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04الحدود السورية- التركية حرب أخرى ... وضحايا بالعشرات

نبذ خطاب الكراهية واجب إعالمي ومدني
القي��م  وترس��يخ  الس��لم  دع��اة  عم��ل  في��ه  يقتص��ر  وق��ت  يف 
الدميقراطي��ة عل��ى ورش��ات تدريبي��ة وحلق��ات للح��وار، ورمب��ا 
بع��ض احلم��ات واملق��االت يف الصح��ف احمللي��ة، به��دف »نش��ر 
الوع��ي وثقاف��ة التعاي��ش والس��لم األهل��ي ب��ن املكون��ات وش��رائح 
اجملتم��ع املتع��ددة«، بات��ت وس��ائل اإلع��ام ال��ي تب��ث خط��اب 
الكراهي��ة تس��تمد الق��وة وامل��ال م��ن رع��اة احل��رب و أمرائه��ا، 
وتكتس��ب الق��وة واملتابع��ة والتأث��ر أكث��ر م��ن اإلع��ام اجملتمع��ي 

الداع��ي للس��ام وإش��اعة احلري��ات.
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي بدوره��ا تع��ج بالس��جاالت والس��باب 
ولغ��ة الكراهي��ة والتباغ��ض والتحري��ض الغري��زي، يف مؤش��ر خطر 
عل��ى ضآل��ة اجله��د املق��دم يف خدم��ة ن��زع عوام��ل التوت��ر واقتص��اره 
عل��ى مظاه��ر بروتوكولي��ة يف العم��وم، ال خت��دم تأصي��ل العم��ل 
املدن��ي وقيم��ه عل��ى الوج��ه الصحي��ح. وتنح��و باجت��اه االس��تعراض 
والتناف��س الاجم��دي وح��رق املراح��ل وخ��وض جم��االت واختي��ار 
وس��ائل حم��دودة التأث��ر، دومن��ا اك��رتاث مب��ا يعم��ل علي��ه رع��اة 
احل��رب واحلق��د والكراهي��ة، وم��ا حيّصلون��ه م��ن عوام��ل ق��وة 

وتأث��ر !!
احل��رب الكامي��ة وطغي��ان خط��اب الكراهي��ة والتخن��دق ظاه��ر 
للعي��ان، مقرون��ة بتوصيف��ات اإلخف��اق واخليب��ات الص��ادرة ع��ن 
)املتنوري��ن( و )املثقف��ن( و )أصح��اب الدراي��ة(، ضم��ن منظوم��ة 
اإلع��ام القائم��ة، وحت��ى ضم��ن م��ا مسي باإلع��ام البدي��ل. وكذلك 
ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي، فالفيس��بوك والتوي��رت أصبح��ا يف 
بيئتن��ا واجه��ة ح��رب ظاه��رة ضحل��ة، إذ تتخط��ى ه��ذه الوس��ائل 
ح��دود التواص��ل االجتماع��ي لتصب��ح ميادي��ن لع��رض الطروح��ات 
السياس��ية املس��تفزة واملش��احنات، ون��ادراً م��ا ت��رى في��ه صوت��اً 
معت��داًل داعي��اً للتح��اور. فضم��ن ج��و االضط��راب واحل��رب القائم��ة 
يغ��دو خف��وت الص��وت املدن��ي دلي��ًا عل��ى هشاش��ة الط��رح، وع��دم 

الق��درة عل��ى تش��كيل ف��رق يف مي��زان املع��ادالت القائم��ة.
بينم��ا يلج��أ الظامي��ون والتكفري��ون إىل ال��زج ب��كل م��ا ه��و 
بش��ع ووحش��ي وم��دان، عل��ى الشاش��ات والفضائي��ات واجلرائ��د، 
حمدث��ن زواب��ع م��ن الكراهي��ة واحلق��د، يق��ع عل��ى عات��ق 
الصحفي��ن امللتزم��ن باحلري��ة والعدال��ة، تأصي��ل القي��م اإلنس��انية 
ودعمه��ا والدف��اع عنه��ا، ونب��ذ كل م��ا ه��و حم��رض ومس��تفز 
دون التخل��ي ع��ن جوه��ر العملي��ة الصحفي��ة القائم��ة عل��ى نش��ر 
احلقائ��ق، وإحاط��ة اجلمه��ور مبجري��ات احل��دث، وهن��ا تكم��ن 

براع��ة الصحف��ي ورس��الته احلقيقي��ة واملؤث��رة.
داع��ش وكل القائم��ن عل��ى ب��ث احلق��د وثقاف��ة القت��ل وال��دم 

يط��ورون م��ن أس��اليبهم يف التأث��ر، ويعتم��دون عل��ى اإلع��ام 
والص��ورة والفض��اء االفرتاض��ي يف كس��ب الداعم��ن، وتش��كيل 
احلواض��ن وتفري��خ اإلرهابي��ن. بينم��ا ال يس��تغل دع��اة الس��لم 
وناش��طو اجملتم��ع املدن��ي والصحفي��ون ه��ذه الفض��اءات عل��ى 
الش��كل األمث��ل، وه��ذا م��ا يتطل��ب العم��ل اجل��دي واحلثي��ث 
عل��ى اختي��ار تقني��ات حديث��ة يف الكتاب��ة وع��رض احملت��وى 
والص��ورة، جت��ذب اهتم��ام املتلق��ي وحت��ول نظ��ره ع��ن مش��اهد 

ال��رؤوس املقطوع��ة واألع��ام الس��وداء.
عل��ى ه��ذا األس��اس ينبغ��ي رف��د الس��لم وثقافت��ه القائم��ة أص��ًا بن 
املكون��ات والش��رائح والتي��ارات الفكري��ة والسياس��ية خبطاب��ات 
إعامي��ة منزوع��ة م��ن التحري��ض، وبنت��اج صحف��ي داع��م لدميوم��ة 
الس��ام اجملتمع��ي والتعاي��ش، م��ن خ��ال كس��ر الص��ور النمطي��ة 
ع��ن اآلخ��ر املتماي��ز. وهن��ا يكم��ن دور االلت��زام بقي��م الصحاف��ة 
احلقيقي��ة ووق��وف الصحف��ي يف موق��ف مت��وازن عل��ى األق��ل. فف��ي 
وق��ت تعل��و في��ه قرقع��ة الس��اح، رمب��ا يس��تحيل احلي��اد إىل 
خراف��ة، إال أن الت��وازن والوق��وف عل��ى حيثي��ات احل��دث وع��رض 
تفاصيل��ه كله��ا، ال ي��زال ممكن��ًا، وضم��ن ح��دود إمكاني��ات 
القائم��ن يف احلق��ل اإلعام��ي، إذ أن نب��ذ خط��اب الكراهي��ة 
والتحري��ض ضم��ن ه��ذه الظ��روف، ه��و جه��د ينبغ��ي أن تش��رتك 
في��ه كل اجله��ود اجملتمعي��ة، وعل��ى رأس��ها جه��ود الصحفي��ن 

والكت��اب والوس��ائل اإلعامي��ة القائم��ة.
         هيئة التحرير
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مساحات مساحات

)الث��ورة  الس��وري  احل��دث  دراس��ة  ل��دى 
الس��ورّية واحل��رب األهلّي��ة املوازي��ة هل��ا(، 
ومهم��ا اختلف��ت اجلوان��ب ال��ي تتناوهل��ا 
ه��ذه الدراس��ات، فإّنه��ا جُتاب��ه مبعضلت��ن 
أساس��ّيتن أثن��اء حماول��ة الفص��ل ب��ن أدوار 
الف��ردّي واجلماع��ّي يف ه��ذا احل��دث. فم��ن 
جه��ة هن��اك م��ن يعط��ي ال��دور األك��ر فيه��ا 
خلي��ار الف��رد املب��ّي عل��ى ثقافت��ه ومعرفت��ه 
ومصاحل��ه، وم��ن جه��ة أخ��رى هن��اك م��ن 
يعط��ي القس��م األك��ر م��ن ه��ذا ال��دور خلي��ار 
اجملتم��ع احمللّ��ي املهيم��ن واملص��ادر عل��ى 
خي��ار الف��رد، واملب��ّي ب��دوره عل��ى ثقاف��ة 
هل��ذا  العاّم��ة  واملص��احل  وقيم��ه  اجملتم��ع 

اجملتم��ع.
بتحدي��د أك��ر، املعضل��ة األوىل ه��ي ح��ول: 
ه��ل يكف��ي اس��تخدام دور الف��رد يف دراس��ة 
احل��دث الس��وري )بش��ّقيه الث��ورة واحل��رب 
األهلّي��ة(؟ والثاني��ة ح��ول: عل��ى أّي م��ن 
العوام��ل نب��ي رؤيتن��ا ع��ن دور اجملتم��ع 

احمللّ��ي يف ه��ذا احل��دث؟. 
فاالكتف��اء ب��األوىل ق��د يوقعن��ا يف التعمي��ة، 
ف��إن كان��ت خي��ارات الف��رد )ال��ي متي��ل 
دوم��اً حن��و احلرّي��ة(، تفّس��ر أس��باب ان��دالع 
الث��ورة، فإّنها ال تفّس��ر أس��باب ان��دالع احلرب 
األهلّي��ة ب��ن اجملتمع��ات احمللّي��ة يف س��وريا. 

التعمي��ة تكم��ن يف أّن أصح��اب ه��ذا اخلي��ار ال 
يعرتف��ون بوج��ود ح��رب أهلّي��ة أساس��ًا، وال 
حّت��ى بوج��ود نزاع��ات م��ا ب��ن اجملتمع��ات 
احمللّي��ة، وذل��ك إّم��ا ع��ر إنكاره��ا واعتب��ار 
كّل احل��رب احلاصل��ة يف الث��ورة الس��ورّية ه��ي 
جم��ّرد ص��راع ض��ّد النظ��ام وأله��داف الث��ورة، 
أو ع��ر ن��زع صف��ة املواطن��ة الس��ورّية ع��ن 
األط��راف املتحارب��ة، ف��كّل م��ن يتحارب��ون 
يف س��وريا ه��م ليس��وا س��ورّين، وبالتال��ي 
فه��ي ليس��ت حرب��اً أهلّي��ة ألّنه��ا ليس��ت ب��ن 
»أهال��ي« س��وريا، ب��ل ه��ي ح��رب عاملّي��ة 

عل��ى األرض الس��ورّية.
املش��كلة تكم��ن يف أّن أصح��اب ه��ذا اخلي��ار 
ينظ��رون إىل س��وريا عل��ى أّنه��ا وط��ن ُمنج��ز، 
وعل��ى أّن الش��عب الس��وري ق��د توّص��ل مس��بقاً 
لعق��ده االجتماع��ي ال��ذي مّت مبوجب��ه تنظي��م 
العاق��ة فيم��ا ب��ن املكّون��ات الس��ورّية م��ن 
جه��ة، وب��ن األف��راد والس��لطة م��ن جه��ة 
أخ��رى. وأّن املش��كلة ه��ي فق��ط يف جت��اوز 
الس��لطة حل��دود صاحياته��ا جت��اه األف��راد. 
ولك��ن امله��ّم ه��و أّن »فسيفس��ائنا الوطنّي��ة« 
فاللك��رد  الواق��ع خمتل��ف،  أّن  إال  خب��ر. 
يف س��وريا مطال��ب تع��ود إىل ف��رتة تأس��يس 
اجلمهورّي��ة، وللعلوّي��ن خم��اوف قدمي��ة متت��ّد 
م��ن العه��د العثمان��ي وحّت��ى الس��بعينيات م��ن 

الق��رن املاض��ي، وميت��ّد ه��ذا األم��ر ليش��مل 
وال  واملس��يحّين  واإلمساعيلّي��ن  ال��دروز 

ُيس��تثنى م��ن ه��ذا حّت��ى الع��رب الس��ّنة.
يف  يوقعن��ا  فق��د  بالثاني��ة  االكتف��اء  أّم��ا 
العنصرّي��ة؛ م��ن الصحي��ح أّن دراس��ة احل��رب 
األهلّي��ة أيض��اً ال ميك��ن أن تك��ون مبن��أى ع��ن 
الث��ورة، فق��د ول��دت ه��ذه احل��رب م��ع انطاق 
الث��ورة وبس��ببها، كم��ا أّنه��ا تب��دو مبنّي��ة عل��ى 
خي��ارات اجملتمع��ات احمللّي��ة بش��كل كب��ر. 
ولك��ن أّي ج��زء م��ن الث��ورة ه��و ذاك ال��ذي 
ال ميك��ن فصل��ه ع��ن احل��رب األهلّي��ة؟ ه��ل 
ال ميك��ن الفص��ل ب��ن خي��ارات اجملتمع��ات 
احمللّي��ة وب��ن »قي��م« الث��ورة، أم بينه��ا وب��ن 
»املص��احل« ال��ي حتّققه��ا الث��ورة؟ فف��ي ح��ن 
أّن رب��ط خي��ارات اجملتمع��ات بال��� »قي��م« 
يوقعن��ا بالعنصرّي��ة، ف��إّن ربطه��ا باملص��احل 
)واملخ��اوف( حيم��ل نوع��اً م��ن اخل��اص م��ن 

هات��ن املعضلت��ن.
فالقي��م بطبيعته��ا ه��ي صف��ات إنس��انّية ال 
ترتب��ط مبجتم��ع مع��ّن، ف��ا جمتمع��اً أو ش��عباً 
حيتكره��ا وال آخ��ر جمّرد منها، ب��ل تتماثل يف 
جوهره��ا ضم��ن كّل اجملتمع��ات دون اس��تثناء 
)وإن اختلف��ت أش��كال التعب��ر عنه��ا(. ه��ذا 
التماث��ل ُيس��تدّل علي��ه م��ن جان��ب املدافع��ن 
ع��ن ه��ذه القي��م والذي��ن يعترونه��ا صف��ات 

طبيعّي��ة لإلنس��ان )وليس��ت مكتس��بة(، يتمّت��ع 
به��ا مبج��ّرد والدت��ه ل��ذا فه��ي س��ابقة عل��ى 
أّي ش��كل م��ن أش��كال التنظي��م االجتماع��ي، 
مثلم��ا ورد يف مقّدم��ة حق��وق اإلنس��ان الفرنس��ّية 
وامليث��اق العامل��ي حلق��وق اإلنس��ان. وُيس��تدّل 
عل��ى ه��ذا التماث��ل أيض��اً م��ن جان��ب ق��راءة 
هل��ذه  املناهض��ة  الديكتاتورّي��ات  مواق��ف 
القي��م، فل��م حيص��ل أن هامج��ت علن��اً إح��دى 
الديكتاتورّي��ات قيم��ة احلرّي��ة مث��ًا حب��ّد 
ذاته��ا، ب��ل ع��ادًة م��ا تّدع��ي أّنه��ا تهاج��م 
»التفس��ر الغرب��ي« هل��ذه القيم��ة )كم��ا س��ّوقت 
ل��ه األنظم��ة الش��يوعّية الش��مولّية(، أو تّدع��ي 
أّنه��ا حتاف��ظ عل��ى »خصوصّي��ة اجملتم��ع« 
خ��اص  ن��وع  هل��ا  جمتمعاتن��ا  أّن  حبّج��ة 
م��ن احلرّي��ة يناس��بها فق��ط، حّت��ى تنظي��م 
»داع��ش« نفس��ه ال يق��وم به��ذا، فه��و يفّس��ر 
احلرّي��ة عل��ى أّنه��ا الت��زام باإلس��ام »فمهم��ا 

نطل��ب الع��ّزة بغ��ره أذلّن��ا اهلل«.
م��ن جه��ة أخ��رى، فم��ن املؤّك��د أّن املص��احل 
ال��ي حتّققه��ا الث��ورة ع��ر انتص��ار قيمه��ا، 
الزم��ة )م��ن حي��ث املب��دأ( ل��كّل اجملتمع��ات 
ولكنه��ا ليس��ت بالض��رورة ش��املة هل��ا. ب��ل 
ق��د تس��ّبب أحيان��اً أض��راراً فادح��ة عليه��ا؛ 
الديكتاتورّي��ة  عل��ى  الدميقراطّي��ة  فانتص��ار 
الفردّي��ة ق��د يولّ��د ديكتاتورّي��ة األغلبّي��ة، 
وانتص��ار الث��ورة األمريكّي��ة حّق��ق احلرّي��ة 
للبي��ض دون الس��ود، ب��ل كّرس��ت العبودّي��ة 
والتميي��ز العنص��ري ض��ّد الس��ود ألكث��ر م��ن 
ق��رٍن آخ��ر. كذل��ك م��ن املمك��ن أن ت��ؤّدي 
حرّي��ة االختي��ار املطلق��ة )م��ن دون ضواب��ط 
إىل  االجتماع��ي(  العق��د  مس��بقاً  حيّدده��ا 
قوان��ن ش��رعّية تف��رض اجلزي��ة مث��ًا عل��ى 
املس��يحّين أو ُتش��ّرع لعملّي��ات إب��ادة مجاعّي��ة 
جت��اه األقلّي��ات القومّي��ة م��ن أج��ل »صهره��ا 
يف بوتق��ة األّم��ة العربّي��ة«. ه��ذه االحتم��االت 
قائم��ة ولطامل��ا كان��ت كذل��ك من��ذ تأس��يس 
الدول��ة الس��ورّية وحّت��ى اآلن، وإن كان��ت ق��د 
طّبق��ت بش��كل أق��ّل دموّي��ة يف الس��ابق، إال 
أّنه��ا حتم��ل نف��س املعن��ى، فدس��توٌر حُي��دَّد 
في��ه مث��ًا دي��ن رئي��س الدول��ة وقومّيت��ه لي��س 
أق��ّل اس��تعباداً لألدي��ان والقومّي��ات األخ��رى 
م��ن ف��رض اجلزي��ة أو الصه��ر القوم��ي عليه��ا. 
وال ميك��ن يف أّي ح��ال م��ن األح��وال جت��اوز 
ه��ذه االحتم��االت وحتويله��ا إىل دروٍس م��ن 

املاض��ي م��ا مل يت��ّم مس��بقاً حتدي��د املس��تفيد من 
ه��ذه املص��احل والقي��م. فم��ن الصعوب��ة مب��كان 
إقن��اع أحده��م خب��وض ح��رٍب ال حتّق��ق ل��ه 
احلرّي��ة ب��ل رمّب��ا تنته��ي باس��تعباده عل��ى 
ي��د اجله��ة ال��ي ح��ارب ألجله��ا، ع��داك 
ع��ن إقناع��ه بع��دم خ��وض احل��رب املعاكس��ة 

بالدرج��ة األوىل.
ل��ذا، فالق��ول أّن مكّون��اً س��ورّياً )علوي��ن، 
ك��رد، دروز، ش��ركس... إخل( وقف��وا ض��ّد 
الث��ورة )أو عل��ى األق��ل باحلي��اد منه��ا( ألّنه��ا 
ث��ورة »احلرّي��ة والكرام��ة« )وبالتال��ي ألّن ه��ذه 
املكّون��ات ال تري��د ه��ذه »احلرّي��ة والكرام��ة«(، 
ه��و ق��ول حيت��وي مغالط��ات كب��رة. فم��ن 
جه��ة يب��دو ق��واًل عنصرّي��اً م��ن حي��ث جتري��د 
إنس��انّية  صف��ات  م��ن  كامل��ة  جمتمع��ات 
أساس��ّية والتلمي��ح بتقّبله��م للعبودّي��ة ورغبته��م 
به��ا، وم��ن جه��ة أخ��رى يب��دو األم��ر التفاف��اً 
خماطب��ة  جت��اه  املس��ؤولّية  حتّم��ل  عل��ى 

خم��اوف ومص��احل املكّون��ات املعنّي��ة، ب��ل م��ن 
املمك��ن ج��ّداً الش��ّك يف أّن ه��ذه املق��والت ه��ي 
متهي��د لتجي��ر ه��ذه القي��م لص��احل ديكتاتورّي��ة 
جدي��دة، ولك��ن ه��ذه امل��ّرة باس��م األغلبّي��ة.

مل  م��ا  بالضب��ط  ه��ذا  أّن  أيض��اً  والواق��ع 
حت��اول املعارض��ة الس��ورّية معاجلت��ه، ب��ل 
عل��ى العك��س متام��ًا، اس��تمّرت رمسّي��اً يف 
جتاه��ل الطلب��ات املتك��ّررة خبص��وص تقدي��م 
تطمين��ات مائم��ة لألقلّي��ات حتّي��د خماوفه��م. 
واس��تمّرت عملّي��اً العدي��د م��ن الق��وى املعارض��ة 
ض��ّد  انته��اكات  بارت��كاب  األرض  عل��ى 
األقلّي��ات بن��اًء عل��ى انتماءاته��م. ويف الوق��ت 
نفس��ه ب��ات العدي��د م��ن املثّقف��ن الس��ورّين 
يوّجه��ون التهدي��دات لألقلّي��ات بس��بب »ع��دم 
وقوفه��م م��ع الث��ورة« أو مش��اركة أف��راد منه��م 
يف عملّي��ات القم��ع ال��ي ميارس��ها النظ��ام، 
لي��ّرر هل��م مث��ل ه��ذا الق��ول مثّقف��ون آخ��رون 

حبّج��ة »ع��دم الوق��وع يف التعمي��ة«.

بين التعمية والعنصرّية
داريوس الدرويش 
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 الحدود السورية التركية حرب أخرى ...
وضحايا بالعشرات

كمال أوسكان

»ال ي��كاد مي��ر ي��وم إال ويس��قط ضحاي��ا عل��ى 
ه��ذه احل��دود«. يش��ر بي��ده حن��و الش��ريط 
احل��دودي الفاص��ل ب��ن مدين��ي الدرباس��ية 
الس��ورية والرتكي��ة، هك��ذا يص��ف مج��ال 
الس��ورية  احل��دود  وض��ع  املس��تعار(  )اس��م 
الرتكي��ة، ال��ي حتول��ت إىل س��احة ح��رب 
م��ن ن��وع آخ��ر، يس��قط عليه��ا ضحاي��ا م��ن 
املتس��للن  يومي��اً عل��ى ي��د اجلندرم��ة )ح��رس 

احل��دود( الرتكي��ة.
وقط��ع  س��وريا  يف  األح��داث  ان��دالع  من��ذ 
العاق��ات الدبلوماس��ية ب��ن الدولت��ن )س��وريا 
وتركي��ا(، عل��ى خلفي��ة دع��م تركي��ا للمعارض��ة 
الس��ورية حبس��ب احلكوم��ة الس��ورية، أغلق��ت 
املعاب��ر احلدودي��ة ب��ن الدولت��ن يف منطق��ة 
اجلزي��رة. وم��ع انس��حاب النظ��ام الس��وري 
م��ن بع��ض م��دن املنطق��ة وس��يطرة الق��وات 
الكردي��ة عليه��ا، مل يتغ��ر الوض��ع وبقي��ت 
املعاب��ر مغلق��ة، وحتول��ت احل��دود إىل معاب��ر 
غ��ر نظامي��ة يتس��لل عره��ا الن��اس إىل تركي��ا 

بط��رق غ��ر ش��رعية.
يبل��غ ط��ول احل��دود الس��ورية الرتكي��ة حوال��ي 
822 ك��م، وتوج��د مثاني��ة معاب��ر عل��ى ط��ول 
احل��دود ابت��داًء م��ن مع��ر كس��ب يف الاذقي��ة 
)حت��ت س��يطرة فصائ��ل املعارض��ة(، ومع��ر 
ال��ذي  إدل��ب  حمافظ��ة  يف  اهل��وى  ب��اب 
تس��يطر علي��ه كتائ��ب منضوي��ة يف »اجلبه��ة 
اإلس��امية«، ومع��ر ب��اب الس��امة يف منطق��ة 
إع��زاز يف حمافظ��ة حل��ب )مش��ال(، وال��ذي 

تس��يطر علي��ه »اجلبه��ة الش��امية«، ومع��ر 
جرابل��س يف حمافظ��ة حل��ب أيض��ًا، وتس��يطر 
علي��ه مجاع��ة »تنظي��م الدول��ة اإلس��امية«، 
إىل جان��ب مع��ر كوبان��ي )ع��ن الع��رب( يف 
حل��ب، ويس��يطر علي��ه الك��رد، ث��م مع��ر 
مدين��ة ت��ل أبي��ض مبحافظ��ة الرق��ة واخلاض��ع 
لس��يطرة »تنظي��م الدول��ة اإلس��امية«، ومع��ر 
حمافظ��ة  يف  الع��ن(  )رأس  كاني��ه  س��ري 
الق��وات  علي��ه  تس��يطر  ال��ذي  احلس��كة 
الكردي��ة، ومع��ر قامش��لو، وه��و املع��ر الوحيد 
يف حمافظ��ة احلس��كة ال��ذي ال ي��زال حت��ت 
س��يطرة الق��وات النظامي��ة. وت��كاد تك��ون أغلب 
تل��ك املعاب��ر مفتوح��ة أم��ام حرك��ة املواطن��ن 
الس��ورين باجت��اه تركي��ا، باس��تثناء املعاب��ر 
ال��ي تق��ع يف املناط��ق الكردي��ة، س��واء ال��ي 
ختض��ع لس��يطرة احلكوم��ة النظامي��ة أو ال��ي 
يس��يطر عليه��ا الك��رد وه��ي ثاث��ة معاب��ر 

)كوبان��ي- س��ري كاني��ة - قامش��لو(.
الثاث��ة  املعاب��ر  إغ��اق  أن  البع��ض  ي��رى 
املتامخ��ة للمناط��ق الكردي��ة م��ن قبل الس��لطات 
الرتكي��ة ج��اء عل��ى خلفي��ة السياس��ات الرتكية 
الرافض��ة للتعام��ل م��ع أي ط��رف ك��ردي يف 
س��وريا، وتفضي��ل التعام��ل م��ع املعارض��ة 
إط��ار  تركي��ا ضم��ن  املوج��ودة يف  الس��ورية 
االئت��اف الوط��ي لق��وى الث��ورة واملعارض��ة 
الس��ورية واحلكوم��ة الس��ورية املؤقت��ة التابع��ة 

لألخ��ر.

وبغ��ض النظ��ر ع��ن أس��باب إغ��اق املعاب��ر 
م��ن قب��ل الس��لطات الرتكي��ة، فق��د ت��رك 
ذل��ك اإلج��راء نتائ��ج مدم��رة عل��ى اجملتم��ع 
واالقتص��اد يف تل��ك املنطق��ة احملاص��رة م��ن 
كاف��ة اجله��ات، عل��ى إث��ر احل��رب الدائ��رة 
الدول��ة  »تنظي��م  و  الكردي��ة  الق��وات  ب��ن 
اإلس��امية«، وال��ي دفع��ت بأهال��ي منطق��ة 
اجلزي��رة إىل اجتي��از احل��دود بط��رق غ��ر 
ش��رعية يف ظ��ل إغ��اق املعاب��ر النظامي��ة، 
حبث��اً ع��ن العم��ل أو الس��فر وم��ا ق��د يواجهونه 
م��ن أه��وال وخماط��ر تص��ل يف بع��ض األحي��ان 

إىل امل��وت أو اإلعاق��ات الدائم��ة. 
تعددت أساليب املوت واحلدود واحدة 
اهلارب��ون ع��ر احل��دود ن��ادراً م��ا يصل��ون إىل 
الط��رف اآلخ��ر بس��ام، بس��بب االج��راءت 
األمني��ة املش��ددة ال��ي تش��هدها احل��دود يف 
تل��ك املنطق��ة يف ه��ذه اآلون��ة. فم��ن مل تصط��ده 
قناص��ات ح��رس احل��دود املنتش��رين بكثاف��ة 
أو اس��تطاع عب��ور حق��ل األلغ��ام عل��ى ط��ول 
الش��ريط احل��دودي، س��وف تطال��ه دوري��ات 
متحرك��ة بس��يارات اجلندرم��ة )بانزي��رت( 
اجمله��زة بالكواش��ف والكام��رات احلراري��ة، 
وين��ال نصيب��ه م��ن الض��رب امل��رح ال��ذي 
يص��ل ح��د تكس��ر األط��راف وم��ن ث��م رميه��م 
عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر )الس��وري( م��ن الش��ريط. 
متكن��ا م��ن خ��ال حبثن��ا ع��ن املعلوم��ات 
املتعلق��ة به��ذا التحقي��ق م��ن توثي��ق أمس��اء 

أح��د عش��ر ش��خصاً س��قطوا برص��اص اجلندرمة 
أو تعرض��وا للتعذي��ب، مم��ن حاول��وا التس��لل 
للمناط��ق  املتامخ��ة  الرتكي��ة  ع��ر احل��دود 
الكردي��ة يف س��وريا خ��ال ع��ام 2014 يف 
ظ��ل غي��اب األرق��ام احلقيقي��ة لع��دد الضحايا، 
وذل��ك لع��دم وج��ود منظم��ات حقوقي��ة توث��ق 
ه��ذا الن��وع م��ن اجلرائ��م. غ��ر أن النش��طاء 
يق��درون أع��داد الضحاي��ا حب��دود 50 ش��خصاً 

من��ذ ان��دالع األزم��ة الس��ورية.
جمل��ة ش��ار فتح��ت ه��ذا املل��ف م��ع املس��ؤولن 
واملعني��ن واملتضرري��ن فكان��ت أوىل وجهاته��ا 
ه��ي »اإلدارة الذاتي��ة«، ال��ي تدي��ر املنطق��ة 
بش��كل فعل��ي، وه��ي اجله��ة املس��ؤولة ع��ن 
توف��ر معاب��ر ومم��رات آمن��ة للمواطن��ن يف 
س��فرهم، وإن كان��ت ه��ذه »اإلدارة« ال تتحم��ل 

مس��ؤولية إغ��اق املعاب��ر.
التق��ت »ش��ار« م��ع رئي��س »اإلدارة الذاتي��ة«، 
للحدي��ث  عام��ودا  مدين��ة  يف  أك��رم حس��و 
ع��ن موض��وع املعاب��ر املغلق��ة. فألق��ى حس��و 
مبس��ؤولية إغ��اق احل��دود عل��ى اجلان��ب 
الرتك��ي. معت��راً أن إغ��اق املعاب��ر ج��زء م��ن 
احلص��ار املف��روض عل��ى روج آف��ا )املناط��ق 
الكردي��ة يف س��وريا(، موضح��اً »إنه��ا تأت��ي 
دعم��اً ومس��اندة للمجموع��ات التكفريي��ة، 
إغ��اق  م��ن خ��ال  الش��عب  إرادة  لكس��ر 
مجي��ع املناف��ذ احلدودي��ة«. وع��ن إمكاني��ة 
التفاه��م م��ع األت��راك لفت��ح مع��ر نظام��ي، 
يق��ول حس��و: » نتواص��ل م��ع األت��راك م��ن 
خ��ال إخوتن��ا الك��رد يف تركي��ا م��ن األحزاب 
والتنظيم��ات، ملس��اعدتنا يف املطالب��ة بفت��ح 
املعاب��ر. كم��ا إنن��ا تواصلن��ا م��ع االئت��اف 
الس��وري واملنظم��ات الدولي��ة، غ��ري أن ه��ذه 
االتص��االت مل جت��دي نفع��اً حت��ى اآلن، ألن 
هن��اك مص��احل ل��دول بع��دم فت��ح املعاب��ر«.
احلكوم��ة الس��ورية املؤقت��ه املقرب��ة م��ن تركي��ا 
وال��ي تتمن��ى الس��لطات الرتكي��ة س��يطرتها 
عل��ى كاف��ة املعاب��ر، ال عل��م لديه��ا ع��ن 
وج��ود مش��كلة ع��ن إغ��اق املعاب��ر يف املناط��ق 
الكردي��ة، يذه��ب ضحيته��ا العش��رات م��ن 
الس��ورين الك��رد، ه��ذا م��ا أفص��ح عن��ه وزي��ر 

يف ه��ذه احلكوم��ة.
الس��ورية  احلكوم��ة  إىل  توجه��ت  »ش��ار«، 
املؤقت��ة ويف جعبته��ا مجل��ة م��ن التس��اؤالت 
ح��ول املعاب��ر، والتق��ت م��ع مستش��ار وزي��ر 

الع��دل حمم��د أن��ور اجمل��ي ال��ذي ق��ال: 
تتبل��غ  مل  املؤقت��ة  الس��ورية  »احلكوم��ة 
رمسي��اً ع��ن ح��االت اعت��داء أو قت��ل ملواطن��ن 
س��ورين عل��ى احل��دود، برص��اص اجلندرمة 

الرتكي��ة«.
وع��ن إغ��اق املعاب��ر يق��ول اجمل��ي: »حن��ن 
حقه��ا  وم��ن  الرتكي��ة  الس��يادة  حن��رتم 
أن تتحق��ق م��ن هوي��ة أي ش��خص يدخ��ل 
احلكوم��ة  م��ن  تتمن��ى  وه��ي  أراضيه��ا، 
الس��ورية املؤقت��ة الس��يطرة عل��ى املعاب��ر، 
لك��ن املش��كلة تكم��ن يف أن احلكوم��ة املؤقت��ة 
جت��د صعوب��ة يف وض��ع يده��ا عل��ى املعاب��ر«.

املهرب��ون مل��وك احل��دود وأصح��اب 
الق��ول الفص��ل يف عبوره��ا

بع��د م��ا آل��ت إلي��ه األوض��اع عل��ى املعاب��ر 
احلدودي��ة النظامي��ة، تقطع��ت  كل الس��بل 
أمامه��م س��وى  يب��ق  املواطن��ن، ومل  أم��ام 
اجملازف��ة واجتي��از األس��اك الش��ائكة وحق��ول 
األلغ��ام للوص��ول إىل الف��ردوس الرتك��ي!، عل��ى 
الرغ��م م��ن امت��اك أغل��ب ه��ؤالء ج��وازات 
يس��تطعون  ال  أنه��م  غ��ر  نظامي��ة،  س��فر 
الوص��ول إىل املعاب��ر املفتوح��ة أم��ام حرك��ة 
املدني��ن الس��ورين، كمع��ر ت��ل أبي��ض أو 
»تنظي��م  س��يطرة  بس��بب  الس��امة،  ب��اب 
الدول��ة اإلس��امية« عل��ى املناط��ق احمليط��ة 
بامل��دن الكردي��ة. م��ا دف��ع الن��اس للبح��ث ع��ن  
املهرب��ن م��ن أج��ل الدخ��ول إىل تركي��ا بط��رق 
غ��ر ش��رعية، وق��د ترت��ب عل��ى ذل��ك س��قوط 
العدي��د منه��م برص��اص اجلندرم��ة الرتكي��ة.

املهرب��ون الذي��ن يتقامس��ون القطاع��ات عل��ى 
احل��دود، ول��كلٍّ منه��م مع��ره - ال يس��مح 
لغ��ره بامل��رور من��ه - وتس��عرته اخلاص��ة  
لنق��ل املواطن��ن  )ال��ركاب( كم��ا يطل��ق عليه��م 
يف ع��رف التهري��ب. ت��رتاوح تس��عرة الدخ��ول 
إىل تركي��ا ب��ن 20 أل��ف ل��رة س��ورّية، أي م��ا 
يع��ادل مئ��ة دوالر أمريك��ي  ل��كل راك��ب يف 
حال��ة الط��رق غ��ر املؤمن��ة ال��ي ال يتحم��ل 
فيه��ا امله��رب مس��ؤولية الراك��ب، إذ يقتص��ر 
دوره عل��ى إرش��اده عل��ى الطري��ق ال��ي جي��ب 
أن يس��لكها ب��ن األلغ��ام وم��ن ث��م يرتك��ه 
ملص��ره، كم��ا ح��دث م��ع  كي��م س��يف الدي��ن 
إبراهي��م م��ن أهال��ي قري��ة كربيجن��ك الواقع��ة 
ح��ن  قامش��لو.   - احلس��كة  طري��ق  عل��ى 
انفج��ر في��ه لغ��م أرض��ي أثن��اء حماولت��ه عب��ور 
احل��دود، م��ا أدى إلصابت��ه جب��روح بلغي��ة يف 
مش��ط الق��دم وس��اقه اليس��رى، أس��عف عل��ى 
إثره��ا إىل أح��د املش��ايف إلج��راء عم��ل جراح��ي 
عاج��ل )ب��رت س��اق(، وف��ق م��ا أف��اد أح��د 

ال��ركاب املرافق��ن لكي��م. 
بينم��ا تص��ل تكلف��ة الط��رق املؤمن��ة ال��ي 
يت��م ش��رائها م��ن اجلندرم��ة حبس��ب وص��ف 
املهرب��ن إىل 70 أل��ف ل��رة س��ورّية، أي 
ويف  أمريك��ي،  دوالر  ثامثائ��ة  يع��ادل  م��ا 
ه��ذه احلال��ة يراف��ق امله��رب ال��ركاب حت��ى 
اجتيازه��م األس��اك الش��ائكة وحق��ل األلغ��ام، 
منطق��ة  معه��م حل��ن جت��اوز  أي ميض��ي 

اخلط��ر.
يته��م ال��ركاب املهرب��ن باس��تغال الظ��روف، 
نظ��راً لغ��اء تس��عرة عب��ور احل��دود، إال أن 
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املهرب��ن ي��ررون ذل��ك بأنه��م  ال يأخ��ذون كل 
ه��ذه األم��وال ألنفس��هم، ب��ل يت��م توزيعه��ا؛ 
إذ تذه��ب نس��بة م��ن املبل��غ ال��ذي يدفع��ه 
الراك��ب إىل مديري��ة اجلم��ارك التابع��ة ل��� 
»اإلدارة الذاتي��ة«، وقس��م آخ��ر يذه��ب إىل 
اتف��اق ش��راء  الرتكي��ة حبس��ب  اجلندرم��ة 

املع��ر أو الطري��ق.  
بش��ار أح��د املهرب��ن م��ن مدين��ة عام��ودا مم��ن 
اتف��ق م��ع اجلندرم��ة الرتكي��ة، ولدي��ه مع��ر 
ق��رب مدين��ة الدرباس��ية يق��ول: »كي��ف لنا أن 
ناخ��ذ الن��اس إىل موته��م، وحن��ن نعل��م م��اذا 
حي��دث مل��ن يق��ع ب��ن أي��دي اجلندرم��ة، ال 
ميكنن��ا أن نغام��ر حبي��اة الذي��ن يذهب��ون 
معن��ا م��ن دون أن نك��ون واثق��ن م��ن أن 

الطري��ق مؤم��ن بش��كل كام��ل«.
أن جت��د مهرب��اً وطريق��اً آمن��ًا، وأن تدف��ع 
س��تصل  أن��ك  يع��ي  ال  املطل��وب،  املبل��غ 
بس��ام، إذ يق��ع  الكث��ر م��ن ال��ركاب يف 
قبض��ة اجلندرم��ة، لتت��م إعادته��م م��ن حي��ث 
ج��اؤوا بع��د التع��رض للض��رب واإلهان��ة. ع��ن 
ذل��ك يق��ول )مج��ال . ح( أح��د املهرب��ن 
عل��ى احل��دود الس��ورية الرتكي��ة م��ن منطق��ة 
دوري��ة  تعتق��ل  أن  »حي��دث  اجلزي��رة، 
اجلندرم��ة ال��ركاب، ألن الضاب��ط املس��ؤول مل 
يعط��ي امل��ال ال��ذي قبض��ه من��ا لبقي��ة عناص��ر 
الدوري��ة، وه��ذا م��ا جيع��ل الن��اس يظن��ون 
أنن��ا خندعه��م م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى 

املزي��د م��ن امل��ال«.

هن��اك م��ن ي��رى أن »اإلدارة الذاتي��ة« تتحم��ل 
ج��زًء م��ن املس��ؤولية مل��ا يتع��رض ل��ه املواطن��ون 
فتح��ت  ألنه��ا  املهرب��ن،  خ��داع  بس��بب 
اجمل��ال أمامه��م م��ن أج��ل التاع��ب مبص��ر 
حتفه��م،  إىل  وقيادته��م  الضحاي��ا  ه��ؤالء 
مكتفي��ة باحلص��ول عل��ى نس��بة مجركي��ة، 
أو  عمله��م  التدخ��ل يف  دون  املهرب��ن  م��ن 

حماس��بتهم.
معر الدرباسية باجتاه واحد 

بع��د إغ��اق مع��ري قامش��لو ال��ذي تس��يطر 
كاني��ه  وس��ري  الس��ورية  الس��لطات  علي��ه 
بع��د  الذاتي��ة«  »اإلدارة  لس��يطرة  اخلاض��ع 
ط��رد الكتائ��ب اإلس��امية م��ن املدين��ة، فت��ح 
مع��ر الدرباس��ية بش��كل غ��ر نظام��ي م��ن 
قب��ل الس��لطات الرتكي��ة، للس��ماح للمواطن��ن 
تركي��ا  يف  املتواجدي��ن  والس��ورين  األت��راك 
بالع��ودة م��ن خال��ه إىل س��وريا فق��ط، دون 
تركي��ا  إىل  الدخ��ول  للس��ورين  تس��مح  أن 
بفت��ح  املطالب��ات  كل  ورغ��م  خال��ه.  م��ن 
ه��ذا املع��ر أم��ام أبن��اء املنطق��ة، إال أن تل��ك 
الدع��وات مل  تل��ق آذان صاغي��ة م��ن قب��ل 
احلكوم��ة الرتكي��ة، واقتص��ر العب��ور عل��ى م��ن 
يس��تطيع تأم��ن كف��اء م��ن املواطن��ن األت��راك 
ويف ف��رتات متقطع��ة، إذ يفت��ح املع��ر ألي��ام 

مع��دودة وم��ن ث��م يغل��ق وهك��ذا. 
اس��تغل بع��ض السماس��رة األت��راك باالتف��اق 
م��ع آخري��ن م��ن الط��رف الك��ردي، ه��ذه 

اإلج��راءات وحولوه��ا إىل جت��ارة يتقاض��ون 
منه��ا مخس��ن أل��ف ل��رة س��ورية عل��ى كل 
ش��خص يؤم��ن كفي��ًا ل��ه عل��ى اجلان��ب 

الرتك��ي إلدخال��ه ع��ن طري��ق املع��ر. 
ينطب��ق األم��ر ذات��ه عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر 
م��ن املع��ر وال��ذي تدي��ره »اإلدارة الذاتي��ة« 
م��ن ناحي��ة صعوب��ة االج��راءات ال��ي حيت��اج 
املس��افر إىل القي��ام به��ا بع��د إجي��اد الكفي��ل 
الرتك��ي، إذ حيت��اج إىل وض��ع امس��ه عل��ى 
املع��ر وم��ن ث��م مراجع��ة ق��وات اآلس��ايش 
واحلص��ول عل��ى موافق��ة الس��فر، ث��م مراجع��ة 
اجلم��ارك ودف��ع مبل��غ أل��ف ل��رة س��ورية 
كجمرك��ة س��فر وم��ن ث��م االنتظ��ار حت��ى يس��مح 

ل��ه بالعب��ور. 
مل تتوق��ف مأس��اة س��كان املناط��ق الكردي��ة 
الباحث��ن ع��ن مم��رات ومعاب��ر آمن��ة من��ذ 
ان��دالع األزم��ة الس��ورية، كم��ا مل تتوق��ف 
االج��راءات األمني��ة الرتكي��ة عل��ى احل��دود 
املتامخ��ة لتل��ك املناط��ق، س��واء م��ن حي��ث 
تش��ديد احلراس��ة واالعت��داء عل��ى كل م��ن 
يتج��اوز احل��دود، ب��ل تع��دى ذلك إىل الش��روع 
يف بن��اء أول ج��دار ع��ازل عل��ى احل��دود بينه��ا 
وب��ن س��وريا يف منطق��ة نصيب��ن التابع��ة 
لوالي��ة ماردي��ن وال��ي تبع��د 10 كيلوم��رتات 
ع��ن قامش��لو الس��ورية، لك��ن االحتجاج��ات 
املناهض��ة لبن��اء ه��ذا اجل��دار عل��ى ط��ريف 
احل��دود م��ن قب��ل الك��رد يف تركي��ا أوقف��ت 

املش��روع. 

داعــش تســتهدف التنــوع والتعايــش فــي الجزيرة 
سامي علي

ضم��ن مسلس��ل اهلجم��ات ال��ي يش��نها تنظي��م الدول��ة اإلس��امية 
)داع��ش( عل��ى كل قي��م احلض��ارة والتعاي��ش يف عم��وم املنطق��ة، ش��ّن 
ه��ذا التنظي��م اإلرهاب��ي هجوم��اً م��ن ع��دة حم��اور يف ش��هر ش��باط املاضي 
عل��ى ق��رى اآلش��ورين القريب��ة م��ن بل��دة ت��ل مت��ر غرب��ي احلس��كة 
)50( ك��م، ليس��يطر عل��ى ع��ّدة ق��رى بع��د حن��و ش��هرين م��ن املع��ارك 
يف حمي��ط تل��ك الق��رى، ب��ن عناص��ر التنظي��م م��ن جه��ة، ومقاتل��ي 

الق��وات املش��رتكة املدافع��ة ع��ن البل��دة وقراه��ا م��ن جه��ة أخ��رى.
بع��د م��رور ي��وم عل��ى اهلج��وم الواس��ع للتنظي��م عل��ى ق��رى اآلش��ورين، 
تناق��ل نازح��ون آش��وريون وصل��وا إىل م��دن حمافظ��ة احلس��كة، أنب��اء 
ع��ن اختط��اف أكث��ر م��ن مئ��ي آش��وري معظمه��م نس��اء وأطف��ال، 
عل��ى ي��د عناص��ر تنظي��م الدول��ة اإلس��امية، ال��ذي أعل��ن ب��دوره ع��ن 
إرس��اهلم إىل ق��رى جب��ل عبدالعزي��ز ومدين��ة الش��دادي وغره��ا م��ن 

مواقع��ه يف ري��ف حمافظ��ة احلس��كة. 

تع��زو بع��ض التقاري��ر اإلخباري��ة ه��ذا اهلج��وم إىل مش��اركة الق��وات 
اآلش��ورية والس��ريانية املتحالف��ة م��ع وح��دات محاي��ة الش��عب ال��ي 
خت��وض حرب��اً ضاري��ة عل��ى أكث��ر م��ن حم��ور م��ع ه��ذا التنظي��م. غ��ر 
أن أه��م األس��باب هل��ذا اهلج��وم الوحش��ي يع��ود للذهني��ة ال��ي يتبناه��ا 
التنظي��م، وال��ي تنط��وي أص��ًا عل��ى مع��اداة التن��وع واالخت��اف ال��ذي 
يس��ود منطق��ة اجلزي��رة وغره��ا م��ن املناط��ق ال��ي يتعاي��ش فيه��ا الك��رد 
والع��رب والس��ريان، وهل��ذا الس��بب أيض��اً اس��تهدف عناص��ر التنظي��م 

اآلث��ار واألواب��د احلضاري��ة اآلش��ورية يف الع��راق.

ش��هادات الناج��ن م��ن النازح��ن اآلش��ورين الذي��ن وصل��وا إىل مدين��ي 
احلس��كة وقامش��لو، أك��دت ه��ول املمارس��ات ال��ي تعرض��وا هل��ا م��ن 
قب��ل عناص��ر التنظي��م. ولكنه��ا أك��دت م��ن جه��ة أخ��رى عل��ى عم��ق 
التحال��ف املوضوع��ي ب��ن األقلي��ات واإلثني��ات املختلف��ة يف البل��دة 

خصوص��اً ويف احلس��كة عموم��اً. 
هج��وم تنظي��م الدول��ة اإلس��امية عل��ى جتمع��ات آش��وريي اخلاب��ور 
والق��رى الكردي��ة والعربي��ة يف املنطق��ة، دف��ع بالتحال��ف الدول��ي إىل 
تنفي��ذ عدي��د الضرب��ات اجلوي��ة عل��ى مواق��ع التنظي��م، إس��ناداً للق��وات 
املدافع��ة ع��ن املنطق��ة، بع��د استش��عار الع��امل اخلط��ر الذي حي��دق مبئات 
املختطف��ن اآلش��ورين والك��رد، وذل��ك ملن��ع س��يناريو ش��بيه بش��نكال 

اإليزيدي��ة مشال��ي الع��راق، وس��يناريو آخ��ر ق��د يش��به كوبان��ي.
مل يك��ن س��كان املنطق��ة ق��د اس��تفاقوا بع��د م��ن همجي��ة تنظي��م الدول��ة 
اإلس��امية يف اس��تهداف بل��دة ت��ل مت��ر، حت��ى هومج��ت جتمع��ات 
احملتفل��ن بعش��ية عي��د ن��وروز يف ح��ي املف��ي مبدين��ة احلس��كة، ع��ر 
تفجري��ن انتحاري��ن، أودي��ا حبي��اة أكث��ر م��ن س��بعن مدني��اً معظمه��م 
أطف��ال ونس��اء، وأكث��ر م��ن 150 جرحي��اً. ليس��جل س��كان اجلزي��رة موقفاً 
آخ��ر يف التعاي��ش ب��ن املكون��ات، ح��ن اس��تقبل األطب��اء املس��يحيون 
والع��رب جرح��ى الك��رد يف مش��افيهم وعياداته��م، وس��ط نق��ص اإلمكانات 

وامل��وارد الطبي��ة، أم��ام حج��م الضحاي��ا الكب��ر واملفاج��ىء.
مل ينت��ه مسلس��ل هجم��ات التنظي��م عل��ى س��كان املنطق��ة م��ن قت��ل 
وتش��ريد، حت��ى أعل��ن املرص��د اآلش��وري حلق��وق اإلنس��ان، ع��ن تفج��ر 
التنظي��م لكنيس��ة الس��يدة مري��م الع��ذراء يف قري��ة ت��ل نص��ري ق��رب بل��دة 
ت��ل مت��ر، ليس��تهدف التنظي��م ت��راث املنطق��ة اإلنس��اني. إىل جان��ب 

تهدي��د عناص��ره بتصفي��ة املختطف��ن اآلش��ورين لدي��ه. 
س��كان ت��ل مت��ر وباق��ي ق��رى اخلاب��ور مم��ن ُهج��روا م��ن منازهل��م 
ينتظ��رون انته��اء املع��ارك وهزمي��ة تنظي��م )داع��ش( بطريق��ة مماثل��ة 
لتل��ك ال��ي حدث��ت يف كوبان��ي وت��ل ب��راك وت��ل محي��س، ليع��ودوا إىل 

قراه��م وبلداته��م، وميارس��وا حياته��م جم��ددًا.
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توم��اس ماك��ي، باح��ث بريطان��ي يف الش��ؤون 
اإلنس��انية، يرك��ز يف عمل��ه عل��ى الوض��ع 
الس��وري عام��ة والوض��ع يف املناط��ق الكردي��ة 
خاص��ة. أق��ام ماك��ي يف مدين��ة حل��ب م��دة 
عام��ن قب��ل احل��رب ال��ي اجتاح��ت الب��اد، 

وهن��اك تعل��م اللغت��ن الكردي��ة والعربي��ة.
-تدخ��ل األزم��ة الس��ورية س��نتها اخلامس��ة 
وال ي��زال احل��ل السياس��ي بعي��د املن��ال، 
ولي��س هن��اك أف��ق واض��ح للحس��م العس��كري 
إط��ار  ويف  الب��اد،  يف  املتصارع��ن  ب��ن 
مت��واز تعث��رت مؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي 
يف التأس��يس ط��وال س��نن األزم��ة ل��رؤى 

واضح��ة متّه��د لبن��اء قاع��دة مدني��ة صلب��ة، 
م��ا ه��و تقييم��ك ل��أداء املدن��ي يف س��وريا 

عموم��اً ومنطق��ة اجلزي��رة خصوص��اً؟
أساس��ي  دور  ل��ه  املدن��ي  أوال،اجملتم��ع 
وحاس��م يف كل م��كان، وه��و م��ن مكم��ات 
الدول��ة يف اجملتمع��ات الدميقراطي��ة. بينم��ا 
للتصرف��ات  ح��دود  بوض��ع  دوره  يتمث��ل 
عندم��ا  أخ��رى.  أماك��ن  يف  الديكتاتوري��ة 
تنه��ار الس��لطة التقليدي��ة يف س��وريا س��يكون 
اجملتم��ع املدن��ي موج��وداً لس��د الفراغ��ات 
الناجت��ة ع��ن االنهي��ار. بش��كل ع��ام تعريف��ي 
للمجتم��ع املدن��ي ه��و تعري��ف ع��ام ج��داً 
وغ��ر حم��دد بفك��رة املؤسس��ات الرمسي��ة 
وش��عاراتها وأنظمته��ا الداخلي��ة. فبينم��ا مت 
تأس��يس العدي��د م��ن املنظم��ات الناجح��ة يف 
س��وريا، إال أنه��ا ازده��رت بش��كل خ��اص 
يف منطق��ة اجلزي��رة. وإن م��ا ي��رتك انطباع��اً 
جي��داً ل��دي ح��ول ه��ذه املنطق��ة ه��ي ثقاف��ة 
اجملتم��ع املدن��ي واخل��رات املكتس��بة ال��ي 
تواف��رت عل��ى مس��توى املواط��ن، وه��ذا األم��ر 
عائ��د نس��بياً للفص��ل ب��ن األجس��ام العس��كرية 
واملدني��ة داخ��ل اجملتم��ع الك��ردي احملل��ي.

-كمراق��ب خ��ارج احلال��ة الس��ورية، كي��ف 
ت��رى مس��اهمة املنظم��ات الدولي��ة املاحن��ة يف 
توف��ري بيئ��ة مدني��ة مته��د ملفاوض��ات ذات 
ج��دوى، بعي��داً ع��ن الصراع��ات العس��كرية، 
وخل��ق مناخ��ات مناس��بة لذل��ك، وتب��ي 
جت��ارب مدني��ة طبق��ت يف بيئ��ات أخ��رى 
هن��اك  وه��ل  نزاع��ات مماثل��ة،  ش��هدت 
املدن��ي  املنج��ز  عل��ى  للتعوي��ل  إمكاني��ة 

خ��ال الس��نوات األرب��ع املاضي��ة؟
تس��تطيع املنظم��ات الدولي��ة أن تؤم��ن األماك��ن 
واألدوات إضاف��ة إىل م��وارد أخ��رى تس��اهم يف 
بن��اء الس��ام، وتس��تطيع أن تق��وم حبم��ات 
مناص��رة فعال��ة وتأث��ر عل��ى ال��رأي الع��ام. 
ولك��ن اجله��ود األكث��ر جدي��ة املتعلق��ة بالس��ام 
اجله��ات  م��ن  تباش��ر  أن  املس��تقر جي��ب 
احمللي��ة، فه��ي املعني��ة به��ذا الوض��ع. فلي��س 
الدولي��ة  املنظم��ات  تق��وم  أن  املعق��ول  م��ن 
حب��ل األزم��ة لوحده��ا، إىل جان��ب ض��رورة 
وج��ود صيغ��ة تع��اون ب��ن املنظم��ات الدولي��ة 
واجله��ات احمللي��ة. أيض��اً جي��ب أن نك��ون 
حذري��ن م��ن اآلث��ار الس��لبية احمُلتمل��ة ال��ي 
تس��ببها املنظم��ات الدولي��ة: كتقوي��ة االقتص��اد 

احلرب��ي وإضع��اف املب��ادرات احمللي��ة م��ن 
خ��ال تعي��ن األف��راد األكث��ر فعالي��ة عن��د 
احلاج��ة إىل إرض��اء املمول��ن وتنفي��ذ املش��روع 
املخط��ط يف وق��ت ضي��ق. كم��ا أن املنظم��ات 
الدولي��ة ال تول��ي دائم��اً األولوي��ة للمب��ادرات 
ال��ي تدع��م اإلمكاني��ات احمللي��ة الرامي��ة 
يف  ش��رحها  مت  الفك��رة  ه��ذه  الس��ام.  إىل 
كت��اب  »ال للض��رر: كي��ف تس��تطيع املس��اعدة 
أن تدع��م الس��ام .. أو احل��رب«، للكاتب��ة 

م��اري آندرس��ون.
م��ن  الكث��ري  ُأغرف��ت  الس��ياق،  - يف ذات 
املناط��ق الس��ورية بالدع��م اإلغاث��ي، وأغف��ل 
املل��ف التنم��وي، األم��ر ال��ذي مه��د لتنام��ي 
اقتص��اد احل��رب واالبتع��اد أكث��ر فأكث��ر 
الس��ام،  باجت��اه  ينح��ى  اقتص��اد  ع��ن 
كي��ف ميك��ن حتقي��ق الت��وازن ب��ن ملف��ي 
اإلغاث��ة والتنمي��ة يف بيئ��ة الص��راع الس��وري 
أم��راء  طبق��ة  س��يطرة  م��ن  والتخفي��ف 

احل��رب اجلدي��دة؟
ت��رز حمن��ة دائم��ة، إذ أن  النقط��ة  ه��ذه 
ذات  غالب��اً  تك��ون  اإلغاثي��ة  االحتياج��ات 
حج��م وأهمي��ة ك��رى، وال ميك��ن جتاهله��ا 
وخصوص��اً يف ه��ذا الوق��ت ال��ذي مت��ر ب��ه 
األزم��ة الس��ورية، وم��ا هل��ا م��ن تداعي��ات على 
أوض��اع النازح��ن. ه��ذه احل��االت متث��ل الذين 
أج��روا عل��ى الن��زوح م��ن منازهل��م وجل��أوا 

إىل أماك��ن مؤقت��ة لإلقام��ة مث��ل املخيم��ات. 
بالنس��بة ل��ي إن تعزي��ز التنمي��ة عل��ى امل��دى 
الطوي��ل تتمح��ور ح��ول النقط��ة األكث��ر أهمي��ة 
وه��ي؛ إجي��اد س��بل الحت��واء الن��اس املتض��ررة 
ومتكينه��م م��ن االخن��راط يف برام��ج املس��اعدة 
ال��ي ته��دف إىل توف��ر الدع��م هل��م. وطبع��اً 
ه��ذه ليس��ت فك��رة جدي��دة. أن��ا منده��ش 
كث��راً م��ن ضع��ف التق��دم جله��ة االس��تجابة 
للقضاي��ا املتعلق��ة ب��� »Imposing Aid« أي 
م��ا يس��مى )ف��رض املس��اعدات عل��ى الن��اس(، 
لتس��ليط الض��وء عليه��م، وه��ذا م��ا ش��رحته 

األكادميي��ة بارب��ارا هارلبون��د يف 1986.
- عل��ى خ��اف باق��ي املناط��ق الس��ورية، 
مدني��اً  ح��راكاً  اجلزي��رة  منطق��ة  تش��هد 
ال��ذي  النس��ي  األم��ان  ظ��ل  يف  الفت��ًا، 
تتمت��ع ب��ه، والتن��وع املقب��ول كم��اً ونوع��اً 
يف مؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي، ه��ل ميك��ن 
احلدي��ث ع��ن بيئ��ة مدني��ة ق��ادرة عل��ى 
ممارس��ة ال��دور املن��اط به��ا يف اجلزي��رة، 
وم��ا ه��ي املعاي��ري ال��ي ميك��ن اعتماده��ا يف 

قي��اس ه��ذا ال��دور ؟
س��ؤال جي��د: تعتم��د كث��ر م��ن املنظم��ات 
Organisational Capac-«  الدولي��ة عل��ى

]تقيي��م  OCA( »ity Assessments( أي 
اإلمكان��ات التنظيمي��ة[، ليتمكن��وا م��ن دراس��ة 
آداء اجلمعي��ات احمللي��ة وهئي��ات اجملتم��ع 
املدن��ي. ه��ذا التقيي��م يرك��ز وبش��كل أساس��ي 
عل��ى األنظم��ة الداخلي��ة، س��واء إداري��اً أو 
مالي��اً ... إخل، واملوج��ودة داخ��ل املنظم��ة. 
وباعتب��ار أن هذه املعاي��ر مهم��ة، فيج��ب 
أيض��اً أن نفك��ر أواًل بأهمي��ة ال��دور ال��ذي تلعبه 
اجلمعي��ات يف الس��ياق ال��ذي تنش��ط في��ه، 
وثاني��اً إمكانياته��م لاس��تجابة للتغ��رات غ��ر 
املتوقع��ة يف بيئته��م. وم��ن األمثل��ة اجلي��دة ع��ن 
ه��ذه النقط��ة، اس��تجابة منظم��ات اجملتم��ع 
املدن��ي يف منطق��ة اجلزي��رة ألزم��ة الن��زوح م��ن 
مدين��ة احلس��كة يف ش��هر كان��ون الثاني/يناي��ر 
م��ن الع��ام 2015، ح��ن اش��تد الن��زاع ب��ن 
النظ��ام وق��وات محاي��ة الش��عب )YPG(، إذ 
كان التنس��يق ب��ن اجلمعي��ات واملنظم��ات يف 

العدي��د م��ن امل��دن مث��راً لإلعج��اب. 
- كمهت��م باللغ��ة والثقاف��ة الكردي��ة ومتق��ن 

للغ��ة الكردي��ة، م��ا ال��ذي جذب��ك حن��و 
االخن��راط ضم��ن احلال��ة الكردي��ة واالهتم��ام 
به��ا، وه��ل يقتصر اهتمامك عل��ى الك��رد أم 

عل��ى باق��ي مكون��ات املنطقة أيض��ًا؟
أوال م��ن الناحي��ة اإلنس��انية تهم��ي املس��اواة 
ب��ن مجي��ع مكون��ات الش��عب الس��وري، كم��ا 
يهم��ي مص��ر مجي��ع املكون��ات الس��ورية، 
وعل��ى نف��س املس��توى. ولك��ن عل��ى املس��توى 
األكادمي��ي هن��اك العدي��د م��ن النق��اط ال��ي 
جذبت��ي حن��و القضي��ة الكردي��ة، كاحل��ركات 
الش��بابية النش��طة والثقاف��ة الفلكلوري��ة الغني��ة. 
وبصراح��ة قب��ل ذهاب��ي إىل س��وريا للم��رة األوىل 
يف الع��ام 2009، مل تك��ن ل��دي فك��رة جي��دة 
ع��ن الش��عب الك��ردي. وم��ن خ��ال إقام��ي 
يف مدين��ة حل��ب تعرف��ت عل��ى الكث��ر م��ن 
مكون��ات اجملتم��ع وبع��ض أصدقائ��ي الك��رد 
كان��وا م��ن ضم��ن ه��ذه الش��رحية. وعل��ى 
اهلوي��ة  ب��دور  كنت مهتم��اً  أن��ي  اعتب��ار 
حق��وق  وبقضاي��ا  السياس��ية  التط��ورات  يف 
أك��ون  أن  الطبيع��ي  م��ن  ف��كان  اإلنس��ان، 
مهتم��اً باحلال��ة الكردي��ة. فأن��ا كتبت رس��الي 
يف املاجيس��تر ع��ن املعن��ى الثنائ��ي  لكلم��ة ال��� 
»هوي��ة« أواًل )nifûs( أي اهلوي��ة القانوني��ة، 
الفكري��ة  اهلوي��ة  أي   )nas name( وثاني��اً 
السياس��ية، املتعلق��ة  باألجان��ب ومكتوم��ي 
القي��د يف حمافظ��ة احلس��كة، الذي��ن اليزال��ون 
جمردي��ن م��ن اجلنس��ية نتيج��ة االحص��اء يف 
س��نة 1962، ويف أوروب��ا مل يك��ن الكث��ر م��ن 
الن��اس عل��ى دراي��ة به��ذا املوض��وع، حت��ى 
الكث��ر م��ن الس��ورين مل يكون��وا عل��ى دراي��ة 
بذل��ك.  وإن صم��ود ه��ؤالء الن��اس يف مواجه��ة 
املعان��اة والصعوب��ات اليومي��ة أبهرن��ي، رغ��م 
جتريده��م م��ن اجلنس��ية وبالتال��ي حرمانه��م 
م��ن حق��وق املواطن��ة رمسي��ًا، إذ كان الكث��ر 
م��ن األجان��ب ومكتوم��ي القي��د الذي��ن التقي��ت 
به��م ملتزم��ن بفك��رة االح��رتام لبقي��ة الش��رائح 
الس��ورية، وكان طموحه��م أن يكون��وا منوذج��اً 
للمواط��ن املثال��ي. وكم��ا تعرف��ت عل��ى الش��عب 
الك��ردي تعرف��ت أيض��اً عل��ى باق��ي مكون��ات 

املنطق��ة. 

شار تحاور الباحث البريطاني في الشؤون 
السورية والكردية توماس ماكي
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استقصاء استقصاء

الالشمانيا ... غياب الخدمات الصحية 
كاوا ولي والوقاية في منطقة الجزيرة             

تع��رف ب��� »حب��ة حل��ب«، اكتش��فت أول 
م��رة يف مدين��ة حل��ب قب��ل حن��و مئ��ة ع��ام، 
وتس��مى أيض��اً »حب��ة الس��نة«، ألنه��ا تس��تمر 
حن��و ع��اٍم كام��ل يف الظه��ور عل��ى الش��خص 
املصاب.الامشاني��ا، م��رض جل��دي تس��ببه 
لدغ��ة ذباب��ة الرم��ل، انتش��ر امل��رض يف بعض 
مناط��ق ري��ف حل��ب وإدل��ب الاذقي��ة عل��ى 

ف��رتات متقطع��ة خ��ال العق��ود املاضي��ة. 
ظهور اإلصابات خال األزمة 

منطق��ة  يف  األول  ظه��وره  امل��رض  س��جل 
خ��ال  س��وريا  ش��رقي  مش��ال  اجلزي��رة 
ف��رتة احل��رب الدائ��رة يف الب��اد من��ذ الع��ام 
 ،)2014  -  2013( عام��ي  يف   ،2011
وإن عل��ى نط��اق ضي��ق. إال أن املؤش��رات 
وش��هادات الوس��ط الط��ي تن��ذر باتس��اع 
النط��اق اجلغ��رايف للم��رض يف املنطق��ة، م��ع 
تزاي��د عوام��ل ظه��وره وتراج��ع مس��توى 
اخلدم��ات يف القطاع��ن الصح��ي والط��ي. 
تق��ف ع��ّدة عوام��ل وراء ظه��ور الامشاني��ا، 
أهمه��ا؛ تراك��م القمام��ة يف مس��احات واس��عة 
ومكش��وفة، وع��دم رش املبي��دات احلش��رية، 
إىل جان��ب وج��ود أبني��ة وخرائ��ب مهدمة يف 
العدي��د م��ن املناط��ق ال��ي ش��هدت مع��اركاً 

وخاص��ة يف ري��ف س��ري كاني��ه )رأس العن( 
جان��ب  إىل  واحلس��كة،  قامش��لو  وريف��ي 
يض��اف  محي��س،  وت��ل  عام��ودا  ريف��ي 
الص��رف  ش��بكات  انكش��اف  ذل��ك،  إىل 
الصح��ي يف ع��دد م��ن املناط��ق. وتش��كل 
ه��ذه العوام��ل بيئ��ة خصب��ة لتكاث��ر وازدي��اد 
أع��داد ذباب��ة الرم��ل، وال��ي تنتش��ر بش��كل 
أكث��ر كثاف��ة يف فص��ل الصي��ف. ويش��خص 
امل��رض س��ريرًا، وم��ن الن��ادر أن حيت��اج إىل 

تش��خيص خم��ري.  
انتشار الامشانيا يف اجلزيرة 

عل��ى  املتاح��ة  اإلحصائي��ات  حس��ب 
قلته��ا، يوج��د مرك��ز صح��ي وحي��د لتقدي��م 
اخلدم��ات العاجي��ة ض��د الامشاني��ا يف 
مدين��ة قامش��لو، وذل��ك ضم��ن مبن��ى املرك��ز 
الصح��ي الش��رقي. ووفق��اً لألرق��ام ال��ي 
يذكره��ا املرك��ز ف��إن أع��داد املصاب��ن الذي��ن 
يتلق��ون الع��اج يف املرك��ز بش��كل ش��هري 
ت��رتاوح ب��ن )325 إىل 350(، يف ح��ن بل��غ 
إمجال��ي ع��دد املصاب��ن ع��ام 2014 حن��و 

مص��اب.   )4300  -  4000(
أم��ا يف مدين��ة س��ري كاني��ه، فبلغ��ت أع��داد 
اإلصاب��ات حن��و )2593( مصاب��اً. وانتش��رت 

معظ��م اإلصاب��ات يف مناط��ق العريش��ة، أم 
عص��ام، املناج��ر، ت��ل حل��ف، دوي��رة، 
ت��ل  ش��اح،  ذي��اب،  ت��ل  العزيزي��ة، 
أرق��م، املاحل��ة، خمتل��ة، الصاحلي��ة، أم 
العصاف��ر، خرب��ة البنات، املس��حي وس��فح. 
وتوزع��ت أماك��ن اإلصاب��ة ل��دى األش��خاص 
عل��ى الوج��ه ورؤوس األط��راف. وحبس��ب 
أخصائي��ن يف املنطق��ة، ف��إن انتش��ار امل��رض 
املبي��دات احلش��رية  إىل ع��دم رش  يع��ود 
وحق��ول  والودي��ان  املس��تنقعات  وكث��رة 
الزراع��ة املروي��ة، يف ظ��ل ن��درة اخلدم��ات 
العاجي��ة املقدم��ة هن��اك، إذ ال يوج��د يف 
املدين��ة س��وى مس��توصف واح��د متخصص يف 
الوقاي��ة م��ن الامشاني��ا، وال��ذي يعم��ل ضمن 

إمكاني��ات ضعيف��ة. وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك، 
ف��إن الفري��ق الط��ي يف املس��توصف نف��ذ ع��ّدة 
مح��ات تلقي��ح يف املنطق��ة ح��ن تواف��رت 

اللقاح��ات الضروري��ة ض��د الامشاني��ا. 
يف مدين��ة احلس��كة، ينتش��ر امل��رض بكثاف��ة 
يف مناط��ق ت��ل ب��راك وصفي��ا وت��ل مت��ر، 
والعزيزي��ة  الصاحلي��ة  أحي��اء  إىل  إضاف��ة 
واملف��ي وت��ل حج��ر والناص��رة يف املدين��ة 
ذاته��ا، وإن بنس��ب أق��ل م��ن الري��ف. 
يف  املرتدي��ة  األمني��ة  للظ��روف  ونتيج��ة 
املدين��ة، ال تتواف��ر إحصائي��ات دقيق��ة ع��ن 
أع��داد املصاب��ن أو أمن��اط اإلصاب��ة بامل��رض. 
ويف مدين��ة ديري��ك )املالكي��ة(، بل��غ ع��دد 
اإلصاب��ات بالامشاني��ا يف الع��ام 2014، 
حن��و 43 إصاب��ة، بينه��ا 11 حال��ة ألطف��ال 
دون س��ن احلادي��ة عش��ر، وحن��و 32 حال��ة 
مل��ن ه��م ف��وق س��ن احلادي��ة عش��ر. وكان��ت 
األرق��ام لنف��س الفئ��ة العمري��ة يف العام 2013 
عل��ى الش��كل اآلت��ي: 51 إصاب��ة، بينها 25 
حال��ة مل��ن ه��م دون احلادي��ة عش��ر، و 26 

حال��ة مل��ن ه��م ف��وق احلادي��ة عش��ر. 
تفتق��ر املنطق��ة إىل األدوي��ة الطبي��ة الازم��ة 
ملكافح��ة الامشاني��ا والوقاي��ة منه��ا، إضاف��ة 
إىل اللقاح��ات ورش املبي��دات احلش��رية، 
عل��ى  واإلش��راف  النفاي��ات  وتصري��ف 
مكباته��ا بط��رق س��ليمة وبانتظ��ام للح��د م��ن 
انتش��ار )ذباب��ة الرم��ل( ناقل��ة امل��رض بش��كل 
أساس��ي، إذ يرتك��ز ع��اج الامشانيا بش��كل 
رئيس��ي عل��ى الوقاي��ة من��ه، وذل��ك بإزال��ة 

س��ببه املباش��ر أي )ذباب��ة الرم��ل(.
مدينة احلسكة والامشانيا

الدكت��ورة ش��رين، أخصائي��ة جلدي��ة م��ن 
مدين��ة احلس��كة، ذك��رت أنه��ا وأثن��اء ف��رتة 
عمله��ا يف مش��فى احلس��كة الوط��ي، كان 
املش��فى يس��تقبل حن��و 20 حال��ة مصاب��ة 
اإلصاب��ات  وبلغ��ت  يومي��اً.  بالامشاني��ا 
ذروته��ا ع��ام 2010، لتنخف��ض قلي��ًا يف 
الع��ام 2011، بينم��ا تراجع��ت اإلصاب��ات 
يف الع��ام 2012 إىل حن��و نص��ف أع��داد 

املصاب��ن يف ع��ام 2010. 
وحبس��ب الدكت��ورة ش��رين ف��إن »املش��فى 
ق��دم خدم��ات عاجي��ة لنح��و 140 حال��ة، 
أس��بوعي،  بش��كل  حقنه��م  طري��ق  ع��ن 

وكان��ت اإلصاب��ات تتزاي��د يف فص��ل الصي��ف 
وخاص��ة يف أش��هر )آب وأيل��ول وتش��رين 
األول(، بينم��ا تب��دأ مرحل��ة الع��اج خ��ال 
أش��هر )تش��رين الثان��ي وكان��ون األول وكانون 
الثان��ي(، يف ح��ن خت��ف اإلصاب��ات م��ع 
بداي��ة الش��هرين الثان��ي والثالث«. وحبس��ب 
ش��هادة الدكت��ورة ش��رين ذاته��ا، فإنه��ا »مل 
تس��تقبل يف عيادته��ا اخلاص��ة ع��ام 2014، 
س��وى س��بع ح��االت، بع��د تركه��ا العم��ل يف 

املش��فى الوط��ي ع��ام 2013«.
أكثر املناطق املوبوءة )سري كانيه(

عبدالعزي��ز  الطبي��ب  ق��ال  جهت��ه،  م��ن 
مع��و، م��ن مدين��ة س��ري كاني��ه، إن امل��رض 
انتش��ر مؤخ��راً يف املنطق��ة وريفه��ا بش��كل 
ملح��وظ خ��ال الس��نوات الث��اث األخ��رة. 
مش��راً إىل أن��ه م��رض جل��دي ينش��أ نتيج��ة 
انتش��ار املس��تنقعات امللوث��ة والراك��دة ال��ي 
جت��ذب أن��واع عدي��دة م��ن احلش��رات منه��ا 
ذباب��ة الرم��ل حامل��ة وناقل��ة امل��رض، وإن 
تل��ك اإلصاب��ات ج��اءت إث��ر غي��اب عملي��ة 
رش املبي��دات احلش��رية والتل��وث الع��ام يف 

املنطق��ة. 
كم��ا أش��ار مع��و إىل تنظيمه��م العدي��د م��ن 
الفعالي��ات واألنش��طة التعريفي��ة بامل��رض 
وكيفي��ة وس��بل الوقاي��ة من��ه ب��ن األهال��ي، 
منوه��ًا، أن��ه وم��ع انتش��ار امل��رض تب��دأ 
مرحل��ة الع��اج املتمث��ل بإعط��اء إب��ر خاصة، 
ع��ن طري��ق مركزي��ن رئيس��ين يف املدين��ة، 
الط��ي،  املس��توصف  مبن��ى  يف  أحدهم��ا 

إضاف��ة إىل مرك��ز خ��اص ملكافح��ة امل��رض. 
مش��دداً عل��ى أن الع��اج يكم��ن أساس��اً يف 
الوقاي��ة والتأكي��د عل��ى النظاف��ة واس��تخدام 
املبي��دات احلش��رية للقض��اء عل��ى جتمع��ات 
احلش��رات املس��ؤولة ع��ن نق��ل امل��رض، رغ��م 
الصعوب��ات ال��ي تواجهه��م يف تنفي��ذ هك��ذا 
خط��وات بس��بب املع��ارك يف مناط��ق الري��ف 

احملي��ط باملدين��ة. 
وأردف الطبي��ب، أن اإلصاب��ات ترتك��ز يف 
ري��ف املدين��ة وبش��كل خ��اص ب��ن األطف��ال 
والنس��اء. كم��ا أك��د عل��ى تواف��ر كمي��ات 
كافي��ة م��ن األدوي��ة الازم��ة لع��اج امل��رض، 
حصل��وا عليه��ا ع��ن طري��ق منظم��ة اهل��ال 

األمح��ر الك��ردي م��ن مدين��ة احلس��كة. 
وم��ع اس��تمرار احل��رب واألزم��ة الس��ورية 
ودخوهل��ا عامه��ا اخلام��س عل��ى التوال��ي، 
ويف ظ��ل تعث��ر القط��اع اخلدم��ي والط��ي 
والصعوب��ات ال��ي تكتنفهم��ا، عل��ى الرغ��م 
م��ن اجله��ود املبذول��ة م��ن قب��ل بع��ض 
املنظم��ات واألطب��اء احمللي��ن يف مواجه��ة 
كالامشاني��ا.  واألم��راض  األوبئ��ة  خط��ر 
تس��تمر معان��اة منطق��ة اجلزي��رة خدمي��اً 
الامب��االة  م��ن  حال��ة  أم��ام  وصحي��ًا، 
والتجاه��ل م��ن قب��ل النظ��ام واملعارض��ة عل��ى 
ح��د س��واء. يف ح��ن تس��عى منظم��ات دولي��ة 
للدخ��ول إىل املنطق��ة رغ��م الصعوب��ات ال��ي 
تعرتضه��ا عل��ى احل��دود الس��ورية الرتكي��ة 
فيم��ا يتعل��ق بإدخ��ال األدوات واملس��تلزمات 

الطبي��ة الازم��ة ملواجه��ة امل��رض. 
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رأي رأي

المشاريع التنموية في المنطقة الكردية 
وآفاقها المستقبلية

عامر خ. مراد            

ه��ل حي��اول أصح��اب املش��اريع التنموي��ة يف 
املنطق��ة العم��ل لغ��ٍد أفضل؟،وه��ل املش��اريع 
املؤقت��ة متوي��ًا واملؤقت��ة عل��ى صعي��د النش��اط 
احلاص��ل يف املراك��ز املوج��ودة مؤث��رة س��لباً 
أم إجياب��اً عل��ى الواق��ع التنم��وي للمنطق��ة 
الكردي��ة عموم��ًا؟. وكي��ف ميك��ن متدي��د األث��ر 
الفاع��ل للمش��اريع املؤقت��ة ع��ر م��ّد جس��ور 
املت��ن  وبن��اء األس��اس  املس��تقبلية  الفائ��دة 
ألف��كار بن��اءة ونش��اطات عملي��ة وإجيابي��ة 
عل��ى الصعي��د التنم��وي والتوع��وي الع��ام؟.

كل ه��ذه األس��ئلة تنتظ��ر م��ن املس��ؤولن ع��ن 
كاف��ة املش��اريع التنموي��ة ال��ي مت متويله��ا 
يف املنطق��ة بع��د »الث��ورة الس��ورية«، أجوب��ة 
ترض��ي االحتياج��ات احلقيقي��ة مل��ن تؤس��س 
ه��ذه  هل��م  وتعتم��د  املش��اريع  ه��ذه  هل��م 

االس��تثمارات.
فالواق��ع يره��ن أن معظ��م إن مل نق��ل كاف��ة 
املش��اريع املوج��ودة عل��ى أرض الواق��ع، ال 
حتم��ل يف مضمونه��ا احلقيق��ي الب��ذور ال��ي 
م��ن ش��أنها أن تثم��ر وتصب��ح أش��جاراً معرفي��ة 

األجي��ال  تغذي��ة  عل��ى  ق��ادرة  تنموي��ة  أو 
القادم��ة بال��روح اخلاق��ة والفك��ر املتح��رر 
املب��ادرة  روح  أو  اآلخ��ر،  اح��رتام  ومب��ادئ 
للعم��ل فيم��ا بع��د عل��ى رف��ع س��وية الوع��ي 
الع��ام والعم��ل عل��ى تأس��يس واق��ع دميقراط��ي 
حقيق��ي، نتيج��ة مل��ا مت التضحي��ة ب��ه م��ن 

أرواح بش��ر أبري��اء خ��ال ه��ذه الث��ورة.
إن األه��داف ال��ي يس��طرها مقّدم��و املش��اريع 
التنموي��ة وم��ع األس��ف ال تبق��ى إال ح��راً على 
ورق يف معظ��م األحي��ان. وه��ذا م��ا ي��ؤدي بن��ا 
إىل االستفس��ار ع��ن ج��دوى أي مش��روع غ��ر 
مراق��ب مب��ا في��ه الكفاي��ة إال م��ن النواح��ي 
املادي��ة )إىل ح��د م��ا(، واالستفس��ار كذل��ك 
ع��ن م��دى الق��درة عل��ى التوجي��ه الصحي��ح 
هل��ذه املش��اريع مب��ا خي��دم الواق��ع احلال��ي 
واملس��تقبلي للفئ��ة املس��تهدفة عل��ى ح��د س��واء.
إن املش��اريع التنموي��ة يف املنطق��ة ال تأخ��ذ 
بع��ن االعتب��ار الدميوم��ة يف عملي��ة التنمي��ة 
ورف��ع س��وية الوع��ي الع��ام، وتتأث��ر بقص��ر 
م��دة التموي��ل، فتصب��ح مش��اريع مؤقت��ة يف 

التموي��ل ومؤقت��ة يف الفعالي��ة. وه��ذا م��ا يؤث��ر 
عل��ى قيمته��ا وم��دى قدرته��ا عل��ى الوص��ول إىل 

اهل��دف املنش��ود.
املنظم��ات الداعم��ة ع��ادة م��ا مت��ول ألج��ل 
وض��ع األس��اس لعملي��ة تنموي��ة مس��تدامة، 
ولك��ي يك��ون املش��روع املؤس��س الن��واة األوىل 
ملراح��ل وبن��ى الحق��ة تؤس��س عليه��ا جمم��ل 
األه��داف املدرج��ة يف املش��روع املق��دم إليه��ا 
وجم��رد العم��ل م��ن قبلن��ا عل��ى إف��راغ ه��ذا 
اهل��دف م��ن مضامين��ه احلقيقي��ة، س��يكون ل��ه 
أث��ر س��لي مس��تقبلي عل��ى العملية التش��جيعية 
هل��ذه املنظم��ات، ألنه��ا ل��ن جت��د أّي نتيج��ة 
مل��ا تق��وم ب��ه ول��ن ي��ؤدي ه��ذا إال إىل خس��ارة 
الوق��ت واجمله��ود يف ه��ذه الف��رتة احلرج��ة 
ال��ي مت��ر به��ا مناطقن��ا، ال��ي حتت��اج إىل 
الكث��ر م��ن العم��ل واملثاب��رة للوص��ول به��ا إىل 
حال��ة مقبول��ة معيش��ياً وفكري��اً بالتال��ي مقبول��ة 

إنس��انياً.
والس��ؤال املط��روح بع��د ط��رح ه��ذه املش��كلة، 
ه��و االستفس��ار ح��ول ماهي��ة املعاي��ر ال��ي 

جي��ب اتباعه��ا م��ن قب��ل املاحن��ن للوص��ول 
إىل اهل��دف احلقيق��ي م��ن إجناز أي مش��روع؟. 
إن أه��م املعاي��ر ال��ي م��ن املف��رتض الوق��وف 
عنده��ا قب��ل أي اختب��ار جل��دوى املش��روع 
ه��و املعرف��ة التام��ة بطبيع��ة الش��خص ال��ذي 
مت اختي��اره إلجن��از ه��ذا املش��روع والوق��وف 
علي��ه وطبيع��ة نواي��اه م��ن وراء ه��ذا املش��روع 
وم��دى قدرت��ه عل��ى الوص��ول باملش��روع إىل 
املبتغ��ى. فاالختي��ار ش��به العش��وائي هل��ذه 
الش��خصية أو انتظ��ار الش��خص حت��ى يق��دم 
مش��روعاً رمب��ا ي��ؤدي إىل الكث��ر م��ن األخط��اء 
واجله��ل بالكث��ر م��ن األساس��يات ال��ي الب��د 
م��ن معرفته��ا يف ه��ذا الش��خص. والرتكي��ز 
عل��ى ش��خصية صاح��ب االمتي��از تأت��ي ألن��ه 
احللق��ة األوىل ال��ي منه��ا تب��دأ عملي��ة الرب��ط 
ب��ن كاف��ة حلق��ات املش��روع للحص��ول عل��ى 
سلس��لة متكامل��ة ومتماس��كة يف س��ياق التطبي��ق 

حليثي��ات املش��روع.
يب��دو أن أم��ر مراع��اة احتياج��ات املنطق��ة 
ليس��ت يف احلس��بان غال��ب األحي��ان، ب��ل 

أن جم��رد ط��رح مش��روع حيت��اج فق��ط لتس��مية 
مكاني��ة مرفق��ة بالورق��ة امل��دون عليه��ا ه��ذا 
املش��روع. ولذل��ك ف��إن وج��ود مش��روع م��ا يف 
بع��ض املناط��ق ال يكتس��ب أّي��ة أهمي��ة  لع��دم 
احتي��اج تل��ك املنطق��ة إىل ه��ذا املش��روع وم��ا 
ه��و مقص��ود م��ن وراءه. ولذل��ك فس��ر الواق��ع 
حيم��ل يف طيات��ه ب��ذرة النج��اح األوىل، ولك��ن 
والت��وزع  األمني��ة  القضاي��ا  ف��إن  لألس��ف؛ 
الس��كاني يكتس��بان املوق��ع األه��م يف عملي��ة 
تقيي��م أي مش��روع وبالتال��ي عملي��ة املوافق��ة 
بدائ��ل  ع��ن  البح��ث  عملي��ة  أّم��ا  علي��ه، 
حلال��ة فق��دان األم��ن وحتوي��ر املش��روع مب��ا 
يائ��م الوض��ع األم��ي احل��رج فلي��س ل��ه 
م��كان يف فك��ر م��ن يط��رح املش��روع أو يواف��ق 
علي��ه. وحن��ن نعل��م أن ل��كل مس��ألة وقضي��ة 
عويص��ة خم��رج إن كان��ت اإلرادة احلقيقي��ة 
يف التخدي��م موج��ودة بالفع��ل، ف��أي مش��روع 
ميك��ن أن يط��رح بأش��كال ع��دة تتواف��ق م��ع 
الواق��ع األم��ي بغ��ض النظ��ر ع��ن التحوي��ر 
املش��روع،  وراء  م��ن  واملبتغ��ى  األه��داف  يف 
ودون البح��ث ع��ن بدي��ل للفئ��ة احمل��ددة 

واملس��تهدفة م��ن وراءه.
األم��ر اآلخ��ر ال��ذي الب��د م��ن الرتكي��ز علي��ه، 
ه��و الرقاب��ة احلقيقي��ة عل��ى املش��روع لك��ي ال 
يتح��ول املش��روع أو يبق��ى ح��راً عل��ى ورق، 
ألن التجرب��ة أك��دت أن هنال��ك ع��دداً كب��راً 
نطاقه��ا  يف  بقي��ت  املمول��ة  املش��اريع  م��ن 
الورق��ي ومل خت��رج إىل أرض الواق��ع. وه��ذا م��ا 
يفق��د املصداقي��ة باجله��ة املمول��ة وباحلاصل��ن 
عل��ى االمتي��از وبالتال��ي ب��كل مش��روع ميك��ن 

طرح��ه أو حت��ى أي مش��روع أثب��ت وج��وده 
الفعل��ي وأثب��ت أهميت��ه وقيمت��ه وقرب��ه للن��اس 
وخدمته��م. ول��كل ه��ذا الب��د م��ن إجي��اد 

اآللي��ة املناس��بة والفعال��ة هل��ذه الرقاب��ة.
لك��ي تصب��ح ه��ذه املش��اريع أج��زاء يف مش��روع 
متكام��ل للنه��وض باملنطق��ة املس��تهدفة الب��د 
م��ن تن��وع ه��ذه املش��اريع وع��دم االكتف��اء بأن��واع 
حم��ددة منه��ا. فم��ا يب��دو للعي��ان ه��و أن جممل 
املش��اريع املوج��ودة تنقس��م إم��ا إىل مش��اريع 
إغاثي��ة أو إعامي��ة يف اجلان��ب األك��ر، وه��ذا 
م��ا ي��ؤدي إىل إهم��ال الكث��ر م��ن اجلوان��ب 
األخ��رى وال��ي حتت��اج إىل االهتم��ام الفعل��ي 
وفيه��ا حاج��ة ملح��ة للتنمي��ة والتطوي��ر، ألن 
أي ن��وع م��ن التط��ور س��يكون حباج��ة للعم��ل 
يف كاف��ة اجمل��االت، وإن أي تط��ور يف جان��ب 
مع��ن عل��ى حس��اب جوان��ب أخ��رى س��يؤدي 
بعملي��ة التنمي��ة إىل أن تك��ون عملي��ة ناقص��ة 
ومش��لولة وغ��ر قابل��ة ألن تصب��ح عام��ًا إلنق��اذ 
املواطن��ن م��ن الوق��وع يف كن��ف اجله��ل والفاق��ة 

والع��وز، أو البق��اء فيه��ا أص��ًا.
إذاً فعملي��ة التنمي��ة الدائ��رة يف منطقتنا الكردية 
وبالرغ��م م��ن توف��ر مش��اريع )كث��رة( إىل ح��د 
م��ا، حتت��اج إىل عملي��ة قيصري��ة لك��ي خت��رج 
م��ن احلال��ة ال��ي وصل��ت إليه��ا، رمب��ا ع��ن 
قص��د أو بدون��ه، ورمب��ا بس��بب ع��دم اهتم��ام 
كاٍف م��ن اجله��ات املمول��ة أو ع��دم اهتم��ام 
م��ن القادري��ن عل��ى إجن��از ه��ذه املش��اريع 
عل��ى األرض، فالعملي��ة التنموي��ة والتأس��يس 
نفس��ها  ه��ي  املنطق��ة حتت��اج  يف  ملش��اريع 

ملش��روع يدرس��ها ويعم��ل عل��ى تقوميه��ا.
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إطاللة تقرير

مركز سالف لألنشطة 
المدنية ينهي حفر 12 
بئرًا في أحياء الحسكة

شريين عمر
نف��ذ مرك��ز س��اف لألنش��طة املدني��ة يف مدين��ة احلس��كة بدع��م م��ن 
منظم��ة آرت��ا للتواص��ل والتضام��ن، مش��روع حف��ر اث��ي عش��ر بئ��راً يف 
مناط��ق خمتلف��ة م��ن املدين��ة، وذل��ك لتلبي��ة احتياج��ات األهال��ي، بع��د 

أزم��ة غ��ر مس��بوقة، نتج��ت ع��ن االنقط��اع املس��تمر للمي��اه. 
املرك��ز ق��ام حبف��ر اآلب��ار يف أحي��اء )الصاحلي��ة، املف��ي، الضاحي��ة، 
املش��رفة، الناص��رة، الكاس��ة، ت��ل حج��ر ، مس��اكن ال��راد اآلل��ي، 
مس��اكن أوغاري��ت، قري��ة اخلض��ر اإليزيدي��ة إضاف��ة إىل بئري��ن يف ح��ي 
العزيزي��ة(، وذل��ك لتلبي��ة احتياج��ات املن��ازل وامل��دارس واحلدائ��ق، 

حس��ب م��ا أف��اد مدي��ر املش��روع، داوود داوود. 
داوود أوض��ح أيض��ًا، أن املش��روع ب��دأ من��ذ ش��هر أكتوبر/تش��رين األول 
م��ن الع��ام 2014، واس��تمر حت��ى بداي��ة ش��هر آذار / م��ارس م��ن الع��ام 
2015، إذ اعتم��د املنف��ذون عل��ى إمت��ام العم��ل وف��ق مراح��ل ودفع��ات، 
وذل��ك حس��ب أولوي��ات الدع��م املق��دم م��ن اجله��ة الراعي��ة للمش��روع. 

الفت��اً إىل أن، املش��روع ج��اء بع��د طل��ب الس��كان املتزاي��د حلف��ر اآلب��ار، 
إث��ر االنقط��اع املس��تمر يف املي��اه، وإرواء األحي��اء واملراف��ق العام��ة 

كامل��دارس واحلدائ��ق يف أحي��اء املدين��ة املختلف��ة.
م��ن جهت��ه، ق��ال خوش��ناف تيل��و املدي��ر التنفي��ذي ملنظم��ة آرت��ا 
للتواص��ل والتضام��ن )SCCCK(، »إن منظمته��م حاول��ت يف الش��هر 
اخلام��س م��ن الع��ام 2014، تنفي��ذ مش��روع للتش��بيك ب��ن املنظم��ات 
املدني��ة يف حمافظ��ة احلس��كة، بغ��رض إنش��اء ش��بكة بينه��ا للتع��اون 
والتنس��يق يف تنيف��ذ املش��اريع، وم��ن ب��ن تل��ك املنظم��ات مرك��ز س��اف 
لألنش��طة املدني��ة«، مش��راً أن »املرك��ز ق��دم مش��روعاً حلف��ر آب��ار يف 

مدين��ة احلس��كة بش��كل منفص��ل، ث��م عرض��ت آرت��ا املش��اريع عل��ى 
اجله��ات املاحن��ة، فوافق��ت منظم��ة الدع��م الدامناركي��ة )DCA( عل��ى 
متوي��ل تل��ك املش��اريع ولك��ن بصيغ��ة مش��روع واح��د يض��م اث��ي عش��ر 

بئ��راً يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن احلس��كة«. 
مضيف��ًا، أن »منظم��ة آرت��ا ومرك��ز س��اف اتفق��ا عل��ى تنفي��ذ املش��روع 
عل��ى ث��اث دفع��ات، وف��ق تقاري��ر موثق��ة ل��كل مرحل��ة، وتقاري��ر 
نهائي��ة رفع��ت للجه��ة املاحن��ة«، الفت��ًا، إىل »ح��دوث تأخ��ر يف 
املرحل��ة الثالث��ة م��ن املش��روع بس��بب إش��كاالت يف حتوي��ات البن��وك 

الرتكي��ة«.
وأك��د تيل��و أن اهل��دف األساس��ي م��ن املش��روع ه��و »مس��اعدة األهال��ي 
يف األزم��ة ال��ي مت��ر به��ا الب��اد، إذ يعت��ر انقط��اع الكهرب��اء واملي��اه 
م��ن املش��اكل الرئيس��ية يف املنطق��ة، وج��اء املش��روع لس��د الثغ��رة يف ه��ذه 
النقط��ة حتدي��دًا، إىل جان��ب تأم��ن احتياج��ات األهال��ي م��ن املي��اه 
لاس��تخدامات اليومي��ة نظ��راً لألزم��ة الكب��رة ال��ي تش��هدها املدين��ة، 
إضاف��ة إىل تركي��ز املنظم��ة عل��ى تأم��ن احتياج��ات األهال��ي األساس��ية 
للح��د م��ن اهلج��رة«، كم��ا أش��ار تيل��و أن »منظم��ة آرت��ا نف��ذت مش��اريع 
مماثل��ة يف ح��ي قدوربي��ك مبدين��ة قامش��لو وأخ��رى يف ق��رى ري��ف 

مدين��ة عام��ودا«. 
بدوره��ا قال��ت جاني��ت س��ركيس، م��ن ح��ي مس��اكن ال��راد اآلل��ي 
يف مدين��ة احلس��كة، إن »حف��ر البئ��ر يف حديق��ة زنوبي��ا يف احل��ي، 
غط��ى احتياج��ات األهال��ي للمي��اه، إضاف��ة إىل توف��ر خرط��وم طوي��ل 
مل��أل اخلزان��ات ف��وق األبني��ة ذات األرب��ع طواب��ق، وس��قاية أش��جار 
احلديق��ة«، ذاك��رة أن »املنطق��ة كان��ت ش��هدت انقطاع��اً للمي��اه ألي��ام 
طويل��ة، وأن األهال��ي أج��روا عل��ى جل��ب املي��اه م��ن اآلب��ار املوج��ودة 

يف األحي��اء األخ��رى«. 
أم��ا عبدالفت��اح رمض��ان، م��ن س��كان ح��ي املف��ي فق��ال: »انقطع��ت 
املي��اه لنح��و عش��رين يوم��اً متواص��ًا ع��ن احل��ي الصي��ف املاض��ي، 
فاضطررن��ا جلل��ب املي��اه م��ن آب��ار بعي��دة، ونقله��ا بس��يارات األج��رة 
أو ش��راء املي��اه م��ن الصهاري��ج املتنقل��ة ب��ن األحي��اء دون أن نع��رف 
مص��در تل��ك املي��اه إضاف��ة إىل اس��تغال أصح��اب تل��ك الصهاري��ج 
حلاج��ة الس��كان م��ع ط��ول ف��رتة األزم��ة وتكراره��ا، ولك��ن ومبس��اعدة 
مرك��ز س��اف لألنش��طة املدني��ة، انفرج��ت املش��كلة حالي��ًا، بع��د حف��ر 

بئ��ر م��اء ق��رب رصي��ف مدرس��ة عب��داهلل الق��ادري يف احل��ي«.

14



قضاياقضايا

 رحلة العمال السوريين 
في إقليم كردستان العراق

براء صربي

م��ع م��رور أكث��ر م��ن أرب��ع س��نوات عل��ى 
الث��ورة الس��ورية، وأكث��ر م��ن ث��اث س��نوات 
عل��ى الن��زوح الك��ردي إىل إقلي��م كردس��تان 
الع��راق. م��رت اجملموع��ات الواف��دة يف م��دن 
اإلقلي��م مبخاض��ات كب��رة م��ن خ��ال سلس��لة 
م��ن املراح��ل؛ ب��دأت م��ن الرتوي��ج األول��ي 
للن��زوح إىل تض��اده، ولي��س أخ��راً حال��ة 
الي��أس املواكب��ة للرك��ود االقتص��ادي الع��ام 
املختل��ط بالص��ورة املش��وهة املتش��كلة يف املخيل��ة 

العام��ة ع��ن جمتم��ع الوافدي��ن.
الُقدامى 

أثن��اء الن��زوح كان يف اس��تقبال الوافدي��ن العديد 
م��ن العوائ��ل الس��ورية القاطن��ة هن��اك، الذي��ن 
قدم��وا إىل اإلقلي��م عق��ب انتفاض��ة الك��رد يف 
قامش��لو ع��ام 2004، إضاف��ة إىل بع��ض الطلب��ة 
الذي��ن يدرس��ون يف جامع��ات اإلقلي��م، ه��ؤالء 
يعت��رون ش��واهد حي��ة عل��ى حال��ة النه��وض 
ال��ي م��ّر به��ا اإلقلي��م، وكان��وا ج��زًء م��ن 
تل��ك النهض��ة رغ��م قلته��م. منه��م راب��ي عب��دو 
املنح��در م��ن مدين��ة احلس��كة والق��ادم إىل 
اإلقلي��م يف الع��ام 2009، خمت��ص يف جم��ال 
الديك��ور الداخل��ي، وص��ل إىل اإلقلي��م بص��ورة 
نظامي��ة، حت��دث ع��ن جتربت��ه يف جم��ال 
العم��ل باإلقلي��م وكيفي��ة تدرج��ه ووصول��ه إىل 
إدارت��ه للعدي��د م��ن ال��ورش. مش��تكيًا: »كان 
العم��ل ي��در م��ااًل جي��داً غ��ر أن��ه مل يك��ن 
بذل��ك الف��ارق بالنس��بة للوط��ن ألن العمل��ة يف 
اإلقلي��م كان��ت قوي��ة، وبع��د الث��ورة انه��ارت 

العمل��ة وق��ّل معه��ا العم��ل ورخ��ص«.
أم��ا عب��داهلل فرح��و خري��ج كلي��ة اإلع��ام 
وم��ا  الصي��ف،  يف  أعم��ل  »كن��ت  يق��ول: 

كن��ت أجني��ه كان يكفي��ي يف الش��تاء«، وم��ع 
انته��اء الدراس��ة أمس��ى فرح��و ب��دون إقامت��ه 
الطابي��ة، وب��ات حمتاج��اً لكفي��ل م��ن أه��ل 
اإلقلي��م )موظ��ف(، ليصب��ح ضيف��اً عل��ى بي��ت 
أخي��ه، مش��تكياً ع��دم مزاولت��ه ملهنت��ه »مل 
أج��د فرص��ي يف اإلع��ام كون��ي ال أمي��ل إىل 
األط��راف احلزبي��ة الرئيس��ية، وبالتال��ي اتنق��ل 
ب��ن عم��ل وآخ��ر وم��ع كل انتق��ال يق��ل األج��ر 

أيض��اً«. 
معظ��م الوافدي��ن إىل اإلقلي��م مم��ن يس��مون 
اإلقلي��م  خ��ارج  اآلن  أصبح��وا  األوائ��ل، 
واجته��وا إىل ال��دول األوروبي��ة، أم��ا م��ن بق��ي 
هن��ا، فيعان��ون م��ن  حتوهل��م م��ن صف��ة املقي��م 
الرمس��ي إىل الجئ��ن بع��د انته��اء صاحي��ات 
واضطراره��م  وإقاماته��م،  ج��وازات س��فرهم 
إىل اللج��وء ل��دى املفوضي��ة الس��امية لش��ؤون 
الاجئ��ن التابع��ة لألم��م املتح��دة، كخي��ار 
أخ��ر للحص��ول عل��ى وثيق��ة اللج��وء املعروف��ة 

»الفورم��ة«. بال��� 
األوائل 

بع��د انط��اق الث��ورة الس��ورية بأش��هر دخ��ل 

إىل إقلي��م كردس��تان ع��دٌد كب��ر م��ن الش��باب، 
وذل��ك ُبعي��د إع��ان اإلقلي��م غ��ر الرمس��ي 
الس��ماح للس��ورين بالدخ��ول إىل أراضيه )الكرد 
واملس��يحن عل��ى وج��ه اخلص��وص(، وبص��ورة 
غ��ر نظامي��ة، وجله��م م��ن الش��باب اهل��ارب 
م��ن ماحق��ات النظ��ام وقوات��ه، والس��اعن إىل 
إجي��اد موط��ئ ق��دم )ريثم��ا يس��قط النظ��ام(، 

كم��ا يق��ول س��وار )احل��اق(.
ه��ؤالء الداخل��ن كان��وا يف موق��ع الرتحي��ب. 
اإلقلي��م  مب��دن  انتش��روا  وصلوه��م  وبعي��د 
أربي��ل،  )ده��وك،  الثاث��ة  الرئيس��ية 
وده��وك  أربي��ل  كان��ت  وإن  الس��ليمانية(، 
األكث��ر حض��وراً. ف��األوىل لتواف��ر ف��رص العم��ل 
والثاني��ة للتق��ارب اللهج��وي والعش��ائري، 
إضاف��ة إىل وج��ود املخي��م األول )دومي��ز( والذي 
حت��ول إىل مرك��ز لانط��اق بالنس��بة لاجئ��ن 

الك��رد الس��ورين داخ��ل اإلقلي��م. 
وم��ع االنتش��ار، اس��تطاع الكث��ر م��ن الوافدي��ن 
إجي��اد الف��رص املناس��بة نوع��اً م��ا، غ��ر 
أن ه��ؤالء ب��دأوا يعان��ون اآلن م��ن مجل��ة 
مش��اكل، فعب��د العزي��ز أب��و زي��د، طال��ب يف 
كلي��ة اآلث��ار، ميل��ك إقام��ة رمسي��ة واس��تطاع 

ع��ن طري��ق عم��ه )وعاقات��ه( جت��اوز الكث��ر 
م��ن العقب��ات يق��ول: »ب��دأت اآلن أعل��م 
إن��ه كان خي��اراً خاطئ��اً«، ويعت��ر أن خي��ار 
الس��فر إىل ال��دول األوروبي��ة كان األص��ح ألن��ه 
ي��رى ب��أن الرواب��ط املفرتض��ة مل تع��د تنف��ع، 
ويل��وم نفس��ه عل��ى أن��ه كان الس��بب يف 
جم��يء الكثري��ن أول األم��ر، خمتتم��اً »ل��وال 

دراس��ي لكن��ت س��افراً م��ن ف��وري«. 
وعل��ى النقي��ض م��ن أب��و زي��د، جي��د وائ��ل 
يزب��ك م��ن س��كان دمش��ق، خي��ار اإلقلي��م 
أفض��ل م��ن البق��اء يف س��وريا، وه��و ال��ذي 
عان��ى األمري��ن للوص��ول إىل إقليم كردس��تان، 
ال ميل��ك يزب��ك أّي��ة أوراق ثبويت��ة »أس��راً يف 
ه��ذا املطع��م من��ذ س��نتن ونص��ف«، يس��رد 
بعض��اً م��ن معانات��ه م��ع صاح��ب عمل��ه 
وكره��ه »ألن��ي عرب��ي وه��و إيران��ي، ولك��ن 
جبدارت��ي والتزام��ي اكتس��بت حب��ه وحن��ن 

اآلن أصدق��اء«. 
ه��ؤالء األوائ��ل مل ينج��وا م��ن غ��رق امل��دن 
املتتالي��ة،  الوافدي��ن  مبوج��ات  الث��اث 
الق��دوم  بع��دم  النص��ح  وظل��ت صرخ��ات 
خ��ارج الس��رب، ومنه��م زان��ن املس��تقرة 
يف أربي��ل من��ذ ث��اث س��نوات، وال��ي 
أوضح��ت كي��ف ب��دأت يف العم��ل يف حم��ل 
لاكسس��وارات ث��م لأللبس��ة وب��ذات األج��ر 
عنده��ا  رواتبن��ا.  خف��ض  س��يتم  »قريب��اً 
سأس��تقيل«، ولك��ن صديقته��ا لي��اف عل��ي، 
ال��ي تعم��ل يف حم��ل للعط��ورات ت��رى يف 
اإلقلي��م بل��داً مناس��باً هل��ا فه��ي »ب��دأت 
موظف��ة أم��ا اآلن فه��ي مدي��رة لقس��مها«، 
ولكنه��ا ال ت��رتدد يف احلدي��ث ع��ن حنينه��ا 

إىل موطنه��ا.  
الُجدد 

بع��د تط��ور األح��داث املأس��اوية يف س��وريا 
وتداع��ي األم��ن واخلدمات، وصل��ت موجات 
جدي��دة وعل��ى دفع��ات كب��رة، فأغرق��ت 
م��دن اإلقلي��م باألي��دي العامل��ة والعوائ��ل 
ال��ي تبح��ث ع��ن مس��كن وحت��اول اهل��روب 
م��ن جحي��م االس��تقرار يف املخيم��ات. ما أدى 
إىل تدن��ي األج��ور وغ��اء آج��ارات املن��ازل، 
وم��ا زاد الط��ن بل��ة، اضط��راب ق��رارت 
احلكوم��ة )الس��اعية الحت��واء الوض��ع(، م��ن 
توقي��ف من��ح اإلقام��ات إىل تش��ديد من��ع 

احلرك��ة ب��ن مدنه��ا، م��ا نت��ج عن��ه ازدي��اد 
ح��االت مغادرت��ه، ومث��ل الذي��ن غ��ادروا 
ين��وي كوف��ان عم��ر م��ن قامش��لو، والطال��ب 
يف كلي��ة العل��وم يف جامع��ة الف��رات، ويعم��ل 
يف أح��د الفن��ادق من��ذ أكث��ر م��ن س��نة، دون 
أن يط��رأ أي جدي��د جي��د عل��ى وضع��ه، 
»بدأن��ا نس��مع تلميح��ات خبف��ض الرواب��ت 
القليل��ة أص��ًا، ه��ذا أخ��ر ش��تاء ل��ي هن��ا«.
ال خُيتص��ر املش��هد بكوف��ان، ب��ل يش��اركه 
كث��ر فآه��ن عل��ي، الرس��امة التش��كيلة، 
تعم��ل يف حم��ل لبي��ع اجلابي��ب النس��ائية 
تصميمه��ا  ع��ن  تتح��دث  )العباي��ات(، 
للوص��ول إىل إح��دى ال��دول األوروبية، خاصة 
بع��د معاناته��ا م��ن غ��رة صاحب��ة العم��ل 
»ألن��ي أمل��ك ه��ذه املوهب��ة، وع��دم اهتم��ام 
وبريش��تها،  الفني��ة  باملواه��ب  املس��ؤولن 
يطلب��ون م��ي أن ارس��م م��ا يري��دون ال م��ا 

تري��ده خميل��ي«. 
ال تنته��ي قص��ص اللج��وء الس��وري يف إقلي��م 
كردس��تان وخماضات��ه ال��ي ت��زداد م��ع م��رور 
الوق��ت، وضم��ن ه��ذا اخللي��ط م��ن الضي��اع 
يعي��ش ج��وان بش��ار )احملاس��ب( يف ه��وس 
املس��كن والبح��ث ع��ن االس��تقرار، بع��د أن 
طلب��ت ق��وات اآلس��ايش يف اإلقلي��م أن يغ��ادر 
الغرف��ة ال��ي يس��كنها »لض��رورات أمني��ة«، 
قائ��ًا: »عدن��ا إىل مسفوني��ة الضي��ف الثقي��ل 
ورحل��ة البح��ث ع��ن املس��كن«، فمش��كلة 
تأم��ن الس��كن للش��باب إح��دى الصعوب��ات 
الكب��رة ال��ي تواجهه��م، كونه��ا حال��ة 
مرفوض��ة اجتماعي��اً لطبيع��ة أه��ل اإلقلي��م 
ولكث��رة  ديني��اً  واحملافظ��ة  العش��ائرية 

القص��ص الس��يئة ع��ن ع��امل الس��ورين. 
يوج��د  اجل��دد،  الوافدي��ن  ه��ؤالء  وب��ن 
م��ن وج��د فرصت��ه، وخاص��ة العامل��ن يف 
املنظم��ات الدولي��ة املعني��ة بش��ؤون الاجئ��ن 
الضطراه��ا إىل اتب��اع الش��روط الدولي��ة يف 
عقوده��ا رغ��م العدي��د م��ن التج��اوزات، 
فيق��ول أمي��ن دواس مهن��دس يعم��ل م��ع 
منظم��ة دامناركي��ة تعن��ى بش��ؤون الاجئ��ن 
وزي��ادة  املتعاق��د،  حتم��ي  اإلقام��ة  »إن 
ف��رص الف��رد يف احلص��ول عل��ى عم��ل م��ع 
تل��ك املنظم��ات ال��ي تش��رتط وج��ود مث��ل 
تل��ك اإلقام��ة رغ��م معرفته��م ب��كل القص��ة 

وصعوب��ة احلص��ول عل��ى إقام��ة«، مش��راً إىل 
مش��كلة الس��كن الش��بابي أيض��ًا: »أس��تطيع 
أن أن��ام يف فن��دق، ولك��ن م��اذا بالنس��بة 

لآلخري��ن؟!(.
ركود عام 

بع��د هج��وم داع��ش املفاج��ئ والرهي��ب عل��ى 
إقلي��م كردس��تان الع��راق واحتال��ه قب��ل ذلك 
مدين��ة املوص��ل يف حمافظ��ة نين��وى، تواف��د 
اآلالف م��ن العراقي��ن عل��ى اإلقلي��م املقي��د 
باحلج��ب املال��ي م��ن احلكوم��ة املركزي��ة، 
م��ا اخت��م اإلقلي��م ب��آالف العم��ال والعوائ��ل 
الباحث��ن ع��ن العم��ل واخل��اص يف مدن��ه.

حص��ول  احتم��ال  م��ن  القل��ق  أدى  كم��ا 
اخرتاق��ات أمني��ة م��ن خ��ال النازح��ن، 
إىل تش��ديد االج��راءات االحرتازي��ة، األم��ر 
ال��ذي أث��ر يف احلرك��ة االقتصادي��ة للبل��د 
وش��ل حرك��ة االس��تثمار والس��ياحة في��ه، 
ومل يس��عف ذل��ك قي��ام احلكوم��ة املركزي��ة 
م��ا  خمصصاته��ا،  م��ن  بع��ض  بتحري��ر 
دف��ع القط��اع اخل��اص إىل اتب��اع سياس��ات 
وإج��راءات تقش��فية لتف��ادي األزم��ة وحال��ة 
الرك��ود الع��ام، ال��ي بدوره��ا أث��رت بش��كل 
الك��رد  الاجئ��ن  أوض��اع  عل��ى  مباش��ر 
الس��ورين. وه��ذا م��ا أك��ده فاي��ز م��راد، 
خري��ج كلي��ة العل��وم قس��م الرياضي��ات، 
والعام��ل يف أح��د الفن��ادق الكب��رة: »ب��دأوا 
خبف��ض الروات��ب، كم��ا مسعن��ا تلميح��ات 
أخ��رى ع��ن إج��راءات قادم��ة«، بينم��ا ُس��رح 
ش��رو عليك��و م��ع مخس��ة عش��ر ش��خصاً 
آخري��ن م��ن مكت��ب املراهن��ات ال��ذي كان��وا 

يعمل��ون في��ه، بع��د الرك��ود. 
مل تس��عف إج��راءات األم��م املتح��دة بالتعاون 
م��ع حكوم��ة إقلي��م كردس��تان الع��راق يف من��ح 
نتيج��ة  بالاجئ��ن،  اخلاص��ة  اإلقام��ات 
تراخ��ي آلي��ات تنفي��ذ تل��ك اإلج��راءات، 
ومل تل��ق أيض��اً دع��وات احلكوم��ة احمللي��ة 
للمجتم��ع، باحتض��ان الاجئ��ن أي تأث��ر 
يذك��ر، ب��ل اخت��زل كل املش��هد مب��ا قال��ه 
س��ائق التكس��ي ال��ذي كان يقل��ي عندم��ا 
عل��م بوظيف��ي: »ه��ل تعل��م مل��اذا يعطونك��م 
األعم��ال؟ ألنك��م أكث��ر مه��ارة وأرخ��ص 

أج��راً«.

الجزيرة إنكليش

1617



مجتمع مجتمع

مدارس الجزيرة ... واقع مأساوي
إميان خليل مصطفى 

االجتماعي��ة  العل��وم  مداخ��ل  ختتل��ف  ال 
والنفس��ية ح��ول أهمي��ة دور املدرس��ة يف بن��اء 
يف  للدخ��ول  وحتض��ره  الطف��ل،  ش��خصية 
جمتم��ع الراش��دين م��ن حول��ه، ليصب��ح ف��رداً 
فاع��ًا وحم��ركاً يف احملي��ط البيئ��ي ال��ذي 
يعي��ش في��ه. إذ يكتس��ب الطف��ل م��ن خ��ال 
عاقات��ه م��ع أقران��ه وم��ع معلمي��ه مب��ادئ 
وقي��م اجملتم��ع، وال��ي تس��اهم يف مراح��ل 
أكث��ر تقدم��اً يف تنمي��ة قدرات��ه الش��خصية 
وصق��ل مواهب��ه وملكات��ه وإمكانات��ه. ويذه��ب 
العدي��د م��ن علم��اء النف��س واالجتم��اع إىل 
اعتب��ار مرحل��ة املدرس��ة م��ن أكث��ر املراح��ل 
العمري��ة أهمي��ة يف مراح��ل النم��و ال��ي مي��ر 
به��ا الطف��ل، مل��ا هل��ا م��ن تأث��ر عل��ى الطف��ل 
الف��رد ذات��ه، وعل��ى منظومت��ه االجتماعي��ة 

العام��ة. 
م��دارس اجلزي��رة ال��ي عان��ت ُقبي��ل ع��ام 
2011 م��ن حال��ة اإلهم��ال بص��ورة عام��ة، 
حي��ث مظاه��ر الامب��االة يف العم��ل اإلداري 
الوس��ائل  يف  ش��ديد  ونق��ص  والتعليم��ي، 
والكت��ب  التدفئ��ة،  ووس��ائل  التعليمي��ة 
املدرس��ية، واملراف��ق الصحي��ة، وجتهي��زات 
الغ��رف الصفي��ة الضروري��ة. تعرض��ت ألزم��ة 

ك��رى م��ع وص��ول املع��ارك الدموي��ة ال��ي 
م��ن  األخ��رى  املناط��ق  يف  مش��تعلة  كان��ت 
تش��رين  ش��هر  خ��ال  وحتدي��داً  الب��اد، 
الثاني/نوفم��ر م��ن الع��ام 2012 إىل مدين��ة 
س��ري كاني��ه )رأس الع��ن( بالتحدي��د. إذ 
أدت األزم��ة يف الواق��ع االقتص��ادي »املعيش��ي« 
العملي��ة  يف  إرب��اك  إىل  اجلزي��رة،  ألبن��اء 
التعليمي��ة والرتبوي��ة اجلاري��ة يف امل��دارس. 
وال��ي أدت إىل حرم��ان الط��اب والتامي��ذ 
م��ن حقه��م يف التعلي��م، كم��ا أدت إىل دم��ار 
الكث��ر م��ن امل��دارس يف تل��ك املنطق��ة. لت��دق 
منظم��ة األم��م املتح��دة للطفول��ة »يونيس��يف« 
ناق��وس اخلط��ر يف تقريره��ا الس��نوي للع��ام 
2014، ع��ن الض��رر ال��ذي حل��ق بالتامي��ذ 
ج��راء املع��ارك الدائ��رة يف س��وريا، وحرمانه��م 
م��ن التعلي��م مق��درًة أعداده��م مب��ا يزي��د ع��ن 

س��بعة ماي��ن طف��ل. 
املع��ارك أدت إىل عملي��ات ختري��ب ودم��ار 
وس��رقة للم��دارس الرمسي��ة التابع��ة ملديري��ة 
الرتبي��ة والتعلي��م يف حمافظ��ة احلس��كة. م��ا 
أدى إىل توق��ف عملي��ة التعلي��م فيه��ا بش��كل 
كام��ل، فأغلق��ت أبوابه��ا وهجرته��ا كوادره��ا 
اإلداري��ة والتعليمي��ة بش��كل كام��ل ونهائ��ي، 

والبع��ض م��ن امل��دارس األخ��رى انقط��ع عنه��ا 
التامي��ذ، بس��بب هج��رة ذويه��م م��ن الق��رى 
وامل��دن إىل خ��ارج الب��اد خوف��اً عل��ى حياته��م. 
وبق��ي ال��دوام يف قس��م م��ن امل��دارس متقطع��ًا، 
بس��بب تس��رب األطف��ال وعدم التزامه��م بالدوام 
النظام��ي، م��ا تس��بب بتأخ��ر افتت��اح امل��دارس 
يف بداي��ة الع��ام الدراس��ي، كم��ا راف��ق ذل��ك 
إهم��ال كب��ر م��ن جان��ب املوظف��ن العامل��ن 
ألس��باب  باحلس��كة  الرتبي��ة  مديري��ة  يف 
عدي��دة منه��ا اقتصادي��ة وأمني��ة أيض��ًا، إذ 
ش��هد اجملم��ع الرتب��وي هج��رة الكث��ر م��ن 
تس��رب  إىل  إضاف��ة  اخل��ارج،  إىل  املعلم��ن 
الرمس��ي،  دوامه��م  م��ن  اإلداري��ن  أغل��ب 
اإلداري��ة  األعم��ال  إجن��از  تعط��ل  وبذل��ك 
فيه��ا، لتتأخ��ر كاف��ة اإلج��راءات اإلداري��ة 
املتعلق��ة بنق��ل وتعي��ن وتوزي��ع املعلم��ن يف 
م��دارس احملافظ��ة. ه��ذا التس��يب والتس��رب 
واإلهم��ال داخ��ل مؤسس��ات مديري��ة الرتبي��ة، 
أث��ر بش��كل كب��ر عل��ى أوض��اع الك��وادر 
اإلداري��ة والتعليمي��ة يف م��دارس احملافظ��ة، 
وس��اهم بش��كل فعَّ��ال عل��ى تس��هيل انتش��ار 
ال��دوام  م��ن  املتعلم��ن  تس��رب  ح��االت 
املدرس��ي الرمس��ي، وخل��ق ح��االت مش��ابهة 

م��ن التس��يب واإلهم��ال يف عم��ل الكادري��ن 
م��ا  مدرس��ة،  كل  يف  والتعليم��ي  اإلداري 
نت��ج عن��ه إهم��ال ش��به متعم��د للمعلم��ن يف 
أداء واجباته��م الرتبوي��ة والتعليمي��ة. وال��ذي 
أدى إىل تس��يب كام��ل يف نش��اطات العملي��ة 
الرتبوي��ة والتعليمي��ة، لت��زداد حال��ة اإلهم��ال، 
وتتح��ول إىل حال��ة م��ن الفوض��ى الش��املة. 

 كل ذل��ك أث��ر بش��كل كب��ر عل��ى أوض��اع 
م��دارس  يف  والتعليمي��ة  اإلداري��ة  الك��وادر 
املنطق��ة، وس��اهم بش��كل فعَّ��ال عل��ى تس��هيل 
انتش��ار ح��االت تس��رب املعلم��ن م��ن ال��دوام 
املدرس��ي الرمس��ي، وخل��ق ح��االت مش��ابهة 
م��ن التس��يب واإلهم��ال يف عم��ل الكادري��ن 
اإلداري والتعليم��ي ل��كل مدرس��ة، مم��ا نت��ج 
عن��ه إهم��ال ش��به متعم��د للمعلم��ن يف أداء 
وإضاف��ة  والتعليمي��ة.  الرتبوي��ة  واجباته��م 
مل��ا س��بق فق��د ب��ات املعلم��ون، يقص��رون 
امل��دارس  داخ��ل  التعليمي��ة  نش��اطاتهم  يف 
أنه��م  ب��ل واألس��وأ م��ن ذل��ك  الرمسي��ة، 
حول��وا ج��ل نش��اطاتهم إىل االهتم��ام بال��ّدروس 
اخلصوصي��ة كتج��ارة مرحب��ة، م��ن أج��ل 
زي��ادة وارداته��م املالي��ة، حبج��ة ع��دم كفاي��ة 
رواتبه��م الش��هرية ال��ي يتقاضونه��ا م��ن وزارة 

الرتبي��ة، لرتتف��ع نس��بة الط��اب املس��جلن يف  
مراك��ز ال��دورات التعليمي��ة اخلاص��ة يف املنطق��ة 
ارتفاع��ا خميف��ًا، ولتش��هد املنطق��ة أيض��اً زي��ادة 
يف أع��داد املراك��ز التعليمي��ة اخلاص��ة قارب��ت 

أعداده��ا أع��داد امل��دارس يف املنطق��ة.
ه��ذا اإلهم��ال والتس��يب س��اهم بش��كل رئيس��ي 
يف ع��دم إجن��از املناه��ج التعليمي��ة يف أوقاته��ا 
احمل��ددة، بالتال��ي كان ذل��ك م��ن األس��باب 
ال��ي خلق��ت ضعف��اً يف مس��تويات التحصي��ل 
العلم��ي عن��د الط��اب والتامي��ذ. وخاص��ة 
تل��ك املمارس��ات اخلاطئ��ة أدت إىل ب��روز ظاه��رة 
إجن��اح الط��اب بص��ورة عش��وائية، وخاص��ة 
يف صف��وف املراح��ل التعليمي��ة األوىل مل��دارس 
التعلي��م األساس��ي. أم��ا األوض��اع يف االمتحانات 
العام��ة لش��هادتي التعلي��م األساس��ي والثان��وي، 
ففيه��ا اختل��ط احلاب��ل بالناب��ل، إذ عمت حالة 
انتش��ار الفوض��ى، وب��رزت  أش��كال الغ��ش 
العل��ي بص��ور مفضوح��ة ومكش��وفة للعل��ن يف 
مجي��ع مراك��ز االمتح��ان التابع��ة ملركزي��ن فق��ط 
»احلس��كة وقامش��لو« بس��بب األوض��اع األمني��ة، 
فكان��ت ح��االت الغش منتش��رة يف كام��ل املراكز 
االمتحاني��ة، حت��ى بات��ت مس��ة طبيعي��ة عام��ة 

يف كل منطق��ة اجلزي��رة.   

أم��ام تل��ك احلال��ة املأس��اوية ال��ي عمَّ��ت 
منطق��ة  يف  والتعليمي��ة  الرتبوي��ة  املؤسس��ة 
حديث��ة  إدارة  وج��ود  ظ��ل  ويف  اجلزي��رة، 
»ملقاطع��ة اجلزي��رة«، ال��ي تش��كلت قب��ل 
أكث��ر م��ن ع��ام، ف��إن ه��ذه اإلدارة اجلدي��دة 
حت��ى اآلن ال تش��رف عل��ى مديري��ة الرتبي��ة 
مص��ر  ليبق��ى  كام��ل،  بش��كل  ومدارس��ها 
الس��لك التعليم��ي ره��ن األوض��اع ال��ي تعيش��ها 
املنطق��ة، ولتبق��ى ن��داءات املثقف��ن يف إع��ادة 
ال��روح إىل ه��ذا الس��لك اهل��ام قائم��ة، ولتبق��ى 
عي��ون التامي��ذ بانتظ��ار أن تفت��ح مدارس��هم 
مرتبط��ة أيض��اً بع��ودة اهل��دوء إىل مناطقه��م.

نتيج��ة لذل��ك »تقتض��ي عوام��ل التغي��ر يف 
إرادة  توف��ر  وهيكليت��ه،  التعليم��ي  الس��لك 
حقيقي��ة م��ن قب��ل املعني��ن بالش��أن الرتب��وي 
والتعليم��ي. م��ن أج��ل إجي��اد احلل��ول الفوري��ة 
حلال��ة التس��يب والفوض��ى، وال ب��د م��ن مجيع 
أبن��اء اجلزي��رة، أن يقف��وا أم��ام حال��ة األزم��ة 
املأس��اوية ال��ي تعانيه��ا م��دارس املنطق��ة، 
ويضع��وا أمامه��م معطي��ات جدي��دة خمتلفة عما 
كان يف الس��ابق، لدراس��تها وجعله��ا األس��اس 
وم��ن ث��م البن��اء عليه��ا، م��ن أج��ل الوص��ول إىل 
حل��ول للس��لك التعليم��ي يف م��دارس اجلزي��رة 
بض��رورة  تتجل��ى  وال��ي  خ��اص،  بش��كل 
الذهني��ة  والتص��ورات  املفاهي��م  اس��تبدال 
الس��ابقة، ال��ي كان��ت مبني��ة عل��ى أف��كار 
قومي��ة عنصري��ة مقيت��ة س��اهمت يف مضاعف��ة 
املش��اكل والتس��يب يف املؤسس��ة الرتبوي��ة قب��ل 
ه��ذه األح��داث، وكذل��ك يتوج��ب إعط��اء دور 
حقيق��ي وفع��ال للمعلم��ن أصح��اب اخل��رة، 
وجع��ل ه��ؤالء أصح��اب املس��ؤولية والق��رار 
الفاع��ل داخ��ل املؤسس��ة الرتبوي��ة والتعليمي��ة، 
املدرس��ة.  مدي��ر  إىل  الوزي��ر،  م��ن  ابت��داًء 
وكذل��ك إج��راء إص��اح ش��امل لكاف��ة مناح��ي 
املؤسس��ة وهيكليته��ا التنظيمي��ة والتعليمي��ة، 
وتوجي��ه الدع��وات إىل املنظم��ات اإلنس��انية 
بغي��ة تقدي��م املس��اعدة يف إع��ادة إعم��ار املدارس 
ال��ي ش��هدت دم��اراً كلي��اً أو جزئي��ًا، إضاف��ة 
إىل الس��عي م��ن أج��ل ع��ودة مجي��ع أبن��اء 
م��ن  ليش��كلوا  األوىل،  فطرته��م  إىل  املنطق��ة 
جدي��د أمنوذج��اً حديث��ًا، صاحل��ًا، متقدم��ًا، 
وه��م ب��ا ش��ك ق��ادرون عل��ى حتقي��ق األم��ل 

اجلمي��ل واملفي��د للجمي��ع«.
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قراءة نافذة

وكالة             
نبض الشـــــمال

حترير شار

وكال��ة ARA News ]وكال��ة الصحاف��ة احل��رة[، منص��ة إعامي��ة 
س��ورّية، تأسس��ت مطل��ع الع��ام 2013. ترك��ز يف تغطيته��ا عل��ى 
املناط��ق الش��مالية للب��اد، فيم��ا يتعل��ق بتط��ورات األح��داث والواق��ع 

املعيش��ي يف ظ��ل األزم��ة الدائ��رة يف الب��اد من��ذ أرب��ع س��نوات.
اخت��ذت ARA News عل��ى عاتقه��ا مس��ؤولية نق��ل احلقيق��ة كم��ا 
ه��ي، وإميان��اً حب��ق اجلمه��ور يف إع��ام ص��ادق وتش��كيل فري��ق 
عم��ل م��ن الش��باب املل��م مبج��ال اإلع��ام، وإمكاني��ة تقدي��م الدع��م 
اللوجس��ي والتدري��ب املس��تمر هل��ذا الفري��ق، ك��ي ترق��ى الوكال��ة إىل 
املس��توى االح��رتايف، وبدع��م م��ن مؤسس��ات هل��ا تارخيه��ا يف جم��ال 

بن��اء املؤسس��ات اإلعامي��ة يف مناط��ق الن��زاع.
تتمت��ع الوكال��ة بكام��ل اس��تقاليتها املهني��ة، ومت��ارس عمله��ا 
وفق��اً مليث��اق صحف��ي خ��اص به��ا، كم��ا تنته��ج سياس��ة حتريري��ة 
ترتك��ز عل��ى األس��س املتع��ارف عليه��ا م��ن قب��ل االحت��اد الدول��ي 
 Free للصحفي��ن، وتعم��ل الوكال��ة بالتع��اون والتنس��يق م��ع مؤسس��ة

Press Unlimited  اهلولندي��ة.
ب��دأت ARA News عل��ى أس��اس التعام��ل م��ع احلال��ة الس��ورية 
الراهن��ة واملس��تقبلية بش��كل ع��ام، والكردي��ة منه��ا بش��كل خ��اص، 
وف��ق معاي��ر مهني��ة تتوخ��ى فيه��ا الدق��ة واملوضوعي��ة يف نق��ل 
األخب��ار، إضاف��ة إىل القضاي��ا املتعلق��ة مبمارس��ة مهن��ة الصحاف��ة.
وتؤم��ن الوكال��ة حس��ب ميثاقه��ا الصحف��ي، حب��ق املواط��ن يف 
الوص��ول إىل احلقيق��ة دون أّي��ة اعتب��ارات أخ��رى. وأن املعلوم��ة 
الدقيق��ة ه��ي امل��ادة اخل��ام ال��ي ستس��اعد املواط��ن يف بن��اء توجهات��ه 
ورؤيت��ه املس��تقبلية وفه��م جمري��ات األح��داث. كم��ا وتتمت��ع الوكال��ة 
بتغطي��ة مكثف��ة يف املناط��ق الش��مالية وتثاب��ر يف تقدي��م أه��م األخب��ار 

يف باق��ي مناط��ق س��وريا.
كم��ا توف��ر الوكال��ة ملتابعيه��ا، تغطي��ة مس��تمرة ل��كل جدي��د عل��ى 
م��دار الس��اعة وباللغت��ن العربي��ة واإلنكليزي��ة عل��ى املوقع��ن 
)aranews.org / aranews.net( الرمسي��ن يف ش��بكة االنرتن��ت
أدي��ب عبداجملي��د، رئي��س حتري��ر وكال��ة ARA News يق��ول: 
»يف خض��م التط��ورات عل��ى الس��احة الس��ورية بات��ت املعلوم��ة الدقيقة 
مطلب��اً أساس��ياً للمتابع��ن حملي��اً ودولي��ًا، ويف ظ��ل افتق��ار املناط��ق 

ذات الغالبي��ة الس��كانية الكردي��ة جله��ة إخباري��ة ذات إمكان��ات 
مهني��ة توف��ر تغطي��ة الواق��ع احملل��ي، انطلق��ت ARA News وف��ق 

رؤي��ة واضح��ة مس��تندة عل��ى املب��ادئ األساس��ية لإلع��ام احل��ر«.
مضيف��اً أن الوكال��ة متكن��ت عل��ى م��دى العام��ن املاضي��ن م��ن 
»إثب��ات اس��تقاليتها التام��ة وحفاظه��ا عل��ى مب��دأ املوضوعي��ة يف 
نق��ل اخل��ر، ومل يت��وان فري��ق العم��ل يف تكثي��ف اجله��ود لارتق��اء 
إىل مس��توى االحرتافي��ة يف التعام��ل م��ع األح��داث وااللت��زام برس��الة 
الوكال��ة يف احلف��اظ عل��ى ح��ق اجلمه��ور يف الوص��ول إىل احلقيق��ة. 
وكان ذل��ك جلي��اً يف التوس��ع املس��تمر لدائ��رة املتابع��ن حملي��اً 

وإقليمي��اً ودولي��اً عل��ى موقعيه��ا بالعربي��ة واإلنكليزي��ة«.
عبداجملي��د لف��ت إىل أن »إط��اق الوكال��ة لقس��م التقاري��ر املص��ورة 
)Multimedia( دلي��ٌل عل��ى تصميمه��ا عل��ى االس��تمرار يف التط��ور 
حن��و وكال��ة إخباري��ة ش��املة«، مؤك��داً أن »ARA News كان��ت 
والزال��ت ناف��ذة املتابع��ن إىل احل��دث بتغطي��ة مس��تمرة ومكثف��ة 

ملختل��ف القضاي��ا احمللي��ة واإلقليمي��ة«.
 ARA م��ن جهت��ه، ق��ال الصحف��ي س��ردار م��ا دروي��ش، إن وكال��ة
News اس��تطاعت كموق��ع إخب��اري وخ��ال ف��رتة قص��رة، أن 
حتت��ل مرك��زاً جي��داً م��ن ناحي��ة املتابع��ة م��ن ب��ن مئ��ات املواق��ع 
ال��ي تتاب��ع الش��أن الس��وري الع��ام ومنطق��ة اجلزي��رة والش��مال 
الس��وري بش��كل خ��اص، إضاف��ة إىل الش��أن اإلقليم��ي والدول��ي«. 
مش��راً إىل أن »اخلط��وات املتقدم��ة للوكال��ة تكم��ن يف املتابعة الواس��عة 
واألخب��ار الدقيق��ة واملوضوعي��ة والت��وازن، بعي��داً ع��ن التحّي��ز 
الس��لي، وق��درة طاقمه��ا عل��ى حتلي��ل املواضي��ع واألح��داث، إىل 

جان��ب امتاكه��ا ش��بكة م��ن املراس��لن يف أغل��ب املناط��ق«.
دروي��ش أض��اف أن »ARA News حت��اول مواكب��ة األح��داث 
دائم��ًا، وتعت��ر م��ن املواق��ع ذات املصداقي��ة ال��ي ميك��ن استس��قاء 
األخب��ار منه��ا«، منوه��اً أن »م��ا حتتاج��ه الوكال��ة ه��و االس��تمرار 
عل��ى الوت��رة احلالي��ة، واأله��م م��ن كل ذل��ك، توس��يع نط��اق عمله��ا 
وكوادره��ا، ك��ي تك��ون ق��ادرة عل��ى منافس��ة وس��ائل اإلع��ام، 

وحتاف��ظ عل��ى اس��تمراريتها«. 

ARA News
الحوار ألجل بناء السالم

 كتيب باللغتين الكردية والعربية
           روجن حبو

أص��درت جمموع��ة م��ن املنظم��ات املدني��ة 
)الش��عب يري��د التغ��ر - منظم��ة ش��ار 
الس��احل  يف  الثق��ايف  املرك��ز   - للتنمي��ة 
الس��وري(، كتيب��اً بعن��وان »احل��وار ألج��ل 
بن��اء الس��ام«. وص��در الكتي��ب باللغت��ن 
نط��اق  عل��ى  ووزع  والكردي��ة،  العربي��ة 
واس��ع بالرتاف��ق م��ع حلق��ات نق��اش عق��دت 
يف أكث��ر م��ن مدين��ة م��ن م��دن منطق��ة 
اجلزي��رة، به��دف زي��ادة الوع��ي بأهمي��ة 
احل��وار وكيفي��ة القي��ام ب��ه، وتش��جيع 
كاف��ة األط��راف عل��ى تب��ي ثقاف��ة احل��وار، 
نظ��راً للظ��روف الراهن��ة والن��زاع القائ��م، 
خاص��ة وإن حلق��ات النق��اش ال��ي رافق��ت 
م��ن  أف��راداً  الكتي��ب، مجع��ت  إص��دار 
ثقاف��ات وأط��راف سياس��ية خمتلف��ة م��ن 
أج��ل الوق��وف عل��ى املواضي��ع املس��تهدفة 

بش��كل أفض��ل.
احت��وى الكتي��ب عل��ى مدخ��ل ومخس��ة 
أب��واب ه��ي: )الن��زاع - ح��ل الن��زاع - 
بن��اء الس��ام - وس��يط احل��وار والس��ام 
جمموع��ة  إىل  إضاف��ة  التش��بيك(،   -
م��ن الرس��ومات ال��ي توض��ح املواضي��ع 

الكتي��ب.  يف  املطروح��ة 
كم��ا جن��د أن الكتي��ب مل يتط��رق مباش��رة 

بداي��ة  إمن��ا حت��دث  ملوض��وع احل��وار، 
ع��ن الن��زاع م��ن حي��ث منش��أه ) ثق��ايف - 
هوي��ة - ن��وع اجتماع��ي(، وأس��بابه )أي 
األس��باب ال��ي تدع��و الن��اس للن��زاع(، كم��ا 
ط��رح ه��ذا الس��وال ضم��ن حلق��ات النق��اش، 
وكي��ف ي��رى كل ش��خص الن��زاع يف منطقت��ه 

واألس��باب ال��ي ت��ؤدي إلي��ه. 
الن��زاع  موضوع��ات  إىل  الكتي��ب  ينتق��ل 
)امل��وارد - الس��لطة - األوض��اع االجتماعية( 
ومس��توياته، فنج��د أن هن��اك مس��تويات 
خمتلف��ة ومتداخل��ة م��ن النزاع��ات، ق��د 
أو اجلماع��ات أو  األف��راد  ب��ن  حت��دث 
ال��دول، حبك��م التع��ارض احلاص��ل وف��ق 
موضوع��ات الن��زاع األساس��ية. ث��م يب��ن 
مراح��ل الن��زاع وه��ي: )الن��زاع الكام��ن 
والن��زاع الظاه��ر ون��زاع الق��وة(. وم��ن ث��م 
يب��ن كيفي��ة ح��ل الن��زاع بش��كليه املباش��ر 
م��ن خ��ال  )التف��اوض - الوس��اطة(، أو 
بش��كله غ��ر املباش��ر م��ن خ��ال احل��وار. 
موضح��اً م��ن خ��ال ذل��ك أهمي��ة احل��وار 
احل��وار  عل��ى  رئيس��ي  بش��كل  ومرّك��زاً 
اجملتمع��ي )ال��ذي يع��ي التفاع��ل داخ��ل 
اجملتم��ع، واش��رتاك فئ��ات اجملتم��ع م��ع 
بعضه��ا م��ن أج��ل صياغ��ة توصي��ات أو 
اخت��اذ ق��رارات حتق��ق مصلح��ة اجملتم��ع 
توضي��ح  يف  الكتي��ب  ليمض��ي  املع��ي(. 
أهمي��ة الوس��اطة يف العملي��ة احلواري��ة، 
مظه��راً صف��ات الوس��يط وكيفي��ة اختي��اره، 
إذ جي��ب أن ميتل��ك اخل��رة وامله��ارة وأن 
يك��ون موضوعي��ًا، غ��ر متحي��ز، وعل��ى 
والوق��ار مب��ا  املكان��ة  م��ن عل��و  درج��ة 

يتناس��ق م��ع س��ياق الن��زاع.
ينتق��ل الكتي��ب إىل تبي��ان أس��س الوس��اطة 

)اس��تعداد - موافق��ة - حي��اد - مش��ول 
ع��ن  يتح��دث  ث��م  وطني��ة(،  ملكي��ة   -
التفاوضي��ة  العملي��ة  وعناص��ر  التف��اوض 
وه��ي )األط��راف - احلاج��ة أو اهل��دف 
م��ن التف��اوض - قضي��ة أو موض��وع أو أم��ر 
يه��م أط��راف التف��اوض - اإلرادة - الرغب��ة 
التام��ة ل��دى األط��راف يف الوص��ول إىل حلول 
ترض��ي اجلمي��ع - اإلمي��ان بأهمي��ة احل��وار 
ع��ن  ذل��ك  بع��د  يتح��دث  والتف��اوض(. 
واالجتماع��ي(،  )البني��وي  الس��ام  بن��اء 
وكيفي��ة بن��اء الس��ام اجملتمع��ي، وكي��ف 
تك��ون عملي��ة احل��وار ناجح��ة م��ن خ��ال 
فري��ق  تش��كيل  مث��ل  عملي��ة  إرش��ادات 
ح��وار ... إخل. إىل جان��ب احلدي��ث ع��ن 
خمتتم��اً  والس��ام،  احل��وار  وس��يط  دور 
أبواب��ه بالتط��رق ملس��ألة التش��بيك، س��واء 
ب��ن املنظم��ات املدني��ة أو املهتم��ن بال��رأي 
الع��ام وكاف��ة األط��راف، ألن��ه كلم��ا كان��ت 
كان��ت  كلم��ا  واس��عة  التش��بيك  عملي��ة 
النتائ��ج مضمون��ة وحمكم��ة أكث��ر حبس��ب 

اس��رتاتيجية العم��ل. 
وعل��ى الرغ��م م��ن أن الكتي��ب مل يتح��دث 
ع��ن الن��زاع واحل��وار مبفهومه��ا الواس��ع، 
إال أن��ه يع��د خط��وة مفي��دة للتوعي��ة به��ذه 
املواضي��ع وللف��ت االنتب��اه ح��ول أهمي��ة 
احل��وار ودوره، إلزال��ة التوت��ر احلاص��ل 
الراهن��ة.   الظ��روف  نتيج��ة  املنطق��ة  يف 
وباعتب��ار أن الن��زاع أصب��ح موج��وداً ب��ن 
أط��راف خمتلف��ة ول��و كان بش��كل كام��ن، 
فتبق��ى التوعي��ة وس��يلة مهم��ة للتخفي��ف 
م��ن ش��دته. وال ننس��ى م��ا لرتمج��ة الكتي��ب 
للغ��ة الكردي��ة م��ن أهمي��ة يف زي��ادة نش��ره 

يف املنطق��ة بش��كل أوس��ع.
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إطاللة إطاللة

 الشفافية...
 مقاربة بين المفهوم وعالقته بالفساد

أمحد إلياس

يش��كل الفس��اد واح��داً م��ن أخط��ر التهدي��دات 
عل��ى  والدميقراطي��ة  التنم��ة  تواج��ه  ال��ي 
مس��توى بل��دان الع��امل املتقدم��ة منه��ا والنامية. 
والفس��اد - كم��ا تعرف��ه منظم��ة الش��فافية 
س��وء  يتضم��ن  عم��ل  »كل  ه��و  الدولي��ة - 
اس��تخدام املنص��ب الع��ام لتحقي��ق مصلح��ة 
املس��ؤول منصب��ه  أن يس��تغل  خاص��ة، أي 
وس��لطته م��ن أج��ل حتقي��ق منفع��ة ش��خصية 
ذاتي��ة لنفس��ه أو جلماعت��ه، وال يش��رتط أن 
تك��ون املنفع��ة ذات طاب��ع اقتص��ادي فحس��ب، 
ب��ل أنه��ا تتخ��ذ ص��وراً وأش��كااًل عدي��دة«. 
وميك��ن الوق��وف عن��د أب��رز املظاه��ر النامج��ة 
ع��ن استش��راء الفس��اد وجت��ذره واالس��تدالل 

علي��ه:
- إن األنش��طة االقتصادي��ة تت��م لص��احل فئ��ة 
معين��ة م��ن اجملتم��ع، بينم��ا تبق��ى األغلبي��ة 
حمروم��ة م��ن مث��ار التنمي��ة، ألنه��ا ال تش��ارك 
باألص��ل يف عملي��ة صن��ع الق��رارات املتعلق��ة 

به��ا، وال متل��ك أي تأث��ر يف توجيهه��ا.
- الفش��ل يف الفص��ل الواض��ح والصري��ح ب��ن 
املص��احل اخلاص��ة واملصلح��ة العام��ة، وب��ن 
امل��ال الع��ام واخل��اص، والتوج��ه إىل اس��تخدام 
للمصلح��ة  اس��تغاهلا  أو  العام��ة  امل��وارد 

اخلاص��ة.
- نق��ص األط��ر القانوني��ة وانع��دام مفه��وم 

حك��م القان��ون، حبي��ث تطب��ق القوانن بش��كل 
استنس��ابي وتعس��في، وال س��يما م��ع إعف��اء 
املس��ؤولن أنفس��هم م��ن تطبي��ق القوان��ن. إىل 
جان��ب استش��راء الفس��اد وانتش��ار آليات��ه 
وثقافت��ه مب��ا يف ذل��ك القي��م ال��ي تتس��امح 

مع��ه.
- وج��ود أولوي��ات تتع��ارض م��ع التنمي��ة 
وتع��دد املعوق��ات القانوني��ة واإلجرائي��ة أم��ام 
االس��تثمار اإلنتاج��ي، م��ا يدف��ع رؤوس األموال 
حن��و أنش��طة الرب��ح الريع��ي واملضارب��ات، 
مب��وازاة اهل��در يف امل��وارد وس��وء اس��تخدامها. 
أن  إال  واضح��ة،  اهل��در  مظاه��ر  أن  وم��ع 
احلكوم��ات ال تتخ��ذ أي تداب��ر أو إج��راءات 
ملعاجل��ة املش��كلة، بس��بب وج��ود قاع��دة ضيقة 
أو مغلق��ة وغ��ر ش��فافة للمعلوم��ات ولعملي��ات 
صن��ع الق��رار بش��كل ع��ام، وعملي��ات صن��ع 

الق��رار السياس��ي بش��كل خ��اص.
ثق��ة  وضع��ف  احلك��م  ش��رعية  اهت��زاز   -
املواطن��ن مبؤسس��ات الدول��ة. واالفتق��ار إىل 
أدن��ى معاي��ر املش��اركة يف الس��لطة واملمارس��ة 
م��ا  الق��رار.  صن��ع  دوائ��ر  يف  الدميقراطي��ة 
يدف��ع إىل انتش��ار القم��ع ومص��ادرة احلري��ات 
وانته��اك حق��وق اإلنس��ان وس��يادة التس��لط.
ونظ��راً مل��ا ي��ؤدي إلي��ه الفس��اد م��ن تش��وهات 
يف مس��ار عملي��ة التنمي��ة وتكري��س االس��تبداد، 

وباحملصل��ة خل��ق حكوم��ات هش��ة وجمتمعات 
 . ضعيفة

ب��دأت املنظم��ات الدولي��ة وال��دول املاحن��ة من��ذ 
تس��عينيات الق��رن العش��رين، بإقام��ة عاق��ة 
مباش��رة ب��ن طريق��ة ممارس��ة السياس��ات 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، م��ع عملي��ة التنمي��ة 
االقتصادي��ة، وه��و م��ا يع��رف باحلك��م الرش��يد 
أو احلوكم��ة. ال��ذي يق��وم عل��ى ركائ��ز متع��ددة 
تس��تهدف  ال��ي  الش��فافية  أهمه��ا؛  م��ن 
مكافح��ة الفس��اد وحتقي��ق احلوكم��ة املؤسس��ية 
ال��ي بات��ت مي��زة تنافس��ية عاملي��ة لضم��ان 

اس��تدامة التنمي��ة.
يقص��د بالش��فافية خل��ق بيئ��ة تك��ون فيه��ا 
والق��رارات  بالظ��روف  املتعلق��ة  املعلوم��ات 
ومنظ��ورة  متاح��ة  احلالي��ة  واألعم��ال 
ومفهوم��ة، واتب��اع آلي��ات تق��وم عل��ى توف��ر 
املعلوم��ات وجع��ل الق��رارات املتصل��ة بالش��أن 
الع��ام اجملتمع��ي معلوم��ة م��ن خ��ال النش��ر يف 
الوق��ت املناس��ب، واالنفتاح عل��ى كل األطراف 
احلكوم��ة  تك��ون  حبي��ث  العاق��ة.  ذات 
وأجهزته��ا وإداراته��ا أش��به م��ا تك��ون بصندوق 
م��ن زج��اج، ي��رى اجلمي��ع بوض��وح م��ا تق��وم 
ب��ه م��ن أعم��ال وم��ا تباش��ره م��ن مه��ام وم��ا 
تدي��ره م��ن برام��ج، والكيفي��ة ال��ي مت��ارس 

فيه��ا كل ذل��ك.

نقي��ض  ه��ي  املفه��وم  به��ذا  والش��فافية 
الفس��اد، فكلم��ا زادت الش��فافية تناقص��ت 
درج��ة الفس��اد إىل حدوده��ا الدني��ا. ونط��اق 
الش��فافية واس��ع ج��دًا، فه��ي مطلوب��ة دائم��اً 
يف جم��االت وأصع��دة خمتلف��ة وواس��عة، وم��ن 
أب��رز ه��ذه اجمل��االت املتدوال��ة واملعروف��ة، 
عات��ق  عل��ى  احملم��ول  الش��فافية  واج��ب 
األف��راد يف املناص��ب العلي��ا االنتخابي��ة وغ��ر 
االنتخابي��ة، ع��ر تقدي��م إق��رار الذم��ة املالي��ة 
منع��اً إلس��اءة اس��تخدام الس��لطة، واإلث��راء 
عل��ى حس��اب الص��احل الع��ام. كذل��ك واج��ب 
الش��فافية احملم��ول عل��ى عات��ق اجلمعي��ات 
واألح��زاب يف الكش��ف ع��ن مص��ادر متويله��ا 
أيض��اً  ذل��ك  وم��ن  وإنفاقه��ا.  وإيراداته��ا 
واج��ب الش��فافية يف إع��داد املوازن��ة العام��ة، 
والش��فافية يف ف��رض وجباي��ة الضرائ��ب منع��اً 
للته��رب والفس��اد، والش��فافية يف عملي��ات 
اخلصخص��ة وبي��ع مؤسس��ات القط��اع الع��ام، 
ويف اج��راءات املناقص��ات والتعه��دات وغره��ا 
م��ن التعاق��دات. وه��ذه األمثل��ة ليس��ت عل��ى 
س��بيل احلص��ر وإمن��ا بغ��رض تقري��ب فك��رة 

الش��فافية ومقاربته��ا بالفس��اد.
يتطل��ب تطبي��ق مب��دأ الش��فافية بالدرج��ة األوىل 
درج��ة عالي��ة م��ن عاني��ة الق��رار. فالق��رار 
ال  اخلفي��ة  واألعم��ال  يناق��ش،  ال  الس��ري 
ميك��ن املس��اءلة عنه��ا، وحج��ب املعلوم��ات 
ع��ن املهتم��ن يعط��ل املش��اركة. أم��ا مفه��وم 
العاني��ة فيتضم��ن قي��ام احلكوم��ة باإلع��ان 
ع��ن قراراته��ا وخططه��ا وش��رحها بطريق��ة 
ع��ن  واإلع��ان  الع��ام،  لل��رأي  مبس��طة 
األس��باب واأله��داف املرج��وة م��ن اخلطط، ويف 
ذل��ك جتن��ب املصادم��ات والقاق��ل واحليلول��ة 
دون تش��ويه ص��ورة اإلدارات احلكومي��ة ل��دى 
منظم��ات اجملتم��ع الدول��ي ال��ي تتعام��ل 

معه��ا الدول��ة.
وتس��تتبع العاني��ة، اإلق��رار حب��ق األف��راد 
واملنظم��ات احلكومي��ة وغ��ر احلكومي��ة يف 
االط��اع عل��ى كاف��ة احلقائ��ق املتعلق��ة بالعم��ل 
واألنش��طة والرام��ج والتموي��ل والتعاق��دات، 
عل��ى  للحص��ول  ش��رعية  قن��وات  ع��ر 
املعلوم��ات، به��دف تدعي��م وتعزي��ز املش��اركة 
اإلداري��ة.  للمس��اءلة  السياس��ية، وكمدخ��ل 
وبالتال��ي ف��إن الش��فافية تؤك��د عل��ى مصداقي��ة 
اإلدارة احلكومي��ة أم��ام ال��رأي الع��ام والقط��اع 

اخل��اص واملنظم��ات الدولي��ة.
العاني��ة  عمليت��ا  تت��م  أن  الواج��ب  م��ن 
وح��ق الول��وج إىل املعلوم��ات يف ج��و فس��يح 
م��ن حري��ة التعب��ر واإلع��ام، خ��ارج إط��ار 
مل��زم  كون��ه  للحكوم��ة،  التاب��ع  اإلع��ام 
غالب��اً بتوجه��ات معين��ة. وه��ذه التبعي��ة ق��د 
تعرق��ل وض��وح أو تفس��ر القضاي��ا ال��ي ته��م 
مص��احل اجلماه��ر، بس��بب حج��ب املعلوم��ات 
وتفاصيله��ا وع��دم إتاح��ة الفرص��ة للتفس��ر 
والتحلي��ل، وم��ن ث��م ع��دم قناع��ة اجلماه��ر 
بالق��رارات ال��ي تتخذه��ا القي��ادات وأجه��زة 

احلكومي��ة. اإلدارة 
وبه��ذا، فالش��فافية حب��د ذاته��ا ح��ٌق م��ن 
حق��وق اإلنس��ان حس��بما تكرس��ها املواثي��ق 
الدولي��ة، حبس��بان أن ح��ق طل��ب املعلوم��ة 
واحلص��ول عليه��ا وبثه��ا يف��رض عل��ى الدول��ة 
واج��ب تأمينه��ا والوص��ول إليه��ا. وبه��ذا 
الص��دد تق��رر امل��ادة  19 م��ن اإلع��ان العامل��ي 
حلق��وق اإلنس��ان »إن ل��كل ش��خص احل��ق 
يف حري��ة ال��رأي والتعب��ر، ويش��مل ه��ذا 
احل��ق حري��ة اعتن��اق اآلراء دون أي تدخ��ل، 
واس��تقاء األنب��اء واألف��كار وتلقيه��ا وإذاعته��ا 
باحل��دود  تقي��د  كان��ت دون  بأي��ة وس��يلة 
اجلغرافي��ة«. كم��ا إن الش��فافية به��ذا املفه��وم 
ركي��زة أساس��ية للدميقراطي��ة، تع��زز املفه��وم 
الدميقراط��ي وتط��وره، وبغيابه��ا يصب��ح الف��رد 

عرض��ة لاس��تبداد وضحي��ة للعن��ف.
وتتع��دد اآللي��ات ال��ي ميك��ن م��ن خاهل��ا 
أصع��دة  وعل��ى  الش��فافية،  مب��دأ  تكري��س 

متع��ددة، ويف مقدمته��ا اعتم��اد مب��دأ الفص��ل 
ب��ن الس��لطات الث��اث التش��ريعية والتنفيذي��ة 
والقضائي��ة. وإدراج مب��ادئ احلك��م الرش��يد 
يف الدس��تور لتكري��س احلوكم��ة وإلزامّيته��ا 
دميقراط��ي  من��اخ  يف  الّسياس��ّية،  للّس��لطة 
يعل��ي س��يادة القان��ون ويوف��ر الف��رص املائم��ة 
ملمارس��ة الش��فافية، ويفت��ح األب��واب للمس��اءلة 
واحملاس��بة. وه��ذا يس��تتبع بالض��رورة دع��م 
األداة  كون��ه  القضائ��ي،  اجله��از  وتطوي��ر 
لتطبي��ق القوان��ن وحمارب��ة للفس��اد وضم��ان 

املزي��د م��ن الش��فافية. 
توف��ر  جي��ب  القانوني��ة  األرضي��ة  مب��وازاة 
اإلرادة السياس��ية واالجتماعي��ة لتفعي��ل مب��دأ 
الش��فافية، ع��ر قي��ام ش��راكة حقيق��ة ب��ن 
احلكوم��ة واملواطن��ن متثل مبنظم��ات اجملتمع 
املدن��ي، مب��ا يس��مح بإط��اع املواطن��ن عل��ى 
س��ر إدارة وتدب��ر ش��ؤون اجملتم��ع املدن��ي يف 
مجي��ع اجمل��االت. إضاف��ة إىل تش��ريع قوان��ن 
تس��اعد املواطن��ن ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي 

عل��ى كش��ف مواط��ن الفس��اد.
يض��اف إىل اآللي��ات األخ��رى ال��ي تن��درج 
ضم��ن ه��ذا اإلط��ار، تكوي��ن جل��ان للنزاه��ة يف 
اإلدارات املختلف��ة، وذل��ك م��ن خ��ال تنمي��ة 
وااللت��زام  األخاقي��ة  اإلداري��ة  املمارس��ات 
بالقي��م يف أداء الوظائ��ف املختلف��ة ال��ي تق��وم 
التغل��ب  الدول��ة، به��دف  به��ا مؤسس��ات 
عل��ى املش��اكل املالي��ة والتص��دي هل��ا يف ح��ال 
حدوثه��ا، إضاف��ة إىل معاجل��ة ص��ور الفس��اد 

املختلف��ة وإس��اءة اس��تخدام الس��لطة.
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األزمة والحصار على منطقة الجزيرة ُتغّيب 
األطباء وتفتح الطريق للطب البديل

                   حسن عبد اهلل   

دفع��ت حال��ة التده��ور االقتص��ادي وهج��رة 
األطب��اء وفق��دان العدي��د م��ن أن��واع األدوي��ة 
املزمن��ة  األم��راض  خي��ّص  م��ا  س��يما  ال 
منه��ا، من��ذ بداي��ة احلص��ار عل��ى منطق��ة 
الن��اس  م��ن  الكث��ر  دفع��ت  اجلزي��رة. 
للج��وء إىل م��ا يس��مى ب��� »الط��ب البدي��ل«، 
ال��ذي يعتم��د بش��كل أساس��ي عل��ى م��واد 
طبيعي��ة أغلبه��ا م��ن إنت��اج ب��راري املنطق��ة، 
طلب��اً لع��اج مل يع��د حيصل��ون علي��ه يف 
املستش��فيات العام��ة، أو يتحمل��ون تكاليف��ه 
يف املستش��فيات اخلاص��ة، ودواء تضاع��ف 

مثن��ه واخنفض��ت فاعليت��ه.
حيت��ل »الع��اج الطبيع��ي« مكان��ة هام��ة يف 
م��وروث منطق��ة اجلزي��رة، إذ ظل��ت ط��رق 
الع��اج الطبيع��ي متداول��ة ب��ن س��كانها 
اس��تخلصت  وال��ي  الس��نن.  من��ذ آالف 
م��ن التجرب��ة الطويل��ة واخل��رة املتوارث��ة، 
وذل��ك عل��ى الرغ��م م��ن انتش��ار املستش��فيات 
وازدي��اد ع��دد األطب��اء يف الس��نوات األخرة. 
كم��ا حاف��ظ الس��كان عل��ى تل��ك الط��رق 

ووّرثوه��ا جي��ًا بع��د جي��ل.
يق��ول أمح��د اخلض��ر، صاح��ب إح��دى 
مدين��ة  يف  ع��زرا  س��وق  داخ��ل  احمل��ال 
وبائع��اً  عط��اراً  يعم��ل  وال��ذي  قامش��لو، 
لألعش��اب من��ذ أكث��ر م��ن ثاث��ن عام��ًا: 
وامل��واد  األعش��اب  عل��ى  االعتم��اد  »إن 

الطبيعي��ة ل��دى س��كان املنطق��ة لي��س أم��راً 
حديث��ًا، ب��ل ه��ي ط��رق عاجي��ة قدمي��ة 
اعتم��د عليه��ا آباؤن��ا وأجدادن��ا للت��داوي، 
والتخل��ص م��ن األم��راض يف وق��ت مل تك��ن 
في��ه األدوي��ة الكيميائي��ة موج��ودة. وه��ذا 
الك��م م��ن األطب��اء، وم��ع م��رور الوق��ت قل��ل 
م��ن االعتم��اد عليه��ا، بس��بب ازدي��اد ع��دد 
األطب��اء واالعتم��اد عل��ى الع��اج احلدي��ث. 
لكنن��ا ناح��ظ يف الوق��ت احلال��ي زي��ادة 
األعش��اب  ط��ب  إىل  التوج��ه  يف  كب��رة 
وغره��ا م��ن ط��رق الع��اج الطبيع��ي، س��واء 
ك��دواء ش��ايف أو غ��ذاء وقائ��ي من األم��راض«.

تدهور القطاع الصحي يعيد 
األهالي إلى االعتماد على الطرق 

البديلة التقليدية 
الس��ورية  اإلحصائي��ات  بع��ض  تش��ر 
غ��ر الرمسي��ة إىل أن »أكث��ر م��ن نص��ف 
ع��دد األطب��اء األخصائي��ن والصيدالني��ن 
واملخري��ن هاج��روا من��ذ بداي��ة األزم��ة، 
وإن أكث��ر م��ن )35 %( م��ن املراك��ز الصحي��ة 
ملعاجل��ة  صاحل��ة  غ��ر  بات��ت  الس��ورية 
املرض��ى أو نهب��ت معداته��ا«. وعل��ى الرغ��م 
م��ن أن ه��ذه النس��بة يف املناط��ق الكردي��ة ق��د 
تك��ون أق��ل م��ن ذل��ك، إال أنه��ا تش��كل جزًء 
كب��راً م��ن مش��كلة التده��ور الصح��ي املرتدي 
أساس��اً بس��بب إهم��ال النظ��ام هل��ذه املناط��ق 

س��ابقاً. وه��ذا س��بب م��ن أس��باب عدي��دة يف 
رأي الكثري��ن ليتوج��ه الن��اس إىل الط��ب 

البدي��ل.
يع��زي الصيدالن��ي زين��ار ن��وري ه��ذه الزي��ادة 
يف اللج��وء إىل الط��ب البدي��ل إىل ع��دة أم��ور 
أوهل��ا: »فق��دان الكثر م��ن أنواع األدوية س��واء 
بس��بب قط��ع الط��رق، أو توق��ف الش��ركات 
ال��ي كان��ت تنت��ج األدوي��ة يف م��دن مثل حلب 
ودمش��ق، بع��د أن  تّدم��رت املعام��ل ونهب��ت 
معداته��ا يف احل��رب وتضاعف��ت أس��عارها إن 
وج��دت«، أم��ا الس��بب الثان��ي: »فيكم��ن يف 
هج��رة العدي��د م��ن األطب��اء املعروف��ن يف ع��دد 
م��ن االختصاص��ات املختلف��ة، وارتف��اع تكلف��ة 
إج��راء املعاين��ة وإج��راء العملي��ات، إضاف��ة إىل 
االفتق��ار لألجه��زة الطبية احلديث��ة واملتطورة«.
كم��ا يؤك��د الدكت��ور حس��ن مه��وس: »إن 
الط��ب البدي��ل  ال يغي عن الط��ب التقليدي 
احلدي��ث، إذ جي��ب أن ال يت��م جت��اوز ح��ّد 
االعتم��اد علي��ه يف اعتب��اره كبدي��ل للط��ب 
احلدي��ث، ب��ل ه��و مكم��ل للط��ب التقلي��دي 
احلدي��ث، وه��و يس��اعد أحيان��اً م��ن خ��ال 
امل��واد الطبيعي��ة يف الش��فاء م��ن األم��راض، 
ولك��ن يف منطقتن��ا وبس��بب ع��دم أهلي��ة م��ن 
يقوم��ون باملهن��ة وع��دم االهتم��ام بها، أمس��ى 
الب��اب مفتوح��اً أم��ام الذي��ن يس��تغلون املهن��ة  
لاحتي��ال عل��ى الن��اس، مس��تغلن الظ��روف 

ال��ي مت��ر به��ا املنطق��ة، ويف الكث��ر م��ن 
األحي��ان يس��بب م��ا يقدمون��ه للمرض��ى 
تداخ��ًا م��ع األدوي��ة ال��ي يصفه��ا األطب��اء، 
م��ا ي��ؤدي إىل ح��دوث نتائ��ج عكس��ية غ��ر 

مرج��وة«.
إن س��بب فق��دان الن��اس ثقته��م بالط��ب 
البدي��ل  الط��ب  إىل  وجلوئه��م  التقلي��دي 
حبس��ب الدكت��ور مه��وس ه��و: »فش��ل الطب 
املس��تعصية  يف معاجل��ة بع��ض األم��راض 
األم��راض  ازدي��اد  وحقيق��ة  واملزمن��ة، 
كنتيج��ة طبيعي��ة الزدي��اد الس��كان، وفق��دان 
األدوي��ة ال��ي نصفه��ا للح��االت واعتم��اد 
البدائ��ل األق��ل فاعلي��ة وتلبي��ة خلصوصي��ة 
احلال��ة، كله��ا أس��باب أدت إىل فق��دان ثق��ة 
املرض��ى باألطب��اء واللج��وء إىل البح��ث ع��ن 

البدائ��ل«.
الطــب  يكــون  أن  يمكــن  هــل 
البديــل حــاًل بعــد فقــدان األمــل 

الحديــث؟  الطــب  فــي 
يق��ول حمم��د أم��ن كال��و )85( عام��ًا، م��ن 
س��كان مدين��ة س��ري كاني��ه: »قلم��ا اعتم��د 
عل��ى األدوي��ة الطبي��ة املصنع��ة، أو زي��ارة 
عي��ادات األطب��اء«، فه��و دائ��م االح��رتاز 
حتس��باً للم��رض ويّدخ��ر م��ن أعش��اب الربيع 
والصي��ف، ليصن��ع منه��ا وصف��ات لنفس��ه 
ح��ن احلاج��ة. فه��و خي��زن نب��ات »امل��رون« 
لتس��هيل اهلض��م و »قش��ور الرم��ان« للمع��دة 
و »الث��وم والعس��ل« للقل��ب والكولس��رتول، 
و »النعن��اع ال��ري« و »الزيزف��ون والبابون��ج« 

لل��زكام، وغره��ا م��ن األعش��اب الّري��ة. 
 يؤك��د حكي��م ح��اج عثم��ان )38( عام��اً م��ن 
س��كان ري��ف الدرباس��ية، أن��ه ش��في م��ن 
م��رض ديس��ك الفق��رات بع��د أن عان��ى من��ه 
طوي��ًا دون أن يس��تطيع األطب��اء مس��اعدته. 
فيق��ول: »مت حتويل��ي إلج��راء عم��ل جراحي 
يف ظه��ري بع��د م��دة طويل��ة م��ن الع��اج 
وزي��ارة عي��ادات األطب��اء، والكث��ر م��ن 
املصاري��ف. لك��ي وعم��ًا بنصيح��ة أح��د 
مع��اريف جل��أت إىل ش��خص يق��وم باملعاجل��ة 
بامل��واد الطبيعي��ة، مكون��ة م��ن خلي��ط م��ن 
التم��ر والس��من العرب��ي وم��واد أخ��رى ق��ام 
بعجنه��ا وخلطه��ا مع��ًا، وُضّم��د به��ا ظه��ري 
مل��دة ش��هر، وت��ا ذل��ك ح��ركات فيزيائي��ة، 

ش��فيت بعده��ا م��ن امل��رض متام��اً«. 
وغيــاب  والشــعوذة  االحتيــال 

ســبة لمحا ا
النتائ��ج ال تك��ون مرضي��ة دائم��ًا، أمح��د 
س��يدو تع��رض لاحتي��ال م��ن قب��ل ش��خص 
يدع��ي أن��ه طبي��ب أعش��اب، كم��ا أن دواء 
احملت��ال س��ّبب ل��ه ندب��ة دائم��ة ش��وهت 
وجه��ه وكادت أن ته��دد حيات��ه، بع��د أن 
عج��ز األطب��اء ع��ن معاجل��ة م��رض جل��دي 
أص��اب وجه��ه عن��د األن��ف، مم��ا دفع��ة 

للع��راك باألي��دي م��ع »احملت��ال«.
يس��تغل البع��ض انتش��ار الت��داوي الطبيع��ي 
عل��ى ش��كل دج��ل وش��عوذة واحتي��ال عل��ى 
البس��طاء الذي��ن يلج��أون إىل تل��ك الط��رق 
أساس��اً بس��بب الفق��ر واجله��ل يف أغل��ب 
عكس��ياً  ترت��د  نتائج��ه  لك��ن  األحي��ان، 
عليه��م. عاب��د س��ليمان اضط��ر لدف��ع مبل��غ 
مخس��ة آالف ل��رة  ملش��عوذ )ليزي��ل امل��ّس( 
ع��ن ابن��ه الش��اب املص��اب مب��رض نفس��ي 
بع��د أن أك��د ل��ه صدي��ق أن األطب��اء ال 
ميكنه��م تقدي��م الع��اج البن��ه، وأن��ه ل��ن 
اخل��ارج.  يف  عاج��ه  تكالي��ف  يتحم��ل 
فق��ام باس��تعمال »خلط��ة الس��يد العجيب��ة« 
الق��ادرة عل��ى ش��فاءه وإزال��ة امل��س عن��ه بع��د 
الق��راءة عليه��ا. ويق��ول س��ليمان إن��ه اضط��ر 
ألن يش��تكي إىل اجله��ات املعني��ة بع��د أن 
اكتش��ف زي��ف م��ا أدع��اه املش��عوذ لكن��ه 
عل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك خس��ر املبل��غ ال��ذي 

دفع��ه للمش��عوذ ومث��ن خلطت��ه. 
وبالع��ودة إىل تاري��خ ه��ذا الن��وع م��ن الطباب��ة 
إىل  تش��ر  الدراس��ات  ف��إن  املنطق��ة،  يف 
أن تاري��خ الت��داوي باألعش��اب يع��ود إىل 

وآخ��رون  والبابلي��ن،  اآلش��ورين  أي��ام 
يربطونه��ا بالفراعن��ة ومنه��م باليوناني��ن، 
وتؤك��د الدراس��ات كذل��ك عل��ى أن معظ��م 
احلض��ارات ال��ي تتال��ت عل��ى املنطق��ة 
كان��ت تب��دي اهتمام��اً خاص��اً بط��رق الع��اج 
ال��ي تس��مى حالي��اً بالط��ب البدي��ل أو 
الط��ب الطبيع��ي. لك��ن يف وقتن��ا احلال��ي، 
وحي��ث تط��ور في��ه عل��م الع��اج الطبيع��ي يف 
الكث��ر م��ن دول الع��امل وب��ات علم��اً قائم��اً 
بذات��ه، يت��م االعتم��اد علي��ه كم��ا يف الص��ن 
والوالي��ات املتح��دة وغرهم��ا..، وأصبح��ت 
هن��اك معاه��د وكلي��ات ت��ّدرس ه��ذا الن��وع 
م��ن الط��ب عل��ى أي��دي كب��ار األطب��اء ويف 
إىل  فيه��ا  التع��رف  يت��م  خماب��ر خاص��ة 
أح��دث وأفض��ل أس��اليب الطباب��ة، كجامعة 
»باس��تر« يف الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة. 
ال ت��زال املهن��ة يف مناطقن��ا حبيس��ة عائ��ات 
بقي��ت  أيض��اً  به��ا  والدراي��ة  حم��دودة 
حم��دودة، بس��بب التكت��م عل��ى أس��رارها 
وإهماهل��ا م��ن ناحي��ة أخ��رى. فف��ي كل 
منطق��ة أو مدين��ة يك��ون أح��د أن��واع الع��اج 
الطبيع��ي حك��راً عل��ى عائل��ة أو ش��خص 

يكتس��بها بالوراث��ة جي��ًا بع��د جي��ل. 
غ��ر أن األزم��ة القائم��ة يف الب��اد وال��ي 
لألس��اليب  الع��ودة  إىل  الن��اس  أج��رت 
ال��ي اتبعه��ا آبائه��م وأجداده��م يف الت��داوي 
إىل  والتطل��ع  املفاهي��م  وتغ��ّر  والع��اج، 
اجلدي��ة  إىل  تدف��ع  أس��باب  األفض��ل، 
امل��وروث  ه��ذا  إىل  النظ��رة  يف  والتجدي��د 

واملتن��وع. الغ��ي 
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أقنعة الوقت
أمري احلسن

على إيقاع الساعة
يتسّرب املاء من الصنبور املعّطل

لكْن، ماذا لو فتحُت الصنبور على آخره..
هل ستبزُغ الشمُس، اآلن، مثًا؟.

كانا ال تدخُلُه الشمُس- 
هذه الغرفُة وأنا.

غدًا، العمُل
ْتوّي.. وفَق التوقيت الشِّ

العمُل!
سئمُت الثرثرَة عن احلّظ
كبائع يانصيب عجوز.

...
الساعُة، خاّصي، مل تعد تكرتث للوقت.

ساعٌة تشبُه يدي - 
اليَد القريبَة من القلب..

اليَد الي ال جتيُد فعَل شيء.
ساعٌة صفراُء

ليست بلون الذهب
ليست بلون القمح

ساعٌة صفراُء، فحسُب.
هي ساعٌة ال تصّدُق أّن املاَء حياٌة.

كانت ساعَة أبي -
أبي الذي مل يعد يكرتث لشيء..

عيناه ساعتان
عق��ارُب إحداهم��ا ختال��ُف الطري��َق 

يف دورانه��ا 
فيما تتادُغ عقارُب األخرى. 

وأنا.. 
أشعر بعيّي / الساعتن

تتخّبُط عقاربهما؛
ال تقفُز بي إىل حلظة
ال تعوُد بي إىل حلظة

 القط األصفُر
القط األصفُر الذي أكرهه، ظلَّ لعاٍم كامٍل يتحرَُّش بلجاجٍة بقطي الوديعة،

ارم أغلب األحيان. فكان يناُل منها حيناً ويواَجه بالرَّفض الصَّ
لشهوٍر كنُت أحتنَّ ظهوره كي أقذفه حبجٍر يردعه عن ارتياد ِفناَء البيت،

ولك��يِّ يف كّل م��ّرة كن��ُت أخط��ئ اهل��دف، وكان يل��وذ بالف��رار. ومم��ا زاد م��ن حنق��ي علي��ه ه��و أكُل قط��ي 
صغاَره��ا ي��وم والدته��ا.          

واليوم ها هو ذا مستغرٌق يف نوٍم هانٍئ يف ظلِّ شجرة التن.        
م مججمته الكبرة وأسيِّح دمه البغيض على أرض الِفناء.              قلُت لنفسي: هي ذي الفرصة ساحنٌة كي أهشِّ
هرعُت إىل غرفي إلحضار العصا مدببة الرأس واملغلفة باصٍق أسود، والي جعلتها هلذا اليوم.                                

دخلُت الغرفة، ابتسمُت ابتسامًة صغرة ثمَّ ضغطُت مفتاح مكّيف اهلواء واستلقيُت شارداً إىل أن غفوت.   

وال تستطيع هلذه اللحظة إمساكاً.
عقارُب بلهاُء

كأّن الدوراَن رجاؤها األوحُد
إىل النسيان.

/
غدًا، احلبُّ

ْتوّي.. وفَق التوقيت الشِّ
حيث ال ميكن لصديقي أن تتأخر

عن البيت.. 
تّباً للنهارات القصرة.

/
مثة طقطقُة أقدام؛

املرأُة - جارتي العاهرُة 
تصعُد األدراَج

على إيقاع الساعة.
...

إنها اخلامسة صباحاً..
َتِرنُّ عصافُر الدورّي 

كساعاٍت منبِّهٍة.
مسرورًة 

تتسابُق إىل إيقاظ
الشمِس - الساعِة الي ال ختطئ.

تلك عادُتها منذ التكوين.

ماهر مّجو

صناعة الثورة 
وكيف تبدأ بواحدة

يوسف شيخو 
 Journeyman( يف ش��باط م��ن الع��ام 2011، توجه فري��ق من تلفزي��ون
Pictures(، إىل س��احة التحري��ر وس��ط العاصم��ة املصري��ة القاه��رة؛ 
لينج��ز فيلم��ه ال��ذي كان ق��د ب��دأه يف تون��س، ومح��ل اس��م »صناع��ة 
الث��ورة« )The Revolution Business(. العم��ل احلائ��ز عل��ى جائ��زة 
»البافت��ا« الريطاني��ة، ميت��د ألكث��ر م��ن 27 دقيق��ة، يلق��ي خاهل��ا 
الض��وء عل��ى جوان��ب مهم��ة م��ن تط��ور حرك��ة الش��ارع م��ع انط��اق 

م��ا مس��ي حينه��ا »الربي��ع العرب��ي«.
تتج��ول الكام��را ب��ن مكات��ب النش��طاء يف عواص��م وم��دن أوروبي��ة 
وعربي��ة، وترص��د تأث��ر م��ا يص��در ع��ن ه��ذه املكات��ب عل��ى الش��ارع 
الغاض��ب. وم��ع بداي��ة ع��رض صيح��ات الناش��طن الش��باب ض��د 
نظ��ام الرئي��س املص��ري األس��بق حس��ي مب��ارك، يق��ول الفيل��م إن 
الدميقراطي��ة »اس��تيقظت« بالفع��ل يف الش��رق األوس��ط، لك��ن م��ا ب��دا 
للعي��ان أنه��ا »ث��ورة تلقائي��ة«، كان��ت يف احلقيق��ة، خيط��ط هل��ا م��ن 

قب��ل »خ��راء حمرتف��ن«. 
يؤك��د العم��ل وج��ود خط��ط مدروس��ة بالفع��ل لتحري��ك املناهض��ن 
للدكتاتوري��ات العربي��ة، فه��ا ه��ي ماي��ن ال��دوالرات ال��ي يدفعه��ا 
املواط��ن األمريك��ي تذه��ب ملل��ئ الش��وارع بصيح��ات الرف��ض لاس��تبداد، 
وتدف��ع الش��باب إىل »املغام��رة« يف مص��ر وتون��س وليبي��ا واليم��ن وس��وريا. 
ووفق��اً للفيل��م، ف��إن »كل حرك��ة أصبح��ت مارك��ة، متتل��ك الرم��وز 
اخلاص��ة، )س��ابقاً( الرتق��ال يف أوكراني��ا، ال��ورود يف جورجي��ا، زه��رة 
التولي��ب يف قرغيزس��تان، قم��اش الدني��م القط��ي يف بياروس��يا. والواق��ع 
أن الرم��وز خمتلف��ة، لك��ن الفك��رة أو املفه��وم واح��د، واملم��ول واح��د، 

الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة«. 
بع��د »الث��ورة األوكراني��ة«، اح��رتف ق��ادة احل��راك فيه��ا ه��ذه املهن��ة، 
بعضه��م عم��ل مدرب��اً يف جم��ال احل��راك الث��وري، فم��ن منازهل��م تواص��ل 
ه��ؤالء م��ع »ح��ركات املعارض��ة يف إي��ران، روس��يا، بياروس��يا ومص��ر 
وتون��س«. وعل��ى م��ا يفي��د املش��اركون يف العم��ل، ف��إن املرج��ع ال��ذي 
تس��تخدمه ح��ركات املعارض��ة يف الع��امل ه��و كت��اب »م��ن الديكتاتوري��ة إىل 
الدميقراطي��ة« )From Dictatorship To Democracy(. مؤل��ف الكت��اب 
ه��و مؤس��س »معه��د أل��رت آينش��تاين« الواق��ع يف إح��دى ضواح��ي مدين��ة 
بوس��طن األمريكي��ة، وه��و الروفيس��ور ج��ن ش��ارب، ال��ذي »كت��ب تل��ك 
التحف��ة«، ذاك »اإلجن��از ال��ذي حيت��وي عل��ى 198 طريق��ة للح��راك 
الس��لمي )الاعني��ف(.. إن عم��ل ش��ارب، ال��ذي دّرس بض��ع س��نوات يف 
جامع��ة هارف��رد، يص��ف ش��تى االس��رتاتيجيات«، حس��بما يش��رح الفيلم.
يف فيل��م آخ��ر، مح��ل عن��وان )How To Start Revolution(، يق��ول 
الكولوني��ل األمريك��ي، ب��وب هيلف��ي، وه��و أخصائ��ي يف العملي��ات 
الس��رية ل��دى وكال��ة االس��تخبارات األمريكي��ة )CIA(، إن ش��ارب 
صارح��ه ذات م��رة بالق��ول: »ال أتذك��ر أن��ي عمل��ت م��ع ش��بكة 

االس��تخبارات األمريكي��ة، ه��ذا مل حي��دث، ول��ن حي��دث، وإذا مل 
تصدق��ي اذه��ب وضاج��ع نفس��ك«.

ي��رى ش��ارب أن املقاوم��ة باس��تخدام الكف��اح »الاعني��ف« رس��خ التوجه 
حن��و الدميقراطي��ة يف نيب��ال، وزامبي��ا، وكوري��ا اجلنوبي��ة، وتش��يلي، 
وهاي��ي، واألرجنت��ن، والرازي��ل، واألورغ��واي، وم��اوي، وتايلن��د، 
وبلغاري��ا، وهنغاري��ا، وزائ��ر، ونيجري��ا، وأج��زاء خمتلف��ة م��ن 
االحت��اد الس��وفيي الس��ابق. وع��ّد كتاب��ه ه��ذا عم��ًا مع��اٍد للس��لطات 
الروس��ية، كم��ا أج��ر الس��لطات اإليراني��ة عل��ى إنت��اج فيل��م دعائ��ي 
»ثاث��ي األبع��اد«، للتح��دث م��ن خال��ه ع��ن »جمموع��ة أمريكي��ة 
متآم��رة«، تض��م بينه��ا الروفس��ور ش��ارب. يف ح��ن وص��ف الرئي��س 
الفنزويل��ي الراح��ل، هوغ��و تش��افيز، الروفس��ور األمريك��ي بأن��ه 
»مث��ر الغوغ��اء خدم��ة أله��داف وكال��ة االس��تخبارات األمريكي��ة«، 
كم��ا أظه��ر ش��افيز، يف خط��اب ل��ه، كيفي��ة حم��اكاة النش��طاء م��ن 
املعارض��ة الفنزويلي��ة لرم��ز )القبض��ة( ال��ي اس��تخدمها الص��رب م��ع 
اس��تبدال اللوني��ن األبي��ض واألس��ود بأل��وان العل��م الفنزويل��ي عل��ى 
القبض��ة، وه��ي القبض��ة ذاته��ا ال��ي اس��تخدمها النش��طاء يف س��احة 

التحري��ر مبص��ر.
كذل��ك يظه��ر الفيل��م تفاصي��ل كش��فها ش��باب نش��طوا خ��ال )الث��ورة 
الرتقالي��ة( يف أوكراني��ا، والذي��ن يؤك��دون أنه��م مجيع��اً اس��تخدموا 
كت��اب ج��ن ش��ارب، ال��ذي »كان خي��ص اجلمي��ع، حرك��ة )أوبت��ور( 
يف صربي��ا، حرك��ة املعارض��ة يف بياروس��يا، و )كام��ارا( يف جورجي��ا«، 
والاف��ت هن��ا أن ه��ؤالء مجيع��اً يؤك��دون عل��ى فك��رة مفاده��ا أن »يف كل 
الث��ورات هن��اك ضح��ك ورق��ص وفكاه��ة، تل��ك ه��ي روح جن ش��ارب«.
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فيسبوكيات

يف ه��ذه الث��ورة ال��ي ابتلعته��ا احل��رب، انش��غل الوطني��ون بالبح��ث 
ع��ن اهلوي��ة الس��ورية الضائع��ة، وإلق��اء الل��وم عل��ى م��ن ضّيعه��ا ... 

بينم��ا كان الواج��ب عليه��م أن يعي��دوا صنعه��ا م��ن جدي��د!

جس��دي أزرق لكث��رة م��ا نك��زوا دمش��َق بعصيه��م عل��ى اخلارط��ة يف 
نش��رات األخب��ار.

املؤه��ات األكث��ر ش��يوعاً ملعظ��م سياس��ّينا، ال تكم��ن يف أنه��م يعرف��ون، 
ولك��ن يف أنه��م ال يعرف��ون أنه��م ال يعرف��ون.

يف عش��رينيات الق��رن املنص��رم ويف اجلزي��رة الس��ورية كان أصح��اب 
الدي��ون يف��دون إىل بي��ت البي��ك ملطالبت��ه بالدي��ون املرتتب��ة علي��ه، 
كان��وا يدخل��ون غاضب��ن وخيرج��ون مس��رورين دون أن يتحصل��وا عل��ى 
ق��رش واح��د، فالبي��ك خيره��م أن ديونه��م س��تدفع ح��ال أن نبي��ع 
أراض��ي الباش��ا املرح��وم ) وال��د البي��ك( يف اليم��ن، البس��طاء كان��وا 
 يطمئن��ون ويصدق��ون كام البي��ك دون أن يعرف��وا أي��ن تق��ع اليم��ن. 
البع��ض لدين��ا ال ي��زال ينتظ��ر م��ا س��يحدث يف اليم��ن ليس��تويف دين��ه 

يف س��وريا.

 هؤالء اّلذين اخرتعوا احلروب
 سيكرون با أمٍل ميّزقهم

 أو ذكريات قاتلة تفضح ابتساماتهم املزيفة
 لن يكرتثوا ملا تركوه من خراب 

 ولن يبددوا حياتهم يف حانات الندم
 لكنهم سيتذكرون دائمًا:

 إن اجلثث جمهولة اهلوية الي تكّدست يف القبور اجلماعية
 هلا صور حمفورة يف قلوب األمهات

وأن حروف أمسائهم األوىل منقوشة على معاصم احلبيبات أعلى 
النموذج أسفل النموذج

 من تداعيات األرق:
 أخرني عالٌق رقيٌق حتت احلصار بأنه قبل أن ينام أطفأ ُمنبه الصباح.

خاف إن مات أن ينزعج اجلران من الرنن...

   

Mustafa Aljarf 

Bassma SHaikho

Bassam Othman

Shoresh Darwish

Samia Dabbagh

Hozzan Sh
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