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فتحة العدسة

أزمة المنطقة وكوارثها «باقية» و«تتمدد»!
نعيش اليوم يف منطقة حبىل باملفاجآت،
وال أحد يستطيع التكهن مبجريات األحداث
والتغريات عىل أرض ال��واق��ع ،فقد تتبدل
الحدود بني ليلة وضحاها  ،وقد ترتسم حدود
دول أو مناطق نفوذ جديدة ،أو تتفكك الدول
القامئة إىل كيانات متعددة.
السوريون ليسوا بعيدين عن كل ما يحدث،
بل هم يف الواجهة وعىل الخط األمامي يف
كل املعارك الدائرة باملنطقة ،وكثرياً ما تصدّر
األزم��ات السورية إىل دول الجوار ،وتؤثر
عىل صنع القرار عىل املستوى العاملي .وإذا
كان هناك من يرسم خرائط جديدة للرشق
األوسط ،ويطرح أفكاراً جديدة حوله ،فإن
ذلك ال يتم إال بالتفاعل مع كامل التحركات
والتغيريات التي تجري عىل أراضيه ،ويف
طليعتها األحداث السورية.
وعىل ما يبدو فإن هذه املنطقة التي أنهكتها
الحرب باتت اليوم تغرق يف مشاكل مختلفة
ومعقدة يصعب حلها أو احتوائها ،وال ميكن
التنبؤ مبدى خطورتها عىل املدى البعيد ،حيث
باتت املجموعات املتطرفة التي انشقت عن
القاعدة أكرث خطراً مام كان يتصور الكثري،
بحيث ثبت خطأ وسطحية كل املقوالت التي

كانت ترى أنه من السهل التخلص من هذه
املجموعات مبجرد سقوط النظام ،فهي تتحرك
عىل مستوى العامل ومتلك إسرتاتيجية واضحة
تعمل وفقاً لها ،وقادرة عىل التغلغل يف بنى
املجتمع األهيل ،وقد رأينا كيف فشل تحالف
دويل واسع أقيم فيام مىض بإنهاء وجودها
وسطوتها يف بلدان كالعراق وأفغانستان
واليمن.
ً
يف سوريا أيضا ،فشلت املجموعات املسلحة
التي توصف باملعتدلة بإنهاء وجود «الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام» ،بل أن هذه
املجموعات اليوم باتت مهددة بشكل خطري،
ويف قلب مراكز تواجدها ونفوذها ،من توسع
تلك «الدولة» ومتددها ،واألح��داث األخرية
يف دير الزور وريف حلب خري شاهد عىل
تآكل قوى املعارضة املسلحة يف وجه الدولة
اإلسالمية.
ورغم سخرية الكثريين منها فيبدو أن صفة
«الدولة» التي ترص عليها ،قد أصبحت واقعاً
متجسداً عىل األرض ،ومتتد لتشمل مناطق
مرتامية األطراف ،تقع تحت سيطرتها وقوانينها
ومنهجها ،يف كل من سوريا والعراق .وما زالت
«الدولة» تسري يف تنفيذ مخططها ،وهي يف
طور التمدد والتوسع إىل بقية املناطق التي

تخضع لسيطرة املعارضة السورية املسلحة،
أو لحكومة املاليك يف العرق .وه��ذا يضع
الجميع يف ورطة ،ويفرض واقعاً جديداً سيغري
مالمح املنطقة ،وينسف معه حدود الكيانات
السياسية التي خرجت من عباءة اتفاقية
«ساكس بيكو».
إذا استمر الحال عىل ما هو عليه فستتحول
املنطقة برمتها إىل ب��ؤرة الستقطاب كل
املتشددين واملتطرفني حول العامل ،وهذا ما
قاله «أمري املؤمنني» البغدادي يف آخر كلمة
صوتية له ،إذ دعا بال مواربة كل «املسلمني
الصادقني» للهجرة إىل «دولة الخالفة» .إنها
دولة «املجاهدين» حول العامل التي طال
انتظارها ،وهم لن يفوتوا الفرصة.
ال ميكننا أن نعرف األسلوب ال��ذي تفكر
به مراكز صنع القرار يف الدول الكربى ،أو
مصادر املعلومات التي متلكها والتي تخطط
عىل أساسها ،ولكنها بالتأكيد ترتكب خطأ
اسرتاتيجياً ،ورمبا تاريخياً ،قد ال ميكن إصالحه،
نتيجة أسلوبها السلبي يف التعامل مع املخاطر
التي تحدق باملنطقة ،منذ تراخيها يف فرض
الحل السيايس يف سوريا ،وإهاملها لنتائج
السيطرة الفئوية غري الدميقراطية يف العراق،
وسكوتها عن األزمة اإلنسانية واالجتامعية
والدميوغرافية يف كامل املنطقة ،والتي
استفحلت نتيجة استمرار الحرب الوحشية يف
سوريا وتهجري السوريني إىل دول الجوار.
سوريا والعراق ولبنان وتركيا وكل دول املنطقة
اليوم عىل صفيح ساخن ،وإذا مل تتحرك القوى
الفاعلة عىل املستوى الدويل واإلقليمي فإن
املنطقة ستصبح الثقب األسود الذي يبتلع ما
حوله ،ويهدد األمن واالستقرار عىل مستوى
العامل بأرسه.

التعليم في زمن الحرب ..مأساة سورية بمقاييس أخرى
التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة:
الدراسة تحت القصف والحصار ...وفوضى المناهج
جورج.ك.ميالة

ٌ
يتهدده الجهل
الالجئون السوريون والتعليم:
لجيل ّ
مبادرات ال تكفي ٍ
نبال أحمد

التعليم في المناطق الخاضعة للنظام ...خراب الحرب رغم «االستقرار»
سامي الحلبي
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التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة:
الدراسة تحت القصف والحصار ...وفوضى المناهج
جورج.ك.ميالة

ذكرت منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف) أن آالف األطفال
ُقتلوا يف سوريا ،وأ ّكدت أن اإلصابات التي لحقت بالسوريني الصغار تع ّد
األعىل يف أيّ رص ٍاع وقع يف املنطقة يف اآلونة األخرية.
وذكر تقري ٌر سابقٌ لليونيسيف ،صدر تحت عنوان «الحصار :األثر
سنوات من بدء األزمة يف سوريا ،فقد
املد ّمر لألطفال» ،أنه ،وبعد ثالث
ٍ
آالف األطفال حياتهم .ويف حني تؤكد إحصائيات األمم املتحدة مقتل ما
ال ّ
الحقيقي
طفل يف الحرب السورية ،إال أن العدد
يقل عن عرشة آالف ٍ
ّ
للضحايا رمبا يكون أعىل من ذلك بكثري.
وأوضح التقرير أن عدد األطفال الذين أثرت عليهم الحرب األهلية يف
سوريا زاد أكرث من الضعفني خالل العام األخري ،وأشار إىل أن األزمة
نازح
أثرت عىل نحو  5.5مليون ٍ
طفل سوريٍّ  ،بينهم نحو ثالثة ماليني ٍ
الجئ يف دول الجوار.
داخل البالد ،ومليون وثالمثائة ألف ٍ
طفل يف سوريا
وتقول اليونيسيف يف تقريرها إن نحو ثالثة ماليني ٍ
والدول املجاورة غري قادرين عىل الذهاب إىل املدارس بانتظام،
وأوضحت أن هذا الرقم يشكل نحو نصف سكان سوريا ممن هم
طفل سوريٍّ محارصون أو يف
يف مرحلة الدراسة .وأن ما يقدّر مبليون ٍ
مناطق يصعب الوصول إليها ،وأن املاليني مهدّدون بأن يكونوا جي ًال
ضائعاً.
وأكدت أن الظروف الحالية أرغمت األطفال عىل دخول سوق العمل
مبكراً ،وقالت إن طف ًال من بني عرشة أطفالٍ سوريني يف مخيامت
الالجئني اضط ّروا إىل العمل املبكر ،يف حني ُأرغمت ٌ
خمس
طفلة من بني ٍ
عىل الزواج املبكر.
وأشارت املنظمة إىل أن الحرب حرمت صغار سوريا من كل أوجه
طفولتهم ،فقد جاء يف التقرير« :لقد فقدوا فصولهم الدراسية
ومد ّرسيهم وأشقاءهم وشقيقاتهم وأصدقاءهم ومن يقدّمون لهم
الرعاية ومنازلهم واستقرارهم».
ٌ
ممنهج للمدارس من قبل ق ّوات النظام:
استهداف
ٌ
رصد فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اتساع استهداف البنى
التعليمية من قبل ق ّوات النظام السوريّ  ،عرب القصف العشوا ّيئ

املوجهة .وقد رصدت
بالرباميل املتفجرة ،والقصف املتع ّمد بالصواريخ ّ
تعليمي خالل
مبنى
الشبكة ووثقت استهداف ما يزيد عن ً 3878
ّ
األعوام الثالثة املاضية.
ويف حادث ٍة ذات داللة ،قامت طائرة سوخوي تابعة للنظام ،يوم األربعاء
حي األنصاري
 ،2014-4-30باستهداف مدرسة «عني جالوت» ،يف ّ
موجه ،مام يعطي إشار ًة إىل أن القصف مل يكن
الرشقي بحلب،
بصاروخ ّ
ّ
ٍ
ً
ً
طالب وطالب ٍة كانوا مشاركني
عشوائيا ،إذ استهدف تجمعا فيه 400
ٍ
مبعرض لرسومات األطفال تحت عنوان «بصمة أمل» .وتس ّبب القصف
ٍ
مبقتل  20شخصاً بينهم  17طف ًال وسيد ًة واثنني من الكادر التعليمي،
حسب مركز توثيق الضحايا يف الشبكة السورية لحقوق اإلنسان.
وأشارت الشبكة إىل أن هذه هي املرة الثانية التي تتع ّرض فيها هذه
املدرسة للقصف ،فقد قام طريان النظام باستهدافها سابقاً
بصاروخ
ٍ
يف  21آب  ،2013حني كان ُي َّ
نظم فيها «سوق األبرار» الخرييّ  .وأدى
القصف وقتها إىل مقتل تسعة مدنيني ،حسب مركز توثيق الضحايا.
تابع لق ّوات املعارضة
و ُيذكر أنه ال وجود أل ّية نقط ٍة أو تج ّم ٍع عسكريٍّ ٍ
بالقرب من املدرسة ،األمر الذي ّ
يدل عىل أن استهدافها يف امل ّرتني كان
وترصد ،وليس قصفاً عشوائياً .مع العلم بأن املدارس
عن سابق إرصا ٍر ّ
من األعيان التي يحظر القانون الدو ّيل اإلنسا ّين استهدافها يف أوقات
الحرب.
صو ٌر من التعليم يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة:
وادي بردى:
تم مؤخراً عقد اتفاقيات هدن ٍة مع النظام يف بعض قرى الوادي ،يف حني
ّ
بقيت قرى أخرى تحت سيطرة املعارضة .أغلب املدارس هناك ما زالت
لقصف متك ّر ٍر
متارس العملية التعليمية ،بالرغم من تع ّرض العديد منها
ٍ
من قبل النظام ،ما أدّى إىل امتناع الكثري من األهايل عن إرسال أوالدهم
إىل املدارس خوفاً عليهم من القصف ،خاص ًة أن املدراس غري مج ّهز ٍة
قبو فيها فهو غري جاه ٍز لالستعامل .ورغم ّ
كل
مبالجئ ،ويف حال وجد ٌ
اهتامم من قبل
املدريس لكن دون أدىن
الظروف الصعبة استم ّر الدوام
ّ
ٍ
تم التعاون مع اليونيسيف لتوزيع
املد ّرسني أو مديرية الرتبية ،رغم أنه ّ
ّ
كل ما يحتاجه الطالب يف بداية العام.
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تم تهجري معظم سكان قرية «أفره» يف واضح ًة بعدم حمل السالح أثناء االمتحان،
ّ
ايس الثاين ،بسبب القصف إال أن العديد من عنارص اللجان الشعبية
بداية الفصل الدر ّ
املستم ّر .وقبل أن تد ّمر القرية صدر قرا ٌر من دخلوا قاعات االمتحان مع أسلحتهم ،مام
مديرية الرتبية يف ريف دمشق بنقل مد ّريس أدّى إىل الفوىض وقيام البعض بفتح الكتب
املدرسة الوحيدة فيها إىل القرى البعيدة عنها ،وامللخصات أثناء االمتحان .حدث ذلك خاص ًة
ّ
علم بأن القرية ستد ّمر يف منطقة «جد ّيدة الوادي» ،باعتبار أن
وكأن املديرية عىل ٍ
يتم قبول طالب هذه القرية يف حوايل نصف الطالب الذي تقدّموا لالمتحان
متاماً .ومل ّ
مدارس القرى األخرى .ولتجاوز هذا اإلشكال فيها من املنطقة التي تعرف باسم (الحرس
قام املجلس املح ّ
يل يف وادي بردى ،معتمداً الجمهوريّ )».
تعليمي
عىل قدراته الذاتية ،بإنشاء مرك ٍز
ٍّ
ّ
معضمية الشام:
يعمل عىل مساعدة ورفع سوية الطالب وكافة
فئات املجتمع ،لتعويض النقص والضعف يف عاد إىل ّ
املعضمية بريف دمشق ،بعد اتفاقية
الهدنة األخرية ،حوايل الـ 25ألف مد ّين،
العملية التعليمية والثقافية.
يحاولون مللمة ما تبقى من منازلهم ،وإيجاد
ورغم ّ
كل الظروف القاسية ،املتمثلة بالقصف مصادر الستمرار الحياة.
املستم ّر وانقطاع التيار الكهربا ّيئ ،إال أن تعتمد حياة الناس يف املعضمية اآلن عىل
أرصوا عىل التقدّم المتحان الشهادة السلل الغذائية .وال توجد يف املدينة أ ّية
الطالب ّ
طالب يف مرحلة مدرس ٍة تعمل ،فاألهايل بالكاد يستطيعون
اإلعدادية .يقول أحمد ،وهو ٌ
الشهادة اإلعدادية« :قضيت الليايل وأنا أدرس تأمني قوت يومهم.
عىل ضوء الشمعة تحت أصوات القصف،
متنق ًال من منزلٍ إىل آخر ،ألجد مكاناً آمناً وعن هذا املوضوع يقول الناشط خالد حمود،
للدراسة .واعتمدت عىل جهودي الذاتية ،من ّ
معضمية الشام« :ال يجد أهايل املدينة
فاملد ّرسون مل يستطيعوا تدريسنا كامل ما يأكلونه ،فكيف سريسلون أبناءهم إىل
يتوجهون
املنهاج ،بسبب الظروف الصعبة».
املدارس؟ طالب الشهادة اإلعدادية ّ
ويضيف أحمد« :كانت قوانني مديرية الرتبية إىل دمشق ،مروراً بالحاجز التابع للفرقة الرابعة
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يف مدخل املدينة ،ويتع ّرضون للرضب والشتم
لدى الخروج إىل االمتحانات ولدى العودة.
طالبنا الحكومة السورية املؤقتة بدعم قطاع
التعليم ولكن مل نجد أ ّية استجابة».
ويضيف الناشط« :اليوم نحاول ،وبجهو ٍد
ذاتية ،استكامل تعليم األطفال يف البيوت ،عن
تعليم منزلي ٍة ،من أجل
طريق إنشاء حلقات
ٍ
الحفاظ عىل ما تع ّلمه األطفال يف السنوات
املاضية».
ريف الالذقية:
يقدّر عدد املدارس يف املناطق الخاضعة
لسيطرة قوات املعارضة يف ريف الالذقية
دعم
بحوايل الـ 45مدرس ًة معظمها دون ٍ
بشكل
مادّيّ  ،وأغلب املدرسني فيها يعملون
ٍ
تطوعي.
ّ
تقول اآلنسة جهان الحاج بكري ،الطالبة
يف جامعة ترشين والتي هجرت دراستها
وانض ّمت إىل املعارضة يف جبيل األكراد
والرتكامن« :افتتحنا مدرس ًة يف مخيم الزيتونية
بالقرب من الحدود الرتكية بريف الالذقية،
والذي تتو ّزع خيمه يف الجبل .واملدرسة عبار ٌة
خيام عدد الطالب فيها ،من الصف األ ّول
عن ٍ
إىل السادس االبتدا ّيئ ،يبلغ  90طالباً .عندما
كانت داعش يف املنطقة كانت تدخل إىل
املدرسة وتجربنا عىل الفصل بني الجنسني،
كام اتهمونا بتدريس مناهج الكفرة .استطعنا

تأمني القرطاسية مجاناً من أحد املت ّربعني.
ال توجد كهربا ٌء يف املدرسة وال دورات
مياه .وكثرياً ما تتمزّق الخيام نتيجة
هطول األمطار الشديد يف الشتاء».
يتم تدريسها تقول
وعن املناهج التي ّ
جهان« :املنهاج املعتمد هو منهاج وزارة
الرتبية يف حكومة النظام .وقامت هيئة
«علم» اإلسالمية بإلغاء كتاب الرتبية
القومية ،واستبدلت بكتاب الرتبية الدينية
كتاباً آخر».
النفيس لألطفال فتقول« :غالباً
أما عن الوضع
ّ
ّ
ما يهرب طالب الصفني الخامس والسادس
من املدرسة للعمل يف تهريب املازوت
إىل تركيا .وقد تح ّول األطفال إىل األلعاب
العنيفة ،فلعبة طاليب املفضلة هي لعبة
والنظامي ،إذ ينقسم األطفال إىل
الجيش الح ّر
ّ
وفريق
فريق ميثل مقاتيل املعارضة
ٍ
فريقنيٍ ،
ميثل مقاتيل النظام ،ويصنعون أسلحتهم
من األخشاب التي يجمعونها من الغابات
املجاورة للمخيم».
درعا:
افتتحت يف مدينة درعا أربع مدارس يف
منطقتي درعا البلد وطريق السدّ .وبسبب
قسم الدوام إىل قسمني،
العدد الكبري للطالبّ ،
قسم ثالث ساعات.
طول كل ٍ
أغلب املد ّرسني العاملني يف هذه املدارس من
مالك مديرية الرتبية مبحافظة درعا ،وتعاين
نقص يف مد ّريس اللغتني
املدارس من
ٍ
تم اعتامد
الفرنسية واإلنكليزية .وقد ّ
الحكومي يف املدارس ،بعد حذف
املنهاج
ّ
مادة الرتبية القومية .ويعاين األهايل
من صعوبة تأمني املستلزمات والكتب
الدراسية .
تم تأهيل العديد من املدارس يف ريف
وقد ّ
درعا ،لكنها ما زالت تعاين من نقص الكوادر

التعليمية ،نظراً لعمليات اللجوء والنزوح
واالعتقال وانتساب العديد من املدرسني إىل
الجيش الح ّر .أما املعاناة الكربى فتكمن يف
النزوح من منطق ٍة إىل أخرى ،واستقرار بعض
النازحني يف املدارس ،إضاف ًة إىل الدمار الكبري
الذي أصاب املنشآت التعليمية.
يتع ّرض الطالب للقصف خالل وجودهم
ويتم رصفهم لدى اشتداده.
يف املدارس،
ّ
نقص يف املرافق الصحية،
وتعاين املدارس من ٍ
إضاف ًة إىل عدم توفر املياه الصالحة للرشب
حلب:
ً
أعيد يف حلب افتتاح حوايل  150مدرسة يف
املدينة والريف ،تقوم بتدريس الطالب من
الصف األ ّول االبتدا ّيئ حتى الثالث الثانويّ .
وعدد املد ّرسني العاملني فيها يبلغ 1750
إحصائيات غري رسمية،
مد ّرساً ومد ّرس ًة حسب
ٍ
تطوعي والبعض اآلخر
بشكل
بعضهم يعمل
ٍ
ٍّ
يتقاىض راتباً كام ًال أو نصف راتب.
وتشهد محافظة حلب ،الواقعة مبعظمها
انقسام يف
تحت سيطرة املعارضة ،حالة
ٍ
السلطات الحاكمة ،فالسلطة املطلقة يف بعض

املناطق للهيئات الرشعية ،ويف مناطق
ٌ
اختالط
أخرى للمجالس املحلية ،وهناك
واسع بني هذه السلطات ،وكثرياً
ٌ
وخالف ٌ
ٌ
ٌ
ومنازعات بني الفصائل
خالفات
ما تحصل
العسكرية املسيطرة عىل املنطقة.
والتعليم ليس مبنأىً عن هذه التجاذبات
السياسية والعسكرية.
ففي املدينة استطاع الكثري من النشطاء
إعادة فتح بعض املدارس ،وقاموا بتدريس
املنهاج القديم فيها ،مع حذف مادة الرتبية
القومية ّ
وكل ما يشري إىل النظام السوريّ .
املدريس يف ريف
يف حني ينحرص التعليم
ّ
الرشعي التي تعقد
حلب بحلقات التعليم
ّ
وتخصص
يف املساجد ،والتي تد ّرس القرآن،
ّ
مكافآت مادي ٍة كبري ٍة ملن يحفظ أجزاء كاملةً
ٍ
منه.
تقول املعلمة رنا الحلبي ملجلة «صور»:
«استطاع أحد النشطاء ،بالتعاون مع بعض
متويل
املغرتبني السوريني يف الخليج ،تأمني
ٍ
إلعادة افتتاح مدرسة خولة بنت األزور بحلب
القدمية .يقوم املت ّربعون بدفع رواتب شهري ٍة
للمعلمني ،وكذلك مصاريف املدرسة .ولكن
القصف املستم ّر للمدينة بالرباميل املتفجرة
جعل األهايل ميتنعون عن إرسال أوالدهم إىل
املدرسة ،األمر الذي دفعنا إىل نقل الصفوف
إىل أقبية البنايات ،الستكامل عملية التعليم».
وتضيف رناّ :
ايس
«تدخل ،يف بداية العام الدر ّ
الفائت ،بعض رجال الهيئة الرشعية لزيادة
عدد حصص الرتبية الدينية ،ولكننا مل
نط ّبق ما طالبوا به .برأيي أن املنهاج الذي
منهاج جيد،
كان مق ّرراً أيام النظام هو
ٌ
وينبغي علينا االستمرار بتدريسه ،مع
حذف مادة الرتبية القومية ّ
وكل اإلشارات
إىل رموز النظام».
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ٌ
يتهدده الجهل
الالجئون السوريون والتعليم:
لجيل ّ
مبادرات ال تكفي ٍ
نبال أحمد

ال يبدو أن إقامة الالجئني السوريني يف دول الجوار ستكون خاطف ًة
أو بالغة القرص ،فقد أنهى بعض السوريني عامهم الثالث يف ّ
ظل
اللجوء ،مام ير ّتب الكثري من التحديات واملصاعب عىل الناس ملواصلة
حياتهم وتسيري شؤونها .فقضايا اللجوء مل تعد مقترص ًة عىل اإلغاثة
وتأمني الطعام والرشاب لالجئني ،بل ال ب ّد من العناية بأولويات الحياة
االجتامعية لديهم ،ويف مقدمتها التعليم.
ترك آالف األطفال السوريني مدارسهم وهربوا إىل دول الجوار ،وبقاؤهم
ٌ
جرمية ستؤثر عىل مستقبل البالد ،فام هي الجهود املبذولة
تعليم
بال
ٍ
لتجنيب هؤالء األطفال مأساة الجهل واألمية؟!

طفل خارج املدارس يف األردن
 90ألف ٍ
ذكرت منظمة األمم املتحدة للطفولة «اليونسيف» ،يف تقريرها الصادر
يف الثاين من أيار عام  ،2014أن «حوايل ستني ألف طفلٍ سوريٍّ يف األردن
باتوا غري مؤهلني للعودة للتعليم بعد انقطاعهم عنه لسنوات ،من بني
طالب سوريٍّ فاتهم التعليم بسبب اللجوء إىل األردن».
نحو تسعني ألف ٍ
طالب
طالب من أصل  200ألف ٍ
وقال التقرير« :التحق نحو  110آالف ٍ
لجأوا إىل األردن باملدارس الحكومية .األطفال يشكلون نحو ثلث الالجئني
الجئ توافدوا إىل البلد منذ
السوريني يف األردن البالغ عددهم  600ألف ٍ
آذار  ،2011حسب إحصائيات األمم املتحدة».
وأضاف التقرير« :نحو  60ألف طفلٍ سوريٍّ ُت ِّ
فضل عائالتهم إبقاءهم
ألسباب متن ّوعة ،ومعظم هؤالء األطفال مل يعودوا مؤهّ لني
يف املنازل
ٍ
لاللتحاق باملدارس النقطاعهم الطويل عن العملية التعليمية ،وهم
بحاج ٍة إلعادة التأهيل بشكلٍ عاجلٍ قبل دخولهم للمدرسة».
ون ّبه التقرير إىل وجود أكرث من  28ألف طفلٍ سوريٍّ ال يذهبون إىل
املدارس إال أنهم مؤهلون لاللتحاق باملدارس فوراً ،ولكن عائالتهم ترفض
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ألسباب منها الخوف عليهم ،أو عدم استقرار العائلة يف مكان
إلحاقهم بها
ٍ
سكن مح ّد ٍد ،أو انشغالهم مبصاعب اللجوء وعدم معرفتهم بالطرق وكيفية
ٍ
الوصول إىل املدارس.
ّ
وتخطط اليونسيف هذا العام ،مع رشكائها ،إىل الوصول إىل  30ألف طفلٍ
سوريٍّ يف األردن ممن هم موجودون يف البيوت ،من خالل برامج التعليم
الرسمي ودورات التقوية الدراسية.
غري
ّ
املدارس يف لبنان
تشري اإلحصائيات غري الرسمية إىل أن عدد األطفال السوريني يف لبنان بات
أكرث من عدد األطفال اللبنانيني .ويقوم نظام التعليم يف لبنان عىل التعليم
الخاص ،وعدد املدارس الحكومية قليل .وأغلب الالجئني ال يستطيعون
ّ
الخاصة ،بسبب ارتفاع أجورها التي تصل إىل
تسجيل أطفالهم يف املدارس
ّ
 70دوالراً شهرياً.
ٌ
ٌ
أساسية أخرى ،وهي أن املواد العلمية،
مشكلة
وتواجه الطالب السوريني
كالرياضيات والعلوم ،تد َّرس باللغتني اإلنكليزية والفرنسية يف املدارس
اللبنانية.
تبذل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  UNHCRجهوداً
لدفع األقساط الدراسية للطالب الالجئني يف املدارس اللبنانية ،ومع ذلك
فهي ال ّ
تغطي إال نسب ًة قليل ًة ،بسبب القدرة االستيعابية القليلة للمدارس.
وكانت الحكومة اللبنانية وعدت سابقاً مبعاملة الطالب السوريّ كالطالب
اللبنا ّين ،ولكن قلة املدارس متنع ذلك.
ٌ
إضافية أخرى ،كاجتياز امتحانات القبول
وتواجه الطالب السوريّ مشاكل
يف املدارس .فهذه االمتحانات ُتجرى باللغة اإلنكليزية ،والتعليم يف سوريا
بالعربية ،األمر الذي منع الكثري من الطالب من اجتياز االمتحان والدخول
إىل املدرسة.

وق��د قامت بعض ق��وى املعارضة بإنشاء
«املجلس الرتبويّ السوريّ يف لبنان» ،الذي حدّد
منطلقاته مبا ييل« :حقّ التعليم حقٌّ مقد ٌّس
وأسايس للطالب السوريّ أينام كان .وبالتايل
ٌّ
ّ
يجب السعي لتأمني التعليم املجاين للطالب
السوريني يف لبنان ،واإلرشاف عىل تعليمهم
ليكون عىل مستوى التحديات املرحلية ،ولكافة
املستويات التعليمية».
أما األهداف التي يسعى املجلس إليها فهي:
«السعي لتأمني التعليم للطالب السوريني يف
لبنان مجاناً ،واإلرشاف عىل العملية الرتبوية
والتعليمية ،وتنقيح املناهج من شوائب النظام،
واعتامد مناهج عرصي ٍة متط ّور ٍة ترتكز عىل
مفاهيم الوعي والرتبية واألخالق والعلم ،وتأمني
متخص ٍص من السوريني للقيام
تعليمي
كاد ٍر
ّ
ٍّ
واالجتامعي
النفيس
بهذه املهمة ،وتأمني الدعم
ّ
ّ
للطالب السوريني ،والسعي لتأمني متابعة
العلمي للطالب الجامعيني السوريني
التحصيل
ّ
يف لبنان ،واالهتامم بالطالب املعوقني والعمل
عىل إعادة تأهيلهم ودمجهم يف املجتمع» .
كام قام عددٌ من املنظامت اإلنسانية الدولية
بافتتاح مدارس جديد ٍة تد ّرس املنهاج السوريّ ،
وحتى اللحظة مل تعرتف الحكومة اللبنانية بهذه
املدارس بسبب االختالف الكبري بني املنهاجني.
نجدة ناو وتجارب التعليم
تعمل منظمة نجدة ناو اإلغاثية مع الالجئني
السوريني يف منطقة مخيم شاتيال .يقول األستاذ
عيل الشيخ ،أحد العاملني يف املنظمة ،ملجلة
«ص��ور»« :افتتحنا مركزاً للتعليم بتمويلٍ
من الحكومة الرنويجية .لدينا  200طفلٍ يف
الجئ يف املنطقة.
املدرسة وخمسة آالف طفلٍ ٍ
لألسف ال نستطيع استيعاب جميع الطالب.
نحاول عرب الجمعيات الخريية واإلغاثية
تغطية العجز ،فمث ًال قامت مؤخراً مؤسسة
«رض��ا سعيد» التعليمية الخريية بتمويل
مدرس ٍة يف سهل البقاع».

وعن وضع الطالب يقول الشيخ« :لألسف ،عدا
عن الظروف املادية السيئة لالجئني ،هناك
ٌ
ٌ
ظ� ٌ
صعبة يعاين منها الطالب،
نفسية
�روف
كعدم االستقرار يف مكانٍ واحد ،وعدم املرونة
يف التك ّيف مع الظروف املعاشية الجديدة يف
مخيامت اللجوء».
الحكومة السورية املؤقتة والتعليم
ع��اىن الطالب من حملة الشهادة الثانوية
السورية التي أصدرتها هيئة التعليم التابعة
ايس امل��ايض ،نتيجة
لالئتالف ،يف العام ال��در ّ
االمتحانات التي أجرتها يف الداخل السوريّ ويف
صعوبات كبري ٍة يف تعديل
بعض دول اللجوء ،من
ٍ
شهاداتهم متهيداً للتسجيل يف الجامعات ،إضافة
إىل مشاكل أخرى تتعلق باملناهج والتعليم
الجامعي.
ّ
وترتب عىل ع��دم تعديل ه��ذه الشهادات
عدم اعرتاف أية دول ٍة بها ،باستثناء ليبيا ،التي
اقترصت يف ذلك عىل الطالب الذين درسوا
ايس.
منهاجها الدر ّ
وسبق للحكومة الرتكية أن أصدرت قراراً يقيض
باالعرتاف بالشهادات السورية ،لكن بعض
املؤسسات التعليمية يف املدن الرتكية أوقفت
العمل بالقرار ،وكان نتيجة ذلك عدم متكن
أغلبية الطالب من الدراسة يف الجامعات.
وبشأن هذا املوضوع ،قال وزير الرتبية والتعليم
يف الحكومة السورية املؤقتة ،محي الدين بنانة،
ترصيح لـ»لجزيرة نت»« :إن الوزارة ،التي
يف
ٍ
ً
ً
بدأت عملها حديثا ،تلقت وعودا من وزارة

الرتبية الرتكية بإعادة تفعيل قرار االعرتاف
بالشهادة الثانوية التي درس حاملوها املنهج
السوريّ املعدّل».
وإضاف ًة إىل ذلك ،أكد الوزير أن وزارته بذلت
جهوداً ليك تنال اع�تراف فرنسا بالشهادات
الثانوية للطالب السوريني ،مام يفتح املجال
الع�تراف دول االتحاد األورو ّيب بها ،وبالتايل
فتح املجال أمام الطالب للدراسة يف الجامعات
األوروبية ،بعد تلبية الرشوط الخاصة بالتسجيل
يف كل جامعة.
ور ّداً عىل سؤالٍ بشأن توحيد مناهج التدريس
يف مدارس الداخل الخاضعة لسيطرة املعارضة
ومدارس السوريني يف دول اللجوء ،أكد الوزير
أن العام القادم سيشهد اعتامد املنهج السوريّ
لكل الطالب يف ّ
موحداً ّ
كل
املعدّل برنامجاً ّ
املدارس.
ويع ّلق األستاذ بالل ،مد ّرس الفيزياء الالجئ
من مدينة الرقة إىل مدينة أورفا الرتكية ،عىل
هذه الترصيحات بالقول« :حتى اليوم ،تبدو
الجهود املبذولة من قبل وزارة الرتبية والتعليم
يف الحكومة السورية املؤقتة ضعيف ًة ،نتيجة
ضعف التمويل والبريوقراطية التي تعاين
ٌ
فادحة ارتكبت،
منها الحكومة .هناك أخطا ٌء
وخصوصاً قرار تغيري املنهاج».
ويضيف« :ال أرى أيّ م ّرب ٍر لطباعة  4مليون
يس جدي ٍد وتحميل الحكومة املؤقتة
كتاب مدر ٍّ
ٍ
أعبا ًء مادي ًة عالية .املنهاج السوريّ أيام
النظام عىل سوي ٍة علمي ٍة مرتفعة .كان حر ّياً
بالحكومة أن تحافظ عليه وتحذف منه مادة
الرتبية القومية فقط».
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التعليم في المناطق الخاضعة للنظام ...خراب الحرب رغم «االستقرار»

سامي الحلبي

تبلغ نسبة القادرين عىل القراءة والكتابة يف سوريا ،حسب إحصائيات
وتحتل سوريا املرتبة التاسعة عربياً
ّ
عام  ،2006حوايل  % 83من السكان.
من حيث نسبة األمية.
وبالرغم من الزيادة يف عدد السكان يف سوريا ،فقد حافظ التعليم عىل
امي حتى الصف التاسع ،ومجا ٌّين يف
مجانيته منذ عام  .1963وهو إلز ٌّ
جميع املدارس الحكومية.
وبالرغم من أن إلزامية ومجانية التعليم مطبقتان يف سوريا ،بشكلٍ
رسمي عىل ّ
األقل ،منذ فرت ٍة تجاوزت األربعني عاماً ،إال أنه من املالحظ
ٍّ
وجود عد ٍد ال بأس به من األميني بني األحداث ،ترتفع نسبتهم بني
الفقراء واإلناث ويف املناطق الريفية ،وخصوصاً يف رشقي حلب وريف
الجزيرة السوريةّ .
ويدل هذا عىل خللٍ يف تطبيق قانون إلزامية التعليم
ومجانيته طوال العقود املاضية.
ً
ويعود هذا التقصري إىل تقاعس الجهات الرسمية ،وخاصة وزارة الرتبية،
واالجتامعي لألرس التي تدفع بأبنائها إىل سوق
وسوء الوضع االقتصاديّ
ّ
العمل لتحسني وضعها االقتصاديّ .
التعليم يف حلب
املدارس سكنٌ للنازحني:
يف مدينة حلب ّ
كل يش ٍء تغيرّ ؛ فاملدارس أصبحت بيوتاً لسكن النازحني،
وعندما تدخل إىل إحدى الباحات تجد أنها أصبحت مكاناً لطهو الطعام،
وأصبحت حماّ مات املدرسة مكاناً للغسيل.
بعدما دخلت قوى املعارضة املسلحة إىل املناطق السكنية بحلب ،يف
والنظامي،
رمضان  ،2012وتصاعدت االشتباكات بني الجيشني الح ّر
ّ
واشت ّد القصف العشوا ّيئ عىل الريف واملدينة؛ نزح الكثري من سكان
الريف الشام ّيل وسكان املدينة باتجاه مركز املدينة ،وأقاموا يف املدارس،
فأصبحت القاعات الدراسية بيتاً ومطبخاً ألرس النازحني ،وتح ّول خشب
حطب يتدفأون به يف شتاء حلب القايس .ق ّلص
املقاعد الدراسية إىل
ٍ
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هذا الحال عدد الصفوف املدرسية ،يف املناطق الخاضعة لسيطرة النظام،
إىل ّ
أقل من النصف.
ٌ
حي طريق الباب:
تروي إحدى طالبات الشهادة الثانوية ،وهي
نازحة من ّ
ٌ
مكونة من ستة أوالد ،باإلضافة إىل أيب وأمي .نسكن يف ٍّ
مدريس.
صف
«عائلتنا
ّ
أنا مضط ّر ٌة ألن أنتظر أخويت حتى يناموا ألبدأ بالدراسة يومياً ،وغالباً ما تكون
الكهرباء مقطوع ًة فأضط ّر إىل الدراسة عىل ضوء الشاحن أو الشمعة ،كام
أعاين من الربد الشديد نتيجة انعدام التدفئة يف املدرسة .تحاول املتط ّوعات
العامالت مع النازحني يف املدرسة مساعديت وتأمني ما يلزمني من القرطاسية
والكتب الدراسية ،ولكن الوضع يبقى شديد الصعوبة».
جهودٌ ج ّب ٌ
ارة لجمعية محو األمية:
التعليمي بحلب ،إذ
تسعى جمعية محو األمية بجهو ٍد حثيث ٍة إىل ملء الفراغ
ّ
دروس خارجي ٍة للطالب الذين انقطعوا عن التعليم ،من أجل
تقوم بإعطاء
ٍ
ّ
صفوف ملحو األمية
الحفاظ عىل ما تعلموه يف السابق ،وكذلك تحاول إقامة
ٍ
لدى كبار السن ،من أجل ملء أوقات النازحني بتع ّلم أشياء قد تنفعهم
عيش جديدة ،بعد أن فقدوا أعاملهم
يف متابعة حياتهم وتأمني مصادر ٍ
وأرزاقهم.
الخاصة:
املعاهد
ّ
نتيجة ضعف العملية التعليمية يف املدارس الحكومية ،أو انقطاعها ،عمد
خاصة ،وخصوصاً لطالب الشهادتني اإلعدادية
الكثريون إىل افتتاح معاهد ّ
حي من أحياء حلب الخاضعة لسيطرة النظام مكتظاً
والثانوية ،وأصبح ّ
كل ٍّ
بهذه املعاهد.
ّ
الصف الثالث
تقول السيدة ملياء ملجلة «صور»« :لديّ ولدٌ وبنت؛ ابني يف
ّ
الصف التاسع .اضطررت يف العام املايض إىل بيع أساوري
الثانويّ  ،وابنتي يف
الذهبية ،بقيمة مئ ٍة وخمس ٍة وسبعني ألف لري ٍة ،من أجل تسجيل أوالدي يف
الخاصة .فاملدارس الحكومية مل تعد مناسب ًة للدراسة ،ألن املعلمني
املعاهد
ّ

املخصص ،بسبب
ال ينهون كامل الربنامج
ّ
املدريس بالحالة األمنية،
ارتباط الدوام
ّ
فكثرياً ما يتغ ّيب املعلمون بسبب ظروف
الحرب التي تدور يف املدينة».
أما األستاذ نديم ،صاحب أحد هذه
املعاهد ،فريوي ملجلة «صور»« :لألسف،
اضطررنا هذا العام إىل زيادة أقساط
التسجيل يف املعهد .ال توجد كهرباء يف
مولدات
حلب ،لذلك اضطررنا إىل رشاء
ٍ
كبرية ،باإلضافة إىل غالء أسعار املحروقات
وقلتها ،كام تضاعفت أسعار القرطاسية
ومستلزمات الطالب؛ ّ
كل ذلك زاد من تكاليف
الخاصة».
التسجيل يف املعاهد
ّ
ترسب املعلمني:
ُّ
فرضت حالة الحرب يف املدينة انقسامها إىل
الرشقي تحت سيطرة
رشقي وغريبّ،
شطرين
ّ
ٍّ
املعارضة ،والغر ّيب تحت سيطرة النظام .والكثري
من معلمي القسم الغر ّيب يسكنون املناطق
الرشقية من املدينة ،ونتيجة صعوبة التنقل
يضط ّر الكثري منهم إىل التغ ّيب عن عملهم.
حي مساكن
تروي املعلمة هناء ،التي تسكن يف ّ
هنانو« :قبل إغالق معرب كراج الحجز كنت
أتوجه ّ
كل يوم أح ٍد إىل عميل يف حلب الغربية،
ّ
وأعرب معرب كراج الحجز تحت رصاص القنّاص

أسجل الحضور ،خوفاً من توقف
من أجل أن ّ
راتبي من مديرية الرتبية بحلب .اليوم ،وقد
ُأغلق معرب كراج الحجز ،أحتاج للوصول إىل
مركز مدينة حلب  12ساعة ،أقطعها شهرياً
تنقالت حتى أصل
وأدفع ربع راتبي أجور
ٍ
وأستلم راتبي».
كام يتع ّرض الكثري من املعلمني الشباب لخطر
االعتقال عىل حواجز النظام ،األمر الذي منع
التوجه إىل مدارسهم .وهناك
الكثري منهم من ّ
كث ٌري من املعلمني التحقوا بصفوف الجيش الح ّر،
ما خ ّفض بشكلٍ كب ٍري عدد املعلمني املواظبني
عىل عملهم.
األهايل ُيع ِرضون عن إرسال أبنائهم إىل املدارس:
امتنع الكثري من األهايل عن إرسال أبنائهم إىل
املدارس ،وخصوصاً طالب املرحلة االبتدائية،
نتيجة تدهور الحالة األمنية ،واستهداف الكثري
من املدارس بالرصاص والقذائف الطائشة،
وخصوصاً يف املناطق القريبة من خطوط
االشتباك ،كاألرشفية والسليامنية والحمدانية.
تقول أم رامي ملجلة صور« :نتيجة خويف من
إرسال ابني ذي الستة أعوام إىل املدرسة ،قررت
أن أع ّلمه يف البيت .يومياً أجلس معه ملدة
ساعات متواصلة ،أع ّلمه مبادئ القراءة
خمس
ٍ
والكتابة .ويف نهاية الفصل آخذه إىل املدرسة
املجاورة للبيت من أجل تقديم االمتحانات،
ّ
الصف التايل».
نجاح إىل
والحصول عىل وثيقة ٍ
التعليم يف دمشق
يع ّد وضع التعليم يف دمشق أكرث استقراراً من

حلب .فاملدارس ،وخصوصاً مدارس وسط
دمشق ،تفتح أبوابها بشكلٍ دائم ،والعملية
التعليمية أكرث نجاحاً .ولكن استهداف
دمشق بالرصاص والهاون العشوا ّيئ ّ
يقض
قلق
مضجع األهايل ،ويجعلهم يف حالة ٍ
دائم ج ّراء القصف العشوا ّيئ الذي كثرياً ما
ٍ
يصيب املدارس.
وتستم ّر يف دمشق معاناة النازحني من
الدمشقي ،إذ تشرتط مديرية
الريف
ّ
الرتبية الكثري من األوراق الثبوتية من أجل
قبول تسجيل أوالدهم يف مدارس املدينة ،ومن
بيت بالقرب من املدرسة،
أهمها عقد إيجار ٍ
األمر الذي يعجز الكثري من األهايل عن توفريه،
بسبب سكنهم عند أقارب لهم.
ّ
يقول أبو محمد ،النازح من املعضمية:
«اشرتطت املدرسة أن يكون لديّ ٌ
بيت مستأج ٌر
بالقرب من املدرسة ،فاضطررت إىل رشاء عقد
مكتب عقاريٍّ بقيمة خمسة
إيجا ٍر مز ّو ٍر من
ٍ
عرش ألف لرية!».
النسبي الذي يشهده وسط
ورغم االستقرار
ّ
دمشق ،وغريه من املناطق الخاضعة لسيطرة
النظام والبعيدة عن مناطق النزاع ،فإن
التخريب الشامل لكل النشاطات االجتامعية
التعليمي ،إذ تواردت الكثري
قد طال القطاع
ّ
من األنباء عن حاالت ّ
الغش والفوىض يف املراكز
وخاص ًة التي تجرى فيها امتحانات
االمتحانية،
ّ
الشهادتني اإلعدادية والثانوية .فقد أدّت فوىض
السالح ،يف الكثري من األحيان ،إىل اقتحام رجال
املليشيات واللجان الشعبية التابعة للنظام
للقاعات االمتحانية ،وإجبار املراقبني عىل
التغايض عن عمليات ّ
الغش املعلنة ،باإلضافة
إىل سامح املراقبني لطالب بعض املناطق أن
ّ
درجات أعىل مام يستح ّقون.
يغشوا يك ينالوا
ٍ
رغم كل ما يدّعيه النظام من ضامنه لالستقرار،
فإن املناطق الخاضعة له تعاين ،مثل بقية
املناطق السورية ،من آثار الحرب والدمار التي
خ ّلفها الرصاع السوريّ الدمويّ والطويل.
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حوار مع الصحفي والقاص خوشمان قادو

الحالة اإلبداعية ال تكتسب صفتها إلاّ إذا كانت بعيدة عن جو الصراع واالحتقان السياسي

حاوره :بريوز بريك
يطغى عىل املشهد الثقا ّيف واملد ّين الكرديّ يف
سوريا ٌ
ٌ
ٌ
وتداخل يف االختصاصات
وارتجال
تخبط
ضمن مجاالت العمل يف الشأن العا ّم؛ هل هناك
التخصص واإلتقان وتجاوز
بوادر للركون إىل
ّ
حالة التخ ّبط السائدة؟
ٌ
طبيعية من جهة ،إذ إنها مل تقترص
هذه الحالة
ّ
ّ
عىل املشهد الثقايف واملدين الكرديّ فقط ،بل عىل
عموم املشهد السوريّ  .لكن خصوصية املشهد
الكرديّ أكسبته هذه الصفة؛ فقدان الهوية
الثقافية واملدنية الكردية ،نتيجة محاوالت
طمس ومحو تلك الثقافة من قبل النظام
الحاكم يف سوريا ،أفقد املشهد الثقا ّيف الكرديّ
حي يف املجتمع السوريّ .
فعاليته كمك ّونٍ ٍّ
و َم َرض ّي ٍة من جه ٍة أخرى ،ألن املشهد الثقايفّ
بات أسري الرصاعات السياسية واأليديولوجية
بني القوى واألحزاب السياسية .دون أن ننىس
أن املث ّقف الكرديّ ذاته انسحب من املشهد،
األخالقي ج ّراء ما يحدث.
دون أن يقوم بدوره
ّ
ٌ
مرتبطة إىل
حالة الركون يف املشهد الثقا ّيف
التخصص .وهذا يقع
ح ٍّد ما بفقدان امليل إىل
ّ
عىل عاتق املؤسسات الناشئة حديثاً ،ومدى
التخصص .فرغم ّ
كل الصعوبات
استيعابها لفكرة
ّ
املؤسسات ،وغياب األشخاص
التي تواجه تلك ّ

خوشامن قادو /كاتب وصحفي.
إجازة يف اآلداب والعلوم اإلنسانية /قسم الفلسفة.
عمل كمص ّور يف قناة KURDISTAN TVالفضائية وصور وأعد العديد من األفالم
الوثائقية.
له ديوان شعري تحت عنوان(انظر إليها كم أنت مرهق) حائز عىل جائزة امللتقى الثاين
لقصيدة النرث يف القاهرة.
ومجموعة قصص قصرية تحت عنوان(  QOLINCقولنج) باللغة الكردية.
 كتب وأعد وترجم العديد من املقاالت والتقارير لجرائد ومجالت باللغتني الكرديةوالعربية.
ويعمل حالياً عضواً يف هيئة تحرير مجلة شار ŞAR
ٌ
مختصة ،بعيد ٍة ّ
كل البعد عن حالة التحزّب واألدلجة.
مرتبط بوجود كوادر
املختصني ،إال أن نجاحها
ّ
ّ
التوجه إىل االختصاصيني
املؤسسات الناشئة إىل تقديم األفضل يعطي مؤرش ٍ
ات عن ّ
سعي كل ّ
املؤسسات أيديولوجياً ،لكن دورهم الف ّعال يف
واملهنيني ،الذين رمبا يكونون عىل
ٍ
اختالف مع تلك ّ
التوجه.
إيجاد ٍ
آليات تفيد عملية املأسسة ستجرب املؤسسات عىل هذا ّ
ضمن أجواء األزمة والحرب ودخول العرشات من املواطنني الصحفيني إىل عامل الصحافة ،وبروز ما
يس ّمى بـ»اإلعالم البديل» ،هل ترى يف ذلك مؤرشاً عىل ظاهر ٍة ستأخذ مداها وعمقها ،أم أنها ٌ
موجة
السيايس؟
أو فور ٌة ستخمد مبج ّرد انتهاء الحدث أو ثبات املشهد
ّ
رغم ّ
الصحفي ،إال أنه استطاع ،إىل ح ٍّد ما ،نقل ما يجري عىل
املوجهة إىل املواطن
كل االنتقادات ّ
ّ
األرض .لكن مصطلح اإلعالم البديل مل يأخذ منحاه الصحيح من حيث املفهوم يف املجتمع السوريّ
عموماً ،ألنه كان مرتبطاً
بجهات مع ّين ٍة تر ّوج لهذا املصطلح ،ومل يغدُ ظاهر ًة ميكن التعويل عليها يف
ٍ
ألسباب عديد ٍة منها أن العاملني تحت هذا االسم حاولوا االستفادة من الظاهرة بشتى
املستقبل،
ٍ
الوسائل ،ومل يحاولوا ترسيخها كثقاف ٍة يف املجتمع ،كام أنهم قاموا بربطها
مبنفع ٍة مادي ٍة بحت ٍة بعيد ٍة ّ
كل البعد عن الحالة املهنية واألخالقية؛ لذا من
ٌ
خاضعة ملعايري بعيد ٍة
الصعب تحديد مدى استمراريتها أو زوالها ،خاص ًة أنها
عن وعي العامل يف هذا املجال؛ أي باملشهد السوريّ ومستقبله ،وارتباطه
بأجندات مختلفة .يبقى اإلعالم البديل ،مرحلياً ،مرتبطاً بالوضع الذي م ّهد
ٍ
ّ
لظهوره كظاهرة ،هو أحد مرفقات حالة الرصاع .ويف ظل االستقرار لن تجد
مثل هذه املصطلحات لنفسها مكاناً.
من خالل استعاملك ٍّ
لكل من اللغتني الكردية والعربية يف كتابة املقالة
والقصة وعملك يف التحرير والرتجمة ،ما الذي تراه مم ّيزاً يف هذه التجربة؟
ّ
ملشرتكات تتجاوز الحالة األدبية واإلبداعية؟
تؤسس هذه الحالة
ٍ
وهل ّ
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املم ّيز يف األمر هو أن كال الطرفني (الكردي
ٌ
مستهدف عند
والعريب) يستفيدّ .مثة من هو
الكتابة باللغة الكردية ،وكذلك عند الكتابة
باللغة العربية؛ ألن التعايش هو الجوهر
املشرتك بني حاميل اللغتني .الكتابة بأكرث من
لغ ٍة قد تكون مرهقة ،ألنك ببساط ٍة تجد نفسك
أمام مساح ٍة مربك ٍة من ناحية آلية الفكر قبل
الكتابة ،إىل ح ّد أنك ال تستطيع التح ّرر من
الحالة النفسية املرتبطة بلغ ٍة ما.
ُ
اكتشفت أن هذه الحالة
من خالل تجربتي
تؤسس للكثري من املشرتكات خارج الحالة األدبية
ّ
واإلبداعية ،ألن حالة التواصل مت ّهد ملعرفة اآلخر
ال من حيث وجوده كقومي ٍة وحسب ،بل من
حيث الفكر ،واملعرفة ،والثقافة ،واملشاعر .هذا
هو ما يبني جسور التواصل بني ثقافات ّ
كل
املك ّونات املتعايشة يف الوطن .التواصل الذي
نفتقده ،ج ّراء مامرسات النظام ،والذي يجب
بناؤه من خالل معرفة ٍّ
كل منّا لآلخر من خالل
أدبه وثقافته ،وكرس حالة التقوقع التي ُفرضت
عىل ّ
كل ثقافة .طبعاً ،يتطلب هذا األمر جرأ ًة
الطائفي الذي
كبري ًة ملواجهة امل ّد القومويّ أو
ّ
يكتسح منطقتنا.
أين يقف املثقف من األزمة؟ وهل هناك أفقٌ
ألن يلعب دوراً يف ّ
ظل صعود االحتكارات
السياسية والعسكرية التي تس ّد الطرق  -نسبياً
أو كلياً  -أمام فردانية اإلبداع ،وتحاول قمقمة
الطاقات والتجارب وكبحها؟
يقف املثقف حيث ال يرى هو نفسه قبل
السلبي
أن ال يراه املجتمع .هذا املوقف
ّ
للمثقف خلق نوعاً من األزمة يف املجتمع،
وترك الساحة للسياسة والعسكرة أن تفعال
ما يحلو لهام .لكن ،عىل الجانب اآلخر ،فإن
حقيقي ملفهوم املث ّقف خلق
فقدان معيا ٍر
ٍّ
ً
ّ
نوعاً آخر من األزمة ،خاصة يف ظل بروز
أشخاص تحت هذه التسمية .من جه ٍة،
ٍ
ً
مل يستطع املث ّقف أن يجد حلوال لحالة
املجتمع الذي مي ّثله ،وكذلك مل يستطع

االبتعاد عن حالة املجتمع املهدّد حتى ال يفقد
نب كينونته
رشعيته كـ»مث ّقف» ،ولكنه مل ي ِ
الثقافية عىل أساس مواجهة الظروف التي
مت ّر بها سوريا .التناقض بني املث ّقف وشخصيته
والحالة املزاجية التي ال مثيل لها كان له تأث ٌري
سلبي مزدوج؛ م ّر ًة من خالل عالقة املث ّقف
ٌّ
مع العقل العا ّم يف املجتمع ،وم ّر ًة أخرى من
خالل الظاهرة التي خلقها ومن خاللها ّأسس
عالقات جدي ٍد بني الشخصيات املتعايشة
لنمط
ٍ
يف املجتمع .أ ّما فيام يتعلق مبوضوع فردانية
اإلبداع فباعتقادي ال أحد يستطيع قمقمة تلك
الطاقات والتجارب وكبحها إال إن رغب املبدع
نفسه يف ذلك ،وأدخل نفسه يف خانة املراهنات
السياسية والعسكرية .طبعاً سيالقي ذاك املبدع
الخاصة بحالته ،لكن
العديد من الصعوبات
ّ
يتوجب عىل املث ّقف أن
اإلبداع ال ُيصادر .كام ّ
يكون عىل قد ٍر عالٍ من املسؤولية حتى يغدو
ضمري ووجدان مجتمعه يف وجه ّ
كل املحاوالت
التي تريد تشويه املالمح الواضحة للفكر
واملعرفة ،وأن يكون العقل الذي يسعى إىل

ترسيخ الظواهر الصح ّية يف املجتمع ومحاربة
الظواهر املَ َرضية.
ككرديٍّ حاز عىل جائز ٍة إبداعي ٍة مه ّم ٍة يف الشعر
العريبّ ،كيف تق ّيم اإلسهام الكرديّ يف الثقافة
العربية؟ وهل حاالت القطيعة واالحتقان
السيايس لها منعكساتها عىل التواصل الفكريّ
ّ
واإلبداعي بني الشعوب واملك ّونات املتجاورة؟
ّ
ُ
حزت عىل جائزة امللتقى الثاين لقصيدة النرث
يف القاهرة (الديوان األول) ،سنة  2010عن
مجموعتي الشعرية (انظ ْر إليها ،كم أنت
مرهق) .واإلسهام الكرديّ يف الثقافة العربية
اإلسالمي،
متأص ٌل يف التاريخ ،وخاص ًة التاريخ
ّ
ّ
ٌ
وامت ّد حتى يومنا هذا .ومثة مناذج متعددة ال
ٌ
واضحة
ميكن حرصها يف هذه املقابلة ،لكنها
ّ
للكل( ،إن رغبوا يف قبولها).
السيايس تأثرياته السلبية
رمبا لالحتقان
ّ
عىل حالة التواصل بني الشعوب واملك ّونات
املتجاورة ،لكنها ال تصل إىل ح ّد القطيعة .إذ إن
الحالة اإلبداعية بح ّد ذاتها ال تكتسب صفتها
إال إذا كانت بعيد ًة عن ج ّو الرصاع واالحتقان
اهتامم
السيايس .طبعاً يجب أن ال نعري أيّ
ّ
ٍ
لألبواق املتأدلجة التي تحاول دوماً خلق
أجوا ٍء لخنق حالة التواصل ومعرفة هموم
ومشاكل اآلخر املتعايش معنا ،من خالل
ترصيحاتها املتشنّجة .املبدع ،بالرضورة،
خارج هذه الصورة املستنقعية .ودامئاً هو
اتهام من ّ
ّ
كل األطراف ،حتى من قبل
محل ٍ
أبناء جلدته.
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وجهـة نـظر

الحراك السوري إذ يعترف بأخطائه

فراس سعد

للحراك السوري الكثري من املرحل املفصلية ونقاط الضعف والقوة،
وإذا كان أنصار الحراك يؤمنون بتسميته ثورة ،وأنا ممن يوافقهم
عىل هذا ،فاملقصود بـ»الثورة» الثوار أي الناس الذين حملوا هذا
الحراك وضحوا ألجله ،فال انفصام بني املعنيني ،األول هو الكلمة الفعل
والصورة ،والثاين هو الفاعل متلبساً الثورة ،اإلنسان يف حالة ثورة ،هو
الفاعل والفعل،هو الصورة وقد صارت حقيقة فخلقت صوراً أخرى
أجمل وأبهى أو أقىس وأدىن.
الغرية الشخصية
أوىل أخطاء الثوار يف الثورة السورية ،بدأت يف السنة األوىل بل يف
الشهور األوىل من الثورة ،كان خطأ كبرياً ومردّه التنافس أو الغرية
الشخصية .الخطأ وقع حني ُأعلن عن اتحاد تنسيقيات الثورة بعد شهر
أو شهرين من اإلعالن عن والدة لجان التنسيق املحلية ،تلك الخطوة
املبدعة يف الثورة السورية.
فام معنى ان يكون لدينا مجموعتان تعمالن بآلية واحدة وأسلوب
واحد؟
هذا الخطأ الذي أدى إىل ازدواجية الوظيفة لرمبا تكرر يف كل مدينة
وحي وقرية حيث نجد تنسيقية تتبع اللجان وأخرى تتبع االتحاد،
وقد يكون التنافس خرياً لكنه يف بلد يفتقد إىل األخالق الدميقراطية
بسبب غياب كيل للسلوك الدميقراطي يف املجتمع والسلطة والنخب
سيتحول إىل رصاع ورمبا رصاع مؤذي للثورة.
الصمت عن قتل وخطف قادة الثورة من قبل مسلحني محسوبني
عىل املعارضة.
كثري من القادة امليدانيني للثورة السورية متت تصفيتهم يف الداخل
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من قبل جهات دخيلة عىل الثورة ،جهات إسالمية أو جهات تابعة ملا
ميكن تسميتهم شبيحة ولصوص الثورة ،وأغلبهم كانوا يعملون كمهربني
أو «ص ّيع» قبل الثورة.
كام عمدت جهات إسالمية محسوبة عىل الثورة إىل اختطاف أو اعتقال
قادة أو معارضني يف الداخل ملجرد اختالف الرأي أو املوقف أو األداء
السيايس بني الجانبني ،قضية رزان زيتونة ورفاقها سمرية خليل ووائل
وناظم مثال واحد فقط ،وهو املثال األقوى واألكرث سطوعاً ،وال يخفى
عىل كثريين أن جهات إسالمية عديدة يف الداخل ك ّمت األفواه وصادرت
الحريات.
األسوأ من كل ذلك أن املجلس الوطني واالئتالف كجهات أساسية يف
متثيل الثورة مل تعبرّ عن رفضها لهذه املامرسات يف كثري من الحاالت،
بل وصلت الوقاحة ببعض املعارضني للدفاع بشكل غري مبارش عن
املرتكبني ،أو تجاهل حاالت القتل والخطف ،ومثال ذلك موقف هيثم
املالح بتربير حادثة اختطاف رزان زيتونة ورفاقها ،حيث قال مربراً تلك
الحادثة اإلجرامية الشنيعة ما معناه أن املخطوفني «مل يراعوا األعراف
االجتامعية» ؟؟
الصمت عىل استهداف املدنيني املوالني للنظام
خطأ آخر يتعلق مبقتل صحفي فرنيس يف حمص ادّع��ى النظام أن
املعارضة قتلته ،وقالت املعارضة أن النظام هو الفاعل لكن الحقيقة
أن الصحفي كان يغطي مظاهرة مؤيدة للنظام يف أحد أحياء حمص
املوالية للنظام ،فتعرضت املظاهرة لقذيفتي «آر يب جي» أدت إىل مقتل
الصحفي ،الخطأ كان أن املعارضة صمتت ومل تدن إطالق النار عىل
املدنيني حتى لو كانوا موالني للنظام ،كان ذلك أواخر عام .2012

وجهـة نـظر
التسلح غري املنضبط
الخطأ األكرب الذي وقعت فيه الثورة السورية
هو انجرارها إىل التس ّلح العشوايئ غري املنضبط
وفقدان الخطة واالسرتاتيجية ،فإذا كانت
الثورة السورية ثورة شعبية عفوية مل يتصد
أحد لقيادتها يف الداخل ،فإن الجرمية كانت
إذعان الداخل لجهات خارجية غري سورية.
يدافع الكثريون عن التسلح وكنت أحدهم،
لكن بعد دمار أربع مدن سورية ال يجوز
اإليغال يف الدفاع عنه ألنه مبثابة انتحار ،فام
الفائدة من سقوط النظام بعد تدمري سوريا؟
فام بالنا لو دمرت سوريا ومل يسقط النظام؟
أال نكون يف هذه الحال كمن يساعد النظام
عىل أن يطبق حرفياً أسوأ مقوالته« :األسد
أو نحرق البلد» ،بل نساعده عىل حذف
الـ«أو» فيصبح واقع الحال «األسد ونحرق
البلد» ،لهؤالء الذين مازالوا يدافعون عن
التس ّلح نسألهم ملاذا مل تندفع مدينة حامه إىل
التس ّلح؟ أليس ألن تجربتها التاريخية علمتها
أن السالح كان أحد وسائل النظام الرتكاب
مجزرة حامه الشهرية؟ أال يجب أن نتعلم
من حامه أم يجب عىل كل مدينة سورية أن
«تتعلم من كيسها»؟!
إذا كانت الثورة عفوية ،فال يجوز أن يكون
التس ّلح عفوياً عىل اإلطالق.
تطويب رجال الدين قادة للثورة
الشيخ عدنان العرعور كان أحد الذين
يلهمون السوريني عرب وسائل اإلعالم
باتخاذ خطوات جديدة للتعبري عن
الرفض الشعبي ،وأغلب تلك الخطوات
مكرسة يف النضال الالعنفي ومعروفة
منذ عقود ،لكن الجموع السورية تلك
مل تجد معارضاً معروفاً عرب أي وسيلة
إعالمية يقوم مبا فعله العرعور ،أي أن

يكون مله ًام للجموع السورية املتعاطفة مع
الثورة للقيام بأفعال او إجراءات ضمن وسائل
النضال الالعنفي.
فهمت الجموع السورية التي هي خارج
نطاق الثورة تلك اإلجراءات الالعنفية فه ًام
دينياً أو طائفياً باعتبارها كانت تستخدم
عبارات دينية ،وباعتبار أن الداعي لها رجل
دين سلفي عرب قناة سلفية تك ّفر طوائف
إسالمية وأديان غري إسالمية ،فكان هذا كافياً
لبقاء تلك الجموع خارج الثورة أو خارج
التعاطف معها ،وأعطى إشارة أو دلي ًال قوياً
عىل أن الثورة هي ثورة دينية إسالمية أو
مذهبية سنّية.
ولقد كان للشيخ العرعور دور جذري شديد
الفاعلية يف تق ّبل الثوار الحركيني عىل األرض
ملزيد من رجال الدين غري السوريني الذين
زودوا الثوار املقاتلني باملال أوالً ثم بالسالح
والتعليامت ،وأخرياً حولوا أنفسهم إىل قادة
للحراك العسكري ولو من بعيد.
إىل أن وصلنا إىل املرحلة الثالثة وهي قبول
تدفق املقاتلني اإلسالميني من دول عربية
وأجنبية إىل سوريا للقتال إىل جانب الثوار
السوريني.
احتكار اإلسالميني واملتأسلمني لإلعالم الحريب
األمر الذي أعطى االنطباع بأن الثورة السورية

صارت ثورة إسالمية ،فطريقة تقديم األخبار
والتغطيات اإلعالمية ص��ارت ذات طابع
إسالمي ،إن ك��ان من حيث املصطلحات
اإلسالمية يف البداية ،ثم الطائفية الحقاً،
الدخيلة عىل الثقافة املرئية والسمعية
للشعب السوري ،واكتفاء املراسلني الهواة
ال��ذي��ن ي��ص��ورون قصف وج �رائ��م النظام
بعبارتني؛ األوىل :النظام يقصف أو يقتل أو
يرتكب مجزرة يف املكان الفالين ،والثانية:
عبارة «الله اكرب» ،دون تقديم أي تفاصيل
عن الحدث.
االعرتاف باألخطاء رشط النجاح
ال��ث��ورة مثل الكائن اإلن��س��اين أو الكائن
االجتامعي ،إن مل تعرتف بأخطاء وقعت كام
تقع كل يوم أخطاء برشية واجتامعية قرساً او
لسوء تقدير فال ميكن لها أن تستمر .االعرتاف
بالخطأ يشبه أخذ جرعة من األوكسجني
النقي ،أما اإلنكار والدفاع عن األخطاء أو
تصويرها كإنجازات فهو يشبه محاولة
خنق للثورة يقوم بها أفضل وأكرث الثوار
إمياناً بثورتهم ،يقتلونها دون قصد منهم
من فرط محبتهم أو من فرط خوفهم
أو بسبب الجهل ،هكذا تتعدد أسباب
إجهاض الثورات من داخلها ،ولو كان
الدافع حباً ،فلطاملا كان الحب دافعاً
للقتل ،ومن الحب ما قتل كام يقول
الشاعر العريب.
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إضــاءات

وحصار و«مصالحات»..
جوع
ريف دمشقٌ :
ٌ
ٌ
تستمر بالحياة
بلدات «تجاهد» كي
ّ
رويدة اليوسف

تعاين منطقة ريف دمشق أكرث من غريها من الحرب املستم ّرة يف البالد.
ففض ًال عن القصف واملوت والدمار ،سقطت املنطقة بني فكيّ حصار
النظام الذي ال يرحم ،والذي منع عنها الغذاء والدواء ومختلف الخدمات.
وقد تع ّددت محاوالت أهايل املنطقة للتعامل مع واقعهم الصعب؛ فمن
اإلرصار عىل الصمود واملقاومة ،إىل «املصالحة» مع النظام وتشكيل اللجان
الشعبية ،مروراً بكل أشكال العمل املد ّين واإلغا ّيث ،تحاول قرى وبلدات
الدمشقي االستمرار بالحياة رغم كل ما ّ
حل بها.
الريف
ّ
ٌ
الغوطة الرشقية :جوعٌ مزمنٌ
وعمل مد ّين
فقدت الغوطة الرشقية معظم أسباب الحياة بعد أن هجرها معظم
سكانها نتيجة الحصار املطبق الذي فرضه النظام عليها منذ أكرث من سنة.
يقول أبو فهد ،أحد الشباب املوجودين يف املنطقة وممن عايشوا الحصار:
«نتناول وجب ًة واحد ًة فقط يف اليوم ،ال تتجاوز نصف الرغيف ،مع بضع
ات من الزيتون .ونقيم احتفاالً عندما تسنح لنا الفرصة بتناول وجبة
ح ّب ٍ
برغل ،إذ إنه من املمكن أن تبلغ تكلفتها  4000لرية سورية» .ويضيف أبو
فهد ،الذي سبق له أن عاىن مرارة االعتقال« :يا محال أيام فرع فلسطني،
كان األكل فيه أحسن .طلع الربغل من عيو ّنا» .ويضيف مازحاً« :رح أقلب
عىل حامر من كرت ما أكلت خبز الشعري».
وترشح لنا السيدة (م) ،وهي من الناشطني يف مجال اإلغاثة« :منع الحصار
وصول املواد الغذائية إىل املنطقة إال عن طريق التهريب ،مبعنى أن بعض
التجار توصلوا إىل تسوي ٍة مع بعض عنارص النظام عىل الحواجز إلدخال
البضائع مقابل رشو ٍة كبرية .وهكذا يكون سعر البضاعة الواصلة من
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دمشق إىل الغوطة شام ًال لسعرها األص ّ
يل ،باإلضافة إىل قيمة الرشوة املقدّمة
لعنارص األمن ،وفوقها ربح التاجر الذي قام بالعملية ،وهو دامئاً ما يكون
أضعاف
بثمن يزيد ستة
ٍ
ربحاً مضاعفاً .وبالتايل تصل البضاعة إىل املستهلك ٍ
عن مثنها األص ّ
يل .وال يستطيع أحدٌ رشاءها إال من رحم ريب».
بالرغم من هذا ،ما يزال الدم يجري يف رشايني الغوطة املحارصة ،بفضل
بعض املشاريع الصغرية القامئة فيها .ومنها روضة «نبع الحياة» ،التي
تستقبل الطالب من عمر ثالث إىل خمس سنوات.
تقول مديرة الروضة إن الداعمني للمرشوع ليست لهم أية توجهات،
وبعيدون عن التط ّرف والحرب وآلة السالح املد ّمرةّ .
كل ما يتمنونه هو
أن يساعدوا األطفال عىل عيش طفولتهم بشكلٍ بسيطٍ وسهلٍ ملدّة ثالث
ساعات يومياً.
ٍ
واالجتامعي لألطفال .وبرنامج
النفيس
وتؤكد املديرةُ « :يعنى املركز بالدعم
ّ
ّ
ً
ٌ
ترفيهي أكرث من كونه تعليميا .ولدينا كاد ٌر مؤهل إىل ح ٍّد ما،
الروضة
ٌّ
ارتكاسات
يستطيع التعامل مع الصعوبات التي يعاين منها األطفال ،من
ٍ
نفسي ٍة وحاالت العنف واالنطوائية».
وتختم حديثها بالقول« :يطلب األطفال منّا أن نسمح لهم باللعب يف
الحديقة بالرغم من القصف ،مستعملني عبارة «ايييه تعودنا» .ويسمعون
يف املركز أغاين قنوات األطفال العادية ،مثل «طيور الجنة» أو «كراميش».
فهم ،برأينا ،غري معن ّيني بالثورة وأغانيها يف طفولتهم املبكرة».
ومن املراكز األخرى مركز «نساء اآلن» ،وهو مرك ٌز يساعد النساء عىل تعلم
املهن اليدوية ،ثم يقوم بتشغيلهنّ وتسويق البضاعة الناتجة عن عملهن.
حدثتنا إحدى املتدربات يف املركز« :تد ّربت يف مركز «نساء اآلن» ،الذي

إضــاءات
م ّكنني من اكتساب املهارة الالزمة للعمل.
تعلمت حياكة الثياب الصوفية وتحضري
املؤونة للمنازل باالعتامد عىل التيبيس
والتخليل .وأنا مضط ّر ٌة بش ّد ٍة لهذا العمل ألن
ٌ
معتقل وعندي ثالثة أوال ٍد واملعيشة
زوجي
غالية .يف اليوم الذي ال أعمل فيه ينام أطفايل
بال عشاء».
ال كهرباء يف املنطقة منذ ما يزيد عن السنة.
يتم تشغيلها
يوجد القليل من املولدات التي ّ
فقط يف الحاالت الرضورية ،بسبب غالء البنزين.
وتوجد مقاهي إنرتنت ،تعتمد عىل النت
الفضا ّيئ ،مت ّكن القاطنني يف الغوطة من التواصل
مع ذويهم ،يف ّ
ظل غياب االتصاالت نهائياً.
وادي بردى بني القصف املستم ّر وحواجز املوت
ٌ
مختلف عن حال الغوطة ،إذ
حال وادي بردى
رصيح وواضح .إال أن القصف
ال يوجد حصا ٌر
ٌ
مستم ٌّر ،منذ ما يقارب العام ،عىل الجبال
والجرود املحيطة باملنطقة.
يتجاوز عدد النازحني يف منطقة وادي بردى
العرشة آالف نسمة ،نزحوا من مناطق حمص
والغوطة وداريا .تستلم املنطقة شهرياً حصصاً
غذائي ًة تو ّزع عىل بعض العائالت ،فيصل إىل
ٌ
العائلة الواحدة ما معدّله ٌ
غذائية ّ
كل ثالثة
سلة
أشهر.
ال يعني الحصار عدم إدخال الطعام والرشاب
فقط ،فاملدنيون من شباب املنطقة ال ميلكون
الجرأة أو القدرة للتنقل بني الوادي ودمشق،
موظف أو لديه ٌ
ٌ
منزل
مع العلم أن العديد منهم
ٌ
وعمل يف دمشق .لكن حاجز «الرمال» املعروف
بسمعته السيئة ،كام أغلب الحواجز التي تفصل
بني الريف واملدينة ،يشكل هاجساً مرعباً
يتم االعتقال فيه عشوائياً
لسكان املنطقة ،إذ ّ
وسجلت
حسب مزاج العسكريّ املرشف عليهّ ،
فيه أكرث من حالة تصفي ٍة ألكرث شباب املنطقة
كفاءة.
َش ّكل بعض العاطلني عن العمل وسيئي األخالق
يف املنطقة ،بالتعاون مع بعض عنارص النظام،
عصابات أخذت من الجبال الوعرة مركزاً لها،
ٍ

وامتهنت الرسقة والنهب والخطف باسم الجيش
الحر ،مع العلم أن األخري عمل جاهداً عىل
محاربتها ومحاسبتها.
ما زالت املدارس تعمل يف أغلب قرى الوادي.
لكن املدرسة ،أو املنطقة الواقعة فيها ،تتع ّرض
للقصف يف كث ٍري من الحاالت ،مام ي��ؤدّي إىل
إصابات بني صفوف الطالب ،إذ تفتقد هذه
ٍ
املدارس إىل مالجئ آمنة.
امللفت للنظر يف املنطقة هو القصف املتواصل
ملنازل الناشطني ،املدنيني منهم أو العسكريني.
شقق للقصف
فمث ًال تع ّرض بنا ٌء فيه مثاين
ٍ
بالقنابل الحارقة ألنه يحوي شقة أحد الناشطني!
وهكذا فإن املخاطر التي يتع ّرض لها الناس
تجاوزت االعتقال عىل حاجز الرمال إىل عمليات
االغتيال ،والتي غالباً ما ّ
يترضر منها مدنيون ال
عالقة لهم بالشخص املستهدف.
قامت بعض البلدات بعقد مصالح ٍة مع النظام،
مثل بلدة «جديدة الوادي» ،التي تسيطر عليها
اآلن اللجان الشعبية ،وهي ٌ
لجان أغلب عنارصها
من أهل املنطقة ،ولكنها تتبع للنظام بشكلٍ أو
بآخر .أما بقية البلدات فهي تفاوض اآلن ألجل
و«بسيمة».
املصالحة ،مثل «أرشفية وادي بردى» ّ
تجارها أيضاً
ّ
التل :للمصالحة ّ
التل يف ريف دمشق .وتدعى أيضاً
تقع مدينة ّ
الحساسة
مفتاح القلمون .وتع ّد من املناطق
ّ
بثكنات عسكري ٍة
يف الريف ،إذ إنها محارص ٌة
ٍ
مثل ثكنة «الدريج» وثكنة «صيدنايا» وثكنة
«ضاحية البعث» .وهناك عدّة حواجز عىل

مداخل مدينة ّ
التل ،وهي حاجز «املشفى»
وحاجز «الضاحية» وحاجز «القوس» .كام
أن هناك حاجزاً عىل طريق مزارع ّ
التل ،وهو
حاجز «معرونة».
مدينة ّ
التل من املناطق املهادنة للنظام منذ
أكرث من عرشة أشهر ،ولكن وفق قوانني
النظام ورشوط��ه ،ومبا يتناسب مع مصالح
رجال املصالحة يف املدينة.
ّ
الجدير بالذكر أن مدينة التل تأوي أكرث من
نازح من مناطق ريف دمشق كافة ،عل ًام
مليون ٍ
أن املساعدات املقدّمة لهم تأيت من أهايل التلّ
فقط ،فمعظم منازل األهايل ُفتحت للنازحني.
وساعد عىل ذلك ارتفاع عدد املغرتبني من أهل
املدينة يف دول الخليج ،وكذلك عمل الجمعيات
الخريية التي فتحت صاالت األفراح وأسكنت
فيها النازحني.
ّ
وبالرغم من ذلك استغل البعض حاجة النازحني،
وبدأ برفع أسعار أجرة املنازل .فوصل إيجار
بعض البيوت يف اآلونة األخرية إىل  25ألف لري ٍة
سورية ،وهو أج ٌر غري مسبوقٍ لعقارات املنطقة.
املعييش يف مدينة ّ
ّ
التل خانق؛ فحصص
الوضع
املدينة من الخبز والتموين غري كافي ٍة ألهلها
وانقطاع
نقص يف املاء
مع النازحني ،باإلضافة إىل ٍ
ٍ
متك ّر ٍر للتيار الكهربا ّيئ.
النظامي
تم االتفاق مؤخراً عىل دخول الجيش
ّ
ّ
إىل املدينة دون قي ٍد أو رشط ،ودهن واجهات
املحالت بألوان العلم السوريّ  ،واعتبار الجيش
�ات مس ّلحة ،مع السامح ّ
لكل
الح ّر ج�ماع� ٍ
املطلوبني بتسوية أوضاعهم والسفر إىل خارج
البالد ملن يريد ،مام يؤثر سلباً عىل املطلوبني
املوجودين داخل املدينة ،الذين ال يرغبون يف
تسوية أوضاعهم.
تختلف أشكال املعاناة بني مناطق وبلدات
الدمشقي ،ولكن الحال واحد :حصا ٌر
الريف
ّ
ٌ
وتسويات مذلةٌ
مفروضة فرضاً
ٌ
ونزوح
وجوعٌ
ٌ
حرب و«مصالح ٍة»
عىل أهايل املنطقةّ ،
وتجار ٍ
يستفيدون من الوضع القائم لفرض سيطرتهم
وهيمنتهم وزيادة أرباحهم.
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ديمقراطي يخلو من الحضور وينتهي بمأساة
عرس
انتخابات حلبٌ :
ٌّ

لبنى سامل

عاد السوريون ليعيشوا ما ُقدِّر لهم من حياة الحرب بعد انتهاء
ضجة االنتخابات الرئاس ّية .ومع أن االنتخابات جاءت بنتائج
ّ
ً
السيايس ،إال أنها أثرت سلبا عىل حياة الناس
متوقع ٍة عىل املستوى
ّ
ّ
واملعييشُ .قتل العديدون قبل
األمني
يف حلب عىل املستويني
ّ
االنتخابات وبعدها واعتقل آخرون ،وعاد اآلالف من السوريني
مجربين إىل مامرسة هذا النوع من الدميقراطية كأن الثورة مل تكن.
ات إداري ٍة اتخذها النظام لحشد الناخبني
سلسلة قرار ٍ
ضمن تحضرياتها ليوم االنتخابات ،بادرت ق ّوات النظام إىل اتخاذ العديد
من اإلجراءات األمنية واإلدارية لحشد عد ٍد من الناخبني .وجاء قرار
تأجيل رصف رواتب العاملني يف الدولة أ ّول هذه القرارات ،فقد منع
القرار رصف الرواتب قبل انقضاء يوم االنتخابات .ويشري األستاذ عادل،
الرئييس
قسم يف إحدى املؤسسات الحكومية ،إىل أن الهدف
ّ
وهو مدير ٍ
التوجه إىل االنتخاب« :كام
من هذه القرار كان إجبار املوظفني عىل ّ
الحكومي هم أ ّول املجربين
جرت العادة ،فإن املوظفني يف القطاع
ّ
أرص جميع املوظفني عىل التوجه إىل
عىل تنفيذ التوجيهات الحكوم ّيةّ .
مراكز االقرتاع وانتخاب األسد ،فهم يدركون جيداً أنهم لن يحصلوا عىل
رواتبهم إن مل يفعلوا هذا».
توجيهات إداري ٍة بتقديم تقارير
كام يشري األستاذ عادل إىل صدور
ٍ
ُ
خاص ٍة باملتخلفني عن االنتخاب« :طلب من جميع رؤساء األقسام،
خالل االجتامع اإلداريّ السابق ،إبالغ اإلدارة بأسامء من ال يقوم بأداء
«الواجب الوطني» .األسوأ من هذا أنهم طلبوا مني تقديم التقرير

باسمي وتوقيعي ،وتح ّمل مسؤولية املعلومات الواردة فيه».
لكن هذا القرار مل يكن الوحيد ،فقد أصدرت جامعة حلب قراراً بتقديم
موعد االمتحانات لتتزامن مع موعد االنتخاباتُ .يذكر أن الجامعة
طالب
احتضنت حوايل عرشين مركزاً انتخابياً .يقول أحمد ،وهو
ٌ
جامعي« :فوجئ الطالب بقرار تقديم موعد االمتحانات مثانية عرش
ّ
يوماً ،ما أثار استياء الجميع ،ألنهم مل يكونوا جاهزين لتقدميها قبل
أوانها .كام ُوضع برنامج االمتحان ليتوافق مع استقدام أكرب عد ٍد من
الطالب ،بنا ًء عىل توجيهات عمداء الكل ّيات ،وليس مبا يتناسب مع
مصلحة الطالب».
أما الطالب عيل فريى أن هذا القرار وضع الطالب يف الواجهة ،وتس ّبب
تهديدات
يف تعريضهم للعديد من املخاطر« :كانوا يعلمون بوجود
ٍ
باستهداف املراكز االنتخابية بقذائف الهاون ،ومع هذا أجربونا عىل
الحضور يف هذا اليوم ،وكأننا دروعٌ برشية .سقطت إحدى القذائف
يف ساحة الجامعة قبيل مروري من هناك .لو مل أكن يف سنتي األخرية
وأريد أن أتخ ّرج ملا حرضت وع ّرضت نفيس لهذا الخطر».
الخاصة ُأجربت عىل املساهمة يف دعم
القطاعات التجارية والصناعية
ّ
حملة األسد
امتألت شوارع مدينة حلب ،يف القسم الخاضع لسيطرة النظام ،بصور
األسد والفتات التأييد له ومتجيده ،كغريها من املدن السورية التي
جهات
تهيمن عليها الق ّوات الحكوميةُ .ق ّدمت هذه الالفتات من قبل
ٍ
مختلف ٍة ،نقابي ٍة وتجاري ٍة واقتصادي ٍة ،وأحياناً عسكرية .كام حملت
أخرى توقيع بعض القبائل والعشائر والعائالت التي عرفت بوالئها
املطلق للنظام وبتصدّيها للثورة ،كآل ب ّري.
يقول العم أبو أحمد ،وهو خ ّياط« :انشغلت ،طوال الشهر السابق
لالنتخابات ،بخياطة الالفتات التي تحمل صور األسد وعبارات التأييد
له .مل أكن راضياً عن هذا العمل لكني مل أستطع رفض تنفيذه،
فمعظم الطالبني كانوا مسؤولني يف حزب البعث أو ش ّبيحة .أخربين
أحد التجار أنه مج ٌرب عىل تقديم لوح ٍة باسمه ،فقد تلقى توجيهاً من
الجهات التي تساعده عىل إدخال بضائعه إىل املدينة» .أما َّ
املرشحان
وحسان النوري ،فقد غابت صورهام متاماً عن
اآلخران ،ماهر ّ
حجار ّ
نشاطات انتخابي ٍة أخرى.
تسجل لهام أية
ٍ
مرسح الدعاية االنتخابية ،ومل ّ
َّ
للمرشحني
يضيف أبو أحمد ساخراً« :توقعت أن أخيط بعض الالفتات
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اآلخ َرين ،لكن مل يطلبها مني أيّ أحد .أعتقد
أن العديد من الناس مل يعرف اسميهام قبل
يوم االنتخاب».
ق ّلة أع��داد املنتخبني يف حلب تخ ّيب آمال
النظام
استقبلت حلب يوم االنتخابات بهدو ٍء أشبه
بالهدوء الذي يسبق العاصفة؛ فقد خلت
شوارعها إال من عد ٍد قليلٍ من امل��ا ّرة ،فيام
انعدمت حركة املواصالت العامة ،وأغلقت
معظم املحالت التجارية أبوابها ،وعزف
أصحاب البسطات عن بسط بضائعهم عىل
األرصفة.
يقول أسامة ،وهو تاجر« :التزمنا منازلنا .مل أرد
أن أخاطر بالخروج من البيت فيجربين أحدٌ
عىل االنتخاب ،أو أقع ضحية قذيفة رص ٍاع
ال شأن يل به .وكذلك فعل معظم جرياين ،إال
من اضط ّر إىل الخروج كاملوظفني والطالب»،
ويضيف أسامة أن خيبة األمل كانت واضح ًة
عىل ترصفات «الش ّبيحة» ومؤ ّيدي النظام ممن
عملوا عىل الرتويج له خالل الفرتة السابقة:
«كانوا يسريون يف سياراتهم ويهتفون كاملجانني
يف شوارع فارغة».
أما عن مساعي مؤ ّيدي األسد لجذب الناخبني
فيقول ع�مار« :عند حلول الظهرية ب��دأوا
يشعرون بالخطر ،بسبب املشاركة الضعيفة،
فذهبوا إىل معظم مراكز إي��واء النازحني
مبكافآت إن هم ذهبوا
وب��دأوا يعدونهم
ٍ
لالنتخاب» .ويضيف عامر أن «الش ّبيحة»

حاولوا مسبقاً نرش الشائعات التي تهدّد غري
بعقوبات وتع ّرضهم للمسؤولية:
املنتخبني
ٍ
ٌ
«انترشت شائعة بأنهم سيقومون بثقب
الهويات الشخصية خالل االقرتاع ،ثم يقومون
بتجديد الهويات ،بعد فرت ٍة من الزمن ،ملن
ٌ
شائعة أخرى
ثقبت هويته فقط .كام انترشت
تقول بأن األرقام الوطنية للمنتخبني ستع ّمم
عىل األجهزة األمنية ،وسيتع ّرض غري املنتخب
تم
للمساءلة إن راجع أية مؤسس ٍة حكومية ،أو ّ
تفييش هويته عىل الحواجز».
تجاوز ٌ
ات ح ّولت االنتخابات إىل مرسحية
ات
سجل النشطاء داخل مدينة حلب عرش ٍ
ّ
من التجاوزات القانونية التي حصلت خالل
سري العملية االنتخابية ،أكرثها انتشاراً هو
ات متعدّد ٍة
استطاعة أيّ
شخص االنتخاب مل ّر ٍ
ٍ
ضمن عدّة مراكز ،ألنه غري مضط ٍّر إىل استعامل
الرسيّ  ،الذي كان الوسيلة الوحيدة من
الحرب ّ
ّ
قبل الجهات املنظمة لضامن عدم االقرتاع ألكرث
جامعي:
طالب
من مرة .يقول صادق ،وهو
ٌ
ّ
«لديّ زمالء مؤ ّيدون قاموا باالنتخاب ألكرث من
كليات ضمن الجامعة ،حتى أنهم
م ّر ٍة يف عدّة
ٍ
يتباهون باألمر وكأنه مدعا ٌة للفخر».
ينص قانون االنتخابات عىل وجوب االنتخاب
ّ
ً
شخيص ،إال أن االنتخاب غيابيا كان
بشكلٍ
ّ
ً
ممكنا .تقول سلمى بامتعاض« :والدي مؤ ّيد.
ُ
رفضت وإخويت الذهاب لالنتخاب أخذ
وعندما
ً
بطاقاتنا الشخصية وانتخب عنّا جميعا .وأخربنا

أنه مل يكن الوحيد الذي فعل هذا ،فهناك
هويات ،متذ ّرعني
العديد ممن ينتخبون بعدّة
ٍ
بأنهم ال يريدون تعريض أصحاب الهويات،
من األصدقاء أو أفراد العائلة ،للخطر إن هم
توجهوا إىل املراكز».
ّ
سجل ناشطون قيام العديد من «الش ّبيحة»
كام ّ
باستقبال األصوات عرب «واتس آب» وإيداعها
ضمن صناديق االق�تراع .يقول ف��ؤاد« :كان
أحدهم يرتدي زياً عسكرياً ويقوم بتلقني
ّ
ومعلومات
السجل أسامء
املوظفة املسؤولة عن
ٍ
هويات شخصي ٍة كان قد استقبلها
يقرأها من
ٍ
عرب واتس آب .شخصياً أعتقد أن صور الهويات
املؤسسات».
مرس ٌبة من إحدى ّ
هذه ّ
الكثريون انتخبوا دون أن يعلموا!
أما كربى عمليات التزوير فقد ّمتت يف املؤسسات
عضو يف إحدى
الحكومية والنقابات ،كام يقول ٌ
النقابات العلمية رفض الكشف عن اسمه:
أصوات
«قامت إدارات معظم النقابات بإيداع
ٍ
لألسد ضمن املراكز االنتخابية التي افتتحت
ضمن املباين التابعة لها ،مستعمل ًة املعلومات
الشخصية التي متتلكها مللء سجالت الناخبني.
رسيٍّ  ،وال يعلم جميع
ّ
تم املوضوع بشكلٍ ّ
املنتخبني أنهم انتخبوا دون علمهم».
لرصاص الفرح ضحاياه أيضاً
الرسمي ع��ن نتائج
م��ا إن أعلن اإلع�ل�ام
ّ
ً
االنتخابات ،والتي مل تفاجئ أحدا ،حتى بدأ
كثيف من قبل الجنود
إطالق الرصاص بشكلٍ
ٍ
املنترشين يف جميع أحياء وش��وارع املدينة.
وقد أسفر اإلطالق العشوا ّيئ عن وقوع ضحايا
وجرحى من املا ّرين والواقفني عىل الرشفات.
يقول أحمد ،وهو مم ّر ٌض يف أحد املشايف
الحكومية« :جاءت عرشات اإلصابات خالل
ساعات االحتفال .و ُقتل شخصان أحدهام
امرأ ٌة أصيبت يف رأسها أثناء وقوفها عىل رشفة
املنزل ،والثاين من املسلحني الذين يشاركون يف
االحتفال ،بعدما تع ّرض لرصاصة زميله خطأً».
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كأس العالم في حلب :شغف الرياضة ينتصر على هموم الحرب
رنا خليل
َ
ُ
عشاق كرة القدم
االشتباكات املستم ّرة يف مدينة حلب
مل متنع
من متابعة مجريات كأس العامل ،إال أن العديد من املتغريات
طرأت عىل أجواء هذه املتابعة التي مل تعد كالسنوات السابقة.
تنتهي املباراة عند انقطاع الكهرباء
عدم التوافر الدائم للتيار الكهربا ّيئ يف منازل السوريني ،يحرم العديد
بشكل كامل .يقول عصام ،وهو
منهم من متابعة مجريات املباريات
ٍ
ً
من هواة كرة القدم« :من أش ّد األمور إزعاجا انقطاع التيار الكهربايئ
خالل املباراة .قلام نستطيع مشاهدة املباراة بالكامل ،فالكهرباء ال
تأيت ألكرث من ساعتني متواصلتني ،وتغيب أكرث من  7ساعات .تنتهي
املباراة عندي مع انقطاع الكهرباء».
استعامل مولدات الكهرباء املنزلية الصغرية هي إحدى الوسائل
التي لجأت إليها بعض العائالت ملشاهدة املونديال ،رغم أن توليد
التيار الكهربا ّيئ بواسطتها يحتاج إىل الكثري من الوقود ،ما يرفع كلفة
حي األرشفية ،وساعات
الحصول عىل الكهرباء .يقول خالد« :أسكن يف ّ
توافر الكهرباء نادر ٌة جداً ،لذا أعتمد كلياً عىل املولدة الكهربائية.
يكلفني استعاملها ملشاهدة املباريات  500لري ٍة سوري ٍة ّ
كل يوم».
ويضيف خالد« :يعتمد العديد من أصدقايئ عىل االشرتاك باملولدات
الضخمة املوجودة يف بعض األحياء ،ويتم دفع تكلفتها حسب ساعات
التشغيل وعدد األمبريات املستعملة».
يف عد ٍد من األحياء الخطرة ،تجرب صعوبة التنقل العديد من الشباب
عىل التزام املنزل ومشاهدة املباراة فيه .يواصل خالد حديثه بالقول:
الحي
«ال أستطيع مشاركة أصدقايئ يف مشاهدة املباراة؛ التنقل يف ّ
خط ٌر للغاية بعد الساعة الثامنة لي ًال ،واملرور عىل الحواجز لي ًال أش ّد
خطورة ،لذا أكتفي مبشاركة فرحتي أو خيبة أميل مع الناس عرب فيس
بوك».
جمهور املونديال يع ّوض غياب ر ّواد املقاهي
خاصاً ملشاهدة مباريات
ُيجمع الكثري من الشباب عىل أن هناك سحراً ّ
كرة القدم عام ًة ،وكأس العامل خاص ًة ،يف املقاهي .تفتح معظم املقاهي
أبوابها لعشاق هذه اللعبة ،إذ يعترب أصحابها أن أيام املونديال ٌ
فرصة

ال تتك ّرر إال ّ
كل أربعة أعوام.
يقول أحمد ،وهو صاحب أحد املقاهي يف مدينة حلب« :جمهور كرة
القدم يع ّوضنا ما فقدنا من الزبائن خالل األشهر املاضية .تردّي األوضاع
األمنية والحالة االقتصادية السيئة أدّيا إىل انخفاض أعداد ر ّواد املقاهي
يف اآلونة األخرية ،لكن الوضع تغيرّ خالل املونديال».
ويضيف« :قمنا برشاء شاشتني كبريتني لعرض املباريات .واشرتكنا ّ
بالبث
الخاصة ،حتى يتابع زبائننا املباريات
الحرصيّ إلحدى القنوات الرياضية
ّ
تعليق باللغة العربية .وقد أدّى هذا إىل ارتفاع عدد الزبائن يف
مع
ٍ
مقهانا».
صادق ،وهو أحد مرتادي املقاهي ،يرى أن «تكلفة املقاهي باتت
مرتفع ًة جداً ،إذ ُتفرض العديد من الرضائب علينا خالل مدّة املباراة؛
كرضيبة مشاهدة املباراة ،ورضيبة الطاقة التي تع ّوض تشغيل املولدات
الكهربائية ،إضاف ًة إىل رضيبة الخدمة وتكلفة املرشوبات والرنجيلة».
ويضيف« :أذهب إىل املقهى املجاور ملنزيل ،إذ يصعب ع ّ
يل التنقل لي ًال.
وبالرغم من ّ
كل يش ٍء ،يستحقّ ج ّو الحامس والفرح هذه التكاليف،
خصوصاً يف هذه الظروف الصعبة ،وسيطرة الكآبة واليأس عىل الج ّو
العام».
قيص« :بات يسعدين أن أتجادل مع أصدقايئ وأتحدّاهم
من جهته ،يقول ّ
يف أم ٍر ال عالقة له بالحرب والسياسة».
الخوف من املساءلة مينع الناس من رفع أعالم املونديال
تكتس رشفات املنازل وواجهات السيارات بأعالم الفرق
عىل غري العادة ،مل ِ
املشاركة يف كأس العامل ،كام مل يرت ِد أحدٌ يف حلب قمصاناً طبع عليها علم
فريقه ّ
ات قد
املفضل .يقول عادل« :يخاف الش ّبان من أن ُيبدوا أ ّية إشار ٍ
منحى سياسياً يف عقول األجهزة األمنية ،لذا مل يخاطر أحدٌ برفع
تأخذ
ً
علم فريقه .سمعنا عن اعتقال عد ٍد من الشبان بسبب رفع أعالم إحدى
دول املونديال ،لذا يكتفي الجميع بالتعبري ألصدقائهم شفهياً فقط عن
تشجيعهم ألحد الفرق».
ويضيف« :املحظوظون الوحيدون يف هذا األمر هم مشجعو الفريق
اإليراين ،وال أعتقد أنهم كرث».
العديد من مظاهر املونديال التي شهدناها خالل السنوات املاضية قد
اختفت هذا العام .يقول أحمد« :اعتدت عىل مشاهدة املباريات يف
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ساحة سعد الله وسط مدينة حلب .يف ّ
كل
ٌ
ضخمة،
مونديالٍ كانت توجد شاشة إسقاطٍ
ويأيت ٌ
آالف من الناس إىل الساحة ملشاهدة
املباريات مجاناً ،وقد يستم ّر التج ّمع
ساعات متأخر ٍة من الليلّ .
كل
واالحتفال حتى
ٍ
هذا أصبح جزءاً من املايض البعيد ،الساحة
ٌ
مليئة بالجنود واألسلحة وصور األسد،
اليوم
ٌ
عرضة للقنص .أما بيوت حلب
واملا ّرون عربها
القدمية ،التي كانت تستقبل الكثري من الز ّوار
والس ّياح ،وتجمعهم يف أجواء ساحر ٍة ملشاهدة
مباريات املونديال ،فتح ّولت اليوم إىل ركام».
شغف املتابعة يغلب كآبة الحرب
يجد الكثريون يف متابعة مجريات كأس العامل
شغفاً افتقدوه منذ زمن .يقول أحمد« :كرة
توصل إليها
القدم إحدى أرقى الرياضات التي ّ
ٌ
منافسة تحايك غريزة
العقل البرشيّ  ،فهي
اإلنسان يف التباري والفوز ،وتجرى بطريق ٍة
وصح ّية .وهي متاماً عكس الحرب،
حضاري ٍة ّ
التي تعبرّ عن أسوأ طريق ٍة ملحاكاة هذه
الغريزة ،وتستعملها بطريق ٍة تهلك البرشية».
ويضيف« :الشعبية الكبرية التي يحظى بها
املونديال يف سوريا هذا العام ٌ
حب
دليل عىل ّ
الناس للسالم وكرههم للحرب والدماء».
وعن اإلقبال الشديد للشبان عىل متابعة

املباريات يقول خالد« :أجد يف مدّة املتابعة
والرتكيز يف مجريات املباراة مهرباً من التفكري
يف ما يجري حويل ،ومتنفساً عن االنشغال
مبتاعب الحياة اليومية ،كتأمني املاء والكهرباء
والطعام ،ومهرباً من التفكري الالإرادي يف الغد
وطن ال مكان
املجهول ويف مصريي
ٍّ
كشاب يف ٍ
يل فيه إال بني حملة السالح» .ويضيف« :أكون
مرتاحاً خالل مدّة املباراة ،وسعيداً مهام كانت
النتيجة».
أسباب أخرى دفعته إىل متابعة
لألستاذ غالب
ٌ
املونديال« :لست من مدمني متابعة مباريات
كرة القدم .فلطاملا كنت مشغوالً ،ومل أجد
ٌ
عاطل
الوقت ملتابعة املباريات .لكنني اليوم
عن العمل ،بعدما ّ
ترض ْ
رت ورشة الخياطة التي
كنت أديرها .القدوم إىل املقهى ،والجدال مع
مشجعي الفرق األخرى ،أفضل من الجلوس يف
املنزل والجدال مع زوجتي عىل أتفه األمور».
ويضيف« :فقط خالل املباراة ال أسمع ضجيج
القذائف وإطالق النار ،يبدو أن الرياضة
تغلبت عىل الحرب».
أساليب الشباب ملشاهدة املباريات
تع ّد سبل الحصول عىل ٍّ
بث ملباريات كأس
العامل محدود ًة جداً .املشاهدة عن طريق

اإلنرتنت من أكرث الطرق ا ّتباعاً وفقاً لغسان،
الذي يضيف« :يسهل الحصول عىل ّ
البث عرب
اإلنرتنت ،إال أنه ال يضمن عرضاً جيداً ،ألنه
يحتاج إىل رسع ٍة كبرية .وحتى لو توفرت فقد
يحدث ّ
ٌ
تشويش يف العرض».
تقط ٌع أو
كام يلجأ البعض إىل الحصول عىل ٍّ
بث
للقنوات الفضائية الرتكية أو اإلرسائيلية ،من
خاص،
خالل تركيب إبر ٍة وصحن استقبالٍ
ٍّ
وهو ما تع ّد كلفته بسيط ًة مقارن ًة باالشرتاك
ّ
الخاص للقنوات الرياضية ،والذي يصل
بالبث
ّ
يف السوق السوداء إىل  65ألف لري ٍة سوري ٍة،
بسبب ارتفاع سعر الدوالر نسب ًة إىل اللرية
السورية خالل السنوات املاضية.
يقول عدنان« :مشكلة هذه القنوات هي عدم
تعليق باللغة العربية .أتابع املباريات
وجود
ٍ
من خالل القنوات الرتكية ،ألين ّ
أفضل حفظ
بعض الكلامت الرتكية عىل حفظ العربية».
ويضيف« :أشعر باالستياء ألن قناة الدنيا،
التابعة للنظام السوريّ  ،تو ّفر مشاهد ًة مجاني ًة
لألردنيني بينام ال يصل بثها إىل حلب .رغم أين
مل أتابعها يوماً ألكرث من خمس دقائق».
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يتابع ماليني السوريني مجريات كأس العامل املقام يف الربازيل ،مبتابعة الكثريين يف املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة يف حلب ،بسبب
يشجعون انشغال أهلها بتحسني أوضاعهم املعيشية ،ولعدم توفر األمان والراحة
محاولني أن يستمدّوا منه فرح ًة غابت عنهم منذ زمنّ .
فرقهم ،ويفرحون لالعبيهم املفضلني ،ويتناقشون يف نتائج املباريات النفسية ،ألنهم يتع ّرضون يومياً للقصف من طائرات النظام ومدافعه.
ومستويات الفرق ،متناسني املوت الذي يالحقهم ،ومظاهر الحرب
القناة القطرية تحتكر املونديال ،والسوريون يتابعونه عىل القمر
والدمار التي باتت من مفردات حياتهم اليومية.
مونديال الربازيل هو املونديال األ ّول بعد الحرب السورية ،ولكن اإلرسائييلّ
مظاهر االهتامم بهذه البطولة مل تنته أو تخفت .فمنذ اليوم األ ّول يالحق السوريون أخبار القنوات األجنبية الناقلة ملباريات املونديال ،ألن
لبداية املونديال والسوريون يبتكرون الطرق واألساليب ملتابعة قناة bein sportالقطرية احتكرت ّ
بث مباريات كأس العامل يف الرشق
ّ
الريايض األبرز األوسط ،وتقوم بعرضها عىل قنواتها املأجورة .وقد حال هذا االحتكار
املباريات والحصول عىل أفضل التغطيات للحدث
عاملياً .ورسعان ما أخذت أخبار القنوات الناقلة للمباريات وأساليب دون مشاهدة الكثري من السوريني ملنافسات هذه البطولة ألن تكلفة
فك التشفري صدارة اهتاممهم ،فالظروف واألوضاع املعيشية السيئة االشرتاك مرتفعة ،إضاف ًة إىل مثن جهاز الرسيفر الخاص بالقناة ،إذ تصل
قيمة االشرتاك ومثن الجهاز إىل  75ألف لري ٍة سورية .فلجأ أغلب السوريني
مل متنع السوريني من مالحقة شغفهم الكرويّ .
إىل توجيه صحونهم الالقطة إىل األقامر األجنبية ،كالقمر اإلرسائي ّ
يل
يف دمشق هناك ٌ
إقبال كب ٌري عىل املقاهي واألماكن العامة التي تعرض والقمر الرت ّيك اللذين يعرضان منافسات املونديال عىل قنواتهام املفتوحة.
شاشات كبرية .وكذلك الحال يف املدن كام يسعى أصحاب محالت (الستاليتات) إىل االحتيال عىل القناة القطرية
مباريات كأس العامل عىل
ٍ
الساحلية التي يتفاعل أهلها مع املونديال بشكل أكرب ،فالشاشات وفك تشفريها مقابل مبالغ مقبول ٍة ،يك يتمكن السوريون من متابعة
الكبرية وأجهزة اإلسقاط متأل الشوارع ليك تعرض مباريات هذه منافسات املونديال .فأصبحت أخبار القنوات الناقلة تتداول يومياً بني
بشغف كبري ،السوريني؛ فأهايل دمشق يتمكنون من مشاهدة منافسات املونديال
البطولة .كام يتابع أهايل حلب مونديال كرة القدم
ٍ
فأخبار املونديال تسمع عىل ألسنة املا ّرة ويف وسائل النقل العام ،عىل قناة الدنيا األرضية التي تنقل بعض املباريات من قناة bein sport
األمني املرتدّي منع الكثري من الحلبيني من الذهاب إىل بطريق ٍة غري رشعية ،أما السوريون يف باقي املحافظات فيقومون ،قبل كل
ولكن الوضع
ّ
املقاهي ومتابعة املباريات مع األصدقاء ،فيتابع أغلبهم منافسات مبارا ٍة ،بالبحث بني األقامر األجنبية عن قنا ٍة مفتوح ٍة ّ
تبث املباريات.
هذه البطولة يف بيته خوفاً من القذائف العشوائية التي تنهال عىل يقول مسعود ،وهو من مدينة إدلب« :مينعنا التقنني الكثيف يف الكهرباء
األحياء املدنية الخاضعة لسيطرة النظام .بينام ال يحظى املونديال من مشاهدة مباريات كأس العامل .كام أن القنوات األجنبية ال تنقل جميع
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املباريات .ومحطة ّ
بث التلفزيون األريض
مخ ّربة يف محافظة إدلب ،وبالتايل ال نستطيع
مشاهدة املباريات عىل القنوات األرضية».
«تنظيم الدولة» يح ّرم متابعة املونديال
متنع بعض الفصائل اإلسالمية سكان املناطق
الخاضعة لسيطرتها من متابعة كأس العامل
يف األماكن العامة .وكانت أوىل هذه الفصائل
(تنظيم الدولة) ،التي منعت عرض املباريات
يف املقاهي واألماكن العامة ،وح ّرمت هذه
الظاهرة .ففي الرقة أغلقت جميع املقاهي،
وأصبح سكان هذه املحافظة يتابعون
رساً ،خوفاً من عقاب
منافسات هذه البطولة ّ
(تنظيم الدولة).
أما بعض فصائل املعارضة األخرى فقامت
بعرض منافسات املونديال يف مق ّراتها ،يك
يتمكن املقاتلون من مشاهدة املباريات،
كام يف حلب ،حيث ّ
بث ناشطون صوراً
ملجموع ٍة من مقاتيل الجيش الح ّر يتابعون
إحدى مباريات املونديال ،فلم متنع املعارك
املحتدمة عىل جبهات حلب املرابطني عىل
هذه الجبهات من متابعة املونديال.
يقول لنا أبو فيصل ،وهو قائد إحدى
املجموعات املرابطة عىل جبهة الراموسة
بحلب« :الكثري من املقاتلني يف الجيش الح ّر
هم من مح ّبي الرياضة ،وأنا أولهم .فعندما
تنتهي مناوبة مجموعتي من رباطها عىل
الجبهة نذهب ملشاهدة إحدى املباريات يف
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مق ّر الكتيبة ،ونعترب مشاهدة املباراة اسرتاحة
مقاتل .كتيبتنا ال متنع عنارصها من متابعة
املونديال ألنه ال يلهيهم عن دينهم وال عن
جهادهم».
املقاتلون األجانب يتابعون منتخبات بالدهم
املشاركة يف املونديال
يتابع بعض املقاتلني األجانب ،الذين أتوا
إىل سوريا للقتال بجانب قوات املعارضة،
منتخبات بالدهم املشاركة يف املونديال،
كاملقاتلني القادمني من بريطانيا وأمريكا
وأسرتاليا واليابان وبعض الدول األفريقية.
ويقول رامي ،وهو مم ّر ٌض يف إحدى
املستشفيات الحدودية يف ريف إدلب:
«تفاجأت عندما طلب املرىض األجانب
املوجودون يف مستشفانا مشاهدة مباريات
منتخبات بالدهم املشاركة يف كأس العامل.
فهناك شابان يابانيان بقيا مستيقظني حتى
منتصف الليل يك يشاهدا مباراة فريقهام،
وكانا يتواصالن مع أصدقائهام املقاتلني
ويتناقشون حول مباريات املونديال».
ويشجعون
مقاتلو النظام يتابعون املونديال
ّ
منتخبي إيران وروسيا
يتابع عنارص النظام منافسات املونديال
ويتفاعلون معها .وتشجيعهم للمنتخبات يف
املونديال يكون عىل أساس املواقف السياسية
لحكومات الدول املشاركة ،ولذلك فأغلب
الرويس
يشجعون املنتخبني
عنارص النظام ّ
ّ
واإليرا ّين.
يف دمشق قامت بعض الحواجز املتمركزة
كثيف
داخل املدينة بإطالق الرصاص
ٍ
بشكل ٍ
الرويس هدفاً يف مرمى
عندما أحرز املنتحب
ّ
منتخب كوريا الجنوبية .أما يف حلب فقد
وضع بعض العنارص أعالماً
ملنتخبات أخرى
ٍ
عىل الحواجز ،كعلم املنتخب الربازي ّ
يل،

باعتبار أن الربازيل من الدول التي تتخذ
موقفاً سياسياً قريباً من النظام بخصوص
الحرب السورية.
يقول محمد ،وهو من سكان حلب« :عندما
كنت ذاهباً إىل مركز املدينة ،مستق ًال باص
النقل الداخ ّ
حي
يل ،أوقفنا أحد حواجز ّ
الحمدانية ،وصعد أحد الضباط إىل الباص
وصار يسأل الش ّبان عن املنتخبات التي
يشجعونها .وبعد أن سأل الجميع أمر شابني
ّ
بأن ينزال من الباص ويكمال طريقهام سرياً عىل
يشجعان املنتخب
األقدام ،ألنهام أجاباه أنهام ّ
ألسباب
األملا ّين ،الذي يكرهه هذا الضابط
ٍ
سياسية!!».
املونديال ض ّيع الدم السوريّ !
يهاجم الكثري من الناشطني واإلعالميني متابعي
كأس العامل ،مستهجنني انشغالهم مبناسب ٍة ال
تعني الشعب السوريّ يف يش ٍء ،يف حني يراق
الدم السوريّ يومياً .ويقول نادر ،وهو ٌ
ناشط
يف مدينة الزبداين« :بعد أن بدأ املونديال
أصبحت أقرأ أخبار الثورة عىل هامش مواقع
التواصل االجتامعي .فيوم الثالثاء املايض ،وبعد
قراءة أكرث من عرشين خرباً عن املونديال،
ٍّ
هاميش حول
وقعت بالصدفة عىل خ ٍرب
حي السكري بحلب ،راح ضحيتها
مجزر ٍة يف ّ
أكرث من  20مدنياً .ولكن ،لألسف ،مل يلق هذا
الخرب اهتامم الكثريين ،يف ّ
ظل انشغال الناس
مبباريات املونديال».
ورغم هذا فإن عدداً من الناشطني يرون يف
هذا مبالغة ،وأن من حقّ الناس أن ير ّوحوا
عن أنفسهم بهذه التسلية الربيئة .أما أخبار
الحرب السورية فهي حارض ٌة دوماً يف ّ
كل
وسائل اإلعالم ،وإن كان من املتع ّذر أن
تتصدّر قامئة األخبار دوماً ،فللناس أهواؤها
واهتامماتها التي ال ميكن أن تقترص عىل أخبار
املوت والدمار.

اسـتقصـاء

في رحلة البحث عن جواز السفر..
للحكومة سعرها ..وللسماسرة سعرهم ..ومعّلم االثنين واحد!!
دمشق – آدم صوراين

ُ
ظروف
كمواطن ك ّفه عالمة االستهجان ،ويرفع من وترية صوته :استغالل ،ويف مثل
حصلت عليها
كان جواز السفر الورقة الثبوتية الوحيدة التي
ٍ
ٍ
سوريّ  ،ومل تكن يف حسابايت .وأحياناً أمتنى أن ال أستخرجها ،مقابل أن قاسي ٍة كهذه ..إي الله ما قالها!!
ينتهي هذا الذي نحن فيه .أنا مثل الكثري من السوريني الذين دفعتهم
سامرسة باالسم موظفني بالفعل
األزمة والحرب إىل الوقوف عىل أبواب فروع الهجرة والجوازات.
ّ
هكذا يخترص أبو هيثم شعور أغلب السوريني الذين يقفون يف طابو ٍر يلتف السامرسة حول املراجعني ،يحدّثونهم عن صعوبة الحصول عىل
طويل أمام فرع الهجرة بالربامكة .ولكن ما يجعل من قصة أبو هيثم الوثيقة عرب الدور العاديّ  .وتبدأ رحلة جمع األوراق املطلوبة من املكتبات
ٍ
معانا ًة ،تضاف إىل معاناته مع أرسته يف الهروب من دير الزور -التي املحيطة بالفرع ،وهي مج ّرد صو ٍر عن البطاقات الشخصية وإخراجات
تلتهمها ح ّمى املعارك الضارية – ،هو أن الحصول عىل جواز السفر قي ٍد وصو ٍر شخصية ،وترجم ٍة لالسم والبيانات الشخصية .وهذه األشياء،
ٌ
مبلغ ليس بالقليل ،حتى تصل بك
معركة أيضاً ،مع السامرسة والبريوقراطية ،ومكاتب الحصول عىل التي ال تتطلب كلف ًة كبرية ،تحتاج إىل ٍ
ٌ
مشارك يف نهبك «عينك كنت عينك»؛ بدءاً من
األوراق املطلوبة ،واألرقام الفلكية التي يطلبها السامرسة الختصار الشكوك إىل أن الجميع
الحارس الذي عىل باب البناء ،مروراً باملوظف العاديّ يف الداخل ،تتويجاً
وقت انتظار الحصول عىل وثيقة السفر.
بالضابط املسؤول ،الذي ُيشكر عىل ابتسامته ساعة دخول املواطن إىل
وقد أق ّر مجلس الشعب السوريّ  ،يف جلسته الختامية للدورة الرابعة مكتبه ،انتها ًء باملكاتب التي حصلت عىل الحق الحرصيّ يف بيع األوراق
الترشيعي األول ،مرشوع القانون املتض ّمن تعديل والطوابع املطلوبة وغري املطلوبة من باب التشليح ليس إال.
العادية للدور
ّ
املادة الثانية من املرسوم رقم  60لعام  ،2004لتصبح عىل النحو اآليت:
«تح ّدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر ،املنصوص عليها يف املادة التاسعة يقدّم السامرسة عروضهم بالحصول عىل الجواز بـ  24ساع ًة مببلغ 10000
ٌ
مشكلة يف أحد البيانات فيتضاعف املبلغ.
من القانون رقم  42لعام  1975وتعديالته ،مببلغ أربعة آالف لري ٍة لرية ،أما بالنسبة إىل من لديهم
سوري ٍة ّ
لكل جوا ٍز أو وثيقة سف ٍر يصدر ضمن نظام الدور ،وخمسة وتروي (زهرة) كيف تع ّرضت للنصب بأكرث من  150000لري ٍة ومل تحصل
بطلب من سوى عىل الوعود .وهؤالء ،كام تقول املرأة ،مرتبطون ببعض العاملني
عرش ألف لري ٍة لكل جوا ٍز أو وثيق ٍة يصدر بصف ٍة مستعجل ٍة
ٍ
يف فرع الهجرة ،ألنها كانت ترى بعينها التواصل املستم ّر بني موظفي
صاحب العالقة».
إذاً 4000 ،لري ٍة هي الرسم الذي حدّدته الدولة للدور العاديّ  ،و 15000الهجرة والسمسار الحرامي ،كام تصفه ،الذي كان ينتقل بني املكاتب
ٌ
مكوك فضا ّيئ .ويف النهاية كانت النتيجة خسارتها هذا املبلغ الكبري
للمستعجل .لكن القصة أنك قد تدفع أكرث من  10000لري ٍة للحصول وكأنه
عىل الوثيقة ضمن الدور العاديّ ؛ هذا ما يرويه أبو هيثم وهو يفتح دون أيّ مقابل.
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اسـتقصـاء
بنا ٌء ال يصلح أليّ مرك ٍز حكومي
بنظر ٍة أولي ٍة إىل البناء من الخارج ،والذي يعترب
الرئييس للهجرة والجوازات يف العاصمة
املق ّر
ّ
التي أصبحت مركز ثقل مدينة دمشق
وريفها ،بعد انعدام الحياة يف معظم الريف
حكومي.
الدمشقي؛ يبدو طبيعياً كأيّ مرك ٍز
ّ
ّ
لكن مبج ّرد النظر إىل الرصيف املمت ّد عىل
طول البناء ،والذي افرتشه األطفال والنساء
والشيوخ ،منتظرين يف طابو ٍر ال ينتهي؛
يتوصل املواطن فوراً إىل معرفة ما سيلقاه
ّ
يهم بالدخول إىل الطوابق
من
ٍ
عذابات حني ّ
العليا للمبنى ،التي تتح ّول ،منذ الصباح الباكر
إىل حني انتهاء الدوام ،إىل ما يشبه «قطرميز
املخلل أو املكدوس» ،حيث ُيحرش مئات
املواطنني من الجنسني ،صغاراً وكباراً ،يف بضعة
أمتا ٍر مربع ٍة ال تصلح الستقبال مراجعني
بعدد أصابع اليد الواحدة ،فكيف بهذا العدد
الالمحدود؟ واالنتظار حتى الدقائق األخرية
من الدوامَّ ،
لعل وعىس أن يحوز املراجع عىل
حلم،
جواز سف ٍر إىل بلدانٍ مل يكن يحلم ،مج ّرد ٍ
أن يزورها.
فأيّ أوجه شب ٍه يف العالقة بني ما ذكر آنفاً وبني
نص الفقرة الخامسة من القانون ،التي تؤكد
ّ
أن كرامة املواطن يجب أن تصان باعتباره
يدفع املطلوب منه لخزينة الدولة؟ والتي
تنص عىل ما ييل« :تستوىف قيمة الجواز عىل
ّ
أمن عا ٍّم يلصق عىل استامرة
شكل طابع ٍ
طلب الحصول عىل الجواز ،أو مبوجب إيصالٍ
ما ٍّيل يدفع يف املصارف الحكومية العامة أو
يف مديرية املالية يف املحافظة ،تحدّد قيمته
بـ 4000ل.س للجواز العادي و 15000ل.س
للجواز املستعجل ،وطابع إدارة محلية 50
ل.س ،و 50ل.س إدارة محلية عند ّ
كل تجديد
جواز ،ووثيقة السفر  25ل.س ،وطابع مايل 10
لريات ،و 25ل.س طابع هالل أحمر ،و200
ل.س بدل تأمني كفالة عودة».
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الترصف؟ وال يجوز
الرشطي ملاذا هذا
حكومي ،صغرياً أم كبرياً سأل
فليأت أيّ مسؤولٍ
ِ
ّ
ّ
ّ
مواطن سوريٍّ واح ٍد أن تتعامل معنا بهذه الطريقة الدونية ،ر ّد
كان ،ويقنعنا بوجود
ٍ
الرشطي دون تردد« :أنتم شعب بجم
حصل عىل الجواز دون أن يدفع لري ًة واحد ًة عليه
ّ
وجحش كامن ،وما بتفهموا غري بالرضب ،الزم
تم ذكره!!
زياد ًة عىل ما ّ
نتعامل معكم بهي السوية ألنكم ما بتفهموا
الرشطي وصمة عا ٍر عىل جبني الوطن! إال هذا األسلوب» .ينهي عبد الله حديثه معنا
صفعة
ّ
األمل باللحظات األخرية كان كفي ًال بأن يتلقى بالقول« :بعد حصويل عىل الجواز لن أبقى
الرشطي .ولن
الرشطي ،كام لحظ ًة يف البلد الذي ميثله هذا
صفعات من
عبد الله عدّة
ٍ
ّ
ّ
قليل أتردّد يف اختيار البلد  -إن شاء الله تكون دولة
يقول بعد تأفف :كنت واقفاً ،مع عد ٍد ٍ
من الشباب وسيدتني كبريتني يف السنّ  ،كانوا جزر القمر  -أفضل من أن تهان كرامتي بهذا
أمل مثيل أن ُيرأف بوضعنا بعد خروج الشكل الالأخالقي!!».
عىل ٍ
املئات خائبني .وفجأ ًة تلقيت صفع ًة من
رشطةُ ،
كدت أفقد بها توازين أثناء مناقشة مرشوع القانون يف مجلس
أحد عنارص ال ِ
من هول املفاجأة .ويتابع عبد الله أنه حني الشعب ،قيل إن رفع قيمة الحصول عىل
جواز أو وثيقة السفر أم ٌر رضوريٌّ للقضاء
عىل حاالت الفساد والسمرسة والرشاوى
التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس ،استغالالً
لحاجات املواطنني .والسؤال هنا :هل يعلم
هؤالء األعضاء الذين ناقشوا مرشوع القانون
أن الرشوة واملحسوبية والسمرسة ما زالت
عىل حالها ،وأن تدخالت بعض زمالئهم من
أجل اإلرساع لبعض أقرانهم ليست بحاج ٍة إىل
الحلفان؟!!

اسـتقصـاء
مواطنو الحسكة ورضيبة رسقة الجوازات
قام املسؤول عن استخراج جوازات السفر يف
محافظة الحسكة برسقة أكرث من  600جوا ٍز
جاهز ٍة لطباعة االسم عليها وتسليمها إىل
املواطنني املتقدّمني للحصول عليها ،وخرج بها
حجة «االنشقاق» عن
خارج الحدود تحت ّ
النظام .ومع ذلك مل ند ِر حتى اآلن مصري تلك
الجوازات التي كانت شؤماً عىل مواطني هذه
املختصة
املحافظة ،بعد أن أوقفت الجهات
ّ
جميع الطلبات لعدم وجود دفاتر مخصص ٍة
لها .وليجرب أبناء املحافظة ،املضط ّرين إىل
الحصول عىل الجواز ،عىل الذهاب إىل دمشق
العاصمة .ولتبدأ ٌ
رحلة أصبحت أصعب من
الذهاب إىل الصني عرب طريق الحرير!!
وال ب ّد من أن تكون هذه الرحلة عرب الج ّو،
نتيجة سيطرة عنارص الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام «داعش» عىل طول الطريق
املمت ّد من ما بعد الحسكة بـ  70كم باتجاه
الرقة انتها ًء بالسلمية .وال ميكن تقدير ما إذا
كنت ستفلت من عقابهم أم ال ،ملجرد أنك
«كرديٌّ » أو من أيّ مك ّونٍ آخر من مك ّونات
هذه املحافظة ،وما أكرثهم .إذاً ،ال بديل عن
السفر عرب طريان العربية السورية التي سعر
تذكرتها رسمياً  4650ل.س فقط .لكنك ،إن مل
تكن عىل عالق ٍة بأحد األجهزة األمنية أو بأحد
قادة كتائب البعث أو بأحد مسؤويل املحافظة،
لن تحصل عىل التذكرة إال بشقّ األنفس ،وبعد
أسابيع ،وبسع ٍر ال ّ
يقل عن  10000ل.س .أي،
مواطن واح ٍد
بحساب بسيطٍ  ،فإن متطلبات
ٍ
ٍ
من الحسكة يريد الحصول عىل جواز سف ٍر
من دمشق ،سوا ًء العاديّ أم املستعجل ،ترتاوح
ما بني  75و 100ألف لري ٍة سوري ٍة يف الحدود
الدنيا .وهذا ما حصل مع الشاب «ذيور» الذي
دفع كل ما اقتصده ،بعد سن ٍة من العمل يف

إقليم كردستان العراق ،للحصول عىل الجواز،
من أجل الهجرة غري الرشعية .ومن املؤكد أن
مصري جوازه هذا ،الذي دفع ألجله من (شقا
عمره) كام يقال ،سيكون اإلتالف بعد وصوله
إىل بلد االغرتاب ،تحضرياً لتقديم اللجوء
الحلم.
أيام الخوايل ..راحت
من املؤكد أن تزايد شكاوى املواطنني ،سواء
يأت من فراغ،
قبل القانون أو بعد صدوره ،مل ِ
وإمنا نتيج ًة طبيعي ًة لتعامل موظفي الهجرة
والجوازات ،والفساد الذي ينترش يف كل
إداراتها ،وعمليات السمرسة والرشاوى ،وأخذ
مبالغ مالي ٍة من املواطنني بحجة االستعجال
والدعم .مام يعني أن ما ُيدفع للموظفني
ولإلدارات األخرى ،املدنية منها والعسكرية،
الرسمي.
يصل إىل ثالثة أو أربعة أضعاف املبلغ
ّ
رشطة
وقد أكد مواطنون أن بعض عنارص ال ِ
يتعاقدون مع موظفني وهميني ،ليس لهم أي
شباب صغا ٌر يف
وجود ،واألنىك أن من بينهم ٌ
العمر من أجل التمويه .منهم «وسيم» الذي
مل يبلغ بعد الثامنة عرشة من عمره ،واملعروف
بأسعاره الخيالية ،والذي استطعنا الوصول
إليه بحجة حاجتنا إىل الحصول عىل جوا ٍز

دون حضور صاحبه .ومل نفاجأ بالسعر ،لكرثة
ما سمعنا عن وسيم وعن أرقامه الخيالية ،فقد
طالب سمسارنا الشاب ذو االبتسامة العريضة
مببلغ  125ألف لري ٍة سوري ٍة لقاء جواز سف ٍر
حصة إدارة الهجرة والجوازات،
واحد .فام ّ
والخزينة العامة للدولة ،من هذا املبلغ الكبري
الذي ال يقارن نهائياً بأرقام القانون العظيم؟!!
مليون جواز سف ٍر سنوياً
قال وزير الداخلية ،محمد الشعار ،يف
ترصيحات إعالمي ٍة سابق ٍة له ،تعليقاً عىل
ٍ
حالة االزدحام الشديد أمام مكاتب الهجرة:
إن «إدارة الهجرة والجوازات وفروعها يف
املحافظات تصدر ما يقارب مليون جواز
سف ٍر سنوياً .وإن مراكزها خالل السنة املاضية
شهدت ازدحاماً شديداً لطلب الحصول عىل
جوازات سفر ،سوا ًء كان طالبوها بحاجة إليها
بطلبات لجميع أفراد
أم ال .ومعظمهم تقدّم
ٍ
العائلة .وأدّى ذلك إىل لجوء بعضهم للحصول
عليها بطرقٍ ملتوية ،وخارج نطاق الدور.
ما شكل عبئاً عىل مراكز الهجرة والجوازات،
تتم طباعة الجوازات فيها،
واملطبعة التي ّ
وارتفاع أسعار املواد الداخلة يف تصنيعها».
يعرتف الوزير بالطرق امللتوية لكنه ال يعرتف
تناقض
بعدم قدرته عىل وضع ح ٍّد لها ،أيُّ
ٍ
هذا؟ ثم ،إن كان املواطن يقدّم طلباً لفر ٍد
واح ٍد من العائلة أو لجميعها فام دخل الوزارة
بذلك؟ املطلوب منها تأمني ما يلزم املواطن
ألن ذلك من حقه ..أما السؤال األخري فهو:
إن كانت إدارة الهجرة والجوازات ،ومن باب
االفرتاض ،ومنذ انطالقة الثورة السورية ،تصدر
مليون جوا ٍز سنوياً ،أي بحدود أربعة ماليني
حتى اللحظة ،فام حجم الفساد املتداخل يف
عملية إصدار هذه املاليني األربعة؟ وإىل أية
جيوب ذهبت؟!!
ٍ
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عالم بأسره ُيختصر في زنزانة
حياة المعتقلٌ :
رنا خليل
ما إن بدأ الحديث عن صدور عف ٍو عا ٍّم عن املعتقلني يف سجون النظام
السوريّ حتى تفتّحت جراح ذوي هؤالء وأصدقائهم .ال يؤمن الجميع
مبصداقية تنفيذ هذا املرسوم ،استناداً إىل تجربتهم مع مراسيم سابق ٍة
مل يخ��رج إثرها إال القليل من املعتقلني ،لك��ن األمل مل ينطفئ .ومع
م��رور األيام تطوى الكثري من القصص داخل جدران الس��جون ،بينام
ترى أخرى النور.
السيايس هو من التجارب االستثنائية،
مام ال شك فيه أن االعتقال
ّ
منعطف حيا ٍة يغيرّ اإلنسان من الداخل كام لن يغيرّ ه أيّ يش ٍء آخر،
وقد يفيض به إىل النهاية .يف سوريا اليوم ما يزيد عىل مئتي ألف
سنوات عىل بدء الثورة الشعبية ض ّد
معتقل ،بعد أكرث من ثالث
ٍ
نظام الحكم القائم .يعتقل النظام إنساناً كل أربع دقائق يف األرايض
السوريةٌ .
آالف من الشباب السوريني خاضوا تجربة االعتقال ،وعاشوا
لساعات بينام بقي
بشاعة ما يحدث يف املعتقل .اعتقل البعض
ٍ
آخرون لسنوات ،لكن أحداً مل يخرج كام كان.
تع َّلمنا أن نثور أكرث
عا ٌمل زاخ ٌر بالحكم والعرب ،هكذا يصف األستاذ عدنان حياة املعتقل.
اعتقل عدنان ،البالغ من العمر  37عاماً ،إثر تقري ٍر كتبه أحد زمالئه
يتّهمه فيه بتشجيع طالبه عىل املظاهرات ،وتلقينهم معاين الحرية.
يتح ّدث األستاذ عدنان عن تجربته يف املعتقل ،والتي دامت مثانية
أشهر« :عُ ّذبنا بأساليب وحشي ٍة من شأنها أن تقتل الجرأة واإلقدام،
وتطفئ ّ
كل األفكار الثورية .كنت ،خالل أقىص درجات العذاب ،أمقت
تلك الساعة التي دعاين فيها صديقي إىل الخروج يف املظاهرة األوىل
يل .وكلام عدت إىل املهجع ،وانتهت ساعات التعذيب ،زدت إرصاراً
واستعداداً ملعاودة التجربة .ما مل يستطع الجالدون فهمه أنهم كانوا
يع ّلمون املعتقلني كيف يثورون أكرث .كان الجميع يزداد إمياناً بالثورة
يوماً بعد يوم .يف املعتقل تتع ّلم كيف تستخلص املعاين من أبسط
وشح املياه ،من تجربة صديقك يف الزنزانة ،من
األمور؛ من الجوع ّ
الكتابات التي تقرأها عىل الجدران وتعيد قراءتها امل ّرة تلو األخرى،
الشعورياً ،لتتعلم منها مواعظ مل تكن يف رأس من كتبها .حتى أن
طموحايت وأهدايف كانت داخل حدود الزنزانة ،كنت أ ِعد نفيس بأن
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أحقق هدفاً جديداً ّ
كل يوم ،كأن أنام ساع ًة أكرث ،أو أحصل عىل زيتون ٍة
ات
إضافية .كانت انتصارايت الصغرية هذه تع ّوض ما أشعر به من انكسار ٍ
وإذاللٍ خالل التعذيب».
روحان ّية السجون
شاب يف الثانية والثالثني من العمر ،اعتقل ثم اتهم مبحاولة
أما كامل ،وهو ٌّ
تنظيم معا ٍد للدولة ،فيحدثنا عن روحانية حياة املعتقلني ،وقد
تشكيل
ٍ
ً
ً
دامت تجربته سنة ونصفا يف عتمة املعتقل« :عىل املعتقل أن يعيش دور
املغلوب دامئاً .عشت هذا الدور لفرت ٍة طويلة .كنت محاطاً باملتدينني يف
املعتقل ،ومل أكن أنتمي إليهم لكني كنت أحسدهم كثرياً ،إذ كنت أفقد
إمياين بالعدالة اإللهية شيئاً فشيئاً .ومع هذا كنت أشعر بالراحة كلام
رساً يف غيبة السجان .كان هذا كفي ًال
بادر أحدٌ ليتلو بعض اآليات القرآنية ّ
يرسي عن أنفسنا الضجر والضيق وانسداد األفق» .وعن املعنويات
بأن ّ
والحالة النفسية التي تعرتي املعتقل يقول« :بالرغم من تعدّد أساليب
التعذيب والجوع ،إال أن أكرث ما كان يخيفني هو العتمة .كنت ألعن
فيها من اخرتع السجون بال ضو ٍء ،وأخ ّمن أنه من ساللة الشياطني .كانت
روحي تنعرص يف الظالم .لطاملا انتظرت أيام االستحامم ،التي تأيت مرتني
ّ
كل شه ٍر ،يف باحة السجن ،يك ّ
أترشب الضوء أكرث من املاء».
أما عن انعكاس قسوة التجربة عىل حياته بعد االعتقال فيقول« :منذ
خرجت من املعتقل وحتى اليوم مل أستطع الجلوس يف العتمة ولو لساعة.
السجانون يدخلون
كنت أجلس قرب باب املهجع طوال الوقت ،وكان ّ
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علينا ويطلبون واحداً أو أكرث من املعتقلني،
أيام أنهم ذهبوا إىل اإلعدام.
نكتشف بعد ٍ
معظم هؤالء كانوا ميكثون عند الحائط املقابل
يل يف آخر املهجع ،حتى خ ّيل إ ّيل أن نافذة
املوت فتحت هناك ،وأين هنا أبعدُ الجميع
عنها .آمنت بالفكرة لفرت ٍة طويلة».
ويضيف« :أعرف اليوم أنها مل تكن إال محاول ًة
نفسي ًة للتملص من فكرة املوت التي زرعت
كل مكانٍ داخل السجنٌّ .
يف ّ
كل منّا كانت
خاص ٌة يف مخيلته ،تتخ ّبط انفعاالتنا
له حيا ٌة ّ
ومشاعرنا بني عامل املوت الرتاجيديّ الذي نراه
أمامنا ،والذي يغلق كل أبواب األمل ،وبني
حيا ٍة متجدّد ٍة يف مخيلتنا نتحايل فيها عىل
عتمة املعتقل».
أصبحت إنساناً آخر
كأيٍّ من تجارب الحياة الصعبة قد تغيرّ تجربة
االعتقال اإلنسان كلياً ،ليخرج إنساناً آخر
كام مل يعتد عليه أصدقاؤه وعائلته .هذا ما
حدث مع سامل ،الذي يبلغ  19عاماً .اعتقل
سامل واتهم بالتظاهر وكتابة العبارات الثورية
عىل الالفتات .ويحدّثنا بعد خروجه عن
التحوالت التي طرأت عىل حياته ،والتي غيرّ ت
شخصيته إىل األبد« :لطاملا كنت االبن الوحيد
املدلل .اعتدت عىل الحياة املريحة منذ نعومة
أظفاري حتى ساعة دخويل إىل املعتقل .مل
نكن عائل ًة غني ًة لكن مل يسبق يل أن ُحرمت

من أيّ يش ٍء رغبته يف حيايت ،فقد كان هناك
كل رغبايت دامئاً .اختلف ّ
من يلبي ّ
كل يش ٍء
فجأ ًة ،كأن الدنيا تريد أن تريني وجهها اآلخر.
مدّة اعتقايل ،التي دامت ثالثة أشهر ،غيرّ تني
ملا تبقى من حيايت .خ ّيل إ ّيل أن الحياة ت ّرد
يل ،داخل السجن ،ما مل أعشه من الحرمان
والعذاب دفع ًة واحدة .فقدت ّ
كل يشء .كان
ّ
محقق يعرف أين االبن الوحيد ألهيل
كل
ٍ
يسخر مني ،ويهديني املزيد من ساعات
التعذيبّ .
كل التفاصيل أصبحت فجأ ًة صعب ًة
ومزعجة .خالل النوم كان يالصقني ثالثة
أشخاص عىل ّ
األقل ،وسابقاً مل أقبل أن أنام
ٍ
ّ
بجوار أحد .التفكري يف كل هذه املقارنات كان
يدفعني إىل الجنون .مل يعد يش ٌء يف حيايت كام
كان؛ أصبحت أقدّر وجودي مع عائلتي ومع
الفتاة التي أحب».
ٌ
هلوسات وأدعية
ً
ساعات طويلة يف التفكري يف
يقيض املعتقل
ٍ
أمو ٍر مل ُي ِعرها الكثري من االهتامم سابقاً.
ساعات من
يتحدّث األستاذ محمد عن
ٍ
الهلوسة شغلت رأسه خالل ليل الزنزانة
تلح ع ّ
يل ٌ
أبيات من الشعر
الطويل« :كانت ّ

ٌ
ٌ
قرآنية وأقوال لفالسفة ،وال تعود إىل
وآيات
ذاكريت إال شذر ٌ
ات مام أعرف .عدت ألفكر
ملاذا أستذكر هذه األمور ،وما فائدتها إن قدّر
أليام معدود ٍة يف الحياة؟
يل أن أبقى فقط ٍ
فيعود إىل رأيس الحديث الرشيف« :إذا قامت
ٌ
فسيلة فليغرسها»،
الساعة ويف يد أحدكم
فأتساءل عام ميكن أن أغرسه يف زنزانة ،فال
يشء أستطيع فعله إال الصالة .كان الدعاء
ملحاً ألجأ إليه يك ال أموت من القهر؛
أمراً ّ
رب اجعل
كنت أردّد دامئاً« :اللهم أسعدين .يا ّ
نفيس آمن ًة مطمئنّة» ،ثم أقوم إىل الصالة
وأصليّ
لساعات ال أعرف عددها ،ويفيض
ٍ
دمعي بال سبب .كث ٌري من األدعية التي كنت
أردّدها سابقاً نسيتها داخل الزنزانة ،ومل يكن
ٌ
أدعية ابتكرتها لتناسب ما أنا فيه.
لديّ سوى
أتلو أدعيتي ،ويرتدّد يف رأيس لحن أغنية «يا
حيف» ،فأتوقف عن الدعاء وأبتسم».
تبقى الكثري من القصص التي ال نعرفها
حبيسة جدران الزنازين واملهاجع ،فال يزال
اآلالف يعيشون أش ّد العذابات اإلنسانية
داخل معتقالت وسجون النظام السوريّ ،
بوطن يستحقونه،
يسكنون العتمة ويحلمون
ٍ
ويراهنون عىل ثور ٍة ال تنىس معتقليها.
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تقارير أممية تحذر من كارثية الوضع اإلنساني في سوريا
إعداد :كامل رسوجي

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن  1.2مليون طفل عىل األقل
فروا من األزمة يف سوريا وأصبحوا الجئني يف دول الجوار ،يف
حني أن  4.3مليون طف ًال آخر داخل البالد يحتاجون ملساعدات
إنسانية عاجلة.
ما يجري يف سوريا أكرث من أزمة
وأكدت الدراسة التي نرشتها جمعية «أنقذوا األطفال» عىل أن ما يجري
يف األرايض السورية أكرب من أزمة ،وأنها تهدد بانهيار نظام صحي كامل،
ما يع ّرض حياة وصحة املاليني من األطفال للخطر.
وجاء يف الدراسة أن األزمة اإلنسانية يف سوريا أصبحت أزمة مدمرة
للصحة ،حيث أن  %60من املشايف و %38من منشآت الرعاية الصحية
األولية ترضرت أو تدمرت ،وانخفض إنتاج األدوية بنسبة ،%70وغادر
البالد حوايل نصف األطباء ،فمث ًال مدينة حلب التي يفرتض أن يوجد فيها
 2500طبيب مل يبق فيها إال  36طبيباً.
وأشارت الدراسة إىل أن البيوت أصبحت مشايف ميدانية ،وتحولت غرف
الجلوس إىل غرف عمليات .وأضافت أن املرافق الصحية القليلة املتبقية
غري قادرة عىل التعامل مع األعداد الضخمة للمرىض الذين يحتاجون
للعالج.
وذكرت الدراسة أن األطفال يف سوريا عاشوا عنفاً شديداً ،حيث تقول
التقديرات أن أكرث من  10آالف روح شابة ُف ِقدت كنتيجة مبارشة ألعامل
العنف .فيام يقدر أن عدة آالف من األطفال قد ماتوا نتيجة لعدم توافر
عالج ألمراض مزمنة مهددة للحياة كالرسطان ،الرصع ،الربو ،السكري،
ارتفاع الضغط والقصور الكلوي.

ويصل معظم األطفال إىل املراكز الصحية بإصابات ناجمة عن الحرب ،لكن
العيادات الصحية ال تحوي األخصائيني وال املعدات وال الظروف الصحية
الالزمة لعالجهم.
ووجهت منظمة «أنقذوا األطفال» رسالة للعامل عرب الدراسة قالت فيها:
«لقد فشل املجتمع الدويل تجاه أطفال سوريا ،وعىل قادة العامل أن يقفوا
إىل جانب أصغر الضحايا يف هذا الرصاع ،وإرسال رسالة واضحة مفادها أن
معاناة األطفال وموتهم ال ميكن تح ّمله أكرث من هذا».
مناشدة رمضانية من «األونروا»
طالبت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني «أونروا» ،بجمع مبلغ
 27مليون دوالر من أجل مساعدة نحو  440ألف الجئ فلسطيني يف
سوريا عىل رشاء الطعام يف رمضان.
وجاءت الدعوة تحت اسم «مناشدة رمضانية» ،وقال عنها بيري كرينبول،
مفوض عام األونروا« :يف الوقت الذي نقرتب فيه من دخول شهر رمضان،
يواجه اآلالف من الفلسطينيني يف سوريا خطر التعرض للجوع ببساطة
متناهية ،ألنهم ال ميلكون نقودًا كافية لرشاء الطعام».
وأضاف أن املناشدة «كفيلة بالسامح لنا بتوزيع معونة نقدية ملا مجموعه
 440,000من األشخاص األشد حاجة» .وأوض��ح كرينبول أن «نصف
فلسطينيي سوريا البالغ عددهم قبل الحرب  550ألفاً نزحوا داخل سوريا،
فيام فر  52أل ًفا إىل لبنان و 14أل ًفا إىل األردن».
وتقدم «أون��روا» خدمات لنحو  5ماليني الجئ فلسطيني مسجلني يف
املنطقة ،تشمل التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة وتحسني املخيامت.
وتعاين خدماتها من نقص يف التمويل فيام وصل العجز يف موازنتها العامة
لعام  2014إىل  69مليون دوالر.
سوريا أقل الدول سلمية يف العامل
ً
ح ّلت سوريا محل أفغانستان باعتبارها الدولة األقل سلام يف العامل،
بحسب مؤرش السالم العاملي لعام  2014الصادر يوم األربعاء .2014-6-18
وأف��اد امل��ؤرش الصادر عن معهد االقتصاد والسياسة بأن اإلره��اب
والرصاعات ،مبا فيها تلك التي اندلعت مؤخراً ،ونزوح الناس ،جعل األمن
العاملي يتدهور عىل نحو طفيف العام املايض.
وتسببت أعامل العنف يف سورية إىل أن تتجاوز أفغانستان باعتبارها
الدولة األقل سل ًام يف العامل ،بينام تراجعت دولة جنوب السودان ،التي
تعاين من الرصاع منذ ستة أشهر ،مبقدار  16درجة يف املؤرش لتحتل املرتبة
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الثالثة.
ونالت العراق والصومال وجمهورية أفريقيا
الوسطى وجمهورية الكونغو الدميقراطية
وباكستان وكوريا الشاملية وروسيا املراكز
األسوأ بعد جنوب السودان يف املؤرش .يذكر
أن هذا التقرير صدر قبل ان��دالع موجة
العنف األخرية يف العراق.
وتسبب تصاعد العنف العاملي يف جعل
حكومات العامل تنفق نحو  9،8تريليون
دوالر أو  %11،3من إج�مايل الناتج املحيل
العاملي الحتواء عواقب العنف والتعامل معها.
ويشار إىل أن اآلثار االقتصادية للعنف تصل إىل
ضعف حجم إجاميل الناتج املحيل لـ 54دولة
أفريقية .وسبق للعامل أن أنفق  9،5تريليون
دوالر للتعامل مع العنف يف .2012
وج��اءت آيسلندا يف املركز األول يف املؤرش
باعتبارها الدولة األكرث سل ًام ،تلتها الدينامرك
ثم أسرتاليا ونيوزيلندا وفنلندا وكندا اليابان.
وتصدرت أوروبا العامل يف السالم ،بينام ظلت
جنوب آسيا يف مؤخرة التصنيفات اإلقليمية
الجامعية.
اإلم��ارات العربي��ة املتح��د ة تواص��ل دعمها
لالجئني السوريني
قالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية
والتعاون ال��دويل ،رئيسة اللجنة اإلماراتية
لتنسيق املساعدات اإلنسانية الخارجية ،أن
دولة اإلمارات العربية املتحدة سوف تواصل
تقديم الدعم لالجئني السوريني.
وأضافت القاسمي يف ترصيحات أدلت بها
ض» السعودية أن «بالدها
لجريدة «الريا 
وبعد مرور أكرث من عام عىل تشييد املخيم
اإلم���ارايت لالجئني السوريني يف منطقة
»مريجيب الفهود» يف األردن ،تؤكد أنها
مازالت ملتزمة تجاه املعاناة اإلنسانية لهؤالء
الالجئني».
كام جددت القاسمي التأكيد عىل التعاون مع
املنظامت الدولية لتنفيذ تعهدات اإلمارات

املعلنة خالل مؤمتر املانحني يف الكويت األول
والثاين ،من أجل تخفيف األزمة اإلنسانية عىل
السوريني.
ويذكر أن حجم املساعدات اإلماراتية منذ بداية
األزمة اإلنسانية يف سوريا وحتى نهاية ،2013
قد بلغت أكرث من ربع مليار درهم إمارايت،
رصف��ت أغلبها يف مجاالت اإلي��واء والغذاء
واملساعدات الطبية.
الالجئون السوريون يف العراق يفضلون العودة
إىل سوريا
قالت األم��م املتحدة إن الالجئني السوريني
بالعراق يفضلون العودة إىل بالدهم لسوء
األوضاع األمنية والتي تدهورت مؤخراً يف عدة
مدن عراقية.
وق��ال نائب املتحدث باسم األم��م املتحدة
فرحان حق إن «التقارير الواردة من محافظة
األنبار تشري إىل تدهور الوضع األمني واإلنساين
يف مدينة القائم مبا يف ذلك حدوث املزيد من
عمليات النزوح» وذلك بحسب ما أوردت
وكالة األنباء الكويتية.

وأشار إىل أن الالجئني السوريني يف املدينة
«يطالبون املفوضية العليا لألمم املتحدة
لالجئني بتسهيل عودتهم إىل سوريا عىل وجه
الرسعة».
ويشهد العراق تدهوراً أمنياً ملحوظاً دفع
برئيس ال��وزراء العراقي إىل إع�لان حالة
التأهب القصوى يف البالد ،وذلك أثر متكن
مسلحني يقال أنهم من تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام «داعش» من
السيطرة عىل عدة مدن عراقية.
منظم��ة « »careتح��ذر م��ن ازدي��اد عاملة
األطفال يف دول اللجوء
أعربت منظمة  careاإلنسانية العاملية يف
األول من حزيران عن قلقها من تزايد أعداد
األطفال السوريني املنخرطني يف سوق العمل
يف دول اللجوء ،خصوصاً يف األردن ولبنان.
وأكدت املنظمة أنهم يعملون لساعات طويلة
يف ظروف بائسة واستغاللية بشكل خطري.
وأشارت يف دراسة أعدتها مبناسبة اليوم العاملي
ملكافحة عاملة األطفال الذي يصادف الخميس
 12حزيران ،إىل أن األطفال الالجئني يعملون
ما يزيد عىل  12ساعة يومياً ،وغالباً تحت
ظروف بائسة واستغاللية بشكل خطري دون
توفري معدات السالمة املالمئة لهم ،ما يزيد من
اآلثار املؤملة لألطفال الذين ال يزالون يعانون
للتأقلم مع ذكريات الحرب واللجوء ،حتى إن
بعضهم يجمعون املخلفات املعدنية والقوارير
البالستيكية ،بينام يعمل آخرون يف مقاه أو
مواقع بناء.
ويستضيف لبنان العدد األكرب من الالجئني
السوريني ،بحسب املفوضية العليا لشؤون
الالجئني ،وقد تخطى عددهم أخرياً املليون
و 93ألفاًُ ،يتوقع أن يكون نصفهم من
األطفال ،يف حني ال تتعدى نسبة األطفال
السوريني الذين يذهبون إىل امل��دارس يف
لبنان  30يف املائة.
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حقوق المعتقل السياسي في المواثيق الدولية
إن ّ
أهم
ملف االعتقال
السيايس من ّ
ّ
امللفات يف أوقات النزاعات املسلحة ،ملا
رأي
يرتتب عليه من خلطٍ بني صاحب ٍ
شخص دفعته
يُعتقل بسبب رأيه ،وبني
ٍ
عقيدته السياسية إىل حمل السالح.
وال ب�� ّد يف ال��ب��داي��ة أن ن��ف � ّرق ب�ين بعض
ّ
امللف؛
املصطلحات القانونية املتعلقة بهذا
إذ يوجد عددٌ من الحاالت القانونية التي
يرتبط ٌّ
مبصطلح ُيطلق وفق
كل منها بصف ٍة أو
ٍ
التعريفات القانونية .فيعني القبض اعتقال
شخص بدعوى ارتكابه لجرمي ٍة ،أو بإجرا ٍء من
ٍ
املحتجز َّ
شخص
كل
سلط ٍة ما .ويعني الشخص
َ
ٍ
محروم من الحرية الشخصية ،ما مل يكن ذلك
ٍ
إلدانته بجرمية .ويعني الشخص املسجون كلَّ
محروم من الحرية الشخصية إلدانته
شخص
ٍ
ٍ
بجرمية .ويعترب معتق ًال ،مبفهوم هذا القانون،
ُّ
سالب للحرية،
كل
شخص ا ُّتخذ يف حقه تدب ٌري ٌ
ٍ
وتم إيداعه داخل مؤسس ٍة سجنية .ويعترب
ّ
معتق ًال احتياطياً ُّ
معتقل مل يصدر يف
كل
ٍ
قطعي باإلدانة ،سوا ًء أكان ظنيناً
حقه مق ّر ٌر
ٌّ
أم متابعاً أم مته ًام .ويعترب مداناً ُّ
شخص
كل
ٍ
قطعي بعقوب ٍة
معتقل صدر يف حقه مق ّر ٌر
ٍ
ٌّ
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سالب ٍة للحرية .ويعترب مكرهاً بدنياً ُّ
شخص
كل
ٍ
اعتقل يف نطاق مسطرة اإلكراه البد ّين .ويعني
االحتجاز حالة األشخاص املحتجزين حسب
تعريفهم الوارد أعاله .ويعني السجني حالة
األشخاص املسجونني حسب تعريفهم الوارد
أعاله.
حقوق املعتقل يف السجن
ملف االعتقال يرتبط ارتباطاً وثيقاً
كام أن ّ
سبب
بحقوق اإلنسان .ألن االحتجاز ،أليّ
ٍ
كان ،ال ينفي عن الفرد صفته اإلنسانية ،وال
يجوز انتزاع حقوق املعتقل منه تحت أية
العاملي لحقوق
ذريعة .فقد أكد اإلع�لان
ّ
االنسان لعام  ،1948والعهد الدو ّيل للحقوق
املدنية والسياسية لعام  ،1966عىل أن الحقّ
مالزم ّ
يف الحياة حقٌّ
لكل إنسان ،وأن عىل
ٌ
القانون حامية هذا الحق ،وال يجوز حرمان
أح ٍد من حياته تعسفاً ،وأن هذا الحقّ ال ميكن
تعطيله حتى يف حاالت الطوارئ ،كام ورد يف
املادة /4أ .ومن هنا ميكننا أن نع ّرف املعتقل
السيايس بأنه ّ
شخص تم توقيفه أو حجز
كل
ٍ
ّ
حريته بدون قرا ٍر قضا ٍّيئ ،بسبب معارضته
للسلطة الحاكمة ،يف ال��رأي أو املعتقد أو

السيايس ،أو تعاطفه مع معارضيها،
االنتامء
ّ
أو مساعدته لهم.
وتوصيات
ات
ٍ
أصدرت املنظامت الدولية قرار ٍ
خاص ًة بحقوق السجناء ،باالعتامد عىل
مق ّررات مؤمتر األمم املتحدة يف جنيف ،حيث
تم إقرار القواعد النموذجية ملعاملة السجناء.
ّ
وهي مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية
شكل
جميع األشخاص الذين يتع ّرضون أليّ
ٍ
من أشكال االحتجاز أو السجن ،ومعاملتهم
معامل ًة إنسانية ،والحفاظ عىل كرامتهم
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اإلنسانية األصيلة ،والتمتع بالحقوق املتعارف
عليها يف املواثيق الدولية ،كحقّ املعتقل يف
التظ ّلم مام يتع ّرض له يف السجن من مامرس ٍة
غري قانوني ٍة من قبل السلطة ،إذ ال يجوز أبداً
أن ُتستخدم أدوات تقييد الحرية ،كاألغالل
والسالسل واألصفاد وثياب التكبيل ،كوسائل
للعقاب .كام يجب أن يعرف أسباب اعتقاله.
وقت ،والدفاع
وحقّ اإلدالء باألقوال يف أقرب ٍ
عن نفسه واالستعانة باملحامي .والحقّ يف
الحصول عىل املعلومات عن حقوقه .والحقّ
الخارجي .والحق يف تبليغ
يف االتصال بالعامل
ّ
تم نقله إليه .والحقّ
األرسة باملكان الذي ّ
يف االتصال وتوفري زيارة األرسة .والحقّ يف
أن يكون قريباً من األرسة ،وفق القواعد
النموذجية ملعاملة املسجونني .واح�ترام
حقوقه دون متييز.
مامرسة الدين
إذا كان السجن يضم عدداً كافياً من السجناء
الذين يعتنقون نفس الدينُ ،يعينّ أو ُيق ّر
ممثل لهذا الدين.
تعيني ٍ
والحقّ يف احرتام املعتقدات الدينية واملبادئ
األخالقية للفئة التي ينتسب إليها السجني.
يسجل يف ٍّ
سجل مضبوط .والحقّ
والحقّ يف أن ّ
يف الفصل بني فئات الرجال والنساء واألحداث،
وبني املحبوسني احتياطياً واملحكومني.
حفظ متاع السجناء
ين ،ل��دى دخ��ول��ه السجن،
ي���ز ّود ك��ل س��ج� ٍ
مبعلومات مكتوب ٍة حول األنظمة املط ّبقة عىل
ٍ
فئته من السجناء ،وحول قواعد االنضباط
يف السجن ،وال��ط��رق امل� ّ
�رخ��ص بها لطلب
املعلومات وتقديم الشكاوى .وحني ال يسمح
نظام السجن للسجني باالحتفاظ مبا يحمل من
نقو ٍد أو أشياء مثين ٍة
ثياب أو غري ذلك من متاعه ،يوضع ذلك
أو ٍ

ني لدى دخوله السجن.
كله يف حر ٍز أم ٍ
الخدمات الطبية ومامرسة التامرين الرياضية
كام يجب أن تتوفر للمعتقل جميع املتطلبات
طعام ذات قيم ٍة
الصحية والطبية ،ووجبات
ٍ
غذائي ٍة كافي ٍة ّ
ني للحفاظ عىل صحته،
لكل سج ٍ
مع الحرص عىل مراعاة الظروف املناخية،
وخصوصاً من حيث حجم الهواء واملساحة
املخصصة للسجناء ،لتمكني ٍّ
كل منهم
الدنيا
ّ
من تلبية احتياجاته الطبيعية بصور ٍة نظيف ٍة
ّ
ني الحقّ يف التامرين
والئقة.
ولكل سج ٍ
الرياضية يف الهواء الطلق ،ساع ًة عىل ّ
األقل
يف ّ
كل يوم.
وال ب ّد من اإلخطار يف حالة وفاة السجني ،أو
بحادث خط ٍري ،أو نقله
مبرض خط ٍري ،أو
ٍ
إصابته ٍ
إىل مؤسس ٍة لعالج األمراض العقلية .وحني
ُينقل السجني إىل السجن ،أو منه ،يجب عدم
تعريضه ألنظار الجمهور إال بأدىن قد ٍر ممكن.
الخارجي
االتصال بالعامل
ّ
ّ
ويجب أن ُتتاح للسجناء مواصلة االطالع

بانتظام عىل مجريات األحداث ذات األهمية،
ٍ
عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو
خاص ٍة تصدرها إدارة السجون،
أية منشور ٍ
ات ّ
أو باالستامع إىل ّ
محطات اإلذاع��ة أو إىل
املحارضات ،أو بأية وسيل ٍة مامثل ٍة تسمح
بها اإلدارة أو تكون خاضع ًة إلرشافها .ويز ّود
ّ
سجن مبكتب ٍة مناسب ٍة ملختلف فئات
كل
ٍ
تضم قدراً وافياً من الكتب الرتفيهية
السجناءّ ،
شجع السجناء عىل
والتثقيفية عىل السواء .و ُي ّ
اإلفادة منها إىل أبعد ح ٍّد ممكن.
التعليم والرتفيه
ُتتخذ إجر ٌ
اءات ملواصلة تعليم جميع السجناء
القادرين عىل االستفادة منه ،مبا يف ذلك
الديني.
التعليم
ّ
العالقات االجتامعية والرعاية بعد السجن
ٌ
خاص ٌة لصيانة وتحسني عالقات
ُتبذل
عناية ّ
السجني بأرسته ،بقدر ما يكون ذلك يف صالح
كال الطرفني .و ُيوضع يف االعتبار ،منذ بداية
ُ
مستقبل السجني بعد إطالق
تنفيذ الحكم،
شجع و ُيساعد عىل أن يواصل،
رساح��ه .و ُي ّ
أو يقيم ،العالقات مع األشخاص أو الهيئات
خارج السجن.
تعج بآالف
يف السجون السورية ،التي ّ
املعتقلني عىل خلفية األزمة ،تنتفي أبسط
حقوق املعتقلني ،كالحقّ يف تبليغ األرسة
ٌ
مجهول،
مبكان املعتقل .ومصري اآلالف منهم
عدا عن التعذيب املمنهج والظروف املوغلة
يف ال إنسانيتها.
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سوريا تمر بأسوأ عام في األمن الغذائي بانخفاض محصول القمح إلى النصف

 الجفاف وتداعيات األزمة تحاصر اإلنتاج الزراعي خزان الحبوب يتجاوز الخطر والمحافظات الغربية األكثر تضرراًنضال م حنان
تحسن
كشف تقرير ملنظمة الغذاء والزراعة لألمم املتحدة عن َّ
توقعات اإلمدادات العاملية من الحبوب هذا العام ،مسجلة
تقديرات بزيادة قدرها  6ماليني عن عام  2013ليصل إىل 5212
مليون طن.
رغم ذلك يتوقع الخرباء أن مير أسوأ عام عىل منطقة رشق األدىن
وتحديداً سوريا ،يف ظل التحذيرات من أزمة جفاف أصابت
هذا البلد نتيجة انحباس األمطار إىل أقل من نصف املعدالت
السنوية ،مهددة ماليني الناس مبواجهة مجاعة وكارثة غذائية
تضاف إىل عوامل أخرى أنهكت املجتمع السوري منذ  3سنوات
من الرصاع الدموي بني النظام واملعارضة.
مشاهد الجفاف تتكرر ....ولكن!
ال يستبعد املراقبون إمكانية تكرار مشاهد الجفاف عام 2009 – 2008
والتي أجربت اآلالف من سكان املنطقة الرشقية والشاملية الرشقية عىل
الهجرة إىل املدن الكربى ،ولكن يف أقىس صورها نتيجة تزامنها هذه املرة
مع تداعيات الحرب األهلية ،والصعوبات التي تواجه املساعي القامئة
للحد من آثار االزمة.
حيث تشري التوقعات الحالية (عدة منظامت دولية) إىل تراجع إنتاج
محصول القمح يف سورية بنسبة  %65عن عام  ،2010وتقدر منظمة
الغذاء العاملي بأنه ال يزيد إنتاج القمح عن  1.6مليون طن هذا املوسم،
مام يعني نقصاً كبرياً وحاداً يف مادة الطحني والخبز التي تعترب القوت
اليومي والغذاء الرئييس ملعظم السوريني.
ماهي أسباب تراجع اإلنتاج الزراعي؟
تصبح مهمة البحث عن لقمة الخبز التي تعترب الوجبة الرئيسية عىل مائدة
الطعام السورية وسط املعارك املحتدمة والحواجز والقذائف والصواريخ
والدمار ،ذات مثن باهظ قد تكلف السوري حياته ،وتكون مشاهد طوابري
السحب خالل الفرتة
املواطنني أمام املخابز أكرث حدية وعذاباً ،إن مل تعوض ّ
القادمة املتبقية من موسم االمطار عطش األرايض ،ويستند الخرباء يف
مخاوفهم من كارثة غذائية إىل ثالثة عوامل:
 -1حصار النظام والجامعات املسلحة للمناطق املعادية لها ،وتداعيات
ذلك عىل نشاط الفالحني ،فأعداد املزارعني القادرين عىل الوصول إىل
حقولهم وجني املحاصيل الزراعية تقدر بنسبة  %45فقط ،إضافة إىل
الهجرة الكثيفة للفالحني من أراضيهم الواقعة يف املناطق الساخنة.
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 -2عدم تلبية املجتمع الدويل الحتياجات الغذائية للسوريني.
 -3غياب مستلزمات االنتاج الزراعي وخاصة النقص الحاصل يف مادة املازوت
واألسمدة وانقطاع التيار الكهربايئ.
 -4واألهم انخفاض نسبة هطول األمطار هذا العام وانعكاسات ذلك عىل
اإلنتاج الزراعي.
األمطار أقل من نصف املعدل
إن املؤرشات اإلحصائية للهطوالت املطرية يف سورية تبني أن «كميات األمطار
املتساقطة يف سوريا منذ أيلول العام املايض هي دون املعدالت الطبيعية وتشكل
أقل من نصف املتوسط السنوي والسيام يف املناطق الغربية والشاملية الغربية
(حامه ،طرطوس ،الالذقية ،إدلب) والتي مل يتجاوز فيها معدل األمطار %40
مقارنة مع املعدل السنوي ،مهددة اإلنتاج الزراعي وخاصة البعيل ،واستنزاف
املياه الجوفية والسطحية إىل أبعد حدود ،ويشري وزير املوارد املائية السوري
إىل أن مخزون امتالء السدود هذا العام مل يتجاوز . %40
معدالت هطول األمطار يف املحافظات السورية منتصف آذار:
المحافظة

معدل
هطول
األمطار

معدل
األمطار العام
الماضي

المعدل
السنوي

نسبة الهطول
إلى المعدل
السنوي

حلب

178

438

364

48%

217

586

512

42%

146

285

512

28%

105

200

259

40%

335

883

827

40%

294

1081

840

35%

155

230

341

45%

دمشق
حماة
درعا
الالذقية
طرطوس
السويداء
الحسكة
سوريا

151

162

289

52%

197

490

493

41%

سوريا تحتاج إىل استرياد كميات تفوق األعوام السابقة
إن تراجع معدالت األمطار أثر بشكل بالغ عىل تراجع مساحة األرايض املزروعة
بالحبوب يف سوريا إىل مستوى النصف العتامد جزء كبري منها عىل األمطار،
وتشري األرقام إىل تقلص املساحة املزروعة بالقمح بنسبة  %60مقارنة مع عام
 ،2010واستمرار انخفاض إنتاج القمح إىل مستويات تنذر بعواقب كارثية عىل
حياة ماليني الناس كام تقول إليزابيث بريز ،املتحدثة باسم برنامج األغذية
العاملي التابع لألمم املتحدة« :هناك قلق بالغ حيال مجريات األمن الغذايئ يف

اقتصــاد وتنمية
من خطر تدهور األمن الغذايئ ،تطمينات ترى يف تضخيم املخاوف مبالغات
غري بريئة عن التأثريات السياسية وال تستند إىل دراسات واقعية لطبيعة
ومسار اإلنتاج الزراعي وتوزعها الجغرايف يف سوريا ،والتي مل تأخذ يف اعتبارها
تجاوز موسم محافظة الحسكة التي تنتج نحو ثلث إنتاج القمح للظروف
الجوية املتعلقة بالجفاف ،وعدم تأثرها بتداعيات الرصاع العسكري مبستويات
مشابهة للمحافظات الغربية.

سوريا ،ألن قرابة ستة ماليني وخمسامئة ألف شخص يف الداخل سيتعرضون
النعدام األمن الغذايئ» ،وستحتاج سوريا السترياد كميات تفوق متطلبات
موسم العام املايض التي تقدر بنحو  5.1ماليني طن من القمح.
من  3.9مليون عام  2011إىل أقل من  / 2 /مليون طن
بعد أن وصل اإلنتاج الزراعي ملحصول القمح يف سورية إىل أكرث من /4/
مليون طن يف السنوات التي سبقت األزمة بدأ املؤرش البياين للمحصول
بالهبوط تدريجياً حتى معدل النصف حسب توقعات املراقبني ملحصول
عام  2014وترتاوح التقديرات بني  / 1.7 /مليون ومليوين طن ،بينام وصل
إنتاج القمح عام  2010إىل نحو  / 3.6/مليون طن ويف عام  2011اىل /3.9/
مليون.
أسعار القمح رهينة للقوى املسيطرة عىل الجغرافيا السورية
بالرغم من الترصيحات الرسمية ملؤسسات النظام التي حددت سعر رشاء
كيلو القمح يف مراكزها بـ  / 45 /لرية سورية ،يتخوف الكثريون من ارتفاع
أسعار الحبوب وخاصة يف السوق السوداء (سوق تجارة القمح خارج نطاق
الحكومة التي حرصت بنفسها رشاء كل املحصول سنوياً) والتي نشطت
خالل سنوات األزمة بسبب فقدان النظام السيطرة عىل مساحات كبرية
من البلد ،ومحاولة القوى املسيطرة يف كل منطقة لتسويق القمح وفق
مصالحها ورؤيتها.
سعر القمح الحكومي خالل األربع سنوات املاضية:
العام

السعر

معدل االرتفاع

2011

21.5

-

2012

22.5

4.5%

2013

36

47.5%

2014

45

20%

التضخيم يف إعالن املخاوف من كارثة غذائية ال يستند عىل الواقع
ويقابل التخوفات السائدة لدى املنظامت الدولية واملراقبني وسكان سوريا

القمح املوجود يف سوريا يكفي لسنتني قادمتني
ويقول رئيس االتحاد العام للفالحني يف سوريا« :إن كميات القمح املوجودة
يف مختلف أنحاء املحافظات تكفي لسنتني قادمتني ومن أهمها محافظة
الحسكة التي تحتوي عىل 1.6مليون طن من القمح» ،وال يختلف معه مدير
اإلنتاج النبايت يف «وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي» عبد املعني قضامين ،الذي
رصح أن« :إجاميل املساحات املزروعة مبحصول القمح بلغ حتى تاريخه 2014
يف جميع املحافظات  1.2مليون هكتار بنسبة تنفيذ . »%72
إنتاج القمح يف سوريا عام :2011
المحافظة

كمية اإلنتاج

النسبة من إجمالي اإلنتاج

الحسكة

1106000
749000
709000
335000
370000
115000
129500
225000
3858000

28%
19%
% 18
9%
% 9.5
3%
% 3.5
6%

حلب
الرقة
دير الزور
حماه
حمص
درعا
إدلب
إجمالي

عىل الجميع التعاون لحامية لقمة عيش جميع السوريني
ويرى الدكتور شباب نارص أستاذ االقتصاد الزراعي يف جامعة حلب أن تأمني
املوسم الزراعي لهذا العام هو مصلحة مشرتكة بني كل األطراف لتجاوز
املخاطر التي تواجه القطاع الزراعي» رغم يقيني من املبالغات املرتبطة
بحجم املخاوف» ،وال سيام بني الدولة التي متتلك القدرات يف إدارة اإلنتاج
والتسويق الزراعي من جهة ،وبني املزارعني من جهة ثانية والقوى األخرى.
ويشري إىل أهمية تجنيب املوسم الزراعي من األعامل العسكرية من خالل
حاميته من مخاطر الحريق ،وتوفري مستلزمات اإلنتاج والحصاد من آليات
للحصاد والنقل واألكياس الفارغة ،وتأمني وضع أمني هادئ يسمح للمزارعني
مبزاولة إنتاجهم من خالل وقف أي عمليات عسكرية غري مربرة ،واللجوء نحو
التسويات عىل غرار ما شهدته أرياف دمشق وبعض املناطق السورية.

35

بورتـــريه

األب باولو دالوليو(بولص)
سومر العبدالله
« أفكر يف هذا البلد املقسم ،املتأمل ،الجريح حتى املوت .أفكر
بالشبان الكرث املسجونني ،باألشخاص املعذبني الكثريين ،بالشبان
املسلحني يف مختلف الخنادق ،الذين يستحقون العيش يف بلد
يعيش بسالم ،متعدد ودميقراطي».
بهذه الكلامت وغريها ودع األب باولو سوريا بعد أن طلب النظام
السوري والكنيسة مغادرتها ،حيث قىض يف سوريا ثالثني عاماً يف
دير مار موىس متنسكاً ،وبعد أن قام برتميمه والذي أصبح محجاً
للمسيحيني وقام أيضاً بتجديد دير آخر باإلضافة إىل بعض الكهوف
نساك يستخدمونها قدمياً كملجأ .إىل جانب
القدمية التي كان ا ُل ّ
تنسكه ،جعل األب باولو من حوار األديان ونرش التسامح فيام بينها بإيقاف القتال وحل األزمة السورية بأرسع وقت ،وتغيري يف هيكلية
شغله الشاغل أيضاً ،وقد قام بنرش كتاب حول ذلك تحت عنوان :الحكم ،حينها ُطلب منه مغادرة البالد وجاء الطلب من النظام
(اإلميان بيسوع ،وحب اإلسالم) .كام شارك مع شيوخ الدين االسالمي السوري والكنيسة عىل السواء بحجة (الخروج عن نطاق مهمته
الكنسية) ،فغادرها مثق ًال باألىس مع وعود منه ألصدقائه وأحبائه
مشاريع تعليمية وبيئية وإقامة مؤمترات يف الالهوت.
بالعودة إىل سوريا .ثم ما لبث أن عاد إليها بعد فرتة وجيزة ،زار فيها
مل يقم األب باولو بالتدخل يف السياسة عىل الرغم من طول املدة املناطق التي انسحب منها النظام ،لقي فيها حفاوة كبرية وأجرى
التي قضاها يف سوريا ،ومل يقم بتقديم الوالء والطاعة للسلطة حوارات ونقاشات مع قيادات يف الكتائب االسالمية ،وجمع كل ما
الحاكمة ،كام فعل بعض رجال الدين من السوريني والعرب للحصول سبق يف كتاب صدر باللغة الفرنسية تحت عنوان (الغضب والنور،
عىل الحظوة والعطايا ،وإمنا زاد من التصاقه بالناس ومشاركتهم راهب يف الثورة السورية).
همومهم والدعوة للمحبة كام علمه إياها رسول املحبة والتسامح.
ً
ولكن مع انطالق املظاهرات يف سوريا والتي تركت أثرها عميقاً فيه قادما من مدينة تل أبيض بعد أن حاول إقامة صلح أو تسوية بني
ويف مواقفه والذي رأى بأن (الشعب السوري مل يعد يريد العيش األطراف املتعاركة فيها والتي فشل بها ،جاء األب باولو إىل مدينة
تحت وطأة ديكتاتورية استبدادية) ،وزاد ثق ًال يف نفسه ما شاهده الرقة بعد خروجها من سيطرة النظام عىل أمل لقاء قادة تنظيامت
من عنف السلطة ومتسكها بالحكم عىل حساب أرواح مئات وآالف ونشطاء يف املدينة ليقيم معهم حوارات ويساهم يف إطالق رساح
السوريني ،ما جعله يطرح رؤية للمصالحة يحقق عربها وفاقاً يريض صحفيني فرنسيني اثنني كانا قد اختطفا سابقاً ،إال أن دولة اإلسالم يف
مطالب كل األطراف ،كان قد أطلق عليها «مبادرة الدميقراطية العراق والشام قامت باختطافه بعد أن قام بطلب لقاء مع البغدادي
وإىل تاريخ الساعة تتضارب األنباء حول مصريه وال توجد معلومات
التوافقية».
إىل جانب مساعيه إليقاف رحى الحرب السورية وعنفها ،اهتم أيضاً مؤكدة حول بقائه حياً أم قتل.
مبا تركته األزمة من مآس إنسانية كالقتل واالختطاف ،حيث سعى
عرب حضوره ومكانته أن يبدأ يف مدينة القصري القريبة من حمص تختلف اآلراء حول األب باولو من مشكك بعمله ونعته بالجاسوس
والذي حرر فيها مختطفني وشارك ثوارها عشاءاً وتربع لهم ببعض إىل من يدعوه بأيقونة الثورة السورية ،ولكن يؤكد كل من قد تعامل
من دمه عله يساعد يف سد حاجة مصاب ،من هنا بدأ صرب النظام معه بأنه شخص ال يتكرر مثله كام وصفه الفيلسوف الفرنيس املعارص
السوري ينفذ وخصوصاً بعد أن وجه رسالة إىل األمم املتحدة يطالبها ريجيس دوبريه بأنه «املسيحي االستثنايئ».
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سيــنما

المنفي في «رحلة إلى كيثيرا»
العجوز
ّ
يوسف شيخو

مت ّثل جزيرة «كيثريا» ،يف امليثولوجيا اإلغريقية،
مسقط رأس آلهة الجامل ،أفروديت .ويصفها
املخرج اليونا ّين ،ثيو أنجيلوبولوس ،بالجزيرة
الحب» .لكن
«مجدها الشعراء ،جزيرة ّ
التي ّ
السيايس ،فإن الرحلة
بالنسبة إىل الشخص
ّ
املتخيلة ال ميكن أن تكون رومانسية .عىل
ّ
األقل هذا ما يخربنا به ثيو ،الذي ينتقل يف
بداية فيلمه «رحلة إىل كيثريا» ،من العمل
يتم
فيلم آخر ّ
السينام ّيئ الذي نشاهده إىل ٍ
مخرج سينام ٌّيئ (الكسندر) ،يبحث
صنعه:
ٌ
املنفي (سبايروس) .يف الفيلم داخل
عن أبيه
ّ
الفيلم ،يلعب املخرج دور ابن الرجل العجوز
(يؤدّي دوره مانوس كاتراكيس).
يلتقي املخرج بأبيه العجوز ،العائد ت ّواً من
منفاه يف روسيا ،إثر صدور عف ٍو عا ٍّم يف أواخر
السبعينيات ،سمح للشيوعيني بالعودة إىل
بالدهم .يعود العجوز ليعيد اكتشاف بالده
بعد  32سن ًة من الغياب ،لكنه يعاين من
صعوبة العثور عىل هويته .بتعبري ثيو ،فإن
سبايروس مي ّثل املايض ،الحرب األهلية .وتالياً،
الفيلم ال يكشف
ف���إن تحقيق

عامل الخيال والسينام فحسب ،بل يصبح
تأم ًال يف الجروح التاريخية التي مل تلتئم منذ
نهاية الحرب األهلية اليونانية ( 1946إىل
 )1949وهنا نجد العجوز يرقص يف املقابر
ويحيي رفاقه امل��وىت .وفكرة الرقص هذه،
عاد ٌة ٌ
قدمية تتّبع يف احتفاالت املوت يف شامل
شخص ما ،يقوم اآلخرون
اليونان .فحني ميوت
ٌ
رضب من انتصار
باالحتفال .يقول ثيو« :إنه ٌ
الحياة عىل املوت ،أو رمبا التسليم بأن وراء
الحزن الذي يبعثه املوت مثة تحققٌ للحرية
واالنعتاق الذي يعنيه املوت.»...
يرى ثيو أن فيلمه يتح ّرر من املايض ،لكن،
يف الوقت نفسه ،يعقد صلحاً معه .إذ أراد
أن يقدّم للجمهور اليونا ّين إمكانية مواجهة
املستقبل بعيداً عن جروح املايض .سبايروس،
الذي تع ّرض للنفي ،مي ّثل جي ًال وموقف هذا
الجيل من الحياة .إنه «ج��ز ٌء من التاريخ
اليونا ّين ،الجيل الذي كان لديه ٌ
عظيم
أمل
ٌ
ٌ
وإميان عميقٌ بقدرته عىل تغيري األوضاع يف
بلده ..الجيل الذي يزول معه» .وحني ينزل
العجوز من السفينة ،وهو عائدٌ  ،نرى قدميه،
«ذلك ألنه ،يف ذلك الحني ،ليس أكرث من ّ
ظل».
ويعترب املخرج عودته ،عىل منت سفين ٍة بيضاء،
ملاض مكبوح .وهنا يقول ثيو إن
عود ًة رمزي ًة ٍ
«امل ّربر الوحيد الذي يجعل املايض يعود هو
ليك ميوت».
استغرق تصوير العمل أكرث من الوقت املق ّرر.
وأحد أهم أسباب ذلك هو أن كاتراكيس
( ،)1908-1984الذي أدّى دور
سبايروس ،اعتلت صحته ،وكان
عليهم أن ينتظروا حتى
يتامثل للشفاء (ك��ان
م��ص��اب�اً برسطان
الرئة) .وتويف

كاتراكيس فور االنتهاء من تصوير العمل،
بعد  85فيل ًام من العام  .1929وكان «رحلة
إىل كيثريا» فيلمه األخري .وهنا يعلق ثيو بأنه
«متاماً مثل الشخصية التي يؤدّيها ،هو أحد
الناجني بعد الثورة .فقد ُحكم عليه بالسجن
ُ
شعرت ،بطريق ٍة أو
ألسباب سياسية .وقد
ٍ
بأخرى ،أنه كان يبحث عن املكان املناسب
ليموت .والفيلم ه ّيأ له املكان» .والغريب
أن املمثل الذي أدى دور الخصم واملنافس
له تويف يف الوقت نفسه تقريباً .ويف الحياة
الواقعية ،كان هذا املمثل منتسباً إىل الحزب
السيايس املضاد.
ّ
ولد ثيو أنجيلوبولوس يف أثينا ،عام .1935
ير ع��ام  .2012يع ّد من
وت��ويف بحادث س� ٍ
أكرث املخرجني اليونانيني تأثرياً .ويذهب
نقادٌ إىل القول إن سينامه ،ط��وال ثلث
ق��رنٍ تقريباً ،كانت تكاد أن متثل وحدها
«ت��اري��خ ال��ي��ون��ان وتش ّعب تضاريسه…
نشيده ومأساته… انكساره واملقاومة».
حاز ثيو «السعفة الذهبية» يف مهرجان
ّ
«ك��ان» السيناميئ عام  .1998والواقع أن
ناتج عن تناولها
عدم «جامهريية» أفالمه ٌ
موضوعات فلسفي ًة عميقة ،وابتعادها عن
ٍ
املؤثرات والتقنيات والنجوم.
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مشاريع ومبادرات

المنظمة السورية للطوارئ ()SETF

منظمة روناك ()RONAK

املنظمة السورية للطوارئ ( )SETFهي منظمة سورية أمريكية
غري ربحيةُ ،أنشئت لدعم السوريني املطالبني بالحرية والكرامة
والدميقراطية من خالل تزويدهم باملهارات والخربات يف العديد من
املجاالت بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
تعمل املنظمة السورية للطوارئ عىل تعزيز القدرات املحلية
والحوكمة املدنية ومتثيل املرأة يف املناطق التي انسحب منها النظام
وتخضع لسيطرة املعارضة ،كام أنها تدعم الجهود اإلنسانية ملساعدة
ضحايا الرصاع.
تعمل املنظمة السورية للطوارئ ( )SETFحالياً يف تركيا (منذ العام
 )2012وقد قدمت تدريبات ومعدات للسوريني مبا يقارب  3مليون
دوالر عن طريق رشكائها الدوليني.

منظمة ( )RONAKالسورية هي مرشوع متكامل يطرح رؤية جديدة
تأخذ يف اعتبارها التحوالت التي تجرى يف العامل ،وتضع صورة واضحة
للمستقبل من خالل التفاعلية والتكاملية اإليجابية التي تؤدي إىل
تقدم املجتمعات وتطورها السليم الذي تعطل نتيجة لسيادة مفاهيم
تقليدية شمولية استبدادية ،وتعمل عىل تأسيس نظام سيايس اجتامعي
ثقايف جديد يقوم عىل مفاهيم الحرية والدميقراطية والتعددية
والثقافة املنفتحة ،وتنترص لقيم العدل واملساواة ،وتحاول معالجة
أزمات وقضايا اإلنسان السوري عامة والكردي خاصة بجرأة واقتدار.
تؤسس (روناك) لنسق إنساين يستوعب املتغريات املرحلية ،والرؤيا
الخالقة لحل القضايا املتفاقمة واملستعصية ،وفق منهجية معرفية
ومنطقية ،تفاعلية مستقلة ،مؤسساتية .منظمة روناك غري مختزلة
يف إيديولوجيا منغلقة ،تستنهض املجتمع وفق اسرتاتيجية منضبطة،
تراهن عىل الدور النوعي ملنظامت املجتمع املدين ،وتعرب عن مامرسة
سياسية ثقافية لحالة جامهريية دميقراطية متآلفة ال مركزية ،تسعى
إىل تحقيق الوعي التاريخي واالجتامعي يف صورة منتج حضاري يفكك
البنى التقليدية املستهلكة واملتخلفة.
والتوجه نحو البناء الجديد،
وتقدّم ح ًال للخروج من املعضالت القامئة
ّ
وترى هذه الرؤية أنه ال بد من تضافر الجهود للنهوض باملجتمع
واالرتقاء به ،وتفجري طاقات اإلبداع والتفكري الخالق لدى أبنائه ،لذلك
فهي ترفض العمل القائم عىل االستحواذ أو االستئصال أو اإلقصاء،
وتؤمن باالبتعاد عن املواجهة أو الرصاع أو التصادم مع أي من التيارات
واألحزاب واملؤسسات ذات التوجه الوطني الدميقراطي.

متلك املنظمة السورية للطوارئ شبكة واسعة من العالقات والتواصالت
يف املحافظات السورية ،ولها عالقات مع معظم منظامت املجتمع
املدين السورية يف الخارج ومع االئتالف السوري املعارض ووحدة
تنسيق الدعم ،باإلضافة إىل حكومة اإلدارة املحلية.
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منظمـات

منظمة (أنقذوا األطفال)

الجمعية الطبية األمريكية السورية

منظمة( )Save the Childrenتعمل عىل مساعدة األطفال وحاميتهم
يف  120دولة حول العامل ،مبا فيها الواليات املتحدة األمريكية منذ عام
.1930
تحاول املنظمة أن تعطي كل طفل ما يستحقه من :بداية حياة
صحية ،فرص تعلم ،وحامية أثناء الكوارث .وهي تعمل مع الحكومات
واملنظامت العاملية والرشكاء املحليني من أجل تحقيق سالم مستدام
وتحسني السياسات والخدمات التي تحمي األطفال سواء يف ظل
الكوارث الطبيعية أو الرصاعات.
من الخدمات التي تقدمها املنظمة :خلق مساحة حرة للطفل يف
حاالت الطوارئ ،محاولة مل شمل األطفال املبعدين عن عائالتهم يف
النزاعات والحروب ،نرش الوعي ضد اإلتجار باألطفال ،الحامية من
أمراض نقص املناعة والكبد ،اإلغاثة يف الكوارث ،املنارصة من أجل
حامية محلية أكرث فعالية لألطفال وتحسني أوضاعهم.

منظمة غري ربحية ،غري سياسية ،تأسست عام  1998مقرها الواليات
املتحدة األمريكية.
تهدف املنظمة إىل مجموعة من األنشطة املهنية واإلنسانية والطبية
والتعليمية والثقافية.
قامت املنظمة بتوسيع قدراتها بشكل كبري لتلبية االحتياجات املتزايدة
وتحديات األزمة الطبية الحالية يف سوريا ،حيث كانت املنظمة ناجحة
يف معالجة العديد من التحديات كونها كانت السباقة يف داخل وخارج
سوريا ابتدا ًء من إقامة مستشفيات ميدانية داخل سوريا لتلبية
احتياجات السوريني.
ً
لدى املنظمة ثالثة فروع يف كل من األردن وتركيا وحديثا الفرع الجديد
يف لبنان.
حيث تقوم املنظمة بدورات تأهيلية تدريبية لألطباء من الداخل
السوري مبعدل  4دورات سنوياً ،وتهدف لدعم املجال الطبي بجميع
فروعه ،وتحرص عىل تطوير إمكانياتهم الطبية ليكونوا قادرين عىل
تحمل ضغط العمل ورسعة االستجابة يف الحاالت الحرجة ،لتزداد
بالتايل قدرتهم عىل إنقاذ املزيد من األرواح.
كانت الجمعية سباقة يف تزويد املشايف امليدانية بأجهزة تتامىش مع
الحاجة يف الظروف القاسية التي يعيشها الداخل السوري كجهاز
اإليكو املحمول وجهاز تحليل غازات الدم املحمول.
أيضاً تقوم الجمعية بتطوير العمل الطبي عن بعد بإنشاء مراكز عناية
مشددة يتم اإلرشاف عليها من األطباء يف الخارج عرب اإلنرتنت مام
يعطي فرصة كبرية لتطوير العمل وتحسني إمكانيات الكوادر ،وتسعى
لتوسيع هذه الخطوة لتشمل قسم األشعة والجراحة واإلسعاف.
و لتلبية الحاجات الطبية قامت جمعية سامز بإنشاء  3عيادات
متنقلة لتغطية أكرب عدد من املناطق النائية الغري قادرة عىل الوصول
ألي نقطة طبية.

وأهم القيم التي تعمل بها املنظمة هي مشاركة األطفال نفسهم
وقيادتهم للنشاطات ،ولهذا فهي تدعم هذه القيمة عن طريق دعم
نوادي األطفال وغريها من املبادرات بقيادتهم والتي تعلمهم كيف
يحموا أنفسهم يف مجتمعهم ويكونوا جزءاً من تطوره.
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واللبناني في لبنان؟
السوري
دليلك ..كيف تم ّيز بين
ّ
ّ
مالذ الزعبي

يعيش لبنان هذه األيام أزهى أيامه السياح ّية .فمع بداية موسم
الصيف ،تح ّول البلد الواقع رشق املتوسط ،لكن غري املنتمي إىل الرشق
األوسط ،إىل قبل ٍة للس ّياح القادمني من ّ
حدب وصوب :من الخليج
كل ٍ
الفاريس وأسرتاليا وكندا وروج آفا وفرنسا والواليات
العر ّيب والخليج
ّ
املتحدة وأمريكا وفنزويال وكوبا وداعش وبلجيكا ونيجرييا وسنغافورة
وكوريا الشاملية والضاحية الجنوبية وغريها .لكن جميع السياح،
ومعظمهم يزور لبنان للمرة الثانية أو الثالثة عىل ّ
األقل ،تفاجأ هذا
ات طارئ ٍة عىل الدميوغرافيا اللبنانية ،إذ ارتفع عدد سكان
العام بتغيرّ ٍ
عام واح ٍد فقط .والغريب أن هؤالء الخمسني
البلد بنسبة  %50خالل ٍ
باملية هم جميعاً من بل ٍد مجاو ٍر للبنان يدعى سوريا .ويصعب يف بعض
األحيان متييز مالمح السوريّ عن اللبنا ّين ،بينام يسهل يف أحيانٍ أخرى،
وهو ما س ّبب الكثري من حاالت الخلط وعدم الفهم لدى هؤالء السياح.
وكمواطن سوريٍّ ال حقوق يل ،تط ّوعت هنا بإنشاء هذا الدليل املؤلف
ٍ
من أربع نقاط ،والذي يستهدف مساعدة السياح األجانب عىل التمييز
كنوع من ر ّد الجميل للمضيف اللبناين:
بني السوريني واللبنانينيٍ ،
ً
 عزيزي السائح ،عندما تصادف إنسانا مييش يف لبنان ،انظر مبارشة إىلأسفله ،أقصد إىل قدميه ،وابحث تحتهام عن جذوره ،فإذا وجدت له
جذوراً فينيقي ًة (أو فينيئية) فهو لبنا ٌّين ال محالة .أما إن كانت جذوره
تعود إىل البدو واألعراب والقبائل املتصارعة ،فهو سوريٌّ بامتياز ،أو عىل
ٌ
ّ
محاولة للقضاء عىل
األقل غري لبناين/ة (التاء املربوطة يف الكلمة األخرية
البطريركية اللغوية).
 ال تعتقد ،عزيزي السائح ،أن سؤالك املبارش عن هوية الشخص املقابلّ
سيحل املشكلة ،فأنت ستصادف أجوب ًة متعددة؛ إن كان الشخص
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املقابل لك سورياً عربياً ،وسألته« :من وين يا معلم»؟ ،فجوابه سيكون
وجهت السؤال إىل سوريٍّ كرديّ  ،فالجواب هو
«أنا عريب سوري» .وإذا ّ
األرمني فسيجيبك «أنا عربية سورية .إنتي
«أنا عريب سوري» .أما السوريّ
ّ
وجهت سؤالك إىل لبنا ٍّين فسري ّد عليك« :أنا شيعي» ،وإىل
من وين؟» .وإن ّ
لبنا ٍّين آخر« :أنا سني» ،وثالث« :أنا ماروين» ،ورابع« :أنا درزي» ،وخامس:
«أنا أرثوذكيس» ،وإىل ما هنالكٌّ ،
كل بحسب أقليته أو أكرثيته .وقد يكون
من الصعب أحياناً أن تعرث عىل أيٍّ من أفراد األقلية اللبنانية.
 وسيلة التنقل قد تكون دليلك ،عزيزي السائح ،للتمييز بني السوريّواللبنا ّين .يركب اللبنانيون عاد ًة :السيارات ،الدراجات النارية ،البوسطة،
ويعتمدون عىل الطائرات لالنتقال إىل الدول األخرى .بينام يعتمد
السوريون عىل الجمل كوسيل ٍة وحيد ٍة للتنقل ،وخاص ًة يف خط سري
«عرسال -الداون تاون» .عل ًام أن السوريني ه ّربوا الجامل من بلدة دوما
يف الغوطة الرشقية املحارصة ،مروراً بنقطة عبور املصنع ،وصوالً إىل لبنان.
 املهنة ،أو العمل ،هي أبرز املفاتيح ،عزيزي السائح ،للتمييز بني السوريّواللبناين؛ ،فالسوريّ املقيم يف لبنان يعمل يف املهن التالية :تاجر ،طبيب،
عامل ،ناشط ،مهندس ،رجل أعامل ،الثورة السورية ضد بشار األسد،
الجئ ،عبد الله الدردري ،صحا ّيف ،متس ّول ،عنرص أمن ،ومهن أخرى (تجدر
مالحظة أن عدداً ال يستهان به من السوريني قد يجمع بني مهنتني :كأن
أمن يف الوقت نفسه ،أو الجئاً وعنرص أمن ،أو
يكون صحافياً وعنرص ٍ
طبيباً وعنرص أمن) .وفيام يستحيل أن تجد لبنانياً عام ًال ،فإن مهناً أخرى
هي الدارجة بني اللبنانيني :لو ماغشان ،لو دوكتوغ ،إنجينيغ ،بزنس مان،
ات موسمي ٍة خارج لبنان) ،رحباين،
بودي غارد مراقد (حرصياً .ويعمل لفرت ٍ
جورناليست ،محلل للوضع السوريّ الراهن وانعكاساته عىل لبنان.
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