ني وتقدمي��ني.
الكاتب��ة س��وزان، ترك��ز عل��ى أهمي��ة القاع��دة وال عل��ى أهمي��ة القم��ة 
فحس��ب يف تنش��يط الس��ام ب��ني اجلماع��ات املتصارع��ة، وعل��ى وض��ع 
آلي��ات بن��اء الثق��ة وتضمي��د اجل��راح لصناع��ة الس��ام النابع م��ن حتقيق 
الس��ام الداخل��ي للذات أواًل، واالس��تمرار رغم كل املصاعب، والتش��ارك 
يف بن��اءه فتق��ول: »إن كن��ت قادم��اً لتس��اعدني فإن��ك تضّي��ع وقتك ولكن 
إن كن��ت قادم��اً لتح��ررك املرتب��ط بتح��رري فدعن��ا نعم��ل معاً، فالس��ام 

ه��و جه��د مجاع��ي«.
يظ��ل كت��اب س��وزان كول��ن مارك��س مراقب��ة الري��ح )ح��ّل النزاع��ات 
خ��ال انتق��ال جن��وب أفريقي��ا إىل الدميقراطي��ة(، م��ن أه��م املراجع اليت 
تناول��ت االنتق��ال والتح��ول الدميقراط��ي بالط��رق الاعنفي��ة يف البل��دان 
ال��يت عان��ت م��ن جت��ارب الدكتاتوري��ة والتميي��ز العنصري على مس��توى 

العامل. 

مراقبة الريح )حل النزاعات 
خالل انتقال جنوب أفريقيا إلى 

الديمقراطية(
جيان حج يوسف
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هك��ذا قاهل��ا ريش��ان: »إن��ي أع��زف عل��ى احلج��ر يف كل م��رٍة 
ُتعانق��ُه أصابع��ي فيه��ا، يف ُكِل طرق��ِة إزمي��ل ُهنال��ك معزوف��ة، 
مام��ح لرس��م مسفوني��ات م��ن النح��ت«. النح��ت؛ ذل��ك الف��ن 
التجس��يدي جلمي��ع مظاه��ر احلي��اة ومراحله��ا، القدي��م ِق��دم 
التاري��خ من��ذ 4500  س��نة قب��ل املي��اد، كغ��ره م��ن الفن��ون 
يعك��س الواق��ع يف ص��ور فني��ة، ولك��ن بوضوحي��ة املام��ح أكث��ر 
وحبرفي��ٍة ذاُت قيم��ٍة مجالي��ة جتت��از س��قف الكث��ر م��ن الفنون 

التش��كيلية اأُلخ��رى.
فتب��دو القط��ع الفني��ة في��ه وكأنه��ا حق��اً مقطوع��اٌت موس��يقيٌة 
متجانس��ة يف ق��وام مفت��ول ينس��اب علي��ه أصاب��ع النح��ات، 
وتب��دو أدوات��ُه م��ن مطرق��ة وإزمي��ل أوت��ارُه املش��دودة م��ا ب��ني 
مكنون��ات خيال��ه الف��ي ومادت��ه ال��يت غالب��اً م��ا تك��ون احلجر.

أعمال��ه النحتي��ة ليس��ت مرهون��ة بش��كل بيئت��ه فق��ط، ب��ل ه��ي 
مزي��ج حض��اري ثق��ايف أث��ر عل��ى تذوقات��ه واختيارات��ه الفني��ة، 
فأخ��ذ فن��ه منح��ًى عقائدي��اً وتارخيي��اً ت��ارًة، وتعب��راً فني��اً ع��ن 
وجه��ات نظ��ره ت��ارًة ُأخ��رى، يتجس��ُد حين��اً بش��كل الواقعي��ة 

الكاس��يكية وال��يت ه��ي منب��ع الف��ن بالنس��بة لدي��ه، وبالرمزي��ة الفنية يف ح��نٍي آخر.
أمُل الفنان يتفجر إبداعًا

تلق��ى ريش��ان يوس��ف )1988(، تعليم��ه االبتدائ��ي والثان��وي يف عامودا، إال إن��ُه ُحرم 
م��ن احلص��ول عل��ى الش��هادة الثانوي��ة وم��ن دخ��ول كلي��ة الفن��ون اجلميل��ة وال��يت 
كان��ت حلم��اً بالنس��بة ل��ه، بس��بب حرمان��ه وحرمان ُأس��رته كمث��ل اآلالف م��ن الكرد 

الس��وريني من اجلنس��ية الس��ورية.
ول��د وه��و مكت��وم القي��د، كان ه��ذا اإلج��راء ال��ذي م��ورس حبق��ه وح��ق أهل��ه قاس��ياً 
وبال��غ األث��ر يف نفس��ه، ولكن��ه ال��ذي حيك��ي دائماً بأن��ه: »م��ن املعاناة خُيل��ُق الفن«، 
س��اعدته باملقاب��ل ه��ذه احلادث��ة يف حتفي��ز طاقاته وتفج��ر إمكانياته، وإط��اق العنان 
خليال��ه ومكبوتات��ه الفني��ة، فتح��ول كل ذل��ك األمل إىل إب��داع، إذ صمم يف قرارة نفس��ه 

أن يعم��ل عل��ى مش��روع ف��ي ضخ��م وفري��د م��ن نوعه.
كوليزه في عامودا بين يدي ريشان

إن ش��غف ريش��ان يف ق��راءة التاري��خ وال س��يما تاري��خ احلض��ارات القدمي��ة، خل��ق 
لدي��ه ُحب��اً وإعجاب��اً مَج��اً باحلض��ارة اإلغريقي��ة فالروماني��ة، اللت��ني متت��ازان بتاري��خ 
حاف��ل مفع��ٍم باجلم��ال واحلرفي��ة م��ن الناحي��ة الفني��ة. إذ كان��ت أه��م أوج��ه الثقاف��ة 
الروماني��ة آن��ذاك ه��و أس��لوب العم��ارة الف��ي وه��ذا م��ا ج��ذب ريش��ان وأث��ر ب��دوره 
بإنتقائ��ه للم��درج الرومان��ي )كولس��يوم(، أش��هر مع��امل روم��ا التارخيي��ة، ه��ذا البن��اُء 

الش��اهق العجي��ب جتس��د ب��ني يدي��ه بتحف��ة فني��ة مبنته��ى احلرفي��ة واجلم��ال.
كولس��يوم الص��رح الرومان��ي القدي��م وال��ذي يبل��غ عم��ره حوال��ي 2000 س��نة، ب��ي 
يف الق��رن األول املي��ادي يف عه��د اإلمراط��ور الرومان��ي ف��اف يوس��ف سيباس��يان، 
واُفتت��ح يف عه��د ابن��ه تيت��وس. املبن��ى ال��ذي الي��زال بال��غ اإلث��ارة بالرغم م��ن أن أكثر 
م��ن نصف��ه ته��دم يف العص��ور الوس��طى، يعتر أك��ر املس��ارح الرومانية املكش��وفة على 
اإلط��اق، فق��د كان يتس��ع ملائ��ة أل��ف متف��رج، جت��ري فيه ع��روض املس��رح الروماني 

وأنش��طته الضخم��ة، إضاف��ة إىل إن��ه كان أك��ر حلب��ة للمصارع��ة.
اس��تهوت ريش��ان، كولي��زه كم��ا يطل��ق عليه��ا اإليطالي��ون الي��وم، مثلم��ا اس��تهوته 
ه��ذه التس��مية املؤنث��ة نس��بة جلم��ال وفتن��ة البن��اء. ب��دأ جبم��ع املعلوم��ات والص��ور 
عنه��ا م��ن كت��ب التاري��خ وق��ام برمسه��ا بريش��ته املتقن��ة فبات��ت م��ادًة جاه��زًة 
للنح��ت، اس��تعمل فيه��ا ريش��ان احلج��ر األبي��ض املعت��ق )مب��ا يتناس��ب م��ع مادت��ه 
التارخيي��ة(، وب��دأ باملباش��رة يف بنائه��ا ع��ام 2006، واس��تغرق حنته��ا حن��و ثاث��ة 
أع��وام اس��تهلك فيه��ا 7000 قطع��ة م��ن احلج��ر، بينه��ا 1500 قنط��رة قوس��ية و 

1000 عام��ود. م��ع جتس��يد وإب��راز أدق تفاصيله��ا م��ن الطواب��ق األربع��ة 
والطاب��ق الس��فلي للم��درج م��ع ممرات��ه واملصاع��د املؤدي��ة إىل الس��احة، 
ومقاع��د ش��يوخ الروم��ان اخلاص��ة وع��رش اإلمراط��ور ال��ذي اس��تخدم يف 
بنائ��ه وتزيين��ه الرخ��ام اهلن��دي املُنق��ش. وب��وزن بل��غ 200 ك��غ، أنه��ى 
ه��ذه التحف��ة الفني��ة حبرفي��ة مذهل��ة وجبم��ال تس��تنبطه حينما ينس��اب 

علي��ه بص��رك برق��ة وبَتَحن��ن ال ش��عوري وس��عادة عارم��ة، وكأمن��ا تق��ف 
أم��ام كولي��زه يف قل��ب روم��ا. ه��ذا العم��ل الف��ي ال��ذي ال تس��تطيع إال 
أن تق��ف علي��ه مط��والً ه��و أول وأضخ��م أعم��ال ريش��ان يوس��ف الفني��ة 
م��ن النح��ت وأش��هرها، حت��ى إن��ه الق��ى ص��دًى فني��اً عاملي��اً أكث��ر من��ه 
حملي��اً، اس��تقطب العدي��د م��ن الس��ياح األوروبي��ني واملنظم��ات واملتاحف 
األوروبي��ة آخره��ا كان متح��ف أوبس��اال يف الس��ويد، ال��ذي ع��رض علي��ه 
وض��ع ه��ذه التحف��ة الفني��ة يف املتح��ف، وأنش��أ موقع��اً إلكرتوني��اً خاص��اً 

بذل��ك، بالتع��اون م��ع موق��ع كولس��يوم اإليطال��ي.
ميترا ينبعث من جديد

مل يكت��ِف ريش��ان يف س��رده ملع��امل احلض��ارة والتاري��خ بكولي��زه، ب��ل أن 
ج��زًء عقائدي��اً محيمي��اً لدي��ه  م��ن التاري��خ  جذب��ه إىل أن خيل��ده بيديه، 
إن��ه »مي��رتا إل��ه الن��ور«، جس��ده مبنحوت��ة من حج��ر املرمر ع��ام 2012، 
عل��ى ش��كل ف��ارس عل��ى أحصنت��ه األربع��ة وف��وق رأس��ه ت��اج م��ن أش��عة 
الش��مس، إن��ه املصل��ح العظي��م ب��ني اهلل واإلنس��ان وال��ذي ول��د ليخل��ص 

الش��مس من قبض��ة )آهرمي��ان(.
ُعبد في الديانات اآلرية القديمة قبل 3000  سنة 

م��ن قل��ب حض��ارة ميزوبوتامي��ا أو م��ا تس��مى بب��اد م��ا ب��ني النهري��ن، 
انبثق��ت ه��ذه الديان��ة وانتش��رت عل��ى ي��د الك��رد يف أرج��اء املعم��ورة، 
وأضح��ت املناف��س األك��ر للديان��ة املس��يحية حت��ى الق��رن الس��ادس 
املي��ادي يف كل م��ن اليون��ان وروم��ا، والت��زال ه��ذه العب��ادة موج��ودة 

ل��دى ج��زء م��ن الك��رد والش��عوب اآلري��ة عموم��اً.
 به��ذا األس��لوب والل��ون م��ن الف��ن، جُتس��د العدي��د م��ن أعم��ال فنانن��ا 
رم��وزاً ومع��امل تارخيي��ة حلض��ارات عريق��ة، تأث��رت وتبادل��ت فيم��ا بني 
ثقافاته��ا، فم��ن فن��ون العم��ارة الروماني��ة وال��يت كان��ت حض��ارة اإلغري��ق 
مبثاب��ة مدرس��ة هل��ا إىل امليثراني��ة إح��دى الديان��ات القدمي��ة يف الش��رق 
وال��يت أث��رت  بدوره��ا عل��ى معتق��دات الديان��ات األخ��رى منه��ا إىل 

الغ��رب.
منحوتة طفل شنكال

ال يتوق��ف النح��ت لدى ريش��ان يوس��ف يف ح��دود الواقعية والكاس��يكية 
الفني��ة القدمي��ة، ب��ل يأخ��ُذ منح��ًى رمزي��اً يف الكث��ر م��ن أعمال��ه ال��يت 
تع��ر ع��ن ش��خصيته ووجه��ات نظ��ره للواق��ع وأح��داث احلي��اة، فأب��دع 
الكث��ر م��ن األعم��ال م��ن هاج��س خيال��ه الف��ي واملش��دود في��ه إىل آالم 
وحم��ن قوم��ه وجمتمع��ه كمنحوت��ة »املتح��رر« ومنحوت��ة »آالم عام��ودا« 
وآخره��ا »طف��ل ش��نكال«، وه��و أول عم��ل ف��ي يس��تخدم في��ه الط��ني 
لغ��رض التجس��يد، اس��تخدمه ريش��ان يف جتس��يد ص��ورٍة جلثم��ان طف��ٍل 

من روما إلى ميزوبوتاميا .. عزف على حجر
آريا أومري

رضي��ع ُملق��ى عل��ى األرض عل��ى وجه��ه، يث��ر الش��جن ويرم��ز فيه��ا إىل 
الطف��ل الك��ردي اإليزي��دي يف ش��نكال تعب��راً عما فعلته اخلناجر والس��يوف 

احملدب��ة حب��ق أطف��ال وعجائ��ز مدين��ة الش��مس )ش��نكال(.
وكم��ا خيت��ار دائم��اً مادت��ه الفني��ة، فإن��ه خيتاره��ا بدق��ة وحرفّية، تناس��ب 
ش��كل املوض��وع، اعتم��د ريش��ان هن��ا الط��ني يف جتس��يد ه��ذا املش��هد 
الرتاجي��دي يف خميلت��ه. ه��ذه امل��ادة الطرّي��ة وال��يت اس��تنبط فيه��ا اجلس��د 
ورك��ن إليه��ا ال��روح ب��ل وُذرف��ت م��ن أجله��ا، رامي��اً إىل الرتمي��ز ب��ني 
العاق��ة الش��جنة بينه��ا وب��ني اإلنس��ان من��ذ األزل، ال س��يما متثيله��ا 
بقدس��ية وطه��ارة جثم��ان طف��ٍل حيم��ُل رس��الة مؤمل��ة، خدش��ت صمي��م 

ريش��ان ال��ذي آث��ر ه��ذا األمل وخلّ��ده يف عمل��ه ه��ذا. 
رسالة الفنان إنسانية

هك��ذا إذاً، عندم��ا تتعق��ب س��جل ريش��ان يوس��ف الف��ي س��ُتاحظ إن��ه 
لي��س بعي��داً يف م��ا جُيِس��ُدُه ع��ن حميط��ه وبيئت��ه وع��ن احلقيق��ة والواق��ع، 
ولي��س ببعي��د ع��ن التاري��خ  وع��ن اجلم��ال وال ع��ن آالم وحم��ن البش��ر. إن��ه 
جيس��د دور الفن��ان احلقيق��ي وال��ذي ميل��ك رس��الًة إنس��انية لي��س فق��ط 

ملتذوق��ي فّن��ه ب��ل جلمي��ع الع��امل.
طامل��ا كان العم��ُل الف��ي – كيفم��ا كان ش��كله – إنعكاس��اً لش��خصية وص��ورة 
الفن��ان وثقافت��ه ومناخ��ه الف��ي، ف��إن ه��ذا املن��اخ يبدو ل��دى ريش��ان مزجياً 
م��ن َحَصافت��ه ومش��اعره املرهف��ة ال��يت ختاط��ب الوج��دان، ومزجي��اً م��ن 
ثقاف��ات وحض��ارات منحت��ه تذوق��ات فني��ة فري��دة تب��دو وكأنه��ا خُتاط��ب 
الاش��عور اجلمع��ي لدين��ا، وُتثِب��ُت أن الف��ن؛ لغ��ٌة ُمش��رتكٌة وعابرة جلميع 
األزمن��ة، وال ح��دود هل��ا، قاموس��ها هو الرتاث البش��ري األمج��ع وإنتاجها 
ينع��ش البش��رية مجع��اء. نبق��ى أن نس��تذكر، أب��داً، أن الف��ن يظ��لٌّ حاج��ة 
اجتماعي��ة ومجالي��ة ضروري��ة، وي��دوم الفن��ان ركي��زة احلض��ارة األساس��ية، 

مهم��ا وأينم��ا كانت. 
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من��ذ الصرخ��ة األوىل تن��زل إىل الدرج��ة الثاني��ة يف قائمة األس��رة واجملتمع، 
كإنه��ا كائ��ن متطف��ل ج��اء ب��دون ترحي��ب كاٍف. فينش��أ من��ذ الصغ��ر، 
ص��راع داخل��ي ب��ني إنس��انيتها واحتياجاته��ا وقدراته��ا الداخلي��ة املمنوع��ة 
م��ن اخل��روج، وب��ني نظ��رة اجملتم��ع إليها، إنه��ا املراة يف جمتمعن��ا. وعلى 
الرغ��م م��ن ذل��ك، ف��إن ه��ذه النظ��رة اجملتمعي��ة تك��ون دافع��اً قوي��اً، إن مل 
تك��ن الداف��ع األساس��ي ل��دى أغل��ب النس��اء ملواجهة ه��ذا الص��راع وحماولة 
إثب��ات النف��س م��ن خ��ال التعلي��م والعم��ل ومواجه��ة كاف��ة التحدي��ات 
املعيق��ة لذل��ك. ويبق��ى الس��ؤال؛ ه��ل لتعلي��م امل��رأة دور يف تغي��ر نظ��رة 
اجملتم��ع هل��ا، أم الب��د هل��ا أن تعم��ل عل��ى إثب��ات نفس��ها، أم تبق��ى 

النظ��رة ذاته��ا يف كل األح��وال؟
نادي��ا، مهندس��ة كهرب��اء وموظف��ة، حتدث��ت ع��ن تأث��ر حميطه��ا عل��ى 
حياته��ا، قائل��ة: »أض��اف العل��م إىل حيات��ي الكث��ر، وج��دت في��ه ش��يئاً 
أحقق��ه لنفس��ي وافتخ��ر ب��ه أم��ام جمتمع��ي، وأن��ا كام��رأة متعلم��ة وعامل��ة 
يف ه��ذا اجملتم��ع، ختتل��ف نظرت��ه ل��ي. ورغ��م ذل��ك تواجهن��ا مش��اكل، 
ألن اجملتم��ع نفس��ه خلي��ط، في��ه القس��م املتفه��م ال��ذي ُيق��در امل��رأة العاملة 
ويضي��ف مس��احة أخ��رى حلريته��ا وأدائه��ا يف اجملتم��ع. أما القس��م اآلخر 
فينظ��ر إىل امل��رأة بغ��ض النظ��ر ع��ن تعليمه��ا ونش��أتها، وحيك��م عليه��ا 

بالبق��اء يف املن��زل دون اعتب��ار إن كان��ت متعلم��ة أم ال«.
أم��ا س��لمى، ُمدرس��ة، فتق��ول: »حقق��ت بع��ض طموحات��ي كام��رأة يف 
جمتمع��ي، كالش��هادة اجلامعي��ة والعم��ل كُمدرس��ة، وحصل��ت عل��ى 
مكان��يت كام��رأة، إال أن ه��ذه املكان��ة ظل��ت بعي��دة ع��ن الع��رش ال��ذي 

جيل��س علي��ه الرج��ل من��ذ عص��ور، إذ أن املرات��ب العلمية والعم��ل الوظيفي 
مهم��ا عّدل��ت م��ن وضع��ي االجتماع��ي، فإن��ي أبق��ى يف اجملتم��ع خملوقة 
ضعيف��ة، والب��د م��ن وج��ود حاك��م أو س��ند أو ول��ي ُيقي��د تل��ك االس��تقالية 

ال��يت نلته��ا م��ن خ��ال العل��م والعم��ل«.
إذا اعترن��ا أن بإمكانن��ا تعمي��م هات��ني التجربت��ني، جتربتا )ناديا وس��لمى( 
عل��ى اجملتم��ع الس��وري عام��ة، فه��ل م��ن املمك��ن تعمي��م التجربت��ني على 
منطق��ة اجلزي��رة بش��كل خ��اص، آخذي��ن بع��ني االعتب��ار تكوي��ن املنطق��ة 
اإلث��ي والقوم��ي والدي��ي، واخت��اف نظ��رة ه��ذا اجملتمع للم��رأة، خاصة 
وأن األخ��رة أثبت��ت جدارته��ا من��ذ وق��ت مبك��ر، س��واء بوقوفه��ا إىل ج��وار 
الرج��ل يف كاف��ة اجمل��االت، ابت��داًء م��ن عم��ل امل��رأة يف الزراع��ة الريفي��ة، 
م��روراً بالعم��ل السياس��ي وحت��ى االش��رتاك مع الرج��ل يف س��احات القتال؟ 
وه��ل م��ن املمك��ن الق��ول: أن امل��رأة يف منطق��ة اجلزي��رة كس��رت كل تل��ك 
القي��ود، وبات��ت يف مكان��ة ش��بيهة مبكان��ة الرج��ل، أم إن حريته��ا مقيدة، 

مينحه��ا إياه��ا الرج��ل مت��ى أراد؟ 
احملامي��ة، حليم��ة، تق��ول: »درس��ت يف كلي��ة احلق��وق، وكن��ت أطم��ح 
للكث��ر وأخط��ط ملس��تقبلي باعتب��اري ش��خصية مس��تقلة وعملي��ة، لك��ن 
ه��ذا مل ي��دم طوي��ًا، فبع��د حصول��ي عل��ى ش��هادتي اجلامعي��ة، وألن��ي 
)أجنبي��ة وجم��ردة م��ن اجلنس��ية الس��ورية(، مل أمتكن من العم��ل يف الدوائر 
الرمسي��ة، حت��ى أن نقاب��ة احملام��ني مل تقب��ل عضوي��يت، وبقي��ت عل��ى 
ه��ذه احل��ال زه��اء عش��ر س��نني، حت��ى ص��در املرس��وم اخل��اص بإع��ادة 
اجلنس��ية للمجردي��ن منه��ا، حينه��ا س��ّجلت يف نقاب��ة احملام��ني، وكان 

لكنه��ا تبق��ى مقي��دة وال مت��ارس حريته��ا إال بالق��در ال��ذي يت��اح هل��ا«.  
ماي��ا موظف��ة تق��ول ه��ي األخ��رى: »العم��ل ض��رورة ملح��ة للم��رأة، وت��زداد 
حاجته��ا إلي��ه بع��د ال��زواج، خاص��ة يف ظ��ل ه��ذه الظ��روف الصعب��ة، إذ 
الب��د للم��رأة أن تق��ف إىل جان��ب الرج��ل يف تأم��ني حياتهم��ا، إضاف��ة 
إىل تأث��ر العم��ل يف ش��خصية امل��رأة. ولك��ن يبق��ى الع��بء األك��ر عل��ى 
عات��ق امل��رأة، فه��ي تكاف��ح عل��ى جبهت��ني، فم��ن جه��ة هن��اك الواجب��ات 
األس��رية وال��يت جي��ب تأديته��ا عل��ى أكم��ل وج��ه وإقن��اع الزوج باملش��اركة 
يف بع��ض تل��ك الواجب��ات واألعم��ال ليخف��ف بع��ض الع��بء عنه��ا، خاصة 
وأن معظ��م الرج��ال متأث��رون باألف��كار التقليدي��ة القدمي��ة، ال��يت ت��رى أن 
مش��اركة الرج��ل يف هك��ذا واجب��ات أم��راً معيب��اً، وعل��ى اجلان��ب اآلخ��ر، 
هن��اك مصاع��ب العم��ل ومش��اكله وطريق��ة مواجهته��ا لتل��ك الصعوب��ات 

إلثب��ات قدرته��ا عل��ى العم��ل مثله��ا مث��ل الرج��ل«.
وبالرغ��م م��ن كل القي��ود املعطل��ة ل��دور امل��رأة يف اجملتم��ع الس��وري عام��ة 
ويف جمتم��ع اجلزي��رة خاص��ة، تبق��ى امل��رأة يف منطق��ة اجلزي��رة تس��ر 
خبط��ى ثابت��ة عل��ى طري��ق نيل كام��ل حقوقه��ا اإلنس��انية، يف وقٍت تس��ر 
في��ه البش��رية إىل إق��رار قوان��ني ناف��ذة تضم��ن تل��ك احلق��وق وتوف��ر املن��اخ 
املائ��م ملمارس��تها. وم��ا ه��ذا الواق��ع إال نت��اج العملي��ة التعليمي��ة والع��ادات 
واألع��راف الس��ائدة يف اجملتمع��ات احمللي��ة، ال��يت ينبغ��ي عل��ى اجلمي��ع 
أن يواجهوه��ا ويعمل��وا جنب��اً إىل جن��ب لرتس��يخ ثقاف��ة احلري��ة، ال��يت بها 
حتص��ل امل��رأة عل��ى كام��ل حقوقه��ا اإلنس��انية املش��روعة، س��واء حبس��ب 

القوان��ني الوضعي��ة البش��رية، أو حس��ب القوان��ني الديني��ة الس��ماوية.

المرأة )ِصراٌع بين الذات والمجتمع(
روجني حبو

هل��ذا أث��ر كب��ر يف حيات��ي، إذ تغ��رت بش��كل ج��ذري، كم��ا أث��ر ذل��ك 
عل��ى نظ��رة اجملتم��ع إل��ي، حت��ى أن ذل��ك غ��ّر نظرت��ي إىل نفس��ي«.

وأضاف��ت حليم��ة، »فحال��ة امل��رأة مرتبط��ة دائم��اً بعمله��ا وبطبيع��ة ذل��ك 
العم��ل، فكون��ك متعلم��ة فق��ط ف��إن ذل��ك ال يكف��ي، ألن العم��ل ه��و ال��ذي 
مينحك الش��خصية املس��تقلة م��ن الناحيت��ني االجتماعي��ة واالقتصادي��ة. إال 
أن امل��رأة تبق��ى مقي��دة بأم��ور خمتلف��ة، منها: الع��ادات والتقالي��د والعرف، 
وه��ذه األخ��رة متت��د لتش��مل عمل امل��رأة، فأن��ا حمامية، لكي ال أس��تطيع 
أن أم��ارس مهن��يت حبري��ة كامل��ة، وخاص��ة فيم��ا يتعل��ق بالدع��اوى ال��يت 
حتت��اج مراجع��ة الف��روع األمني��ة مل��ا هل��ا م��ن س��يط غ��ر حمب��ب. وهك��ذا 
تبق��ى القي��ود تكب��ل امل��رأة، وال تس��مح هل��ا بتج��اوز تل��ك اخلط��وط احلمراء 

املفروض��ة واملرس��ومة م��ن قب��ل اجملتم��ع احملي��ط به��ا«.
لك��ن ه��ل ميكنن��ا الق��ول: إن تعل��م امل��رأة كاٍف لتحص��ل عل��ى م��ا تطم��ح 
إلي��ه، أم إنه��ا حباج��ة إىل العم��ل إلثب��ات نفس��ها؟، ويف ه��ذا الص��دد تقول 
هيف��ني، خرجي��ة أدب إنكلي��زي: »أثن��اء دراس��يت، كن��ت أحل��م أن أصبح 
ُمدرس��ة، واعتم��د عل��ى ذات��ي مادي��اً، لك��ن احل��ظ مل حيالف��ي يف العم��ل 
وبقي��ت حبيس��ة البي��ت. هذا الش��عور صع��ٌب جداً، أق��ول لنفس��ي أحياناً، 
مل��اذا درس��ت إذا كن��ت س��أظل يف البي��ت؟، حت��ى اجملتم��ع احملي��ط 
ب��ي ينظ��ر إىل قرينات��ي العام��ات بنظ��رة خمتلف��ة وتعام��ل خمتل��ف ع��ن 
طريقته��م يف التعام��ل مع��ي، وه��ذا األم��ر أمس��ى أح��د العوام��ل املؤث��رة على 
ف��رص الفت��اة يف ال��زواج«. مش��رة أن »الفت��اة املنتج��ة بع��د زواجه��ا ق��ادرة 
عل��ى املس��اهمة يف إعال��ة أس��رتها، إن كان ال��زوج متفهماً ومتعاون��اً يف ذلك، 
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إّن قضي��ة حت��ّرر امل��رأة وحتريره��ا، م��ن أكث��ر القضاي��ا اليت تثار ب��ني الفرتة 
واألخ��رى، ويف ظ��ّل احلدي��ث ع��ن احلري��ات العام��ة، فم��ن الطبيع��ي أن 
يأخ��ذ احلدي��ث ع��ن حت��ّرر امل��رأة حّي��زا كب��راً. إذ أن إرادة التغي��ر معممة 
عل��ى كّل م��ا ه��و س��اكن وتقلي��دي، وخاص��ة يف جمتم��ع اجلزي��رة، حي��ُث 
يّدع��ي الكث��رون أّن امل��رأة مل تك��ن تعي��ش بالس��وء ذاك، وه��و متقّب��ل دوم��اً 
)اجملتم��ع( ملنحه��ا التح��ّرر. ه��ذه النق��اط حاول��ت إثارته��ا »اإلدارة الذاتي��ة 
الدميقراطي��ة«، إذ أص��درت »اإلدارة« يف تاري��خ 2014/11/01، قانون��اً 
خاص��اً حت��ت مس��ّمى )قان��ون محاي��ة امل��رأة(، ويس��ّميه البع��ض بقان��ون 
)ال��زواج املدن��ي(، كون��ه مش��ابهاً يف بن��وده الثاث��ني للقان��ون املعم��ول به يف 
أوروب��ا. وم��ن أه��ّم ه��ذه البن��ود م��ا يتعل��ق بإعط��اء امل��رأة احل��ق يف الت���رّشح 
والرتش��يح، وتولّ��ي كاف��ة املناص��ب، وكذل��ك تش��كيل تنظيم��ات سياس��ية 
واجتماعي��ة واقتصادي��ة وثقافي��ة وتنظيم��ات الدف��اع املش��روع، وغره��ا م��ن 
التنظيم��ات اخلاص��ة به��ا، مب��ا ال خيال��ف العق��د االجتماع��ي. كما يش��مل 
القان��ون، املس��اواة ب��ني الرج��ل وامل��رأة يف امل��راث، واملس��اواة ب��ني ش��هادة 
امل��رأة وش��هادة الرج��ل م��ن حي��ث القيم��ة القانونية، وإلغ��اء امله��ر باعتباره 
قيم��ة مادي��ة هدفه��ا اس��تماك امل��رأة، وف��رض مش��اركة الطرف��ني يف تأم��ني 
احلي��اة التش��اركية، وتضّم��ن تنظي��م صك��وك ال���زواج مدني��اً ومن��ع تع��دد 
الزوج��ات، وأعط��ى احل��ّق ل��كا الطرف��ني بطل��ب التفري��ق، وع��دم ج��واز 
الط��اق ب��اإلرادة املنف��ردة، وجتري��م القت��ل بذريع��ة الش��رف، واعتب��اره 
جرمي��ة مكتمل��ة األركان املادي��ة واملعنوي��ة والقانوني��ة، ويعاق��ب مرتكبه��ا 
بالعقوب��ات املنص��وص عليه��ا يف قان��ون العقوب��ات كجرمي��ة قت��ل قص��د أو 
عم��د، إىل جان��ب ف��رض عقوب��ة مش��ددة ومتس��اوية عل��ى مرتك��ب اخليان��ة 
الزوجي��ة م���ن الطرف��ني، كم��ا من��ع القان��ون ت���زويج الفت��اة قب��ل إمتامه��ا 
س��ن الثامن��ة عش��ر، وأن للم��رأة احل��ق ف���ي حضان��ة أطفاهل��ا حت��ى 
إمتامه��م س��ن اخلامس��ة عش��ر، س��واء ت���زوجت أم مل تت��زوج، ويك��ون 
بعده��ا ح��ق االختي��ار ل��أوالد، وأن م��ن واج��ب الطرف��ني تأم��ني الس��كن 

والنفق��ة لأطف��ال طيل��ة ف���رتة احلضان��ة.
للوهل��ة األوىل ف��إن نظ��رة أولي��ة عل��ى القان��ون وبن��وده، يب��دو أن��ه خط��وة 
اجتماعي��ة كب��رة عل��ى صعي��د حتري��ر امل��رأة، وني��ل حقوقه��ا. كم��ا يب��دو 
ه��ذا القان��ون متماش��ياً م��ع م��ا وصل��ت إلي��ه اجملتمع��ات املتمّدن��ة، إال أّن��ه 

يعت��ر خمالف��اً متام��اً للقان��ون الوضع��ي الس��وري املعم��ول ب��ه من��ذ الع��ام 
1953، وحت��ى اآلن يف احملاك��م الس��ورية، واملس��تند عل��ى الفق��ه املق��ارن؛ 
أي عل��ى مجي��ع املذاه��ب الفقهي��ة اإلس��امية، م��ع إعط��اء أفضلي��ة يف 
امل��ادة 308 للمذه��ب احلنف��ي. وه��ذا م��ا يدف��ع لط��رح س��ؤال مه��م؛ ه��ل 
إص��دار قان��ون به��ذه احلساس��ية واجل��رأة يف منطق��ة اجلزي��رة ال��يت تتمّي��ز 
بتنوعه��ا العرق��ي والطائف��ي يف ظ��ل وج��ود حماك��م ش��رعية خاص��ة ب��كل 
طائف��ة لل��زواج، ميّث��ل رغب��ة حقيقية لدى مش��ّرعيه يف حتقيق املس��اواة بني 
امل��رأة والرج��ل، أم أّن��ه ج��اء رغب��ة م��ن جه��ات سياس��ية معّين��ة يف املنطقة 

حماب��اة للغ��رب، ومس��ايرته ملكاس��ب سياس��ية معين��ة؟
احملامي��ة روج��ني حب��و، تق��ول يف مع��رض إجابته��ا، ح��ول صح��ة إصدار 
هك��ذا قان��ون بتل��ك الص��ورة املفاجئ��ة، وجاهزي��ة احملاك��م احملدث��ة م��ن 
قب��ل حكوم��ة »اإلدارة الذاتي��ة الدميقراطي��ة« يف »مقاطع��ة اجلزي��رة« للتعامل 
م��ع تفس��ر القان��ون واحل��االت ال��يت يش��ملها: »ه��م اعتم��دوا يف صياغ��ة 
ه��ذا القان��ون، إىل ح��د م��ا عل��ى القوان��ني األوروبي��ة، لك��ّن األه��م ه��و 
أّنه��م ألغ��وا دور احملاك��م الش��رعية، وإص��دار مث��ل هك��ذا قان��ون، حيت��اج 
إىل دراس��ة قانوني��ة معّمق��ة واخصائي��ني يف ه��ذا اجمل��ال، ألن القوان��ني 
األوروبي��ة ذاته��ا، تراع��ي األع��راف املوج��ودة يف دوهل��ا، وال تلغ��ي دور 
ال��زواج الكنس��ي، وللف��رد ح��ق االختي��ار ب��ني ال��زواج املدن��ي أو الكنس��ي. 
كم��ا أن س��ّن قوان��ني مناقض��ة للش��ريعة وبطريق��ة فجائي��ة ودون حتض��ر، 
م��ن ش��أنه أن يث��ر حفيظ��ة الكثري��ن إذا ش��عروا أن القوان��ني خمالف��ة 

ألخاقي��ات اجملتم��ع«.
كم��ا أك��دت حب��و أن »وج��ود حمام��ني وقانوني��ني س��اعدوا يف صياغ��ة 
القان��ون، أم��ر غ��ر كاٍف، وه��ذا حيت��اج إىل أخصائي��ني يف ه��ذا اجمل��ال 
بال��ذات، أي صياغ��ة القوان��ني. وأن��ه ينبغ��ي دراس��ة هك��ذا قان��ون بش��كل 
معم��ق أكث��ر، م��ع مراع��اة الوض��ع االجتماع��ي، ألن القوان��ني تس��ّن حلماية 
الن��اس وراحته��م. فتفاصي��ل القان��ون وتفس��ر بن��وده وفه��م اجملتم��ع ل��ه 
وآلي��ة تنفي��ذه، كله��ا أم��ور تب��دو غ��ر واضح��ة عل��ى األق��ل يف ه��ذه 
املرحل��ة، خاص��ة وأن القان��ون اعت��ر ناف��ذاً اعتب��اراً م��ن تاري��خ نش��ره يف 
الصح��ف الرمسي��ة، وأن الكثري��ن مم��ن طب��ق عليه��م القان��ون تفاجئ��وا 
بص��دوره ووج��وده، خاص��ة وأن الن��اس يف ه��ذه املنطق��ة كان��وا ال يزال��ون 

يتعامل��ون بالقان��ون الوضع��ي الس��وري. إذ س��جلت الكث��ر م��ن احل��االت 
ال��يت تظه��ر ع��دم فه��م الس��كان لفح��وى القان��ون، وحت��ى املتعامل��ني م��ع 
ه��ذا القان��ون م��ن موظف��ي الدوائ��ر القضائي��ة واحلقوقي��ني عان��وا م��ن فه��م 
بن��وده بالش��كل املطل��وب.  ورمب��ا ل��و كان املدع��و )أم��ني حمم��د أم��ني( 
ي��درك حقيق��ة بن��ود القان��ون مل��ا ت��زّوج للم��رة الثاني��ة، كم��ال ق��ال ح��ني 
أُدخ��ل الس��جن بع��د أربع��ة أي��ام م��ن زواج��ه فق��ط!، وه��و أب لثاث��ة 
أطف��ال، ورفض��ت زوجت��ه البق��اء مع��ه ورفع��ت دع��وى علي��ه يف مدين��ة 
الدرباس��ية، وعل��ى أساس��ها أُدخ��ل أم��ني الس��جن مل��دة 21 يوم��اً، وختل��ى 
عن��ه احملام��ي ال��ذي عين��ه ل��ه وال��ده، بع��د أن ق��رر احملام��ي ع��دم قدرت��ه 
عل��ى جمادل��ة احملكم��ة وموظفيه��ا بقان��ون ال يع��رف أح��د تفس��ر بن��وده 
بش��كل جي��د، إذ كان احملام��ي عازم��اً عل��ى الدف��اع يف القضي��ة عل��ى 
أس��اس قان��ون األح��وال الش��خصية الس��وري املعتمد يف احملاك��م، لكنه كان 
متفاجئ��اً بص��دور القان��ون. أض��ف إىل ذل��ك أن��ه ألق��ي القب��ض عل��ى الزوجة 
الثاني��ة بتهم��ة أنه��ا أخل��ت أيض��اً بالقان��ون عندما قبل��ت ال��زواج من رجل 
مت��زوج ب��أوىل، وأطل��ق س��راحها بع��د أي��ام، قب��ل أن يطل��ق س��راح أم��ني 
بس��ند كفال��ة قبل��ت ب��ه احملكم��ة، عل��ى أن تت��م متابع��ة القضي��ة وتع��ّوض 
الزوج��ة األوىل مبن��زل ومبل��غ مال��ي كب��ر ُق��ّدر بنح��و ملي��ون ل��رة س��ورّية، 
م��ع حقه��ا يف حضان��ة األطف��ال، علم��اً أنه��ا م��ن ختل��ت ع��ن األطف��ال 
يف البداي��ة، ث��م أث��ارت القضي��ة )حس��ب املدع��ى علي��ه أم��ني(، طمع��اً يف 

تعوي��ض مال��ي كب��ر«.
حب��و أضاف��ت »نبي��ل س��ائق تكس��ي م��ن مدين��ة احلس��كة، انفص��ل ع��ن 
زوجت��ه من��ذ حن��و مثان��ي س��نوات بطل��ب م��ن زوجته )كم��ا يّدع��ي(، وبعد 
ص��دور القان��ون، قام��ت زوجت��ه برف��ع دع��وى قضائي��ة حبق��ه، أُدخ��ل 
عل��ى إثره��ا الس��جن، فيق��ول نبي��ل، إن زوجت��ه األوىل رفع��ت الدع��وة عليه 
للحص��ول عل��ى تعوي��ض م��ادي، بتش��جيع م��ن زوجه��ا احلال��ي ورغب��ة 

منه��ا يف التش��في من��ه«.
رمب��ا ب��ات القان��ون يطّب��ق اآلن بش��كل غ��ر مقب��ول، وبغي��اب أي تقني��ة 
أو تفس��ر واض��ح للمواطن��ني العادي��ني، أو حت��ى للحقوقي��ني عل��ى األق��ل. 
ومث��ل ه��ذا القان��ون امله��م، م��ن حي��ث إمكانيت��ه يف لع��ب دور فعل��ي يف 
حتري��ر امل��رأة واالرتق��اء باجملتم��ع، إال أّن��ه ق��د ال حيّق��ق نتائج��ه املرج��وة 

م��ع ع��دم إش��راك اجلمي��ع يف فه��م وتفس��ر ه��ذا القان��ون أواًل، وع��دم 
إعط��اء الوق��ت ال��كايف للقي��ام باحلم��ات التوعوي��ة للن��اس، وتدري��ب كوادر 
وحقوقي��ني ومتخصص��ني بتطبي��ق ه��ذا القان��ون وتفس��ره. فتطبي��ق القان��ون 
كقال��ب جاه��ز وتفعيل��ه مباش��رة عل��ى جمتم��ع مغّي��ب ع��ن املش��اركة يف 
وض��ع قان��ون ميّس��ه يف الصمي��م واملرحل��ة االس��تثنائية ال��يت مت��ر به��ا 

املنطق��ة، خيل��ق إش��كاليات عدي��دة.
وبن��اء عل��ى ه��ذا، ه��ل جي��وز أّن ُتس��ن القوان��ني ال��يت تعت��ر مفصلي��ة 
يف حي��اة اجملتمع��ات والش��عوب، وال��يت م��ن املتوّق��ع أن تؤّث��ر يف حاض��ر 
ه��ذه اجملتمع��ات ومس��تقبلها، وتعت��ر مت��ّرداً عل��ى ع��ادات ه��ذه الش��عوب 
وتقاليده��ا، مب��ا فيه��ا الديني��ة، م��ن قب��ل حكوم��ات مؤقت��ة، أو حكوم��ات 
مل تص��ل إىل الس��لطة، ع��ن طري��ق انتخاب��ات تش��ارك فيه��ا كّل األط��راف 
الفاعل��ة. يق��ول األكادمي��ي يف العل��وم السياس��ية، ش��يار عيس��ى: »م��ن 
املف��رتض أن تك��ون القوان��ني يف ال��دول واإلدارات احلديث��ة النش��وء، ولي��دة 
حال��ة م��ن النق��اش والت��داول ب��ني السياس��يني، ومنظم��ات اجملتم��ع 
املدن��ي، واالختصاصي��ني، وبع��د التوّص��ل إىل مس��ودة للقان��ون، تعرض تلك 
املس��ودة عل��ى الكت��ل السياس��ية ليت��م التواف��ق عليه��ا، وم��ن ث��م االس��تفتاء 
عليه��ا. بينم��ا بالنس��بة حلكوم��ات أم��ر الواق��ع، مبا فيه��ا حكوم��ة كانتون 
اجلزي��رة، ف��إّن ش��رط أن تك��ون احلكوم��ة منتخب��ة ه��و ش��رط غ��ر مل��زم، 
ألّن ه��ذه احلكوم��ة مل تس��تلم مقالي��د األم��ور نتيج��ة انق��اب عس��كري، بل 
تعت��ر حكوم��ة أم��ر واق��ع، ج��اءت لتس��د الف��راغ احلاص��ل يف الس��لطة، 
ولك��ن باملقاب��ل ف��إّن التواف��ق عل��ى القوان��ني بني الكت��ل السياس��ية، وعرض 
مش��روع القان��ون لاس��تفتاء، ه��ي ش��روط الب��د منه��ا، وإال ف��إّن تل��ك 
القوان��ني ل��ن تعت��ر ش��رعية، ألن أي��ة ش��رعية ال يك��ون مصدرها الش��عب، 

تعت��ر ش��رعية الغي��ة«.
إذن، وج��ود قان��ون ناظ��م حلري��ة امل��رأة وضام��ن هل��ا، ه��و بالتأكي��د 
ض��رورة للتق��ّدم والرّق��ي، وحال��ة متقّدم��ة باجت��اه املدني��ة، إالّ أن فق��دان 
االس��رتاتيجيات املؤدي��ة إىل حتقي��ق ه��ذه األه��داف املرج��وة ع��ر قوان��ني 
صارم��ة وتطبي��ق ص��ارم دون ه��ذه االس��رتاتيجيات، س��ينعكس بالتأكي��د 

س��لباً عل��ى م��ا ج��اء ب��ه القان��ون أساس��اً أال وه��و حت��ّرر امل��رأة.

تغييب المشاركة المجتمعية في صياغة القانون
سوز حج يونس
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أس��هم الفيلس��وف اإلنكلي��زي، برتران��د راس��ل، يف املناقش��ات ال��يت دارت 
ح��ول األخ��اق والسياس��ة والدي��ن والتعلي��م وقضاي��ا احل��رب والس��ام 
م��ع نهاي��ة احل��رب العاملي��ة األوىل. إذ رأى أن��ه باإلم��كان إجي��اد حتلي��ل 
للخط��اب األخاق��ي والسياس��ي يف إط��ار ص��وري، أي كدراس��ة منهجي��ة 
تنطل��ق م��ن املنط��ق ال��ذي ميي��ز اخلطاب��ات األخاقي��ة والسياس��ية، ب��داًل 
م��ن اجلوه��ر، ألن��ه كان مهتم��اً بالقضاي��ا العملي��ة واملش��كات الس��ائدة، 

وخاص��ة بع��د حقب��ة احل��رب الكوني��ة األوىل. 
كم��ا رأى راس��ل، أن السياس��ة واألخ��اق مس��تمران، ال ف��ارق بينهم��ا يف 
الن��وع، فاحلك��م األخاق��ي ي��رى احل��رب ش��راً، بينم��ا املطل��ب السياس��ي 
يس��عى لتحقي��ق الس��ام، ولذل��ك اتس��م فك��ره ع��ن األخ��اق والسياس��ة 
واجملتم��ع بالساس��ة واالتس��اق، وه��و م��ا أف��رد له أوس��ع كتب��ه »اجملتمع 

البش��ري يف األخ��اق والسياس��ة«.
وازن راس��ل ب��ني احلري��ة الفردي��ة واحلاج��ة إىل الس��ام العامل��ي، فع��ّر 
ع��ن اس��تعداده لتقّب��ل اإلخ��ال باحلري��ة أو إعاقته��ا لص��احل إنقاذ البش��رية 
م��ن احل��رب، رغ��م ميل��ه إىل ني��ل الس��ام واحلري��ة مع��اً، ولك��ن جتارب��ه 
اإلنس��انية، فرض��ت علي��ه تقب��ل اجلش��ع والقس��وة وانع��دام التعق��ل وغرها 
م��ن الس��مات البش��رية، وه��ذا م��ا دفع��ه للي��أس وخاص��ة إب��ان احل��رب 
الكوني��ة األوىل وال��يت دفع��ت مئ��ات اآلالف م��ن الرج��ال إىل مذحب��ة ب��ا 

طائ��ل يف أوح��ال أوروب��ا.
ع��ارض راس��ل ح��رب البوي��ر واحل��رب الكوني��ة األوىل، وأّي��د ق��وات 
احللف��اء يف احل��رب الكوني��ة الثاني��ة، وب��ذل الكث��ر م��ن اجله��ود ملناهض��ة 
ان��دالع ح��رب عاملي��ة ثالث��ة وش��يكة، وناه��ض ح��رب فيتن��ام اليت ش��نتها 
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة، م��ّزق عل��ى إثره��ا بطاق��ة عضويت��ه يف حزب 
العم��ال الريطان��ي اس��تنكاراً لدع��م »هارول��د ويلس��ون« لتلك احل��رب، قبل 
أن يش��ّن راس��ل حرب��اً عل��ى احل��رب ذاته��ا قبي��ل وفات��ه، بع��د بلوغ��ه 

97عاماً. 
نش��اطات راس��ل املناهضة للح��رب والداعمة للس��ام، قوبل��ت باخلصومة، 

وتس��ببت يف دخول��ه الس��جن، فم��ع توق��ف مش��اعر الغل��و يف القومي��ة 
والش��وفينية يب��دأ إحص��اء التكالي��ف الباهظ��ة ومقارنتها بتقييم أكث��ر واقعية 
لأس��باب ال��يت أّدت إىل تكبده��ا أساس��اً، كم��ا يب��دأ الن��اس يف إدراك 

احل��رب بأث��ر رجع��ي.
مل تتغ��ر أف��كار راس��ل ح��ول ع��دم ج��دوى وض��رورة احل��رب األوىل، إذ مل 
يك��ن مّث��ة خ��اف فعل��ي ب��ني أملاني��ا وبريطاني��ا ع��ام1914، س��وى الكرامة 
الوطني��ة وبع��ض الغض��ب االس��تعماري ال��ذي كان قاب��اً للح��ل ع��ن طري��ق 
التف��اوض، وناه��ض اإلدع��اءات ب��أن أملاني��ا كانت س��تصبغ أوروب��ا بطابعها 
االس��تبدادي والبروقراط��ي يف ح��ال انتصاره��ا عل��ى بريطاني��ا، ورف��ض 
امل��رر الريطان��ي لدخ��ول احل��رب، وأرجع س��ببه إىل طبقة األرس��تقراطيني 
ومبادئه��م يف الكرام��ة الوطني��ة، حت��ى أن��ه مل يع��رتف بوج��ود داف��ع فعل��ي 

وراء احل��رب برمته��ا.
ش��عور اخل��وف راود راس��ل، بع��د كلف��ة احل��رب العاملي��ة الثاني��ة، ح��ني 
تيق��ن أن الضحاي��ا الذي��ن م��ن املمكن أن يس��قطوا يف احلرب بفعل األس��لحة 
النووي��ة ليس��وا م��ن اجلي��وش فق��ط، أو حت��ى ال��دول، ب��ل أس��وأ م��ن ذل��ك 
كل��ه، س��كان الع��امل بأكمل��ه. ويف كتاب��ه »أي��ن الطري��ق إىل الس��ام«، ال��ذي 
ص��در يف الع��ام 1936، رف��ض راس��ل الس��ماح بإع��ادة طبع��ه ونش��ره، ألن��ه 
يف الوق��ت ال��ذي أنه��ى في��ه الكت��اب، ش��عر ب��أن أف��كاره تتس��م بالنف��اق، 
وأن ظ��روف الثاثيني��ات ختتل��ف اختاف��اً كب��راً عن ظ��روف ع��ام 1914. 
ولك��ن النهاي��ة الكارثي��ة م��ع أف��ول احل��رب الثاني��ة باس��تخدام القناب��ل 
الذري��ة يف الياب��ان، نّب��ه راس��ل إىل أن ش��يئاً جدي��داً دخ��ل املعادل��ة، وألق��ى 
خطب��ة وّجهه��ا إىل جمل��س الل��وردات ع��ام 1945، ح��ّذر فيه��ا أقران��ه م��ن 

تل��ك األخطار.
ع��اش راس��ل راديكالي��اً وليرالي��اً دون مغ��االة، واعت��ر م��ن ب��ني قل��ٍة م��ن 
الفاس��فة الذي��ن عرفوه��م العام��ة، وجس��دوا ال��رتاث الفك��ري ال��ذي مّثلوه، 
وس��اهم يف قضاي��ا خافي��ة م��ن خ��ال نقاش��اته االجتماعي��ة واألخاقي��ة 

والسياس��ية، وخاص��ة يف جمال��ي املنط��ق والفلس��فة واحل��رب والس��ام.

برتراند راسل ... فيلسوفًا للسالم
مسعود بريك

ملف

عان��ت امل��رأة الكردي��ة يف س��وريا م��ا عانت��ه امل��رأة يف عم��وم الش��رق األوس��ط م��ن طم��س للحق��وق 
وتهمي��ش لدوره��ا التارخي��ي يف بن��اء حض��ارة اجملتمع��ات م��ن قب��ل س��لطة الرج��ل املتوالية على 
دف��ة احلك��م ع��ر التاري��خ، إال أن نصي��ب امل��رأة الكردي��ة م��ن الظل��م كان مضاعف��اً، لك��ن أق��ل 
وط��أة م��ن امل��رأة العربي��ة،إذ أنه��ا عان��ت م��ن س��لطتني هدفت��ا بش��كل مباش��ر أو غ��ر مباش��ر، 
إىل إنه��اء دوره��ا يف مجي��ع اجمل��االت، أوهل��ا كان��ت س��لطة الرج��ل يف املن��زل ال��ذي منعه��ا م��ن 
أن تك��ون ش��ريكة حقيقي��ة يف اخت��اذ ق��رار إدارة نفس��ها وإدارة األس��رة، والثاني��ة كان��ت س��لطة 
احملت��ل لوطنه��ا ومؤسس��اتها، وال��يت حرمته��ا م��ن أن تن��ال حريته��ا كام��رأة كردي��ة ذات كيان 

لتك��ون بالنتيج��ة مس��لوبة اإلرادة وحمروم��ة م��ن حقوقه��ا لعق��ود طويل��ة.
بالرغ��م م��ن حال��ة الظل��م املمارس��ة عليه��ا، إال أن آماهل��ا باخل��اص م��ن حال��ة التس��لط املم��ارس 
عليه��ا م��ن قب��ل اجملتم��ع والس��لطة مع��اً، دفعته��ا وب��كل قوة مع ب��دء الث��ورة الس��ورية يف منطقة 
اجلزي��رة، وب��دء احل��راك الش��عيب يف عم��وم س��وريا، إىل كس��ر القوال��ب النمطي��ة املوضوع��ة هل��ا 
قس��راً، لتش��ارك يف احل��راك واملظاه��رات املطالب��ة بالتغي��ر وخباص��ة يف املناط��ق الكردي��ة بنس��بة 
مرتفع��ة، لرتتق��ي يف وق��ت قص��ر إىل مس��توى لع��ب دور الري��ادة يف احل��راك، وتتب��وأ املناص��ب 
اإلداري��ة يف معظ��م اإلدارات واهليئ��ات املتش��كلة حديث��اً، حت��ى وصل��ت نس��بة مش��اركتها إىل 
حن��و )60( %، لتك��ون فاعل��ة يف مؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي بش��كل غ��ر مس��بوق، إميان��اً منها 

بقدرته��ا عل��ى إح��داث التغي��ر.
وحي��ث أنه��ا مل تكت��ِف بالعم��ل اإلداري فحس��ب، انتقل��ت إىل التجرب��ة العس��كرية ال��يت لطامل��ا 
بقي��ت مرتبط��ة بالرج��ل بالنس��بة للمجتمع��ات الش��رقية إىل أم��د قري��ب، كمحاول��ة إلثب��ات 
العك��س مبش��اركتها إىل جان��ب الرج��ل يف مواجه��ة اإلره��اب، وتتص��در كري��ات الصح��ف 
العاملي��ة كحال��ة ن��ادرة يف الش��رق األوس��ط، وكمث��ال عل��ى قدرته��ا عل��ى مح��ل الس��اح، وكذل��ك 
انضمامه��ا للمؤسس��ات األمني��ة املختلف��ة داخ��ل املنطقة. موجهة بذلك رس��الة جملتمعه��ا ولكافة 
دول الع��امل بإمكانيته��ا يف مش��اركة الرج��ل عل��ى كاف��ة األصع��دة، وكس��بيل لتحرره��ا م��ن كل 
القي��ود ال��يت فرض��ت عليه��ا، س��واء االجتماعي��ة أو السياس��ية وحت��ى االقتصادي��ة م��ن احت��كار 
الرج��ل والدول��ة مع��اً، وتتفاع��ل بش��كل أك��ر يف اجملتم��ع، م��ن خ��ال تش��كيل املنظم��ات 

النس��ائية لتجمي��ع قواه��ا وإب��راز دوره��ا التوع��وي يف اجملتم��ع واملس��اهمة بفعالي��ة يف رقّي��ه.
إن النض��ال ال��ذي خاضت��ه امل��رأة خ��ال الس��نني األربع��ة م��ن عم��ر الث��ورة جعلته��ا ختط��و 
خط��وات غ��ر مس��بوقة فتح��ت الس��بل أمامها لتح��دث التغر يف ش��خصيتها ومكانته��ا املهزومة 
قس��را ولتع��ود جب��دارة إىل مكانته��ا الطبيعية لتمتلك ش��خصية ق��ادرة علىالقي��ادة واالنتصار معا، 
وبش��كل خ��اص يف اجمل��ال السياس��ي، إذ أنه��ا كان��ت ُقبي��ل ه��ذا احل��راك مبع��دة ومهمش��ة عن 
كل املتغ��رات السياس��ية وع��ن الق��رار السياس��ي،وكانت مش��اركتها يف احلي��اة السياس��ية غ��ر 
مقبول��ة أحيان��ا ومرفوض��ة يف معظ��م األحي��ان، ليبق��ى العم��ل السياس��ي حك��راً عل��ى الرج��ل، 

لك��ن وم��ع بدء توس��ع اهلام��ش السياس��ي بفعل الث��ورة يف 
املناط��ق الكردي��ة، ب��ادرت بالدخول إىل الوس��ط السياس��ي 
وباالش��رتاك يف احلركات الش��بابية واألحزاب السياس��ية، 
ولرتس��م مام��ح اخلارط��ة السياس��ية لتص��ل إىلقي��ادة ه��ذه 

احل��ركات واألح��زاب ولتش��ارك يف قراره��ا السياس��ي. 
وبالرغ��م م��ن ع��دم التأهي��ل والتدري��ب املناس��بني اللذي��ن 
ق��د يتس��ببا يف وقوعه��ا بالكث��ر م��ن األخط��اء أثن��اء تأدية 
عمله��ا، س��واء اإلداري أو العس��كري، وعل��ى الرغ��م م��ن 
العوائ��ق املتمثل��ة بالع��ادات والتقالي��د البالي��ة، ال��يت 
تدف��ع إىل س��يطرة اجملتم��ع عل��ى امل��رأة، وال��يت تدف��ع 
إىل حتجي��م دوره��ا وإبقاءه��ا رهين��ة املن��زل، إال أن تغ��ر 
حالته��ا م��ن كائ��ن مس��لوب اإلرادة، إىل لع��ب دور الريادة 
يف كاف��ة اجمل��االت، يعت��ر حب��د ذات��ه حال��ة فري��دة 
وجترب��ة جدي��دة بالنس��بة لش��عوب الش��رق األوس��ط، 
وإثب��ات ب��دون أدن��ى ش��ك عل��ى اس��تطاعتها وقدرته��ا 
عل��ى أن تك��ون كمثياته��ا يف الع��امل، تش��ارك يف مجي��ع 
جم��االت احلي��اة وتس��اهم بش��كل فع��ال يف قي��ادة الثورات 
ويف بن��اء حض��ارة حديث��ة حتم��ل بصمته��ا لعق��ود طويلة، 

وتعيده��ا إىل مكانته��ا الطبيعي��ة.
ث��ورة داخ��ل ث��ورة، تس��مية أطلقه��ا الكث��رون مم��ن راقبوا 
ع��ن كث��ب دور ومش��اركة امل��رأة الكردي��ة خ��ال أرب��ع 
س��نوات يف املنطق��ة، ث��ورة عل��ى كل الع��ادات البالي��ة 
ال��يت هّمش��ت دوره��ا يف احلي��اة، ث��ورة على الس��لطة اليت 
حرمته��ا م��ن أبس��ط حقوقه��ا، لتنطل��ق م��ن جدي��د كأمٍّ 
وُمدّرس��ة وأديب��ة وسياس��ية ومقاتلة، متحدي��ًة كل العوائق 
يف س��بيل حترره��ا وإثب��ات أنه��ا اجملتم��ع كل��ه وليس��ت 
نصف��ه، وتثب��ت أن تفاعله��ا م��ع الث��ورة مل يك��ن جم��رد 
تفاع��ل آن��ي، إمن��ا ه��ي ج��زء ال يتج��زأ م��ن ث��ورة داخ��ل 

ث��ورة. 

من مسلوبة اإلرادة إلى دورالريادة
مسّية علي
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شارعشارع

إن التأث��ر املباش��ر للح��روب والنزاع��ات املس��لحة، يظهر من خ��ال دورها 
الفع��ال يف التف��كك األس��ري وتقلي��ص التفاع��ل والتواص��ل االجتماع��ي ب��ني 
خمتل��ف الش��رائح واملس��تويات، فاخللي��ة األس��رية ب��كل أفراده��ا تش��ّكل 
مك��ون اجتماع��ي مه��م وض��روري يه��دف إىل احملافظ��ة عل��ى بق��اء الن��وع 
البش��ري والعم��ل عل��ى تطوي��ره حاض��راً ومس��تقبًا لرفع س��وية اإلنس��ان يف 
كل اجمل��االت الفكري��ة واالجتماعي��ة والنفس��ية والعي��ش يف رض��ا تام ضمن 
جمتم��ع واٍع يتقب��ل االخت��اف وينب��ذ اخل��اف ويؤم��ن بثقاف��ة العي��ش 
املش��رتك. إال أن تداعي��ات الن��زاع املس��لح واحل��رب الدائ��رة يف س��وريا من��ذ 
أكث��ر م��ن أربع��ة أع��وام  ق��د عرقل��ت ه��ذا التط��ور، ووقف��ت س��داً منيع��اً 
أم��ام التط��ور الطبيع��ي للمجتم��ع وألف��راده، فقض��ت احل��رب عل��ى حاض��ر 
اإلنس��ان الس��وري وش��ّلت تفك��ره يف املس��تقبل ويف تعامل��ه م��ع اآلخري��ن 
بإجيابي��ة. وألن احل��رب طال��ت فق��د نش��رت العدي��د م��ن األف��كار الس��لبية 
الغريب��ة والدخيل��ة عل��ى اجملتمع الس��وري، إذ انتش��رت الكراهي��ة والعداء 
والفك��ر الطائف��ي واألناني��ة واألم��راض االجتماعي��ة ب��ني أف��راده، وأصبحن��ا  
نتلم��س تراج��ع احل��س اجلمع��ي وظه��ور األن��ا يف كل أداء. وكث��رة ه��ي 
الفئ��ات املتأث��رة  بالن��زاع املس��لح يف س��وريا، لذل��ك وبع��د أن اس��تمر الن��زاع 
لس��نوات كان ال ب��د م��ن ظه��ور م��ا خيف��ف م��ن وقع��ه عل��ى املواط��ن 
الس��وري كواج��ب إنس��اني أوالً وكحال��ة رد فع��ل عل��ى كل م��ا حيص��ل 
يف الب��اد م��ن خ��راب ودم��ار لإلنس��ان ثاني��اً،  فتدفق��ت املنظم��ات املدني��ة 
واملؤسس��ات االجتماعي��ة واهليئ��ات اإلنس��انية واحلقوقية وتفاعلت بش��كل 
مباش��ر م��ع أبن��اء اجملتم��ع الس��وري، س��اعيًة إىل ختفي��ف وق��ع احل��رب 

عل��ى الس��وريني واحلف��اظ عل��ى كينون��ة اإلنس��ان الس��وري.
إذا م��ا قارن��ا ب��ني الفئ��ات اجملتمعي��ة، س��نجد أن فئ��ة الش��باب ه��ي 
الفئ��ة األكث��ر تض��رراً م��ن الفئ��ات األخ��رى ول��و بنس��ب ضئيل��ة، فالفئ��ة 
العمري��ة م��ن )14 إىل 16( س��نة، نراه��ا وب��كل وض��وح حائ��رة وتائه��ة 
تعان��ي م��ن اجله��ل مبفاهي��م احلي��اة ب��كل أبعاده��ا، وحمروم��ة م��ن ف��رص 

كث��رة، م��ن اللع��ب وممارس��ة اهلواي��ات وم��ن النق��اش واحلري��ة، مبعن��ى 
أن حقوقه��ا ت��كاد ختتف��ي علن��اً. أم��ا الفئ��ات األك��ر فاختلف��ت أدواره��ا 
ب��ني مس��ؤوليات جدي��دة بفك��ر ف��ارغ دون خ��رة ونض��وج، وب��ني الس��ر إىل 
األم��ام ومتابع��ة اخلط��ط والطم��وح. ه��ذا وت��زداد ش��واغر مقاع��د الدراس��ة يف 
امل��دارس واجلامع��ات يف ظ��ل العس��كرة واهلج��رة واالختب��اء ع��ن األع��ني، 
م��ا ق��د ُيقح��م الش��باب يف ن��زاع مس��لح حت��ت مس��ميات خمتلف��ة. لذل��ك 
مي��ر الش��باب حالي��اً م��ن عم��ر )14 إىل 25( مبراح��ل مفصلي��ة هام��ة تؤث��ر 
عل��ى مس��تقبلهم ومس��تقبل الب��اد إذا مل جي��دوا الرعاي��ة الازم��ة اليت تعيد 
إليه��م الطمأنين��ة واالنطاق��ة اجلدي��دة املفعم��ة باألمل واحليوية. فالش��باب 
يف ه��ذا العم��ر )خاص��ة الوافدي��ن(، يف ظ��ل ش��بح الغم��وض ال��ذي يه��دد 
املس��تقبل، يعان��ون م��ن مش��اكل نفس��ية واجتماعي��ة وفكري��ة. فاب��د م��ن 
إع��ادة تأهيله��م ودجمه��م يف اجملتم��ع احملل��ي، والدف��ع به��م إىل النض��وج 
والوع��ي بأنفس��هم وحقوقه��م وواجباته��م املش��بعة مبفاهي��م العيش املش��رتك 
والس��لم األهل��ي، وتدريبه��م عل��ى احل��وار والتواص��ل االجتماع��ي وتقب��ل 
اآلخ��ر مهم��ا كان جنس��ه، وتعليمه��م أهمي��ة القي��م اإلنس��انية واملعتق��دات 
الفكري��ة الصحيح��ة، ليكون��وا قادري��ن عل��ى إعط��اء أحكام صحيح��ة بعيداً 
ع��ن التط��رف والتعص��ب والطائفي��ة وليس��اهموا يف صناع��ة الق��رار مس��تقبًا 
ب��كل حري��ة. إن الس��بب األساس��ي لظه��ور تلك املش��كلة، هو النزاع املس��لح 
ال��ذي ظه��ر يف العدي��د م��ن املناط��ق، وال��ذي أدى ب��دوره  إىل ن��زوح أهله��ا 
إىل مناط��ق أكث��ر ه��دوءاً وأمان��اً مث��ل )اجلزي��رة(، وتراف��ق ه��ذا الن��زوح م��ع 
ع��دة مش��اكل منه��ا: فق��دان الطم��وح واأله��داف بس��بب االنقط��اع الدراس��ي 
وتراج��ع اخلط��ط املس��تقبلية، فق��دان احلم��اس والطاق��ة ملمارس��ة اهلواي��ات 
والش��عور بالتع��ب واخلم��ول م��ا مّه��د الطري��ق لظه��ور مش��اكل نفس��ية ويف 
مقدمته��ا االكتئ��اب املعي��ق للتفك��ر بقضاي��ا أك��ر كالعم��ل يف الش��أن الع��ام  
ويف اجملتم��ع املدن��ي، ظه��ور أدوار ومس��ؤوليات جدي��دة يف م��ا خي��ص 
البح��ث ع��ن ف��رص عم��ل ال تتناس��ب م��ع االختص��اص اجلامع��ي أو امله��ن 

الس��ابقة ال��يت كان��وا ميارس��ونها، وظه��ور أدوار تتطل��ب الثب��ات والق��وة.
وم��ن املش��اكل أيض��اً، ش��عور الوافدي��ن باالغ��رتاب وبضع��ف الش��خصية 
والثق��ة، وش��عورهم بالنظ��رة الدوني��ة ال��يت تص��ل أحيان��اً إىل ح��د الش��فقة 
أو اإلهان��ة، م��ع ع��دم الق��درة عل��ى اخت��اذ ق��رار اجتماع��ي أو سياس��ي 
واالستس��ام لفك��رة اهلج��رة، واخل��وف م��ن اجمله��ول وفق��دان األم��ل يف 
ع��ودة الس��ام، وع��دم الثق��ة مبكونات اجملتمع ومؤسس��اته احمللي��ة املدنية 
منه��ا والسياس��ية، وتش��عب مكون��ات اجملتم��ع يف مم��رات كث��رة، وب��روز 
األن��ا بص��ورة قوي��ة والعج��ز عل��ى توحي��د األف��كار واملش��اعر االجتماعي��ة. 
إضاف��ة إىل ضع��ف العاق��ات االجتماعي��ة واخت��اط املفاهي��م واألف��كار، 
واخل��وف م��ن إقام��ة عاق��ات جدي��دة بس��بب الضغوط��ات واملعتق��دات 
اخلاطئ��ة وع��دم معرف��ة اآلخ��ر، والش��عور بالضي��اع والتش��تت والبح��ث عن 
االس��تقرار يف مش��اريع مكلف��ة لأه��ل )الس��فر وتداعيات��ه(، وارتف��اع مع��دل 
العنوس��ة بس��بب اهلج��رة املتزاي��دة للش��باب، إىل جان��ب تدني مب��دأ الرفاه 
االجتماع��ي، وانتق��ال الش��باب قس��راً م��ن البيئ��ة األم إىل بيئ��ات جدي��دة 

ختتل��ف نوع��اً م��ا يف عاداته��ا وتقاليده��ا. 
ويف ح��ال اس��تمر الواف��دون يف عزلته��م االجتماعي��ة ف��إن الكث��ر م��ن النتائج 
الس��لبية س��تظهر بينه��م ومنه��ا: انغاقه��م على أنفس��هم مب��ا حيملونه من 
أف��كار ق��د تك��ون خاطئ��ة ع��ن اجملتم��ع احملل��ي، وح��دوث انقس��امات 
وتكت��ات داخ��ل اجملتم��ع بعضه��ا متط��رف طائفي��اً ومذهبي��اً وقومي��اً، 
وبعضه��ا اآلخ��ر يس��عى خلل��ق ج��و م��ن التوت��ر الع��ام، وظه��ور فئ��ات 
حت��اول االس��تفادة م��ن الن��زاع القائ��م خلدم��ة مصاحله��ا ومص��احل جه��ات 
تق��وم بتمويله��ا، إضاف��ة إىل ب��زوغ جي��ل أّم��ي ثقافي��اً وفكري��اً، وغي��اب 
املب��ادرات اإلجيابي��ة يف خل��ق ف��رص التع��اون االجتماع��ي والسياس��ي حلل 
أزم��ة الب��اد، وغي��اب التفاع��ل االجتماع��ي ونب��ذ اآلخ��ر ورف��ض أف��كار 
العي��ش املش��رتك ومع��اداة أف��كار العدال��ة االجتماعي��ة وظه��ور االس��تغال. 
يض��اف إىل كل ذل��ك، تزاي��د هج��رة الش��باب ال��يت تضع��ف بني��ة 

اجملتم��ع، وخيل��ق جي��اً مغرتب��اً مه��زوز االنتم��اء، ويف ح��ال مل يس��تطع 
الش��باب الواف��د م��ن إجي��اد م��ن حيتضن��ه ويهت��م ألم��ره يف بيئ��ة الوف��ود 
اجلدي��دة، فإن��ه ق��د يلج��أ إىل وس��ائل تن��درج حت��ت مس��مى اجلرمي��ة أو 

االنتق��ام واإلره��اب. 
)ف.ع( م��ن س��كان حمافظ��ة مح��ص، تق��ول: »إن اجملتم��ع احملل��ي ق��دم 
لن��ا يف بداي��ة األزم��ة الكث��ر م��ن املس��اعدة، واحتضنن��ا بكل رحاب��ة صدر، 
ولك��ن فيم��ا بع��د الحظنا ع��دم تقبله��م لعاداتنا كاحلج��اب وع��دم اختاطنا 

بالرج��ال والنظ��ر إلين��ا نظ��رة دونية«.
وم��ن مح��ص أيض��ا قال��ت )ع، ع(: »اجملتم��ع احملل��ي يتمي��ز بتكت��ات 
وبنزع��ة عنصري��ة وغ��ر مهي��أ إلقام��ة عاق��ات معن��ا كوافدي��ن، ويتهمن��ا 
بأنن��ا الس��بب يف إش��عال الن��زاع املس��لح عل��ى الرغ��م م��ن إن قدومن��ا إىل 
القامش��لي ق��د نّش��ط احل��راك االقتص��ادي م��ن خ��ال عملي��ة البيع والش��راء 

وافتت��اح ورش��ات ومعام��ل مل تك��ن موج��ودة س��ابقاً«.
أم��ا )خ، ع( م��ن حمافظ��ة ديرال��زور فقال��ت: »اتهمن��ا م��راراً بأنن��ا الس��بب 
يف غ��اء املعيش��ة وارتف��اع األس��عار«. بينم��ا يوض��ح رام��ي م��ن ديرال��زور: 
»إن��ه ي��ود إقام��ة العاق��ات م��ع الش��باب م��ن جيل��ه م��ن أبناء املنطق��ة لكنه 
خيش��ى م��ن ع��دم قب��ول اآلخ��ر ل��ه«، يف ح��ني ت��رى )ن، ح( من القامش��لي 
أنه��ا »ال تس��تطيع إقام��ة العاق��ات م��ع الوافدي��ن من احملافظ��ات األخرى 

ألنه��م خمتلف��ني يف كل ش��يء«. 
إن املس��ببات والنتائ��ج الس��ابقة تتطل��ب العم��ل جبدي��ة عل��ى موض��وع دمج 
الوافدي��ن م��ع اجملتم��ع احملل��ي ونش��ر ثقاف��ة التس��امح وتقب��ل اآلخ��ر 
والعي��ش املش��رتك، وذل��ك م��ن خ��ال ورش��ات عم��ل وأنش��طة نظري��ة 
وعملي��ة، وإقام��ة احملاض��رات التوعوي��ة  والن��دوات ال��يت تلق��ي الض��وء 
عل��ى مفاهي��م اجملتم��ع املدن��ي واح��رتام احلري��ات، وإقام��ة الش��بكات 
التفاعلي��ة احليوي��ة ب��ني الطرف��ني للتق��ارب ب��ني األف��كار والقض��اء عل��ى 

العزل��ة االجتماعي��ة.

أهمية دمج الوافدين للحفاظ على بنية المجتمع المحلي
زينب زبيدي
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إطاللةجدرانإطاللة

يرتب��ط تعري��ف وحتدي��د مفه��وم وأبعاد احل��ق يف احلياة اخلاص��ة أو احلق 
يف اخلصوصي��ة، إىل ح��د بعي��د بالتقالي��د والثقاف��ة والقي��م الدينية الس��ائدة 
والنظ��ام السياس��ي يف كل جمتم��ع، وإن كان��ت أغل��ب التش��ريعات ختل��و 
م��ن إي��راد تعري��ف للح��ق يف اخلصوصي��ة، فإنه��ا وضع��ت نصوص��اً تكفل 
محاي��ة ه��ذا احل��ق وص��ور االعت��داء علي��ِه، أم��ا الفق��ه القانون��ي والقضائي 
فق��د أوج��د تعريف��ات متع��ددة تتمح��ور ح��ول أن اخلصوصي��ة ه��ي؛ أن 
ي��رتك الش��خص ليك��ون وحي��داً، أو أن��ه ح��ق األف��راد يف احلماي��ة م��ن 
التدخ��ل يف ش��ؤونهم وش��ؤون عائاته��م بوس��ائل مادي��ة مباش��رة أو ع��ن 

طري��ق نش��ر املعلوم��ات عنه��م.
ومحاي��ة احل��ق يف احلي��اة اخلاص��ة ه��ي مس��ألة نس��بية بالض��رورة، تتأث��ر 
بظ��روف الزم��ان وامل��كان ال��ذي يعي��ش في��ه اإلنس��ان، والقاض��ي ه��و الذي 
حي��دد مفهومه��ا، وال ميك��ن أن تك��ون مطلق��ة، إذ أن للس��لطات العام��ة 
املختص��ة أن تطل��ب املعلوم��ات املتعلق��ة باحلي��اة اخلاص��ة للف��رد عل��ى أن 
تقتص��ر عل��ى م��ا ه��و ض��روري حرص��اً عل��ى مص��احل اجملتم��ع، وحت��ى 
يف ه��ذه احلال��ة جي��ب أن حي��دد التش��ريع ذو الصل��ة بالتفصي��ل الظ��روف 
احمل��ددة ال��يت جي��وز الس��ماح فيه��ا به��ذا التدخ��ل، وأي ق��رار باللج��وء 
إىل ه��ذا التدخ��ل املس��موح ب��ه جي��ب أن تتخ��ذه الس��لطة ال��يت يس��ميها 

القان��ون وحده��ا دون س��واها، وعل��ى أس��اس كل حال��ة عل��ى ح��دة.
نطاق الحماية وأنواعها

اخلصوصي��ة اجلس��دية: وتتعل��ق باحلماي��ة اجلس��دية لأف��راد – ذات 
الش��خص – م��ن خ��ال من��ع االعت��داء على حرم��ة ش��خصيته أو ذاتيته، 
ويتضم��ن ذل��ك ع��دم ج��واز التفتيش الش��خصي والبدن��ي إال لدواعي معينة 
ين��ص عليه��ا القان��ون مث��ل حال��ة الرض��اء بالتفتي��ش، وحال��ة التلب��س 
باجلرمي��ة، وتفتي��ش الش��خص تبع��اً لتفتي��ش املس��كن، عل��ى أن يت��م 

التفتي��ش ضم��ن تداب��ر فعال��ة وبأس��لوب يتف��ق م��ع كرام��ة الش��خص. كم��ا 
يش��مل مفه��وم اخلصوصي��ة اجلس��دية احلي��اة العاطفي��ة والعائلي��ة واحلال��ة 
الصحي��ة للش��خص واآلراء السياس��ية واملعتق��دات الديني��ة، وكذل��ك احلق يف 

االس��م ومحاي��ة الش��رف والس��معة الش��خصيني.
وحبس��بان أن احل��ق يف اخلصوصي��ة مرتب��ط إىل ح��د بعي��د بالتقالي��د والثقاف��ة 
والقي��م الديني��ة الس��ائدة والنظ��ام السياس��ي يف كل جمتم��ع، فهن��اك مواضيع 
تب��دو ش��ائكة وم��ن ذل��ك قضي��ة ال��زواج املدن��ي واملثلي��ة اجلنس��ية، وكذل��ك 
احل��ق يف حري��ة العقي��دة وتغي��ر الدي��ن. فعل��ى س��بيل املث��ال ينص الدس��تور 
الس��وري عل��ى أن حري��ة االعتق��اد مصون��ة وحت��رتم الدول��ة مجي��ع األدي��ان، 
وأن الدول��ة تكف��ل حري��ة القي��ام جبمي��ع الش��عائر الديني��ة عل��ى أن ال خي��ل 
ذل��ك بالنظ��ام الع��ام. وبالرغ��م م��ن وض��وح الن��ص جله��ة حرية االعتق��اد، إال 
إن ه��ذه امل��ادة معطل��ة عل��ى أرض الواق��ع، حي��ث ال يس��تطيع الف��رد تغ��ر 
دين��ه إىل دي��ن آخ��ر إال يف اجت��اه واح��د، أي باجت��اه الدي��ن اإلس��امي فقط، 
وال يس��مح للمس��لم أن يغ��ر إىل دي��ن آخ��ر، خاف��اً مل��ا ورد يف الق��رآن م��ن 

نص��وص تؤك��د عل��ى حري��ة املعتق��د والتفك��ر.
محاي��ة االتص��االت: تتمث��ل حب��ق األف��راد يف س��رية وخصوصية املراس��ات 
اهلاتفي��ة والريدي��ة والري��د االلكرتون��ي قانون��اً ويف الواق��ع. فعل��ى س��بيل 
املث��ال ينبغ��ي أن تس��لم املراس��ات إىل املرس��ل إلي��ه دون مصادرتها أو فتحها 
أو قراءته��ا، وينبغ��ي حظ��ر الرقاب��ة، بالوس��ائل اإللكرتوني��ة أو بغره��ا على 
الس��واء، وحظ��ر اع��رتاض االتص��االت اهلاتفي��ة والرقي��ة وغرها من أش��كال 

االتص��االت، والتنص��ت عل��ى احملادثات وتس��جيلها.
اخلصوصي��ة املكاني��ة: يتجس��د فيه��ا املعن��ى املكان��ي للح��ق يف احلي��اة 
اخلاص��ة، ويرتب��ط ه��ذا املعن��ى م��ن الناحي��ة التارخيي��ة والعملي��ة والقانوني��ة 
بامللكي��ة، ويع��د املس��كن املث��ال األكث��ر دالل��ة عل��ى تل��ك الص��ورة. واملقص��ود 

باملس��كن، امل��كان ال��ذي يقي��م في��ه الش��خص أو ي��زاول فيه نش��اطه املعتاد، 
وتش��مل حرم��ة املس��كن كل م��كان مس��ّور أو حم��اط ب��أي حاج��ز أو مع��د 
الس��تعماله كم��أوى، ويف احل��االت ال��يت يس��مح فيه��ا القان��ون بتفي��ش 
املس��كن جي��ب أن يقتص��ر التفتي��ش عل��ى البح��ث ع��ن األدل��ة الازم��ة، 

وينبغ��ي أال يس��مح ب��أن يص��ل إىل ح��د املضايق��ة.
خصوصي��ة املعلوم��ات: تش��مل محاي��ة املعلوم��ات واألس��رار اخلاص��ة 
بالش��خص، فاملعلوم��ات ذات الطاب��ع الش��خصي خاص��ة بصاحب الش��أن، 
وه��و ح��ر يف إع��ام اآلخري��ن به��ا أو كتمانه��ا وفق��اً مل��ا ي��راه، وللف��رد و 

األف��راد احل��ق يف ع��دم إط��اع الغ��ر عل��ى املعلوم��ات اخلاص��ة به��م واملثبتة 
يف أجه��زة الكمبيوت��ر واالنرتن��ت. وبه��ذا الص��دد جي��ب أن ينظ��م القان��ون 
عملي��ات مج��ع وحف��ظ املعلوم��ات الش��خصية ال��يت جتريه��ا الس��لطات 
العام��ة أو األف��راد العادي��ني أو اهليئ��ات اخلاص��ة. ويتع��ني اخت��اذ تداب��ر 
فعال��ة لكفال��ة ع��دم وق��وع املعلوم��ات املتعلق��ة باحلي��اة اخلاص��ة للش��خص 
يف أي��دي األش��خاص الذي��ن ال جيي��ز هل��م القان��ون احلص��ول عليه��ا أو 
جتهيزه��ا أو اس��تخدامها.  ونظ��راً إىل أهمي��ة احل��ق يف احلي��اة اخلاص��ة 
وارتباط��ه الوثي��ق بباق��ي جوان��ب حق��وق اإلنس��ان، وإىل جان��ب ما تتضمنه 
تش��ريعات ال��دول املختلف��ة م��ن أح��كام متعلق��ة باحلي��اة اخلاص��ة وتداب��ر 
محايته��ا، ف��إن القان��ون الدول��ي ب��دوره تضم��ن إش��ارات واضح��ة ح��ول 
حرم��ة احلي��اة اخلاص��ة وض��رورات محايته��ا. فاإلع��ان العامل��ي حلق��وق 
اإلنس��ان ين��ص يف امل��ادة 12 من��ه عل��ى أن��ه )ال جي��وز تعرض أح��د لتدخل 
تعس��في يف حيات��ه اخلاص��ة أو ش��ؤون أس��رته أو مس��كنه أو مراس��اته، 
ول��كل ش��خص احل��ق يف أن حيمي��ه القان��ون م��ن مث��ل ذل��ك التدخ��ل(. 
وب��دوره يش��دد العه��د الدول��ي اخل��اص باحلق��وق املدني��ة والسياس��ية عل��ى 
محاي��ة ه��ذا احل��ق، حي��ث تن��ص امل��ادة 17 م��ن العه��د حت��ت عن��وان 
»احل��ق يف حرم��ة احلي��اة اخلاص��ة« أن��ه )ال جي��وز تعري��ض أي ش��خص 
عل��ى حن��و تعس��في أو غ��ر قانون��ي لتدخ��ل يف خصوصيات��ه، أو ش��ؤون 
أس��رته أو بيت��ه أو مراس��اته، وم��ن ح��ق كل ش��خص أن حيمي��ه القان��ون 

م��ن مث��ل ذل��ك التدخ��ل(.
ومبوج��ب م��ا س��بق، ف��إن ل��كل ش��خص احل��ق يف ع��دم التع��رض عل��ى 
حن��و تعس��في أو غ��ر مش��روع يف خصوصيات��ه أو ش��ؤون أس��رته أو بيت��ه 
أو مراس��اته، وال ألي مح��ات ال قانوني��ة مت��س بش��رفه أو مسعت��ه، يف 
مواجه��ة أي ط��رف، أكان��ت س��لطات الدول��ة أم أش��خاص طبيعي��ني أو 
قانوني��ني، وعل��ى ال��دول تبع��اً اللتزاماته��ا املنبثق��ة م��ن ه��ذا العه��د اعتم��اد 
تداب��ر تش��ريعية وغره��ا م��ن التداب��ر الازم��ة لتقن��ني احل��ق يف احلي��اة 
اخلاص��ة وم��ن ث��م تداب��ر احلماي��ة والتبع��ات القانوني��ة املرتتب��ة عل��ى أي 

تدخ��ل أو اعت��داء.
بالع��ودة إىل نص��وص العه��د الدول��ي اخل��اص باحلق��وق املدني��ة والسياس��ية 
يش��مل اح��رتام احل��ق يف احلي��اة اخلاص��ة، احلماي��ة م��ن التدخل التعس��في 
وغ��ر املش��روع مع��اً، واملقص��ود مبصطل��ح »غ��ر مش��روع«، أن��ه ال ميك��ن 
ح��دوث أي تدخ��ل إال يف احل��االت ال��يت ين��ص عليه��ا القان��ون. وال جي��وز 
أن حي��دث التدخ��ل ال��ذي ت��أذن ب��ه ال��دول إال على أس��اس القان��ون، الذي 
جي��ب ه��و نفس��ه أن يك��ون متفق��اً م��ع أح��كام العه��د ومرامي��ه وأهداف��ه. 
أم��ا عب��ارة »التدخ��ل التعس��في«، فتع��ي ضم��ان أن يك��ون التدخ��ل نفس��ه 
ال��ذي يس��مح ب��ه القان��ون موافق��اً ألح��كام ما تضمن��ه العهد الدول��ي اخلاص 
باحلق��وق املدني��ة والسياس��ية ومرامي��ه وأهداف��ه، وأن يك��ون يف مجي��ع 
احل��االت معق��والً بالنس��بة للظ��روف املعين��ة ال��يت حيدث فيها، ويس��تتبع 
ذل��ك بالض��رورة توف��ر وحتدي��د معلوم��ات ع��ن الس��لطات واألجه��زة املنش��أة 
يف إط��ار النظ��ام القانون��ي وال��يت هل��ا صاحي��ة اإلذن بالتدخ��ل املس��موح به 
يف القان��ون، ومعرف��ة األس��لوب ال��ذي ميك��ن ب��ه لأش��خاص املعني��ني أن 
يش��تكوا م��ن ح��دوث انته��اك ومعرف��ة األجه��زة ال��يت ميك��ن أن يت��م ذل��ك 

ع��ن طريقه��ا.
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تش��هد األس��واق يف مناط��ق اجلزي��رة صراع��ات ال تنته��ي ب��ني املواطن��ني 
والتج��ار وأصح��اب املطاع��م، تب��دأ م��ن التاع��ب باألس��عار، وتنته��ي 
بالتاع��ب مبص��ر الن��اس وصحته��م، وذل��ك ببيعهم م��واد غذائي��ة منتهية 

الصاحي��ة أو فاس��دة، به��دف حتقي��ق األرب��اح.
س��ادت الفوض��ى األس��واق يف حمافظ��ة احلس��كة بس��بب غي��اب الرقاب��ة 
وجل��ان محاي��ة املس��تهلك، م��ا أدى إىل انتش��ار م��واد منتهي��ة الصاحي��ة 
يف املتاج��ر، وبيعه��ا للمواطن��ني، األم��ر ال��ذي يع��ّرض حياته��م للخط��ر 
دون أن تتحم��ل أي جه��ة مس��ؤولية م��ا حي��دث م��ن تاع��ب وغ��ش، ويف 
أحس��ن األح��وال توج��ه اتهام��ات متبادل��ة ح��ول م��ن يتحم��ل املس��ؤولية. 
وق��د تك��ون حادث��ة مدين��ة احلس��كة قب��ل بضع��ة أش��هر، منوذج��اً يعك��س 
الواق��ع، إذ أصي��ب أربع��ون ش��خصاً بتس��مم يف أح��د املطاع��م الس��ياحية، 
بس��بب الوجب��ات الفاس��دة، ال��يت أدت إىل تس��مم مجاع��ي، وخلق��ت ردود 
أفع��ال يف املدين��ة وعل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، اس��تنكاراً ملا وصلت 
إلي��ه احل��ال، ج��راء غي��اب الرقاب��ة عل��ى املنش��آت الس��ياحية واملطاع��م.

انته��ت حادث��ة التس��مم اجلماع��ي يف احلس��كة، بتب��ادل التهم ب��ني مديرية 
الس��ياحة ومديري��ة التج��ارة الداخلي��ة ومحاي��ة املس��تهلك يف احلس��كة، 
ح��ول اجله��ة املس��ؤولة، دون اخت��اذ أي إج��راء يذك��ر. ومل تتوق��ف حاالت 
التس��مم عن��د ه��ذا احل��ادث، ب��ل أنه��ا تك��ررت ب��ني ف��رتة وأخ��رى. حيث 
أك��د قس��م اإلس��عاف يف اهليئ��ة العام��ة ملش��فى القامش��لي الوط��ي مؤخ��راً، 
اس��تقبال 14 حال��ة تس��مم، ناجت��ة ع��ن تن��اول حلوم ف��روج جمم��دة أغلبها 

مهّرب��ة م��ن تركيا.
حال��ة الفوض��ى املتفش��ية يف األس��واق، ال تقتص��ر عل��ى حمافظ��ة دون 
أخ��رى، ب��ل تش��مل كل احملافظ��ات الس��ورية إىل درج��ة حتول��ت فيه��ا 
إىل ظاه��رة خ��ال األزم��ة املس��تمرة من��ذ مخ��س س��نوات، ويتس��ع نطاقه��ا 
وي��زداد حجمه��ا عام��اً بع��د آخ��ر، وم��ع النظ��ر يف ع��دد الدع��اوى القضائية 

سنكتش��ف حج��م الكارث��ة.
كش��فت إحصائي��ات قضائي��ة أن ع��دد الدع��اوى املنظ��ورة أم��ام احملاك��م 
التمويني��ة يف س��وريا بلغ��ت 25 أل��ف دع��وى خ��ال الع��ام احلال��ي، 
مقارن��ة بالع��ام املاض��ي، وال��ذي س��جلت في��ه 30 أل��ف دع��وى متويني��ة. 
تظه��ر ح��االت التس��مم ه��ذه نتيج��ة تن��اول األطعم��ة يف املطاع��م ال��يت ال 
ختض��ع للمعاي��ر الصحي��ة وال تلت��زم بإج��راءات الس��امة العام��ة، املتمثلة 
يف وج��ود ذبائ��ح مذبوح��ة خ��ارج املس��لخ البل��دي، وامل��واد الغذائي��ة 

املوج��ودة يف مطب��خ املطاع��م، م��ن حي��ث صاحي��ة ه��ذه امل��واد لاس��تهاك 
البش��ري، وتقدي��م مأك��والت غذائي��ة منتهي��ة الصاحي��ة وفاس��دة، إضاف��ًة 
للتأك��د م��ن وج��ود البيان��ات، وس��امة اللح��م يف ح��ال وج��وده، وس��امة 
الزي��وت املس��تخدمة يف القل��ي، وامل��واد الغذائي��ة منتهي��ة الصاحي��ة، اليت 

تب��اع يف املتاج��ر الصغ��رة.
بالع��ودة اىل انتش��ار األغذي��ة الفاس��دة، يف منطق��ة اجلزي��رة، أك��دت  جلن��ة 
الرقاب��ة والتفتي��ش التابع��ة هليئ��ة التموي��ن يف مقاطع��ة اجلزي��رة، مصادرتها 
لكمي��ة م��ن امل��واد اإلغاثي��ة والغذائية منتهي��ة الصاحية يف مدينة قامش��لو، 
وذل��ك بع��د ب��اغ م��ن أح��د املواطن��ني، ع��ن وجود م��واد منتهي��ة الصاحية 
يف أح��د املتاج��ر. كم��ا أتلف��ت ش��عبة التموي��ن يف س��ري كاني��ه والتابع��ة 
ملقاطع��ة اجلزي��رة، كمي��ة م��ن امل��واد الغذائي��ة أثن��اء جولته��ا يف أس��واق 
املدني��ة. غ��ر أن هئي��ة التموي��ن، مل تتخ��ذ أي إج��راءات رادع��ة حب��ق 
املخالف��ني، واكتف��ت بكتاب��ة تعه��د خط��ي، على أصح��اب املتاج��ر، بعدم 

بي��ع ه��ذه امل��واد م��رة أخ��رى.
ي��رى العدي��د م��ن س��كان منطق��ة اجلزي��رة، يف اكتف��اء جلن��ة الرقاب��ة 
والتفتي��ش بالتعه��د م��ن قب��ل أصح��اب  املتاج��ر، إج��راًء غ��ر كاٍف وغ��ر 
رادع، م��ا ق��د يس��هم يف انتش��ار الظاه��رة بش��كل أك��ر، بس��بب التس��اهل 
وع��دم التش��ديد يف العقوب��ات. غ��ر أن اإلداري  يف هيئ��ة التموي��ن التابع��ة 
ل��إلدارة الذاتي��ة الدميقراطي��ة يف مقاطع��ة اجلزي��رة، واص��ل أس��عد، ق��ال 
جملل��ة ش��ار: »إن إجراءاتن��ا حب��ق املخالف��ني تش��مل )الغرام��ة املالي��ة، 
إغ��اق احمل��ل التج��اري، ون��ادراً م��ا تص��ل إىل الس��جن(، نظ��راً ألنن��ا مل 
نص��ادف عملي��ات غ��ش أو عملي��ات فس��اد منظم��ة، وأغل��ب املخالف��ات 
املس��جلة تأت��ي ع��ن ع��دم دراي��ة أو جه��ل أو نس��يان، وال س��يما م��ا يتعل��ق 

بتاري��خ الصاحي��ة«.
إال أن هن��اك بع��ض اجلوان��ب ال��يت ال ميك��ن حص��ر أضراره��ا، ألنه��ا ال 
ختض��ع للمراقب��ة بش��كل كايف، أو ألن األم��ر أصب��ح م��ن الع��ادات الدارج��ة 
وال أح��د يك��رتث مل��دى خطورته��ا، وتتمث��ل يف زي��وت القل��ي املس��تخدمة 
لف��رتات طويل��ة، فتصب��ح ثقيل��ة ومتس��ي رائحته��ا حمروق��ة، إضاف��ة إىل 
اس��تخدام أكي��اس النايل��ون الس��وداء يف نق��ل امل��واد الغذائي��ة املفتوح��ة أو 
األطعم��ة م��ن قب��ل أصح��اب حم��ات الف��روج والقصاب��ني وغره��ا. وملعرفة 
املخاط��ر الصحي��ة املرتتب��ة عل��ى اس��تخدام زي��وت القل��ي املس��تخدمة ملرات 
عدي��دة، ق��ال الدكت��ور روان حس��ن مت��و أخصائ��ي تغذي��ة جملل��ة ش��ار: 

»بش��كل ع��ام، ت��ؤدي زي��ادة نس��بة الدس��م املهدرج��ة وزي��ادة نس��بة تك��رار 
الزي��ت، إىل ارتف��اع LDL )وه��و ن��وع م��ن الكوليس��رتول الض��ار بالقل��ب(، 
واخنف��اض LDH )الدس��م مرتف��ع الكثاف��ة وه��و مفي��د للقل��ب(، وارتف��اع 
الش��حوم الثاثي��ة، م��ا ي��ؤدي إىل التصل��ب واحل��وادث القلبي��ة وزي��ادة 
مقاوم��ة األنس��ولني وظه��ور أبك��ر ل��داء الس��كري الصري��ح وارتف��اع الضغ��ط 
الش��رياني، إىل جان��ب خطورته��ا عل��ى الدم��اغ واألعص��اب واضط��راب 

الفاعلي��ة الكهربائي��ة«.
أم��ا فيم��ا يتعل��ق باس��تخدام أكي��اس النايل��ون الس��وداء وال��يت تصّن��ع م��ن 
نفاي��ات الباس��تيك يف نق��ل امل��واد الغذائية واللح��وم والزيون املس��تخدمة يف 
املطاع��م، يوض��ح أس��عد، اإلداري يف هيئ��ة التموي��ن، »حن��ن راق��ب م��دى 
الت��زام أصح��اب املتاج��ر واملطاع��م باألنظم��ة املتبع��ة يف هذا اجمل��ال، وذلك 
بوض��ع اللح��وم والف��روج يف أكي��اس باس��تيكية ش��فافة وم��ن ث��م توض��ع يف 
أكي��اس س��وداء، كم��ا نراق��ب الزي��وت املس��تخدمة يف املطاع��م، وعندم��ا 
نضب��ط زيت��اً ثقي��اً وتف��وح من��ه رائحة احل��رق، خنال��ف املطع��م«، مضيفاً، 
»س��جلنا من��ذ بداي��ة الع��ام اجل��اري حن��و 300 خمالف��ة يف مدين��ة قامش��لو 

لوحدها«.
وع��ن كيفي��ة حتدي��د الغرام��ة املالي��ة عل��ى املنتج��ات الفاس��دة أو منتهي��ة 
الصاحي��ة يق��ول أس��عد: »يت��م ذل��ك م��ن خ��ال ف��رض غرام��ة مالي��ة 
بضع��ف س��عر املنت��ج، إىل جان��ب غرام��ات ثابت��ة مث��ل خمالف��ة الف��رن 
مببل��غ 25 أل��ف ل��رة عل��ى كل كي��س يبيع��ه«، وأش��ار إىل »وج��ود نظ��ام 
داخل��ي وجمموع��ة قوان��ني لتنظي��م العم��ل وأن��واع املخالف��ات والعقوب��ات 

املرتتب��ة عليه��ا، يطل��ع عليه��ا التج��ار والباع��ة«.
حاول��ت جمل��ة ش��ار خلط��ورة ه��ذه الظاه��رة عل��ى الس��امة والصح��ة 
العام��ة، تس��ليط الض��وء عل��ى بع��ض جوانبه��ا م��ن وجه��ة نظ��ر األهال��ي، 
باس��تطاع آرائه��م ح��ول تفش��ي الظاه��رة يف أس��واق م��دن احلس��كة، وكفاءة 

اإلج��راءات املتبع��ة م��ن قب��ل اجله��ات املعني��ة. 
خورش��يد يوس��ف، م��ن س��كان مدين��ة قامش��لو، يق��ول: »مّث��ة إهم��ال كبر 
يف اجمل��ال الصح��ي، وص��ل إىل درج��ة ال ميك��ن أن يث��ق فيه��ا امل��رء بش��يء 

م��ن امل��واد الغذائي��ة املوج��ودة يف س��وق املدين��ة وخاص��ة اللحوم«.
ويتاب��ع يوس��ف ال��ذي يعم��ل يف حم��ل قري��ب م��ن س��وق اخلض��رة: »هن��ا 
ترم��ى كل النفاي��ات، ابت��داًء م��ن اخلض��رة ولي��س انته��اًء بالس��مك، وألن��ي 
قري��ب م��ن مرك��ز اللح��وم، أرى كي��ف تنق��ل حل��وم احليوان��ات املذبوج��ة 

بالش��احنات الصغ��رة بش��كل مكش��وف، إضاف��ة إىل حلوم الدج��اج اجملمد 
املكش��وف يف ه��ذا اجل��و احل��ار«، ويضي��ف ضاح��كاً: »يب��دو أني س��أموت 

قريبًا«.
كث��رة ح��وادث التس��مم ج��راء تن��اول األطعم��ة يف املطاع��م أو امل��واد الغذائي��ة 
منتهي��ة الصاحي��ة ال��يت تتلقفه��ا أمس��اع الن��اس، دفع��ت بالعدي��د منه��م 
إىل التأك��د م��ن س��امة املنتج��ات قب��ل اس��تخدامها، عص��ام يوس��ف أح��د 
النازح��ني يف مدين��ة القامش��لي ق��ال: »أرى أّن م��ن واج��ب اإلدارة الذاتي��ة 
مراقب��ة الس��وق، وخاص��ة األغذي��ة، وأعتق��د أنهم يفعل��ون ذل��ك، لكن كثرة 
احل��وادث ال��يت نس��معها ع��ن األغذي��ة الفاس��دة تدعنا نش��ك يف كل ش��يء، 

فأن��ا مث��اً أتفق��د أي غ��رض أش��رتيه وأنظ��ر إىل تاري��خ صاحيت��ه«.
مس��عود حس��ن، صاح��ب حمل لبي��ع االكسس��وارات يف  مدينة القامش��لي، 
حيت��ك باألس��واق بش��كل يوم��ي حبك��م عمل��ه، ويع��رف م��ا حي��دث م��ن 
مش��اكل، ي��روي جملل��ة ش��ار م��ا ح��دث قب��ل ف��رتة يف أح��د حم��ات بي��ع 
املناقي��ش واللحم��ة وال��ذي أغل��ق م��ن قبل جلن��ة الرقاب��ة والتفتي��ش التابعة 
هليئ��ة التموي��ن يف مقاطع��ة اجلزي��رة، نظ��راً لع��دم مراعاته املعاي��ر الصحية 
بش��كل جي��د، »أظ��ن أنه��م تلق��وا ش��كاوى بوج��ود ح��االت تس��مم، لذل��ك 

أغلقوه«.
يش��رح أح��د اإلداري��ني يف هيئة التموين التابع��ة لإلدارة الذاتي��ة الدميقراطية 
يف مقاطع��ة اجلزي��رة، آلي��ة اجل��والت التفتيش��ية وعم��ل اهليئ��ة يف مراقب��ة 
األس��واق بالق��ول: »خن��رج إىل األس��واق يف ث��اث ج��والت تفتيش��ية يف 
الي��وم، مب��ا فيه��ا م��ن حم��ال خاص��ة بامل��واد الغذائي��ة والتمويني��ة واللح��وم 
واألف��ران واأللبس��ة، ويق��وم موظف��و اهليئ��ة بإج��راء فحوص��ات للمنتج��ات 
املعروض��ة يف الس��وق، وخمالف��ة احمل��ال والتج��ار الذي��ن يبيع��ون بضائ��ع 
منتهي��ة الصاحي��ة، أم��ا امل��واد اليومي��ة كاللح��وم واخلض��روات فتؤخ��ذ 
عين��ات إىل املخ��ر إلج��راء التحالي��ل الازم��ة للتأك��د م��ن صاحيته��ا يف 

ح��ال الش��ك ببضاع��ة م��ا«.
عل��ى الرغ��م م��ن تعدد اجله��ات الرقابية على األس��واق يف منطق��ة اجلزيرة، 
ال ت��زال ح��االت التس��مم منتش��رة، ج��راء تن��اول األطعم��ة الفاس��دة وامل��واد 
الغذائي��ة منتهي��ة الصاحي��ة، وال��يت الت��زال جت��د طريقه��ا إىل العدي��د م��ن 
املتاج��ر واحمل��ال التجاري��ة، دون أن تثم��ر جه��ود الرقاب��ة يف احل��د م��ن 

انتش��ارها بش��كل فع��ال حت��ى اآلن. 

انتشار مواد منتهية الصالحية في أسواق الجزيرة رغم تعدد الجهات الرقابية
كمال أوسكان
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جدران جدران

من بني قصائد احلّب تلك
وأزهار البنفسج اليت ُسحقت يف 

القصف
كنَّ��ا حباج��ٍة إىل قصي��دٍة ترك��ُب 

ال��زَّورق
لتمض��ي م��ن املدين��ة املقصوف��ة إىل 

الضفَّ��ة
وتأت��ي باملهاجري��ن م��ع م��اءاٍت 

بيض��اء إىل البي��ت.
يف غروٍب أبديٍّ

كانت البنفسجاُت امليتة
تلمُع بني أيدينا..

كان الن��اُس ق��د مض��وا إىل الضف��ة 
األخ��رى للنه��ر

واحلقُل كان شاهدًا
كيف كنَّا عاطلني عن العمل

يف أيَّام احلرب.
شكُل قاماتنا على اجلدار

س��رعان م��ا كان ميَّح��ي يف ظ��لِّ 
القص��ف.

كنَّا جالسني
عندما دخلت القذيفة

 صبورًة ومتواضعة
من النَّافذة
إىل املقهى.

*الرد*
يف زاوية الغرفة

كان الرُد مقرفصاً،
عيونن��ا تش��حُب يف ب��رودة ه��ذه 

الغرف��ة،
ومع كّل صدمة برٍد

ن��زداُد رغب��ًة يف البق��اء عل��ى قي��د 
احلي��اة.

لو فتحنا النافذة على الشارع
لكان ذلك بداية تعاستنا.

شيئاً فشيئاً 

كنَّا نغدو شبيهني بفواكه الشتاء
ويف بعض األحيان

كنَّا ننادي بعضنا بأمساء تلك الفاكهة،
كنَّا نريُد ناراً دافئة.

النُّ��ور ال��ذي كان يس��طع ع��ر الناف��ذة إىل 
الغرف��ة

كان مينحنا الدفء أحياناً،
هذا النُّور كان كافياً ألجل عمرنا الضئيل

وه��و وح��ده ال��ذي كان يس��تطيع أن يه��زَّ 
حياتن��ا

يف هذه الغرفة.

*سلَّة عنب*
حينما تقامسنا الفقر يف ما بيننا

بقيت سلة عنٍب وبضع قطٍع نقدية 
مل تكن متداولًة يف السوق،

خبَّأنا وجوهنا
 عند إبراز النقود.

أذكُر أنَّه كان يوم مجعٍة
كانت احلياة تهرتئ

بسبب مابسنا وأحذيتنا وأيدينا
غر أنَّها كانت ما تزال مؤمنًة بنا،

كنَّا مهرتئني من احلّب والفقر.
كم بسرعة عرفنا 

أنَّ لغتنا األم ال تداوي لنا أملًا
فلم ننَس الفقر،

ويف ذلك الثاثاء غر املاطر
قلُت ثاث مرَّاٍت:

اهطلي أيتها احلياة.
باملناسبة، ملَ كنَّا نسينا املطر

الصن��دوق  يف  املط��رّي  املعط��َف  وخبَّأن��ا 
القدي��م؟

كنَّ��ا نرغ��ب يف مقايض��ة الش��مس بقطع��ة 
خب��ز،

مل يكن مثَّة شاٍر. 
ترمجة: ماهر مّجو

سأرِسُم خطواتي إليِك , أِقُف يف وجِه الغياْب
��وُر َعتيَق��ٌة والُغ��رُف  ُأعِل��ُن اللق��اَء ُرغ��َم كلِّ َق��َدر ، الصَّ

ُمعِتَم��ة ..   
   **

يف الطريِق إليْك, تفوُق حراَرُة قليب حرارَة اجلّو!!
يف َه��ِذِه اللَّحَظ��ة لَ��ن ُترِعَب��ي أص��واُت الرَّص��اص حيَنَم��ا 

س��أجلُس مع��ِك...
**

فلتَتزيَّ��ي  اليامَس��ني،  مدين��ة  يف  وأك��وُن  هنيَه��ة 
م��ْت, فلتُك��ن الدقائ��ق  باالبتس��امة، لق��د َملل��ُت م��ن الصَّ

القادم��ة صاِخَب��ة ...
**

مئت��ان وس��بعوَن دقيق��ة م��رَّت, ت��كاُد الش��مُس أن تغي��َب 
خج��اً وأن��ا أزّج��ي الوق��ت بس��ماع األغان��ي الثوريَّ��ة، 
انظ��ري للن��اس وه��ي ترك��ض حن��و احلافلَ��ِة البيَض��اء, َلن 

أراِق��ب س��اعيت كاملعت��اد وأن��ا أنتظ��رِك!!
 **  

على مقعٍد مواٍز لتمثال َجَلسَنا، 
أَجل, اليوم سأحتسي القهوة معِك وَلن أتكلَّم ...

**
دعي��ي ُأع��وُِّض ُم��رَّ الغي��اب، دعي��ي أَرُس��م لَوح��َة ُحِبنا 

اً  َد جمدَّ
اقرَتبي ألقرتْب...

لي��س خافي��اً عل��ى متاب��ع التط��ورات ال��يت تش��هدها مناط��ق الك��رد يف تركي��ا، تل��ك 
السياس��ات القمعي��ة واالنته��اكات ال��يت ارتكبتها احلكوم��ات املتعاقبة، بأذرعها العس��كرية 
واالقتصادي��ة، يف ح��ق الك��رد خ��ال مثانين��ات وتس��عينيات الق��رن الفائ��ت. فم��ن سياس��ة 
احل��رب االقتصادي��ة ضده��م إىل زج العس��كر يف مدنه��م، حي��ث ارُتكب��ت جرائ��م وانتهاكات 
واس��عة حلق��وق اإلنس��ان. ولع��ل ه��ذه احلم��ات ضد الك��رد دفع��ت مئ��ات اآلالف إىل مغادرة 
دياره��م أو أجل��وا عنه��ا خ��ال أعن��ف مراح��ل القت��ال، ال��ذي ه��دأ عل��ى نط��اق واس��ع يف 

أواخ��ر التس��عينيات. 
الواق��ع أن األح��داث ال��يت ش��هدتها املنطق��ة الكردي��ة يف تركي��ا خ��ال ه��ذه الس��نوات 
وف��رت موضوع��ات غني��ة ل��أدب والف��ن الكردي��ني، أق��ل م��ن اس��تغلها كان حام��ل الكامرا 
الس��ينمائية )وهل��ذا أس��بابه، وه��و لي��س موض��وع ه��ذه الس��طور(. وإن كان فيل��م )أغني��ة م��ن 
أج��ل َبك��و( للفن��ان نظ��ام الدي��ن آري��ج )فق��ه ت��را(، م��ّر س��ريعاً عل��ى انته��اكات العس��كر 
الرتك��ي، حي��ث رك��ز يف عمل��ه عل��ى قضاي��ا احل��دود وحي��اة اجلب��ال، مع��ارك البيش��مركة، 
 Min Dit:( وجم��زرة حلبج��ة، جن��د أن املخ��رج الش��اب م��راز بي��زار، حي��اول يف عمل��ه
The Children of Diyarbakir(، املُنت��ج ع��ام 2009 تس��ليط الضوء على الواقع املأس��اوي 

للك��رد، وخاص��ة األطف��ال، يف والي��ة آم��د– دي��ار بك��ر.
يرص��د بي��زار يف فيلم��ه قص��ة الطفل��ة )كلس��تان(، البالغ��ة 10 س��نوات، وش��قيقها األصغ��ر 
)ف��رات(، اللذي��ن أج��را عل��ى خ��وض جترب��ة التش��رد يف أزق��ة مدين��ة آم��د بع��د أن فق��دا 
والديهم��ا، ب��ل وكان��ا ش��اهدين عل��ى اغتي��ال والديهم��ا يف عملي��ة نفذه��ا عناص��ر م��ن 
االس��تخبارات الرتكي��ة عل��ى الطري��ق الواص��ل ب��ني مدين��يت آم��د وبامت��ان يف تس��عينيات 
الق��رن الفائ��ت. وهن��ا تنتق��ل كام��را املخ��رج الش��اب إىل واق��ع جدي��د يف حماول��ة كش��ف 
مص��ر اليتيم��ني اللذي��ن ظ��ا يقاوم��ان صعوب��ات احلي��اة بع��د رحي��ل والديهم��ا، حي��ث 
أج��را عل��ى بي��ع كام��ل أث��اث املن��زل؛ ليج��دا نفس��يهما يف الع��راء بع��د أن عج��زا ع��ن دفع 

أج��رة املن��زل.
م��ع كل ي��وم جدي��د ي��زداد واق��ع الطفل��ني بؤس��اً. مل جي��دا ب��دًّ م��ن البح��ث يف القمام��ة 
علهم��ا يعث��ران عل��ى ش��يء مي��آن ب��ه بطنيهم��ا، وهنا يلتقي��ان بطفلة متش��ردة تدع��ى زالل 
)Zelal(، وال��يت تت��رع بتعليمهم��ا أساس��يات البق��اء عل��ى قي��د احلي��اة. يف ح��ني تكس��ب 
كلس��تان بع��ض النق��ود م��ن دي��ارا (Dilara)، وه��ي عاه��رة بائس��ة، تطلب مس��اعدة الطفلة 

اليتيم��ة، دون أن تع��ي األخ��رة دوره��ا بالفع��ل.
اخت��ذ ف��رات إح��دى إش��ارات امل��رور مق��راً لعمل��ه اجلدي��د، بائع��اً للقداح��ات. وهنا املش��هد 
ال��ذي ميك��ن أن خيتص��ر ج��زًء م��ن واق��ع الك��رد يف املدين��ة، إذ يلتق��ى البائ��ع الصغ��ر 
بأح��د قتل��ة والدي��ه )ن��وري - Nuri(، ال��ذي تع��ّرف علي��ه الطف��ل حلظة عملي��ة االغتيال، 
واألقس��ى أن يك��ون القات��ل ه��و »الزب��ون«، حي��ث ينادي��ه م��ن ناف��ذة س��يارته طالب��اً من��ه 
إحض��ار قداح��ة، وهن��ا كان��ت صدم��ة الطف��ل ال��ذي حت��ول إىل ش��خص أص��م غ��ر ق��ادر 
عل��ى مواجه��ة قات��ل والدي��ه، إمّن��ا ظ��ل يراق��ب القات��ل إىل أن ش��لت حركت��ه وتب��ول عل��ى 

نفس��ه دون أن يش��عر.
ح��از فيل��م بي��زار، املقي��م يف أملاني��ا، عل��ى جائ��زة الش��باب يف ال��دورة ال��� 57 م��ن مهرج��ان 
)س��ان سيباس��تيان( الس��ينمائي الدول��ي يف إس��بانيا 2009. كم��ا أن فيلم��ه )ال��ذي صنع��ه 

قصائد للشاعر اإليراني أحمد رضا أحمدي 
من بين قصائد الحّب...

ُصَور َعتيَقة 
جان حسن

مبس��اعدة مادي��ة م��ن أقارب��ه، الس��يما والدت��ه ال��يت 
باع��ت منزهل��ا لتس��اعده بثمنه(، أث��ار ج��دالً يف مهرجان 
أنطالي��ا برتكي��ا يف الع��ام ذات��ه. والواق��ع أن القص��ة ال��يت 
يرويه��ا )Min Dit(، ألفه��ا الش��عب الك��ردي مع أجهزة 
املخاب��رات هن��اك، ولع��ل فيل��م )Meş(، ال��ذي أخرج��ه 
ش��يار عب��دي يف الع��ام 2011، يع��اجل الواق��ع ذات��ه، ويف 
البيئ��ة نفس��ها، حي��ث جن��د خليل��و )Xelilo(، وه��و 
رج��ل مخس��يي خمت��ل، يعي��ش يف خم��زن مهج��ور 
وميش��ي إىل م��ا النهاي��ة يف ش��وارع مدين��ة نصيب��ني 

جن��وب ش��رقي تركي��ا.
حي��اول فيل��م )Meş(، وتع��ود قصته إىل مثانين��ات القرن 
املاض��ي، أن يرك��ز عل��ى يومي��ات الش��عب الك��ردي يف 
منطق��ة نصيب��ني، احملاذي��ة ملدينة القامش��لي الس��ورية، 
حي��ث العن��ف ه��و س��اح الدول��ة الرتكي��ة يف املناط��ق 
الكردي��ة. وإىل جان��ب الرج��ل اخلمس��يي جن��د الطف��ل 
جنك��و )Cengo(، البال��غ 12 عام��اً، وه��و بائ��ع ج��وال 
للعلك��ة، وح��از عل��ى صداق��ة خليل��و، ال��يت م��ن الصعب 
أن يكتس��بها امل��رء!  وهم��ا اللذي��ن س��يواجهان املص��ر 
ذات��ه يف تل��ك املدين��ة الصغ��رة ال��يت اقتحمه��ا اجلي��ش 
الرتك��ي وف��رض عل��ى س��كانها حظ��راً للتج��ول يف ظ��ل 
احلظ��ر املف��روض عل��ى التح��دث باللغ��ة الكردي��ة. فمث��ل 
ه��ذه القص��ص، املس��تمدة من يومي��ات الش��عب الكردي، 
ال تفض��ل نهاي��ات ديفي��ت كريفي��ت »الس��عيدة«، حيث 
قض��ى خليل��و برص��اص اجلي��ش الرتك��ي وه��و يف خمزن��ه 
املهج��ور، فيم��ا كان جنك��و ش��اهداً عل��ى مقت��ل وال��ده يف 

منزل��ه برص��اص ضاب��ط ترك��ي.

)Min Dit( صفحة من تاريخ 
أطفال  ديار بكر 

يوسف شيخو
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رأي

فك��رة التعاي��ش تع��ي القب��ول بالتن��وع، مب��ا يضم��ن وج��ود عاق��ة إجيابي��ة م��ع اآلخ��ر. 
فعندم��ا تك��ون العاق��ات إجيابي��ة وقائم��ة عل��ى مب��دأ املس��اواة، ف��إن ذل��ك يع��زز الكرام��ة 
واحلري��ة. أم��ا إن كان��ت س��لبية ومدم��رة ف��إن ذل��ك س��يدمر الكرام��ة اإلنس��انية وقيمته��ا 
الذاتي��ة. وه��ذا ينطب��ق عل��ى الف��رد واجلماع��ة والعاق��ات ب��ني ال��دول. املطل��وب إذن ه��و 
العم��ل عل��ى االع��رتاف املتب��ادل كش��رط ض��روري م��ن أج��ل حتقي��ق ه��ذا املفه��وم. وم��ن 
األمثل��ة املهم��ة ال��يت ناقيه��ا يف ه��ذا الس��ياق، الكف��اح م��ن أج��ل التعاي��ش ب��ني الرج��ل 
وامل��رأة ال��يت تش��هد عليه��ا ع��ادات وتقالي��د مكون��ات ه��ذه املنطق��ة، كذل��ك وقوفه��ا إىل 

جان��ب بعضه��ا البع��ض يف وج��ه األزم��ات العرقي��ة والطائفي��ة.
إن انتق��ال الفك��رة م��ن حال��ة ه��دف نس��عى ل��ه إىل حال��ة س��ّنها كقان��ون وم��ن ث��م صياغته��ا 
كُع��رف اجتماع��ي، ه��و دلي��ل حض��اري وممارس��ة تارخيي��ة لتل��ك الفك��رة وانع��كاس مل��وروث 
ثق��ايف وإنس��اني س��ائد هل��ذه املكون��ات. كذل��ك ش��ّكل ه��ذا التن��وع املختل��ف كم��اً ونوع��اً 
عق��ًا مجعي��ًا، رامس��اً بذل��ك هل��ذا االخت��اف املتن��وع لوح��ة فسيفس��ائية بات��ت تع��رف 
بثقاف��ة اجلزي��رة. لتك��ون بذل��ك ولي��دة ه��ذا االنصه��ار اإلنس��اني الناب��ع م��ن ه��ذا االخت��اف 
احلض��اري. لك��ن ه��ذا ال يع��ي إن جمتمعاتن��ا الس��ورّية وم��ن ضمنه��ا جمتم��ع اجلزي��رة مل 
تتع��رض لسياس��ات اس��تهدفت احلج��ر األس��اس يف بنيته��ا احلضاري��ة! فالنظ��ام الش��مولي 
املس��تبد والس��لطة األمني��ة ل��ه، أخ��ذت عل��ى عاتقه��ا تفكي��ك ه��ذا النس��يج االجتماع��ي 

لتحقي��ق مآربه��ا بغ��رض ف��رض الس��يطرة احمُلكم��ة عل��ى خمتل��ف املكون��ات.
ق��ام ه��ذا النظ��ام بإج��راءات منظم��ة، مث��ل اقتط��اع األراض��ي م��ن مالكيه��ا الك��رد وجل��ب 
الع��رب الغم��ر إىل تل��ك املناط��ق لتوطينه��م هن��اك، م��ا أنت��ج ش��رخاً عميق��اً يف بني��ة املك��ون 
احلض��اري. إذ كان��ت مث��ل ه��ذه املمارس��ات بالنس��بة للك��ردي تغي��راً دميوغرافي��اً حلقوق��ه 
التارخيي��ة واإلنس��انية. ه��ذه اخلط��وة الس��لبية كان��ت هل��ا تأثراته��ا عل��ى املك��ون العرب��ي 
أيض��ًا، وذل��ك بانتزاعه��م القس��ري م��ن ثقافته��م األصلي��ة يف مناطقه��م )الرق��ة(، وإدخاهل��م 

يف حس��ابات عنصري��ة لنظ��ام مس��تبد ال يبال��ي حبق��وق الغ��ر.
ه��ذا النظ��ام القمع��ي مل يكت��ف فق��ط به��ذه اخلط��وة ال��يت بث��ت روح الفتن��ة ب��ني مكون��ات 
الش��عب، إذ جل��أ إىل العام��ل االقتص��ادي كذل��ك، فباإلضاف��ة إىل مشولي��ة احل��زب البعث��ي 
يف االنتق��اء املمنه��ج للموظف��ني يف خمتل��ف القطاع��ات، فإن��ه أحك��م قبضت��ه عل��ى اقتص��اد 
الدول��ة ووّزع مؤسس��اتها يف مناط��ق معين��ة دون أخ��رى، فاجلامع��ات واملعاه��د مث��ًا كان��ت 
مجيعه��ا داخ��ل مناط��ق املك��ون العرب��ي، مبع��داً بذل��ك املكون��ني الك��ردي واملس��يحي م��ن 
تل��ك االمتي��ازات، لي��ؤدي كل ذل��ك إىل ترس��يخ االنقس��ام ب��ني مكون��ات املنطق��ة. ه��ذه 
اإلج��راءات التعس��فية مل تك��ن س��وى تش��ويهاً ممنهج��اً للتفاع��ل التارخي��ي ألبن��اء ه��ذه 

املنطق��ة والتعاي��ش الس��لمي برمت��ه.
إدراك النظ��ام لنهايت��ه الوش��يكة م��ع ظه��ور ب��وادر احل��راك الش��عيب، أفس��ح اجمل��ال 

لإلره��اب املنظ��م املتمث��ل بتنظي��م »داع��ش« يف اآلون��ة 
األخ��رة، وذل��ك ع��ن طري��ق دعم��ه لوجس��تياً ومادي��اً. 
ه��ذا اإلره��اب احلام��ل ألف��كار خارج��ة ع��ن التاري��خ 
والتط��ور الطبيع��ي، يس��عى ب��دوره إىل إجي��اد بيئ��ة 
حاضن��ة ل��ه ع��ن طري��ق الدع��م اإلعام��ي واملال��ي وإثارة 
القضاي��ا التارخيي��ة، كالقضاي��ا الديني��ة والطائفي��ة 
وذل��ك بأس��لوب خمتل��ف ع��ن ثقاف��ة املنطق��ة. فعل��ى 
الصعي��د اإلنس��اني لع��ب مت��دد اإلره��اب دوراً هام��اً 
يف نش��ر ثقاف��ة الكراهي��ة ع��ن طري��ق اخلط��ف والقت��ل 
اجلماع��ي والتطه��ر العرق��ي ملك��ون عل��ى حس��اب 
آخ��ر. كم��ا أن اس��تهداف الف��رد بثقاف��ة متطرف��ة 
جعل��ه عنص��راً هدام��اً يف بن��اء النس��يج االجتماع��ي 
وه��ذا يتض��ح بتحويل��ه إىل مؤسس��ة ش��رعية ذاتي��ة 
تص��در األح��كام التكفري��ة كم��ا متل��ي علي��ه خلفيت��ه 
العقائدي��ة املتطرف��ة. إضاف��ة إىل زرع ب��ذور التقس��يم 
واملع��اداة وتوس��يع اهل��وة ب��ني املكون��ات املوج��ودة.  
فعندم��ا ننظ��ر إىل القي��م التارخيي��ة هل��ذه املكون��ات 
ومبنظ��ور إحصائ��ي لرتاث��ه وثقافت��ه عل��ى مجي��ع 
األصع��دة كاحِلك��م واألمث��ال والف��ن الش��عيب واللب��اس 
واملمارس��ات اليومي��ة، نراه��ا ال حتم��ل حت��ى إش��ارة 

ع��ن تب��ي تل��ك األف��كار املتطرف��ة!
إن مفه��وم التعاي��ش الس��لمي كس��لوك مكتس��ب، بدليل 
اس��تمرارية مكون��ات اجلزي��رة بطابعه��ا الس��لمي، الب��ّد 
ل��ه م��ن مواكب��ة احلداث��ة ومتطلب��ات العص��ر، فالتأكي��د 
عل��ى ممارس��ة الفك��ر كحي��اة وإعط��اءه بع��داً وجودي��اً 
يعط��ي التعاي��ش الس��لمي معن��اه احلقيق��ي. وهن��ا يكم��ن 
دور احل��وار وإط��اق برام��ج وإقام��ة ن��دوات لتطوي��ر 
الس��بل احلديث��ة واالس��تمرار يف التعل��م داخ��ل املدرس��ة 
واجملتم��ع ككل وعل��ى ح��د س��واء. ه��ذه اهلي��اكل 
واملؤسس��ات املدني��ة  إضاف��ة للفعالي��ات اجملتمعي��ة 
ملكون��ات اجلزي��رة ال��يت تدع��م وتع��زز التعاي��ش، 
س��تتطلب حتم��اً العدي��د م��ن املش��اريع والرام��ج. 
وع��اوة عل��ى ذل��ك فإنه��ا س��تتطلب االرت��كاز عل��ى 

اإلرث احلض��اري ملكون��ات ه��ذا اجملتم��ع.

التعايش السلمي »ثقافة حياتية 
أكثر منها شعارًا«

عصام يونس
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