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3 2016 آذار افتتاحية العدد

ثورة السوريني مستمرة 
ضد النظام وضد »الثورات املضادة«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد
عــاد الســوريون إىل أجــواء الســنة األوىل للثــورة، حــن كانــوا يخرجــون 

ــق  ــد أن انطل ــام، بع ــقاط النظ ــة بإس ــر للمطالب ــوارع للتظاه إىل الش

النقــاط، يف مناطــق  الجمعــة مــن عــرات  يــوم  الســورين  آالف 

ســيطرة املعارضــة الســورية يف محافظــات حلــب وإدلــب وحــاة 

وحمــص ودرعــا وريــف دمشــق، إىل الشــوارع، للتظاهــر تحــت شــعار 

ــة  ــك بعــد أســبوع فقــط مــن انطــاق الهدن ــورة مســتمرة«، وذل »الث

التــي فرضتهــا اإلرادة األمريكيــة الروســية عــى األرض الســورية قبــل 

نهايــة شــهر شــباط، والتــي ضمنــت إىل حــد مــا امتنــاع طــران النظــام 

ــن.  ــات املتظاهري ــن اســتهداف تجمع ــيا ع الســوري وروس

ــددوا  ــورية األوىل وج ــورة الس ــات الث ــاء هتاف ــرون إحي ــاد املتظاه أع

مطالبهــم برحيــل النظــام الســوري، لرســخوا معادلــة مــن نــوع 

صعــب عــى النظــام الســوري وحلفائــه، مفادهــا أن آلــة القتــل 

ــدي  ــه مل تج ــض علي ــعب املنتف ــام بالش ــّغلها النظ ــي ش ــر الت والتهج

أي نفــع يف إســكات هــذا الشــعب وثنيــه عــن مطلبــه الجوهــري 

بإســقاط النظــام الســوري.

ــية  ــالة سياس ــة، رس ــرات الجمع ــت تظاه ــة، أوصل ــذه الزاوي ــن ه م

ــأن االســتقرار يف ســوريا ال  ــد ب ــة، تفي ــة مــن األهمي عــى درجــة عالي

ــوري  ــعب الس ــك أن الش ــوداً، ذل ــد موج ــادام األس ــود م ــن أن يع ميك

ــو  ــايل فه ــودة، وبالت ــب الع ــرق مراك ــه وأح ــى اقتاع ــزم ع ــد الع عق

ــنها  ــي يش ــرب الت ــد الح ــال أم ــا ط ــة مه ــت الطاع ــود إىل بي ــن يع ل

ــه. ــام علي النظ

ــات املشــاريع  ــت راي ــورة وحدهــا، وغاب ــات الث ــع املتظاهــرون راي رف

ــات خــال ســنوات  ــوال واالمكان ــي ُضخــت األم ــرة للحــدود، الت العاب

ــاً مــع أول امتحــان حقيقــي  ــا ســقطت ســقوطاً مدوي ــا، لكنه لرتويجه

ودعــوه  وحــده،  الحــر  للجيــش  املتظاهــرون  هتــف  لشــعبيتها، 

للتوحــد، ومل يهتــف أحــد منهــم للفصائــل املنشــقة عنــه، وحــر 

ــس  ــم لي ــى أن رشعيته ــدوا ع ــرات، وأك ــر املظاه ــش الح ــادة الجي ق

ــب  ــام وطال ــض النظ ــذي رف ــر ال ــعب الثائ ــدر إال إرادة الش ــا مص له

املنشــقن  مــن  هنــا  الثــورة  مســلحي  مهمــة  فكانــت  بإســقاطه، 

ــي  ــر الت ــل والتهج ــة القت ــن آل ــعب م ــذا الش ــة ه ــن حاي واملتطوع

ــاس  ــاة الن ــل يف حي ــت التدخ ــده، وليس ــاؤه ض ــام وحلف ــغلها النظ ش

أو  باإلرهــاب  السياســية  أو  الثقافيــة  توجهاتهــم  تغيــر  ومحاولــة 

الرتهيــب أو حتــى الرتغيــب.

يقــف الســوريون اليــوم عــى أعتــاب الســنة السادســة لثورتهــم 

املســتمرة، وهــم يقاتلــون عدوهــم األول املتمثــل بنظــام األســد، 

الطائفيــة  الشــيعية  واملليشــيات  والــروس،  اإليرانيــن  وحلفائــه 

العراقيــة واللبنانيــة، ويقاتلــون معهــم ثورتــن مضادتــن دعمهــا 

نظــام األســد ومــن وراءه للقضــاء عــى ثــورة الســورين، الثــورة 

املضــادة األوىل كانــت ثــورة التطــرف واإلرهــاب التــي قادهــا تنظيــم 

داعــش وســار يف ركبهــا كثــرون، ليحاربــوا الثــوار ويربوهــم يف 

ــة،  ــادة الثاني ــورة املض ــا الث ــام، أم ــع النظ ــم م ــاء معركته ــر أثن الظه

مــن  والتملــص  االنعــزال  وخيــار  الثالــث  التيــار  ثــورة  فكانــت 

ــا  ــي قاده ــة الت ــيم واإلدارة الذاتي ــوات التقس ــورة ودع ــات الث التزام

القــوات  لــه  الكــردي، والــذي تتبــع  حــزب االتحــاد الدميقراطــي 

املســاة بقــوات حايــة الشــعب، التــي قاتلــت تحــت شــعار محاربــة 

ــن  ــكان م ــرت الس ــا، وهج ــب وريفه ــوار يف حل ــل الث ــاب فصائ اإلره

ريــف حلــب الشــايل، بعــد أن احتلــت باالســتفادة مــن الغطــاء 

الجــوي الــرويس مدينــة تــل رفعــت والبلــدات والقــرى املحيطــة بهــا.

ينتظــر الســوريون الثائــرون اليــوم الذكــرى الخامســة النطــاق ثورتهــم 

ــات،  ــا للمفاوض ــة العلي ــو الهيئ ــيايس ه ــان س ــرة كي ــم ألول م ولديه

ــة  ــى برعي ــة، ويحظ ــل الدولي ــم يف املحاف ــمهم وميثله ــدث باس يتح

ــد  ــورية بع ــة الس ــات املعارض ــن كيان ــد م ــا أح ــبقه إليه ــل مل يس متثي

ــم السياســية  ــن الســورين بكياناته ــف واســع م ــم طي أن حظــي بدع

ــلحة. ــم املس وفصائله

ومــع اقــرتاب انتهــاء أمــد الهدنــة املؤقتــة، التــي لجمــت شــال الــدم 

إىل حــد مــا، بالرغــم مــن اســتمرار خروقــات النظــام وحلفائــه الــروس 

لهــا، تتصاعــد احتــاالت متديدهــا وترســيخها ألمــد أطــول لفســح 

النظــام وممثــي  املجــال إلطــاق مفاوضــات جديــة بــن ممثــي 

ــادئ  ــبء التمســك مبب ــيقع ع ــا س ــا للمفاوضــات، وحينه ــة العلي الهيئ

ــه املشــاركن  ــوز حكم ــض مشــاركة األســد ورم ــن خــال رف ــورة م الث

جميعــاً يف ارتــكاب جرائــم الحــرب ضــد الســورين يف أي مرحلــة 

ــا. ــة لفرضه ــعى اإلرادة الدولي ــد تس ــة ق انتقالي

ويف نفــس الوقــت ســيكون عــى عاتــق فصائــل الثــورة املســلحة 

ــة  ــارت الهدن ــال انه ــة يف ح ــال التالي ــة القت ــتعداد لجول ــة االس مهم

وهــي جولــة لــن تكــون أقــل رضاوة مــن الجولــة التــي خــرت فيهــا 

فصائــل الثــوار الســيطرة عــى مناطــق اســرتاتيجية بريــف حلــب، 

وســيكون عــى عاتقهــا أيضــاً يف حــال اســتمرار الهدنــة، وانطــاق 

جولــة جديــدة مــن املفاوضــات، االســتمرار يف تقديــم الغطــاء الســيايس 

املــدروس للهيئــة العليــا للمفاوضــات التــي أثبتــت حتــى اآلن كفــاءة 

ــوري. ــام الس ــي النظ ــة ممث ــية يف مواجه ــاورة السياس ــة يف املن عالي
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»السياحة اجلهادية« تغزو سوريا 

حلب - زاهر سواس
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســوري املحــرر، وعــى خــاف  الشــال  يف 

يف  أو  الجنــوب  يف  ســواء  املناطــق،  باقــي 

خــارج  املقيــم  يتخيــل  أن  الميكــن  الوســط؛ 

ســوريا طبيعــة الحيــاة والوضــع االجتاعــي 

وحجــم التجــارة القامئــة هنــاك، تــكاد األســواق 

ابتــداء مــن  ال ينقصهــا يشء عــى اإلطــاق، 

ــة والســيارات، مــروراً باألجهــزة  املعــدات الثقيل

الكهربائيــة وااللكرتونيــة واملابــس عــى اختاف 

والفواكــه  بالخضــار  انتهــاًء  وليــس  أنواعهــا، 

ــا  ــات، بعضه ــات الحلوي ــة واملعلب ــواع األغذي وأن

مصّنــع يف ســوريا، ســواء يف مناطــق النظــام أو يف 

مناطــق املعارضــة، وبعضهــا مســتورد مــن تركيــا 

ومــن الســعودية واإلمــارات، وحتــى مــن إيــران 

كاملكــرات، بــل ومــن كل أســواق العــامل!

إذا  بإلحــاح:  نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 

كانــت مناطــق املعارضــة تغــي بالحــرب واملوت 

اليومــي دون هــوادة، وإذا كانــت املنظــات 

ــز  ــة تعج ــة واإلقليمي ــة العاملي ــات اإلغاثي والهيئ

ــق  ــذه املناط ــيات له ــر األساس ــن توف ــاً ع أحيان

ــذاء  ــن الغ ــاة م ــات الحي ــط متطلب ــن أبس وتأم

هــذه  يســتطيع رشاء  الــذي  فمــن  والــدواء؛ 

املنتجــات ؟!

ــدراً  ــؤال تســتدعي ق واإلجابــة عــن هــذا الس

كبــراً جــداً مــن الجــرأة واملصداقيــة يف الطــرح، 

ــق. ــذا التحقي ــه يف ه ــنحاول عمل ــا س ــو م وه

تنوع طبقي مييز املناطق املحررة
ينقســم مجتمــع ســكان املناطــق املحــررة طبقيــاً 

-كأي مجتمــع آخــر- إىل ثاثــة أقســام رئيســية: 

متوســطة،  طبقــة  وأبنــاء  معدمــن،  فقــراء 

ــاء. وأغني

ــن  ــاً م ــه جميع ــذي نعرف املجتمــع األول هــو ال

ــز وســائل اإلعــام والصحافــة، وهــو  خــال تركي

ــة،  ــه منظــات اإلغاث ــذي تســلط الضــوء علي ال

ــدر  ــم أي مص ــون له ــد ال يك ــن ق ــاؤه مم وأبن

وال  واملعونــات،  املســاعدات  ســوى  دخــل 

يتجــاوز دخلهــم يف أحســن األحــوال 15000 لــرة 

ســورية، أي أقــل مــن 50 دوالراً يف الشــهر، وهــذا 

حــن يكــون معيــل األرسة مفقــوداً أو عاجــزاً أو 

ــدة، أو  ــة زهي ــرة يومي ــل بأج ــارصاً يعم ــداً ق ول

تكــون املــرأة هــي املعيــل فتعمــل يف الخياطــة 

ــابه. ــا ش ــف أو م أو يف التنظي

املجتمــع الثــاين خليــط مــن موظفــي املؤسســات 

الخدميــة ومنظــات املجتمــع املدين، واملدرســن 

والحرفيــن والتجــار املحليــن، إضافــة إىل أفــراد 

ــم  ــاوز دخله ــن ال يتج ــلحة، الذي ــل املس الفصائ

ــادل  ــا يع ــورية أو م ــرة س ــف ل ــهري 40 أل الش

ــيات  ــي ألساس ــد يكف ــغ ق 100 دوالر، وهــو مبل

ــد  ــف الســكن، وق املعيشــة إذا اســتثنينا مصاري

يصــل إىل نحــو 200 دوالر شــهريا، وهــو الدخــل 

النــاس  املتوســط املتعــارف عليــه هنــا بــن 

ــأرسة الصغــرة الواحــدة. ل

القــادة  مجتمــع  هــو  الثالــث  املجتمــع 

والتجــار  املجموعــات  وأمــراء  العســكرين 

واألطبــاء  واملعامــل  املحــات  وأصحــاب 

ــن ومــدراء منظــات املجتمــع املــدين  واإلعامي

ــة، وهــؤالء ال يقــل دخلهــم  واملؤسســات الخري

ــد يصــل  ــم ق ــن 500 دوالر، وبعضه الشــهري ع

دخلــه إىل 2000 دوالر أو أكــر، ولكــن الحــد 

اإلقبال عىل مطاعم الوجبات الجاهزة يف املناطق املحررة يكاد يكون مقترصا عىل السياح املجاهدين  )الغربال - زاهر سواس(
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ــازة بغــض النظــر عــن  األدىن كاف ملعيشــة ممت

والحــرب. القصــف  ظــروف 

عــدم  إىل رضورة  اإلشــارة  مــن  بــد  ال  وهنــا 

ــن هــذه املجتمعــات يف ســوريا مــع  ــة ب املقارن

مثياتهــا يف البلــدان اآلمنــة املحيطــة، فمــن يتــم 

اعتبــاره مــن أبنــاء الطبقــة املتوســطة يف ســوريا 

قــد يكــون تحــت خــط الفقــر يف أي دولــة 

ــرى. أخ

ضيوف بقوة السالح
وعــدا عمــن ســبق؛ فــإن ســوريا اســتضافت عــى 

ــرب، ال  ــال الح ــدة خ ــات جدي ــا مجتمع أرضه

ــزأة  ــم ذكرهــا إال مــن خــال قصاصــات مجت يت

ــة استكشــاف  عــن بعــض أفرادهــا، دون محاول

الصــورة الكاملــة عــن وضعهــا، أو فهــم طبيعــة 

ســنوات  أربــع  مــن  أكــر  خــال  وجودهــا 

مــن الحــرب، وهــي مجتمعــات »الجهاديــن 

ــا،  ــايص الدني ــن كل أق ــن م ــن« القادم املهاجري

عــى اختــاف منابتهــم وأعراقهــم وألوانهــم 

ــاالً،  ــاًء وأطف ــاالً ونس ــم، رج ــم ولغاته وثقافاته

ايديولوجــي  الذيــن يتوحــدون عــى هــدف 

واضــح، وهــو »الجهــاد يف ســبيل اللــه« حســب 

لصفــوف  انضــم  بعضهــم  نظرهــم،  وجهــة 

ــار  داعــش ولحــق مبناطــق ســيطرتها عــى اعتب

ــرب«،  ــا عداهــا »دار ح ــام« وم أنهــا »دار إس

وبعضهــم بقــي يف املناطــق املحــررة إمــا لعــدم 

ــه  ــدم قدرت ــا لع ــش، وإم ــروع داع ــه مب قناعت

ــاً  ــرداً، مكتفي ــرة« منف ــرار »الهج ــاذ ق ــى اتخ ع

ــه عــى  ــذي ينتمــي إلي ــاع قــرار الفصيــل ال باتب

ــة«. ــرار »الجاع ــه ق ــار أن اعتب

ليســت هنــاك إحصائيــة دقيقــة عــن عــدد 

ــوريا  ــوا إىل س ــن قدم ــن الذي ــن املهاجري املقاتل

خــال الســنوات األربــع الســابقة، بعــض الــدول 

ــبه  ــتخباراتية ش ــة اس ــا إحصائي ــة لديه األوروبي

دقيقــة عــن أعــداد رعاياهــا يف ســوريا، والذيــن 

ــادًة  ــات ع ــا املئ ــرات ورمب ــم الع ــغ عدده يبل

مــن كل دولــة، ولكــن ليســت هنــاك أيــة أرقــام 

عــن القادمــن مــن دول وســط آســيا ومــن دول 

االتحــاد الســوفيتي الســابق ومــن دول الخليــج 

ــن دول  ــل وم ــريب، ب ــرب الع ــريب ودول املغ الع

ــن  ــم م ــك، ث ــة كذل ــا الوســطى والجنوبي افريقي

ــادر  ــض املص ــت بع ــامل، وإن كان ــاء الع كل أنح

ــة ترجــح عددهــم اإلجــايل يف املناطــق  الغربي

باســتثناء  مقاتــل  ألــف   15 بنحــو  املحــررة 

عائاتهــم، ومبــا نســبته 20% تقريبــاً مــن مجمــل 

أعــداد املقاتلــن مــن كافــة الفصائــل املوجــودة 

عــى األرض. هــؤالء عــدا عمــن هــم موجــودون 

يف مناطــق داعــش، إذ يصعــب التكهــن عــن 

ــاط البحــث. ــس هــذا من أعدادهــم، ولي

كيف بدأت السياحة الجهادية؟
أول ظهــور لهــذه التســمية يف العــر الحديــث 

كان عــر برقيــات دبلوماســية أمريكيــة رسبتهــا 

ويكيليكــس عــام 2010 م، نقلــت تقاريــر لدوائر 

املخابــرات األمريكيــة عــن زيــادة املخــاوف مــن 

ــه  ــق علي ــذي أطل ــفر ال ــن الس ــوع م ــذا الن ه

باالنكليزيــة تحديــداً اســم Jihadi tourism أي 

»ســياحة الجهــاد«، وتــم تعريفــه عــى أنــه ســفر 

املواطنــن األمريكيــن إىل أقطــار أجنبيــة بغــرض 

التدريــب أو املشــاركة يف أعــال القتــال بشــكل 

غــر قانــوين.

وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن ظهــور املصطلــح 

متأخــر جــداً نســبة إىل فــرتة وجــوده، إذ إن 

مجــرد  وليــس  كمجموعــات  الســفر  عمليــة 

ــود  ــوين يف العق ــال غــر القان ــراد بهــدف القت أف

ــا  ــاء حربه ــتان يف أثن ــدأت يف أفغانس ــرة؛ ب األخ

ــات القــرن  ــال الســوفييتي يف مثانيني ضــد االحت

ــا بعــد  ــم في ــق عليه ــن أطل ــن، عــر م العري

تســمية »األفغــان العــرب« بقيــادة الشــيخ عبــد 

اللــه عــزام الــذي اعتــر فيــا بعــد األب الروحــي 

لجاعــة تنظيــم القاعــدة، وإن كان تأســيس 

ــه،  ــن مقتل ــنوات م ــد س ــاء بع ــد ج ــم ق التنظي

ثــم انتقلــت العمليــة إىل البوســنة والهرســك 

والشيشــان وأصبحــت أكــر تنظيــاً وتبلــوراً، 

ــرى  ــدة دول أخ ــراق وع ــال والع ــم إىل الصوم ث

ــوريا. ــوالً إىل س وص

حاولــت  التحقيــق  لهــذا  إجــرايئ  أثنــاء  ويف 

كثــراً التقــرب مــن بعــض األشــخاص ألســمع 

قصصهــم الخاصــة وتجاربهــم وآراءهــم، ولكنــي 

كنــت أواجــه عقبتــن أساســيتن: األوىل هــي 

أن إجراءاتهــم األمنيــة الخاصــة متنعهــم مــن 

الحديــث يف الخصوصيــات إىل غــر املقربــن 

منهــم، إىل درجــة أنــك مــن شــبه املســتحيل 

أن تعــرف االســم الحقيقــي ألحدهــم، ألنهــم 

واأللقــاب،  بالكنــى  التنــادي  عــى  اعتــادوا 

وضمــن  وإخوانهــم  أبنائهــم  بــن  حتــى 

فصائلهــم، خوفــاً مــن وجــود جواســيس ألجهــزة 

اســتخباراتية حتــى ضمــن مجتمعاتهــم، لدرجــة 

أنــك قــد تســأل أحدهــم عرضــاً: هــل حصلــت 

ــن  ــا؟ أو م ــية يف تخصــص م ــهادة دراس ــى ش ع

أي بلــد أنــت بالتحديــد؟ فيجيبــك عــى الفــور: 

يف  الدارجــة  املفــردة  وهــذه   .. »أمنيّــات« 

املناطــق املحــررة حتــى بــن كثــر مــن الســورين 

كفيلــة بــأن تبنــي مبــارشة حائطــاً بينــك وبينــه 

ــوار. ــتمرار الح ــن اس ــك م متنع

مــع  اللغــة  اختــاف  الثانيــة هــي  والعقبــة 

ــة  ــة، وهــي عقب ــن بالعربي ــر املتحدث ــك غ أولئ

ــن  ــن املهاجري ــات الجهادي ــا تكت ســاهمت فيه

يف مجموعــات منغلقــة خاصــة بهــم، ســواء 

القوقــاز  كـ«إمــارة  مســتقلة  فصائــل  ضمــن 

اإلســامية لنــرة أهــل الشــام« التــي يتزعمهــا 

»أنصــار  وكتائــب  الشيشــاين،  الديــن  صــاح 
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الشــام« بقيــادة أيب مــوىس الشيشــاين، أو ســواء 

ضمــن مجموعــات تابعــة لجبهــة النــرة أو 

لجنــد األقــى أو لغرهــا مــن الفصائــل.

ــورة  ــة الص ــدأ لعب ــد مب ــررت أن أعتم ــذا ق له

املبعــرة  أجزائهــا  جمــع  ألحــاول  املقطعــة، 

حتــى يتضــح املشــهد كامــا ..

ــراء،  ــوا فق ــاً ليس ــرون عموم ــون املهاج الجهادي

ألنهــم لــو كانــوا كذلــك ملــا اســتطاعوا القــدوم 

إىل ســوريا، خاصــة أن أكرهــم يضطــر للســفر 

ــهر  ــابيع أو أش ــدى أس ــى م ــدة دول ع ــر ع ع

ــا  كإجــراء احــرتازي أمنــي حتــى يصــل إىل تركي

مكلــف  الســفر  وهــذا  ســوريا،  إىل  ومنهــا 

ــكن  ــل والس ــور التنق ــبنا أج ــا حس ــداً إذا م ج

يــأيت  أيــن  فمــن  األخــرى،  واملصاريــف 

باملــال؟! املهاجــرون 

ال  الخليــج  دول  مهاجــري  أن  خفيــاً  ليــس 

ينقصهــم التمويــل، ألن لــكل منهــم عائلتــه 

ــه  ــع بتوجه ــو مقتن ــن ه ــم م ــاؤه، ومنه وأقرب

بعــض  إن  بــل  دعمــه،  ويحــاول  ويؤيــده 

بدعــم  يقومــون  الخليــج  دول  مهاجــري 

التــي  العســكرية  فصائلهــم  أو  مجموعاتهــم 

يصبحــون  أنهــم  عــن  عــدا  لهــا،  يتبعــون 

ــن  ــر م ــا لكث ــوق به ــن الوث ــل ميك ــة وص حلق

أغنيــاء خليجيــن داعمــن للتيــار الجهــادي، 

ــة كأيب  ــول إىل الزعام ــتطاع الوص ــم اس وبعضه

عبــد العزيــز القطــري الــذي كان أمــراً لتنظيــم 

»جنــد األقــى« قبــل أن يتــم اغتيالــه، وهــؤالء 

يشــكلون الحلقــة األقــوى اقتصاديــاً بــن كل 

املهاجريــن.

ليســوا  أوروبــا  مــن  القادمــون  املهاجــرون 

تجعــل  أعدادهــم  قلــة  ولكــن  مــاالً،  أقــل 

تأثرهــم االقتصــادي محــدودا ضمــن املســتوى 

الشــخيص، دون تجاهــل بعــض االســتثناءات 

ــن  ــع داعم ــل م ــوط التواص ــون خي ــن ميلك مل

للتيــار الجهــادي يف دولهــم.

آســيا،  وســط  دول  مهاجــرو  األغلبيــة،  أمــا 

فهــؤالء  الســابق  الســوفيتي  االتحــاد  ودول 

أن بادهــم ال  أخــرى، خاصــة  لهــم قصــص 

ــة  ــدول آنف ــال ال ــاً كح ــاً اقتصادي ــش رفاه تعي

ــة أرض  ــه أو قطع ــع منزل ــم يبي ــر، فبعضه الذك

ــم  ــه، وبعضه ــن عائلت ــا ع ــرة ورثه ــة صغ ريفي

يبيــع ذهــب زوجتــه، وبعضهــم مــن يقــوم 

ــه  ــذي يكفي ــل ال ــو بالقلي ــاؤه بدعمــه ول أصدق

قصــة  هنــاك  ولكــن  ســوريا،  إىل  للوصــول 

ــن  ــاة الرعي ــد القض ــن أح ــمعتها م ــرى س أخ

يف إدلــب رفــض نــر اســمه، حــول مســألة 

أصبحــت محــل خــاف رشعــي وجــدل فقهــي 

يف الوســط الجهــادي كلــه يف ســوريا، وهــي 

ــروض  ــذ ق ــون بأخ ــن يقوم ــض املهاجري أن بع

ربويــة ميــرة مــن بعــض البنــوك يف بادهــم، 

ضمــن برامــج اقتصاديــة لتشــجيع االســتثارات 

البلــد  يغــادرون  ثــم  الصغــرة،  واملشــاريع 

مبــارشة إىل غــر رجعــة بعــد اســتامهم للقــرض، 

معتقديــن أن مــا أخــذوه »حــال رشعــاً« عــى 

اعتبــار أنــه »غنيمــة« مــن بنــك تابــع لـ«نظــام 

ــعب  ــرق الش ــتبد« ي ــة مس ــر« أو »طاغي كاف

ويتحكــم يف رقــاب النــاس، حســب رأيهــم.

كثــرون يخشــون نــر مثــل هــذه القصــة 

ــا مــا تجــب مناقشــته ضمــن  العتقادهــم أنه

األوســاط الرعيــة وليــس عــى املــأ، رغــم أنهــا 

حالــة عامــة عــى مــا يبــدو يف أوســاط مهاجــري 

الســوفيتي  واالتحــاد  الوســطى  آســيا  دول 

الســابق، ليــس لكــرة الشــواهد عــن تكــرار 

القصــة فحســب؛ بــل ألنــه ال ميكــن تفســر أن 

ينفــق املهاجــر عــى رحلتــه مبلغــاً يــرتاوح بــن 

ســبعة آالف وعــرة آالف دوالر خــال ســتة 

ــن  ــات ب ــكن والتنق ــفر والس ــن الس ــهر م أش

ــأيت  ــم ي ــوريا، ث ــل إىل س ــى يص ــدة دول حت ع

أو »أمــر«  قائــد مجموعتــه  بعــد ذلــك إىل 

ألــف   50 يتجــاوز  مبلغــاً  فيســلمه  فصيلــه؛ 

دوالر كدعــم لصنــدوق الفصيــل، إال إذا صدقنــا 

ــة! ــذه العملي ه

قضية الغربال

تجاهــل  ينبغــي  ال  ســبق،  مــا  إىل  وإضافــة 

الدعــم الــذي قــد تقدمــه منظــات ودول لهــا 

مصلحــة يف اســتمرار فــوىض الحــرب الســورية 

عــى مــا هــي عليــه، عــدا عــن عمليــات تبــادل 

مصــدر  اعتبارهــا  عــى  واملختطفــن  األرسى 

ــل. ــض الفصائ ــايس لبع ــل أس متوي

ورمبــا هــذا الــذي جعــل أحــد أصدقــايئ يقــول 

معلقــاً عــى كام الجــوالين عــى قنــاة الجزيــرة 

ــاد  ــارة يف ب ــال التج ــن أع ــدث ع ــو يتح وه

الشــام: »رمبــا يقصــد بالتجــارة عمليــات قبــض 

ــوك!« ــاس مــن البن ــة، واالخت الفدي

التغيــر الدميوغــرايف أحــد أثــار الســياحة 

الجهاديــة
ــاج أنفســهم  ــون إدم ــاً يحاول املهاجــرون عموم

وعائاتهــم يف املجتمــع الســوري، خاصــة أن 

معظمهــم يتخــذ قــراراه بعــدم العــودة إىل 

التــي تطــأ فيهــا قدمــه  اللحظــة  وطنــه يف 

األرض الســورية، فيتلــف جــواز ســفره ووثائقــه 

مــع زوجتــه  الخاصــة، ويفعــل ذلــك أيضــاً 

ــك  ــاء، وذل ــة وأبن ــه زوج ــت ل ــه إن كان وأبنائ

يعتقــدون  أنهــم  أولهــا  رئيســين:  لســببن 

الرســمية ســيكون حافــزاً  إتــاف األوراق  أن 

النهايــة،  حتــى  القتــال  يف  االســتمرار  عــى 

دون التفكــر يف الرتاجــع مهــا كان الســبب، 

والثــاين أن لديهــم قناعاتهــم أن عودتهــم إىل 

بلدانهــم ستشــكل خطــراً عليهــم مــن الناحيــة 

األمنيــة، لوجــود احتــال كبــر بــأن يتــم إجــراء 

ثــم  ومــن  بشــأنهم  اســتخباراتية  تحقيقــات 

مل يوفر السياح املجادون متعة السباحة يف نهر الفرات )االنرتنت(
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»االنرتبــول«  جهــاز  عــى  أســائهم  تعميــم 

الــدويل، وهــذا وحــده ســبب كاف التخــاذ قــرار 

ــرون  ــي يهاج ــاد« الت ــاد »الجه ــتقرار يف ب االس

مــن  جــداً  وقليلــون  يقولــون،  كــا  إليهــا 

يحتفظــون بوثائقهــم تأمينــاً لخــط العــودة، 

خاصــة وأنهــم جميعــاً يعملــون مــع تنظيــات 

الدوليــة  اإلرهــاب  قوائــم  عــى  مصنفــة 

ــة، بغــض النظــر عــن الخــاف حــول  واإلقليمي

ــره البعــض  ــذي يعت ــف ال ــة هــذا التصني أحقي

ــراً. جائ

زواج  ظاهــرة  انتــرت  األخــرة  اآلونــة  ويف 

ــق  ــوريات يف املناط ــات س ــن فتي ــن م املهاجري

إىل  جــاؤوا  بعضهــم  أن  خاصــة  املحــررة، 

ــه  ــق زوجت ــم طل ــاً، وبعضه ــباباً عزاب ــوريا ش س

رحلتــه  يف  املغامــرة  مشــاركته  رفضــت  إن 

الــزواج يف زيــادة  الجهاديــة، وســاهم هــذا 

اســتقرارهم بالنظــر إىل طــول أمــد الحــرب، 

ــا  ــرا دميوغرافي ــال تغي ــة الح ــي بطبيع ــا يعن م

ال محالــة يف تنــوع املجتمــع الســوري يشــبه 

ــم األرمــن  ــان هجــرة الركــس ث ــا حــدث إب م

وبدايــات  عــر  التاســع  القــرن  أواخــر  يف 

القــرن العريــن، ولعــل الفــرق بينــه وبــن 

ــذي يحصــل يف مناطــق  ــرايف ال ــر الدميوغ التغي

ســيطرة النظــام عــى أيــدي اإليرانيــن هــو أن 

ــر ومقصــود، عــى  ــر ممنهــج ومدب ــك التغي ذل

خــاف مــا يحصــل يف املناطــق املحــررة حيــث 

كان  وإن  التخطيــط،  وانعــدام  العشــوائية 

ــى  ــي ع ــا مبن ــان يف أن كليه ــران يتفق التغي

بحتــة. ايديولوجيــة عقائديــة  أســس 
أســــــواق الســــــوريني تحــت رحمــة 
يضخهــا  التــي  األجنبيــة  العمــالت 

املجاهــدون الســياح 
فــإن  االقتصــادي  املوضــوع  إىل  بالعــودة 

ــة  ــة ســتكون مفهوم ــن الرائي ــدرة املهاجري ق

ــورين؟! ــن رأي الس ــاذا ع ــن م ــرة، ولك ومف

كل مــن ســألتهم مــن أصحــاب املهــن واملصالح 

ــة  ــر العمل ــن وتوف ــود املهاجري ــدوا أن وج أك

ــم، صاحــب  ــد يف صالحه ــة هــو بالتأكي األجنبي

ــب  ــف حل ــرة بري ــر حم ــم يف كف ــد املطاع أح

قــال يل بلهجــة واضحــة: »لــوال املهاجريــن 

ــذ زمــن، معظــم ســكان  ألغلقــت مطعمــي من

البلــدة تركوهــا، ومــن بقــي منهــم ال يشــرتون 

ــبات«. ــزة إال يف املناس ــات الجاه الوجب

يف  يعمــل  التقيتــه  الــذي  الشــاب  فــراس، 

أحــد معــارض الســيارات يف رسمــدا بريــف 

إدلــب كانــت لــه وجهــة نظــر مشــابهة حيــث 

ــون الســوريون عمومــاً إن توفــر  قــال: »املدني

معهــم املــال يبحثــون عــن ســيارات اقتصاديــة 

املهاجــرون مســتعدون  رخيصــة مســتعملة، 

ــزات  ــن مي ــون ع ــاً يبحث ــراء أي يشء، ودامئ ل

الســيارة األفضــل بغــض النظــر عــن مثنهــا، 

ألنهــم سيســتعملونها كمركبــة عســكرية«.

عــى  املــررات،  يجــدون  عــادة  واملدنيــون 

اعتبــار أن مــن »يدافــع عــن األرض والعــرض« 

ــس  ــه لي ــاء، وأن ــا يش ــل م ــه أن يفع ــن حق م

مــن حــق أحــد أن يحســدهم عــى ســعة 

ــرزق. ال

األســواق العامــة ومحــات الرافــة والحواالت 

واملعــدات  األلبســة  ومحــات  املاليــة 

ــي  ــا تعط ــب؛ كله ــات الذه ــكرية ومح العس

وكأنهــا مناطــق  املهاجــر اهتامــاً ملحوظــاً 

ســياحية وليســت مناطــق حــرب! وحدهــم 

ــد الضعفــاء الذيــن يقفــون  ــاء البل الفقــراء أبن

هــذه  يتأملــون  الطرقــات  جوانــب  عــى 

األســواق بعيــون واهنــة مهمومــة يبــدو أن 

لهــم رأيــاً آخــر، ولكنهــم ال يجــرؤون عــى 

ــذه  ــم يف ه ــد له ــم مل يع ــه، ألنه ــح ب التري

رأي! الحــرب 

ــوان التحقيــق صادمــاً ومســتفزاً  قــد يبــدو عن

الضــوء  لتســليط  محاولــة  ولكنــه  للبعــض، 

باملقصــود  مقارنــة  القائــم  الواقــع  عــى 

ينتــر  نبــوي  حديــث  لعبــارة  الحقيقــي 

بكــرة عــى الجــدران يف املناطــق املحــررة، 

أمتــي  ســياحة  »إن  نصــه:  جــاء يف  والــذي 

اللــه«. ســبيل  الجهــاد يف 

يواصل السياح املجاهدون اللهو يف الوقت الذي تتفاقم فيه أزمات السوريني وتكرب معاناتهم )االنرتنت(
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درس الثورة الفلسطينية لباقي الثورات العربية:

اإلنسان أواًل وأخريًا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبداهلل شاهني

ــلطتن  ــن بس ــن منفصل ــة وإقليم ــن واتفاقي ــرى وانتفاضت ــورة ك ــد ث بع

متحاربتــن؛ كان البــد للقضيــة الفلســطينية مــن دروس تشــارك بهــا أختهــا 

ــبعن  ــن س ــر م ــة الفلســطينية طــوال أك ــت القضي ــد اختزل الســورية. لق

ســنة روح الثــورة يف العــامل العــريب وغــدت املتنفــس الوحيــد للتعبــر عــن 

التــوق للتحــرر يف منطقــة تنازلــت عــن كل قضاياهــا األخــرى؛ املحليــة منهــا 

والعامليــة. كان اهتــام أكــر مــن 300 مليــون عــريب ومليــار ونصــف مســلم 

حــول العــامل منصبــاً عــى أحــداث تلــك البقعــة الصغــرة، وكان الهــم األكــر 

للمشــجعن املتحمســن هــو اســتعادة هــذا امللعــب بتلــك الخارطــة التــي 

حفظنــا رســمها وتقلدنــاه يف الرقــاب. 

إال أنــه وبعــد أكــر مــن 67 عامــاً عــى املبــاراة حاميــة الوطيــس ضــد العــدو 

األكــر، الــذي كان رمبــا العــدو األوحــد لعــدة عقــود، فــإن ســر األحــداث مل 

يثلــج صــدور املتابعــن. ورغــم اســتمرارية الشــعور مبركزية هــذه القضية إال 

أن تحركاتهــا وتطوراتهــا باتــت أمــراً جانبيــا للجمهــور املتابــع، ولعــل انفجــار 

الربيــع العــريب قبــل خمــس ســنوات لعــب دوراً كبــراً يف هــذا التهميــش 

للقضيــة »األم«. كيــف ال وقــد أضحــى لدينــا أكــر مــن 6 مشــاريع ثوريــة 

تحرريــة يف الســاحة العربيــة تختلــف أشــكالها ودرجات تعقيدهــا ومواقف 

واصطفافــات الــدول الاعبــة فيهــا. 

بالرغــم مــن تراجــع شــعبية القضيــة الفلســطينية يف الوطــن العــريب إعامياً؛ 

إال أن أهميتهــا بالنســبة ألحــداث ومســتقبل املنطقة قــد ازدادت يف صفوف 

النخــب السياســية والفكريــة. إن القــدرة عــى اســتنباط دروس مــن القضية 

ــدى  ــام ل ــن االهت ــر م ــب أك ــريب يجــب أن تحظــى بجان ــع الع األم للربي

الفاعلــن يف الحــراكات التحرريــة العربيــة. وتــأيت هــذه األهميــة مــن رضورة 

ــة ودراســة أســباب فشــلها أو  ــك القضي ــراءة ســرورة أحــداث تل ــادة ق إع

نكســتها املرحليــة املتكــررة إن أردنــا اســتخدام تعليــق ألطــف. 
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لعــل أهــم الــدروس املســتفادة مــن التجربــة التحرريــة الفلســطينية هــي 

ثاثــة دروس كان البــد لنــا النظــر إليهــا ونحــن نخــوض تجاربنــا الخاصــة يف 

ســوريا ومــر وليبيــا وغرهــا. الــدرس األول يتمحــور حــول املقيــاس الــذي 

انتقــاه الفلســطينيون يف تحديــد نجــاح نضالهــم أو فشــله. لقــد اختزلــت 

القيــادات الفلســطينية قضيتهــا بتحريــر األرض دون أي اعتبــارات أليــة 

مقاييــس أخــرى للتقــدم، يف الوقــت الــذي انتهجــت فيــه ارسائيــل التجويــع 

والتجهيــل القــري لكافــة الفلســطينين والتحطيــم املمنهج للبنــى التحتية 

ــا  ــي فيه ــي بق ــكنية الت ــات الس ــرى والتجمع ــة للق ــدرات االقتصادي والق

الفلســطينيون.

ــداث أي  ــى إح ــل ع ــة العم ــطينية الحاكم ــل الفلس ــت الفصائ ــا أوقف  ك

تطويــر حقيقــي يف مجتمعاتهــا الناشــئة التي اســتلمت إدارتها تحــت ذريعة 

القضيــة الكــرى نحــو »فلســطن أرض واحدة موحــدة«، هــذا دون الحديث 

عــن الفــارق الشاســع بــن املســاحات املتفــاوض عليهــا وتلــك التــي تقــع 

حقيقــة يف قبضة وســيطرة الســلطة الفلســطينية. لقــد ولدت هــذه املقاربة 

عــى مــدى أربعــة عقــود أجيــاالً محطمــة مــن االنســان الفلســطيني وبقعــاً 

عشــوائية مــن التجمعــات الســكانية التــي ال متلــك أيــة بنــى تحتيــة أو نظم 

إداريــة وال نشــاطات اقتصاديــة حقيقيــة. وبينا انشــغل املفــاوض واملناضل 

الفلســطيني بــاألرض وتحريرهــا؛ أهمــل متامــاً مــا عــى األرض ومــن عليهــا. 

واملناطــق املحــررة مــن فلســطن ســواء تلــك التــي تخضــع لحكــم الســلطة 

ــاُ مــن  ــي تديرهــا حــاس، فكاهــا ال تحــوي أي ــك الت الفلســطينية أم تل

أشــكال التنميــة، وتبعيتهــا االقتصاديــة شــبه كاملــة عــى املســتوردات مــن 

األرايض االرسائيليــة واألردن ومــر. 

ــا ذات  ــي خلقته ــة الت ــيات العميق ــن يف التقس ــاين فيكم ــدرس الث ــا ال أم

القــوى التــي تحــاول الوصــول إىل فلســطن الواحــدة املوحــدة، لقــد عملــت 

ــن الفلســطينين  ــارش ب ــكاك املب ــة أشــكال االحت ــل عــى قطــع كاف إرسائي

ــام  ــرأي الع ــر عــى ال ــة للتأث ــت يف الســابق كافي ــة كان واملســتوطن، عاق

االرسائيــي الــذي بــات بإمــكان قياداتــه تحركــه بشــكل أعمــى نحــو العــداء 

املطلــق للعــرب والفلســطينين. إال أنــه، وبجانــب جــدار الفصــل العنــري 

بــن فلســطن وإرسائيــل، بنيــت جــدران أعــى وأخطــر بــن الفلســطينين 

ــق  ــح إىل خل ــن حــاس وفت ــراع األيديولوجــي ب بعضهــم. لقــد لعــب ال

هويتــن فلســطينيتن صارختــي التناقــض فيــا بينهــا. لقــد أدى اإلقصــاء 

الفلســطيني الفلســطيني إىل نتائــج كارثيــة يف وقــت قصر نســبيا، فباإلضافة 

إىل تدمــر صــورة الهويــة الفلســطينية الواحــدة املتوحــدة حــول مطالبهــا 

ــا؛ اســتغل هــذا التحــارب الفلســطيني الفلســطيني واســتطاعت  وأهدافه

الحكومــة االرسائيليــة رســم صــورة لهــا عــى طاولــة مفاوضــات أمــام كــريس 

فــارغ. 

الــدرس الثالــث هــو تطــور إيجــايب يف القضيــة الفلســطينية يتمثــل بظهــور 

املئــات مــن العقــول واألقــام الفلســطينية الشــابة التــي اســتطاعت تجــاوز 

ــرة  ــن دائ ــروج م ــة والخ ــة املفروض ــة واإليديولوجي ــيات املجتمعي التقس

وهــم نظريــات املؤامــرة وحــروب الطواحــن وبنــاء منظــور عميــق وواع، ال 

لقضيتهــم ونضالهــم والظــروف السياســية واإلقليميــة فحســب بــل تجــاوز 

ليصــل إىل نقــد ومتحيــص الثقافــة املحليــة وإعــادة النظــر يف كافــة الجوانب 

ــى  ــول ع ــذا التح ــر ه ــر أث ــة. مل يقت ــة واالقتصادي ــة واالجتاعي الفكري

ــد ليشــمل عمــق  ــل امت ــة ب ــع االكرتوني ــورق وشاشــات املواق صفحــات ال

الحيــاة املحليــة التــي يعيشــونها عــر مشــاريع التنميــة الفكريــة االجتاعية 

ــذ  ــوص ومن ــه الخص ــى وج ــزة ع ــهدت غ ــد ش ــة. لق ــك االقتصادي ــا تل ك

العــدوان االرسائيــي عــام 2009 ربيعــاً عربيــاً صامتــا دفــع الشــباب إىل ثــورة 

فكريــة حقيقــة تأخــرت عــن باقــي شــباب املنطقــة. ولعــل هنالــك انتفاضة 

ثالثــة تأخــذ وجهــاً ومتجهــاً جديــداً يف األوســاط الفلســطينية وتنقــل الثــورة 

مــن الحجــر والخريطــة والعــدو إىل لــب القضيــة: اإلنســان الفلســطيني.

ال فائــدة مــن ثــورة تعيــد تشــكيل خرائــط وحــدود. لقــد آن لإلنســان أن 

ــادة  ــت إلع ــان الوق ــة. وح ــورات العربي ــق الث ــر يف عم ــل الحج ــل مح يح

ــة بحيــث ال نستشــف الشــاعرية  النظــر يف ذات صــور االنتفاضــة األيقوني

مــن الحجــر بيــد طفــل يواجــه دبابــة بــل الغضــب مــن وجــود طفــل حــاف 

فقــر مــرد يف وجــه عــامل مــيء بالقــدرة والفــرص ال يشــمل ذلــك الطفــل. 

والقضيــة الســورية، إذ كــررت أخطــاء االنتفاضــة الفلســطينية ذاتهــا، مــا زال 

أمامهــا فرصــة لتعيــد الكــرة مــع الــدرس الثالــث. شــاعرية صــور املــدن 

املهدمــة واألعــام املرفوعــة ورعشــة األبــدان مــن الشــعارات الدينيــة 

تــزول يومــا بعــد يــوم لتعــود عــن املشــاهدة عــى الحــدث الرئيــس يف 

الصــورة: االنســان؛ واإلنســان أوالً وآخــراً.
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كيف تكّيف السوريون مع احلرب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضياء صابوني

ــا  ــت رمب ــؤال كان ــذا الس ــى ه ــة ع ــة منطقي ــن إجاب ــث ع ــل البح لع

ــا بضعــة أشــهر  ــاة فيه أهــم دافــع يل ألدخــل إىل ســوريا وأجــرب الحي

متواصلــة، إذ كنــت بحاجــة ألصــل إىل يشء غــر الــذي نشــاهده ونقــرؤه 

ونســمعه، كان األمــر بالنســبة أشــبه برحلــة تائــه باحــث عــن الحقيقــة 

ــة. متعطــش للمعرف

ــاة  ــن الحي ــوع م ــذا الن ــع ه ــش م ــى التعاي ــرون ع ــاس مج ــل الن ه

التــي ال تحمــل يف ظاهرهــا إال املــوت؟ أم أنهــم يفعلــون ذلــك بكامــل 

ــرب  ــات الح ــل تبع ــى تحّم ــان ع ــدرة اإلنس ــدى ق ــا م ــم؟! وم إرادته

ــاة؟! ــاء الحي ــه ألعب ــوق تحّمل ــا، ف وأعبائه

ــى  ــدريت ع ــك يف ق ــت أش ــم يف رأيس، وكن ــت تزدح ــرة كان ــئلة كث أس

ــت  ــل كن ــة، ب ــفية جدلي ــة فلس ــد أجوب ــي ال أري ــا، ألنن ــة عليه اإلجاب

ــة واضحــة  ــات بســيطة محــددة ترســم يل صــورة عفوي أرغــب يف إجاب

ــزل  ــراء ومن ــجار خ ــه أش ــي في ــر طبيع ــة ملنظ ــة تقليدي ــة زيتي كلوح

ــط. ــر يف الوس ــر مي ــي ونه ريف

يف بدايــة إقامتــي يف املناطــق املحــررة قضيــت أيامــاً متتاليــة يف قريــة 

صغــرة بريــف حلــب أراقــب النــاس، يخرجــون إىل أعالهــم باكريــن، 

يعــودون قبيــل املســاء، يتناولــون الطعــام، يجلســون قليــاً مــع أهلهــم 

وأطفالهــم، ثــم ينامــون، هكــذا بــكل بســاطة، كأنــاس عاديــن يعيشــون 

حيــاة عاديــة متامــاً، ولكــن مــاذا عــن الحــرب؟

ــر  ــمع هدي ــدث أن نس ــل يح ــار أو اللي ــاعات النه ــض س ــناً؛ يف بع حس

الطائــرات الحربيــة متــر مرعــة فــوق رؤوســنا، نتشــّهد، نغمــض 

أعيننــا، يــرب الصــاروخ رضبتــه، تهتــز الجــدران حولنــا، نصيــح: اللــه 

ــرام،  ــا ي ــا، كل يشء عــى م ــا، ننظــر يف وجــوه بعضن ــح أعينن ــر، نفت أك

يخــرج أحدنــا إىل الشــارع ليطمــن عــن مــكان الربــة وأثرهــا، بينــا 

ــاة! ــع الباقــون أعالهــم وكأن شــيئاً مل يكــن، وهكــذا تســتمر الحي يتاب

ــد ال  ــرات، وق ــر م ــن، أو ع ــرة أو مرت ــوم م ــذا يف الي ــدث ه ــد يح ق

ــا  ــرف م ــد يع ــدري، وال أح ــد ي ــرة، ال أح ــن م ــدث إال يف كل يوم يح

ــا  ــن، رمب ــف املدني ــران يف قص ــا الط ــي يتبعه ــة الت ــة الغبي ــي الخط ه

يحــاول النظــام أن يثبــت وجــوده عــر القصــف العشــوايئ بعــد أن فقــد 

ــة  ــل بســيط عــى نظري ــاً عــى األرض، مــن خــال تعدي الســيطرة متام

ديــكارت لتتناســب مــع عقليــة إجراميــة متوحشــة تقــول: أنــا أقصــف؛ 

ــا موجــود! إذن أن

ــاف  ــاس إليق ــاً جــداً، فيضطــر الن ــد يحــدث أن يكــون القصــف قريب ق

ــون الســتطاع الوضــع، يتفقــدون الشــهداء، ينقــذون  أعالهــم، ويذهب

الجرحــى، يغيثــون العوائــل ويبحثــون لهــا عــن مــأوى بديــل، ثــم 

ــج  ــن نتائ ــون ع ــد يتحدث ــأنه، وق ــم لش ــود كل منه ــر ويع ــي األم ينته

ــاء. ــهرة املس ــا يف س ــة وتداعياته الرب

ــاع  ــر أن إيق ــب، غ ــب وإدل ــرى كحل ــدن الك ــر يف امل ــف األم ال يختل

ــى  ــاة فيهــا ال تتوقــف حت ــا يفــرض نفســه، فالحي ــة ومنطه ــاة املدين حي

يف أثنــاء القصــف، ومــا يحــدث يف شــارع مــا ال يغــر شــيئاً مــن واقــع 

الحيــاة يف شــارع آخــر، ويف لحظــة القصــف ال يتجــه نحــو موقعــه عــى 

وجــه الرعــة عــادة إال فــرق الدفــاع املــدين واإلعاميــون، كــا يحصــل 

ــاس يف  ــا، ألن تجمــع الن ــة يف العــامل حــن وقــوع حــادث م يف أي مدين

ــى  ــراً ع ــكل خط ــد يش ــاذ، وق ــات اإلنق ــيعيق عملي ــف س ــع القص موق

حياتهــم خشــية مــن قصــف الحــق متعمــد يســتهدف التجمعــات.

احتــاج النــاس يف املناطــق املحــررة وقتــاً طويــاً حتــى وصلــوا إىل هــذه 

النتيجــة، ومل تكــن األمــور تجــري عــى هــذا املنــوال يف بدايــة الحــرب، 

ــؤدي  ــا كان ي ــة م ــة أو قري ــاً يف املدين ــتهدف حي ــذي يس ــف ال فالقص

ــة،  ــي أو القري ــن الح ــم م ــكان ونزوحه ــن والس ــاء املدني ــارشة لج مب

ــرات  ــاً للطائ ــداً مثين ــت صي ــاً كان ــز مث ــد املخاب ــاس عن ــات الن وتجمع

اللعينــة لتنفيــذ مجــازر مروعــة، ووجــود طائــرة تحلــق يف الســاء كان 

ســبباً لتوقــف الحيــاة وتجّمدهــا ريثــا تبتعــد، وحركــة الســيارات ليــاً 

ــي  ــرات الرشاشــة الت ــا هــدف ســهل للطائ ــرة ألنه ــت مخاطــرة كب كان

تتعمــد شــّل حركــة الطرقــات.

أمــا اآلن؛ فلــم يعــد أحــد مثــاً يســكن الطوابــق العليــا مــن العــارات 

ــاس  ــاد الن ــا ع ــبياً، ف ــائر األرواح نس ــن خس ــذا م ــف ه ــاً، وخف إطاق

مضطريــن للنــزوح املفاجــىء، واتبعــت املخابــز أســلوباً جديــداً يف 

العمــل لتأمــن احتياجــات النــاس مــن الخبــز دون الحاجــة لتجمعهــم 

باملرصــد  املرتبــط  الاســليك  جهــاز  وجــود  وأصبــح  واكتظاظهــم، 

العســكري للجيــش الحــر رضورة يف كل ســيارة لرصــد حركــة الطائــرات 

ــاط  ــاس وأمن ــادات الن ــن ع ــر م ــرت كث ــذا تغ ــات، وهك ــوق الطرق ف

معيشــتهم أو باألحــرى جــرى تكييفهــا مــع الوقــت لتتناســب مــع 

ــم. ــع القائ الوض

معظــم مــن قابلتهــم يف الداخــل جربــوا النــزوح واللجــوء، كثــر منهــم 

ــب  ــا، أغل ــوريا أو خارجه ــواء داخــل س ــات س ــرتات يف املخي ــوا ف عاش

ــال  ــاء واألطف ــال والنس ــل، كل الرج ــى األق ــرداً ع ــدت ف ــات فق العائ

لديهــم قصصهــم الخاصــة ورواياتهــم التــي ال تنــى عــن أيــام الخــوف 

التــي مــرت يف بدايــات الحــرب، مــن خشــية الحصــار والفقــر والجــوع 

وفقــدان األمــن واستشــهاد األحبــة وســفر األقربــاء إىل بــاد بعيــدة إىل 

غــر رجعــة.

ــام األوىل حفــرت يف  ــا إال أن األي ــت يف أوجه ــا زال  ورغــم أن الحــرب م

ــه يف طريقــة تفكــر  ــك كل ــر ذل ذاكرتهــم نقوشــاً ال ميكــن محوهــا، وأث

ــاة واملــوت، يف طبائعهــم وأخاقهــم، يف  ــاس، يف فلســفتهم عــن الحي الن

تقبلهــم لتغــرات الحيــاة، يف تعاملهــم مــع مســتجدات الظــروف. ليــس 

ــم  ــد جعلته ــا بالتأكي ــة، ولكنه ــرات إيجابي ــون كل التغي ــاً أن تك رشط

ــدم  ــل وع ــا، ب ــرب ونتائجه ــتيعاب الح ــى اس ــدرة ع ــة وق ــر صاب أك

املبــاالة إطاقــاً بالوقــت الــذي ستســتغرقه، مــا دامــوا يعتقــدون أنهــم 

يفعلــون الصــواب بالبقــاء يف أرضهــم والدفــاع عــن أنفســهم وحقهــم يف 

العيــش الكريــم مهــا كلــف الثمــن.

ــاب  ــن ب ــرب م ــه بالق ــراً يضع ــاً صغ ــر يل صندوق ــايئ أظه ــد أصدق أح
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ــة،  ــراد العائل ــمية ألف ــة األوراق الرس ــه بكاف ــظ في ــادة، يحتف ــزل ع املن

ــزواج،  هوياتهــم وجــوازات ســفرهم إن توفــرت وشــهاداتهم وعقــود ال

ــزوح أو  ــا للن ــال يل: »إن اضطررن ــيط، ق ــايل بس ــغ م ــة إىل مبل باإلضاف

ــي، وال يشء  ــأحمله مع ــا س ــذا كل م ــه؛ فه ــدر الل ــف ال ق ــل قص حص

آخــر، فعلــت هــذا األمــر ســابقاً قبــل ثــاث ســنوات حــن نزحــت إىل 

أحــد مخيــات تركيــا خمســة أشــهر، ومل أكــن أتوقــع عــوديت إىل منــزيل 

ــر«. ــى األم ــل إن اقت ــاً للرحي ــه، ومســتعد دامئ ــوال فضــل الل ل

بهــذه البســاطة والرعــة يتــم اتخــاذ قــرار الرحيــل، يُــرتك املنــزل 

وحيــداً، وتــرتك فيــه مفروشــات املنــزل وأدوات املطبــخ وزينــة الزوجــة 

ــار وكتــب املدرســة وألعــاب األطفــال، واألهــم  ومابــس الصغــار والكب

ــهراتهم  ــم وس ــم وأحاديثه ــة وصوره ــراد العائل ــات أف ــك ذكري ــن ذل م

ــه. ــن في ــم يف كل رك وحكاياته

قــد يحــدث أن يــودع الرجــل زوجتــه وأطفالــه الصغــار قبــل الذهــاب 

إىل عملــه فتوصيــه زوجتــه ببعــض متطلبــات البيــت وحاجاتــه، ولكــن 

قــد يحــدث أال يعــود، أو رمبــا قــد يعــود فــا يجــد زوجتــه وال أطفالــه 

ــه. وقــد يحــدث أن يذهــب شــابان شــقيقان إىل نقطــة ربــاط  وال منزل

عــى إحــدى الجبهــات فيعــود أحدهــا حامــاً عــى كتفــه أخــاه.

ولكــن مــا يحــدث عــادة هــو أن يعــود الرجــل إىل بيتــه وزوجتــه 

وأطفالــه فيجالســهم وياعبهــم وياطفهــم فــا ينامــون إال بعــد تعــب 

مــن كــرة اللعــب. ومــا يحــدث عــادة هــو أن يعــود الشــابان الشــقيقان 

بعــد ربــاط ليلــة وليلتــن، ومعركــة أو معركتــن؛ ليحكيــا ألهلهــا 

ــوالت. ــرات والبط ــص املغام ــن قص ــارة ع ــا يف الح وأصدقائه

وهكــذا؛ فــإن القــدر الــذي يحكــم النــاس ســاعة الحــرب هــو ذاتــه مــا 

يحكمهــم ســاعة الســلم، فالحيــاة واملــوت والســعادة والحــزن والغنــى 

ــدم  ــه، وق ــا ل ــدر؛ إذا عــرف اإلنســان حقــه وأخــذ م والفقــر قضــاء وق

واجبــه وأدى مــا عليــه.

وكل فعــل يســعى فيــه املــرء لحفــظ نفســه وأهلــه ال ينبغــي أن يخــرج 

ــن  ــر ب ــا يف عم ــع األخــذ بالســبب، ولن ــه تســلياً باملشــيئة م عــن كون

الخطــاب أســوة حــن قــرر العــودة مــن ســفره إىل الشــام حــن أصابهــا 

ــه أبــو عبيــدة عامــر بــن الجــراح: أفــراراً مــن قــدر  الطاعــون، فقــال ل

اللــه؟! فقــال عمــر: »لــو غــرك قالهــا يــا أبــا عبيــدة.. نعــم؛ نفــر مــن 

قــدر اللــه إىل قــدر اللــه«.

وكلــا اقــرتب اإلنســان مــن فهــم الحكمــة مــن الحيــاة كلــا اقــرتب مــن 

الفطــرة، وكلــا اقــرتب مــن الفطــرة كلــا أصبــح أقــل تعلقــاً بشــكليّات 

ــر  ــم، وأك ــادىء والقي ــكاً باملب ــد متس ــا، وأش ــة ومظاهره ــاة املادي الحي

للتجربــة واملعرفــة، وأســهل تقبــاً لحــوادث الزمــان مــع  تعطشــاً 

ــرىض. ــر بال الشــعور العام

ــا،  ــاس فيه ــاالت الن ــرب وح ــف الح ــارصاً يف وص ــه ق ــا ذكرت وإن كان م

فذلــك ألن الحــرب ال يصلــح لهــا أن تُكتــب وتُــروى؛ بقــدر مــا ينبغــي 

ــاش. ــرّب وتُع أن تُج

سنوات الحرب أجربت السوريني عىل التأقلم مع ظروفها )خاص الغربال- رسمدا -ريف إدلب(



من ذاكرة سوريا 12

عبد الكريم أبا زيد

 بني مأساة احلياة وملهاته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــحممود الوهب

بدايــة البــد يل مــن اإلشــارة إىل أنَّ الســخرية 

بفضائهــا العــام هــي فلســفة عميقــة يســتخدمها 

املعارضــون عــى مــرِّ التاريــخ، إميانــاً منهــم 

بتأثرهــا يف اآلخــر، فهــي كســوط اجتاعــي أقوى 

مــن ســياط الجاديــن وأجــدى، وذلــك بتهذيبهــا 

عــر  بــه  والســمو  وتقوميــه،  النــاس  ســلوك 

ــم  ــلبياته، ناهيك ــع وس ــا بســوءات الواق تعريضه

مبــا تخفــف عــن روح صاحبهــا مــن أثقــال. أعــود 

إىل موضوعــي ألقــول: 

ــدة يف ســلوك  ــرة، غــر الحمي مــن الخصــال الكث

ــه،  اإلنســان، أنــه ال مينــح أخــاه اإلنســان يف حيات

قيمتــه الحقيقيــة، ومبــا ميليــه الواجــب اإلنســاين 

واالجتاعــي، وعــى ذلــك، فإننــا نجــد الكثريــن 

مــن النــاس مل ينالــوا نصيبهــم، كــا غرهــم، مــن 

ــم يف حياتهــم، رغــم إبداعهــم  الشــهرة أو التكري

املميــز الــذي مل يــأت لتحصيــل يشء ما ألنفســهم، 

ــل  ــاس، ب ــب الن ــرف أغل ــود يف ع ــو معه ــا ه ك

إلميــان منهــم بجعــل الحيــاة أكــر جــاالً ومتعــة، 

ــل إذاً؟!  ــم التَجاُه فل

قــد يعــود األمــر، يف اعتقــادي، لفقر مــادي يعانيه 

اإلنســان املُتَجاَهل، أو لبســاطة يف أســلوب عيشه، 

أو لتواضــع يف عاقاتــه االجتاعيــة. ورمبــا لخــوف 

مــن ســلطة قمعيــة تاحقــه، فــرتى اآلخــر يغمض 

ــك  ــا دخل ــا دار م ــا. »وي ــال كله ــن الح ــن ع الع

رش!« وأخــراً قــد يكــون مــردُّ األمــر إىل التنافــس 

الــذي يخــرج عــن براءتــه يف كثــر مــن األحيــان؟! 

لســت، عــى كل حــال، بصــدد تحليــل هــذه 

ــاء  ــة يف إلق ــن رغب ــديَّ م ــا ل ــدر م ــرة، بق الظاه

ضــوء عــى شــخصية مــن هــذا النــوع وردين نبــأ 

ــا.. ــا دنيان مغادرته

ــذي  ــد« ال ــا زي ــم أب ــد الكري ــق »عب ــه الصدي إنَّ

مل يكــن قــادراً عــى تســويق نفســه ككاتــب، 

ــر، ورمبــا مل يفكــر،  ــك األم ــه مل يســع إىل ذل ولعل

ــو  ــد ل ــه، وأعتق ــة ل ــة مهن ــاً، باتخــاذ الكتاب إطاق

ــه فعــل، لكانــت لــه الشــهرة الذائعــة يف عــامل  أنَّ

األدب الســاخر! فــا مييــز عبــد الكريــم أبــا 

زيــد، ال نقــده املوجــع، وال مــرارة الضحــك الــذي 

يحدثــه فحســب! بــل يف قدرتــه، كســاخر معارض 

بالفطــرة، عــى التقــاط املفارقــة الســلبية املغلَّفــة 

بــورق »الســيلوفان،« وعرضهــا بأســلوب ســلس، 

يفضــح طبــاع أصحابهــا، مــن جــن وبخــل وجهــل 

ــر  ــلط..! إىل آخ ــب وتس ــة وكس ــة وانتهازي وأناني

ــة. ــة مرذول ــاع بري ــك مــن طب ذل

 عايشــت عبــد الكريــم أبــا زيــد عــن قــرب 

زمنــاً غــر قصــر خــال عمــي يف جريــدة النــور، 

بســنوات  عــام 2011  قبــل  عنــه  وانقطعــت 

ــم  ــاً، وك ــه إال ملام ــمع صوت ــد أراه أو أس إذ مل أع

كنــت راغبــاً يف رؤيتــه واالســتاع منــه إىل بعــض 

دعاباتــه حــول مــا آلــت إليــه الســلطة، بعــد ذلك 

ــف  ــعب، وكي ــن الش ــؤس يف ع ــن ب ــخ، م التاري

ــف  ــا املزي ــتخباراتها وإعامه ــزة اس ــذت أجه أخ

ميــررون األكاذيــب، فاضحــن جرامئهــا ضــد أبنــاء 

ــؤس  ــن ب ــر االشــمئزاز م الشــعب عــى نحــو يث

ــد؟! ــا زي ــم أب ــد الكري ــاء! فمــن هــو عب وغب

  تقــول بطاقــة تعريفــه: إنــه مولود عــام 1934 يف 

مدينــة درعــا جنــوب ســورية، وهــي املدينــة التي 

اندلعــت منهــا الثــورة الســورية الحديثــة يف إطــار 

مــا ســمي بالربيــع العــريب الــذي كشــف الســتار، 

ــب  ــبب تكال ــه، وبس ــا آل إلي ــر ع ــض النظ وبغ

أمــم األرض عليــه، عــن جوهــر مــا يحتاجــه 

العــرب ليحققــوا ألنفســهم املكانــة الائقــة بــن 

األمــم، ولرتقــوا ســلّم الحضــارة املعــارصة. 

عبــد الكريــم أبــا زيــد معــارض بفطرتــه إذ 

اعتقــل يف اليــوم األخــر مــن عــام 1958 يف حملــة 

اعتقــاالت طالــت الشــيوعين. وأفــرج عنــه يف 

1961/12/31 أي بعــد ثاثــة أشــهر مــن انقــاب 

االنفصــال عــن دولــة الوحــدة الســورية املريــة، 

ــجن  ــى يف الس ــه أم ــن أن ــن التاريخ ــح م وواض

ــادر إىل  ــجنه غ ــد س ــة! بع ــنوات كامل ــاث س ث

االتحــاد الســوفييتي ملتابعــة دراســته، فتخــرج يف 

ــزاً عــى شــهادة املاجســتر  جامعــة موســكو حائ

يف العلــوم االقتصاديــة عــام 1971، ولــدى عودتــه 

ــن  ــدة ثاث ــة مل ــط الدول ــة تخطي ــل يف هيئ عم

ــة الســورية  ــب يف الصحاف ــد أخــذ يكت ــاً. وق عام

الصحفيــة  زاويتــه  ولعــلَّ  متأخــر،  وقــت  يف 

»دبابيــس« التــي واظــب عــى كتابتهــا مــدة 

عريــن عامــاً هــي األكــر قــراءة يف جريــدة 

ــدة  ــي الجري ــة، وه ــبه الري ــعب ش ــال الش نض

الشــيوعي، وكان  الحــزب  التــي كان يصدرهــا 

محرَّمــاً عليــه عرُضهــا يف األكشــاك، رغــم عضويتــه 

يف الجبهــة الوطنيــة التقدميــة التــي واجهــة 

للحاكــم، وغطــاء ملــا يزعمــه مــن »رشعيــة« 

و«دميوقراطيــة« و«تعدديــة حزبيــة«. وكــم علَّــق 

عبــد الكريــم عــى هــذه املهزلــة. بينــا مل يكــن 

الحاكــم مينــح تلــك األحــزاب حــق إصــدار جريدة 

علنيــة، بــل مل تســمح أجهــزة مخابراتــه ألعضــاء 

ــم  ــم ومطبوعاته ــل صحفه ــة حم ــزاب الجبه أح

عمومــاً عــى نحــو علنــي، ولعــلَّ هــذا األمــر كان 

الســبب املبــارش ملغــادرة املرحــوم جــال األتــايس 

قيــادة الجبهــة، وعــى خلفيــة الــراع يف حزبــه 

حــول املــادة الثامنــة مــن دســتور 1973، وتحوُّلــه 

الســيارة  مفاتيــح  تســليمه  بعــد  للمعارضــة، 

مل يكن عبد الكريم أبازيد قادرا عىل تسويق نفسه ككاتب
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ومكتبــه يف الجبهــة إىل فــوزي الكيــايل الــذي غادر 

أيضــاً، بعــد حــن، إىل أمريــكا تــاركاً قيــادة حــزب 

االتحــاد االشــرتايك إىل صفــوان القــديس أكــر 

مداهــن للدكتاتوريــة عرفــه التاريــخ الســوري 

املعــارص. بينــا نُِقــع جــال األتــايس يف الســجن 

ــد يف  ــا زي ــب أب ــة.. وكت ــنن طويل ــه س ــع رفاق م

الصحافــة اللبنانيــة، كــا كانــت لــه زاويــة ثابتــة 

ــرب  ــدة »الع ــنوات يف جري ــر س ــدى ع ــى م ع

اليــوم« األردنيــة. كــا قــام برتجمــة عــدة كتــب 

ــف  ــدوى توظي ــا: »ج ــية منه ــة الروس ــن اللغ ع

رؤوس األمــوال«، و«األكــراد مــا بــن القرنــن 

الســابع والعــارش« و«دروس الحيــاة« لـــ »غينادي 

زيغانــوف« إضافــة إىل مؤلفــه: »رش البليــة« الذي 

م لــه الدكتــور عبــد الكريــم األشــرت. وأبــا  قــدَّ

زيــد عضــو يف اتحــاد الكتــاب العــرب يف ســورية 

ــة  ــارس العظم ــذ ي ــد أخ ــة(. وق ــة الرتجم )جمعي

مــن كتابــه »رش البليــة« عــدة زوايــا جعلهــا 

ــا«. ــهر »مراي ــله الش ــات يف مسلس حلق

 وبعــد لــو كان املجــال يســمح الســتعرضت الكثر 

مــن مقاالتــه.. لكننــي ســأكتفي بجــزء مــن مقالــة 

لــه نرتــه جريــدة النهــار اللبنانيــة يــوم 14 آب 

ــت  ــي كان ــوارئ الت ــة الط ــن حال ــي ع 2013 وه

هاجــس الكاتــب ووجعــه الرئيــس وكثــراً مــا كان 

يشــر إليهــا:

»اآلثار النفسية املدمرة لحالة الطوارئ

منــذ مــدة كنــا شــلة مــن املثقفــن والصحافيــن 

مجتمعــن عنــد أحدهــم. كنــا مــن مختلــف 

ــال أحدهــم  ــة، ق االتجاهــات السياســية والفكري

بنــرة ملؤهــا الثقــة بالنفــس: تريــدون الحقيقــة! 

شــعبنا ال يســتحق الحريــة وهــو غــر مؤهــل لها! 

نحــن شــعب يســتحق »الدعــس بالرامــي«! 

ــات  ــع »العصاب ــاً م ــار كان رحي ــس بش إن الرئي

ــع  ــل م ــو تعام ــازم! ول ــن ال ــر م ــلحة« أك املس

أهــايل درعــا كــا جــرى التعامــل مــع أهــايل 

ــدت  ــاً لخم ــن عام ــن ثاث ــر م ــل أك ــاة قب ح

الثــورة يف مهدهــا، وملــا تكبدنــا كل هذه الخســائر 

يف األرواح واملمتلــكات!

 املصيبــة أنــه كان مقتنعــاً مبــا يقــول وليــس 

منافقــاً! وهــذا هــو التأثــر املخــرّب للعقــول 

الــذي أحدثتــه حــال الطــوارئ!

ســألته: تقــول إن شــعبنا ال يســتحق الحريــة، 

ولكــن هــل جّربتــم طــوال نصــف قــرن إعطــاءه 

الحريــة لتعرفــوا إن كان يســتحقها أم ال؟ ثــم هــل 

هنــاك شــعب يف العــامل غــر مؤهــل للحريــة؟ لــو 

ــة  ــل ملارس ــر مؤه ــعبنا غ ــدالً أن ش ــلّمنا ج س

الدميوقراطيــة وتــداول الســلطة، فهــل يصبــح 

مؤهــاً لهــا عــن طريــق القمــع والســجن والقتــل 

ــن  ــذا كم ــك ه ــك بحكم ــب؟! إن ــت التعذي تح

يقــول: ال أريــد أن أرســل ابنــي إىل املدرســة ألنــه 

ال يعــرف القــراءة والكتابــة، ومتــى أصبــح يعرفهــا 

ســأدخله املدرســة. هــل تعلــم يــا عزيــزي أن 

ــاء تظاهرتهــم  ــا أثن أول شــعار رفعــه أهــايل درع

األوىل كان »الحريــة والكرامــة«؟! وعندمــا ملَّحــت 

ــكات  ــب إلس ــادة الروات ــكان زي ــف إىل إم الصح

ــرون  ــه املتظاه ــذي رفع ــعار ال ــاس، كان الش الن

ــا كنــت مشــاركاً يف التظاهــرة، هــو  يف درعــا، وأن

»الشــعب الســوري مــو جوعــان بــّدو حريــة 

ــان!«. وأم

قــال آخــر: أال تعتقــدون أن مــا يجــري يف ســوريا 

هــو مؤامــرة إمرياليــة صهيونيــة متّولهــا دول 

الخليــج؟! أعطــوين ربــع املبالــغ ألشــعل لكــم 

ــاّداً.  ــا ج ــه قاله ــة أن ــويرا! املصيب ــورة يف س ث

ــاً  ــت جي ــوارئ خلق ــال الط ــم إن ح ــل لك أمل أق

مشــّوه التفكــر؟! إن املتملــق أقــل خطــراً، فهــو 

ميــي مــع التيــار، أمــا اآلخــر فإنــه يقاتــل بقناعــة 

ورشاســة دفاعــاً عــن النظــام الدكتاتــوري.

ــن  ــويرا ع ــورة يف س ــعل ث ــف ستش ــألته: كي س

نظامهــا  دام  مــا  الــدوالرات،  توزيــع  طريــق 

ــداول الســلطة مــن  ــه ت ــاً، ويجــري في دميوقراطي

ــاك ال  ــم هن ــزب الحاك ــات والح ــق االنتخاب طري

يتمســك بالســلطة ويقــول: »إمــا أنــا وإمــا ال 

ــاً  ــا فع ــد«؟! إنن ــر البل ــا أدّم ــا وإم ــا أن ــد! إم أح

أبنــاء طــوارئ!«

ــذي  ــزب ال ــادة الح ــؤمل أن قي ــا ي ــر م ــراً أك وأخ

يصــدر جريــدة النــور قــد منعــت أبــا زيــد، 

ــر  ــه مق ــن دخول ــاً، م ــه طبع ــاف زاويت ــد إيق بع

زاويــا  جانــب  إىل  زاويتــه  وكانــت  الجريــدة، 

خطيــب بدلــة وأحمــد الغفــري وتــاج الديــن 

ــدة، وقــد كان منعــه قبــل  املــوىس تحمــل الجري

العــام 2011 تحــت مزاعــم واهيــة، بينــا الســبب 

األســايس يكمــن يف كــرة انتقــاده ملواقــف الحــزب 

الرجراجــة، ورمبــا جــاء املنــع النضامــه يف تلــك 

األيــام إىل حــزب الشــعب الدميقراطــي املعــارض، 

ــم. ــد الكري ــا عب ــود ي ــة والخل لروحــك الرحم

الشعب السوري مؤهل للحرية ودفع أكرب األمثان يف سبيلها
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طالق غيابي سريع يريح النساء يف الالذقية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ الالذقية - بهيجة عبداهلل
ــة  ــرج أمين ــاً، تخ ــة صباح ــاعة الثامن ــا الس إنه

مــن بيتهــا ويف عينيهــا بريــق أمــل بنهايــة 

مأســاة تعانيهــا منــذ ســنوات، فاليــوم ســيصدر 

ــد أن  ــا بع ــن زوجه ــا م ــا غيابي ــم بطاقه الحك

رفعــت دعــوى اســتنزفت منهــا الكثــر مــن 

املــال، تــرع أمينــة الخطــى باتجــاه املحكمــة 

ــعة  ــد التاس ــتها عن ــة، جلس ــة يف الاذقي الرعي

ــعاً  ــد متس ــن تج ــت ل ــذا الوق ــف، يف ه والنص

كبــراً يف املــكان الــذي يعــج مبراجعــن لدعــاوى 

قضائيــة مشــابهة، فالكثــر مــن النســوة يعانــن 

مثلهــا متامــاً، فالحــرب غيبــت أزواجهــن لفــرتة 

ــة، ومــن غــر املعقــول البقــاء يف انتظــار  طويل

ــداً. ــن يعــود أب شــخص رمبــا ل

نزحــت أمينــة مــع اطفالهــا مــن حلــب منتصف 

عــام 2012، رفــض زوجهــا القــدوم اىل الاذقيــة 

ــاء  ــرر البق ــبيحة«، فق ــا »أرض للش ــراً أنه معت

ــاك، تواصــل  ــوار هن ــع الث ــال م ــب والقت يف حل

مــع زوجتــه أكــر مــن مــرة، وانقطعــت اخبــاره 

ــررت  ــاة، ق ــد ظــروف الحي فجــأة، ونظــرا لتعق

ــة،  زادت  ــغل خياط ــن مش ــل ضم ــة العم أمين

األعبــاء املاديــة، فــكان »رواد« املــاك الحــارس 

الــذي جــاء لينقذهــا مــا تعانيــه عارضــاً عليهــا 

الــزواج، ومبــا أنهــا متزوجــة أصــاً وترغــب بــأن 

يكــون زواجهــا رســمياً ومســجاً يف الســجل 

ــاق  ــوى ط ــع دع ــوء لرف ــررت اللج ــدين،  ق امل

ــل الحــرب، وهــي  ــزوج بفع ــاب ال ــايب،  لغي غي

حجــة أخرهــا املحامــي أنهــا قانونيــة ونافــذة، 

ــددة يف  ــدة املح ــى امل ــايض ع ــق الق ــن يدق ول

القانــون الســوري بأربــع ســنوات، ســنتان مــن 

وتحريــر  الحكــم  إلصــدار  كافيتــان  الغيــاب 

الزوجــة، فحــاالت كثــرة حصلــت ومل يظهــر 

الــزوج فيهــا حتــى اآلن، عــى عكــس القصــص 

ــام. ــات واألف ــا يف الرواي ــي نســمع به الت

تســهيالت قضائيــة تســاعد عــىل التفريــق 

ــني الزوجني ب
عــرات  الوحيــدة،  ليســت  أمينــة  حالــة 

ــاً للقضــاة للنظــر بهــا، وال  ــا تقــدم يومي القضاي

ــاز  ــل الجه ــل يعم ــا، ب ــة وحده تشــمل الاذقي

القضــايئ عــى حــل مســائل تتعلــق مبحافظــات 

ــاً  ــن يحتاجــون أوراق ــزح أبناؤهــا الذي أخــرى ن

ــد  ــا يزي ــا، م ــول عليه ــب الحص ــة يصع ثبوتي

ــام. ــاء وامله األعب

ــي  ــاهاً يف التعاط ــح متس ــدوره أصب ــاء ب القض

ــون  ــاوز تشــدد القان ــع هــذه الحــاالت، فتج م

الســوري بشــأن انتظــار مــرور ســنة غيــاب عــى 

ــى  ــول ع ــاً بالحص ــة طلب ــدم الزوج ــل لتق األق

حريتهــا، ســتة أشــهر أصبحــت فــرتة كافيــة 

ــق  ــوى تفري ــات، »مل نخــر دع ــدء باملعام للب

اآلن«  الــزوج حتــى  غيــاب  بســبب  واحــدة 

يؤكــد املحامــي رضار، الــذي أصبحــت لديــه 

خــرة مبثــل هــذه الدعــاوي، ويلفــت إىل أن 

كثــر مــن النســاء ال يعرفــن شــيئاً عــن أزواجهن 

الذيــن خــرج بعضهــم مــن ســوريا دون عــودة، 

ــذه  ــهل ه ــوين يس ــراء قان ــن إج ــد م ــكان الب ف

ــداً يف  ــدة ج ــت معق ــي كان ــق الت ــور التفري أم

ــاد، إذ  ــارج الب ــم خ ــن ه ــيا مل ــابق، الس الس

كانــت الزوجــة يجــب أن تنتظــر حتــى بلوغــه 

شــيئا  عنــه  تعــرف  أن  دون  الثانــن  عــام 

لتحصــل عــى طاقهــا، وهــذه الــرط تجــاوزه 

للظــروف  نظــرا  حاليــاً،  الســوري  القضــاء 

ــول  ــة الحص ــا، وصعوب ــر به ــي من ــية الت القاس

عــى تريــح دفــن أو معــامل جثــة تثبــت وفــاة 

الــزوج يف انفجــار أو غــارة أو أيــة ظــروف 

ميكــن أن تحصــل يف الكــوارث.

انتشــار الظاهرة يعود للظروف القاهرة
ال تتوفــر احصائيــة لحــاالت الطــاق الغيــايب 

يف ســورية حتــى اآلن، لكنــه أصبــح ظاهــرة 

إىل  النازحــات  بكــرة  تعيشــها  ملحوظــة 

محافظــة الاذقيــة، ومــن املعلــوم أن طــاق 

ــاج أســباب مقنعــة، لكــن  ــا يحت املــرأة يف بادن

ــها  ــي تعيش ــة الت ــرب الحالي ــروف الح ــع ظ م

عــن  البحــث  علــة  تقديــم  يكفــي  ســوريا، 

واحــدة  جلســة  يف  القــايض  ليحكــم  معيــل 
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ــا  ــي اختفــى زوجه ــب الت ــوع الطــاق، زين بوق

ــت  ــام الســوري، يئس ــات النظ يف أحــد معتق

عنــه دون حصولهــا  والســؤال  البحــث  مــن 

عــى إجابــة شــافية، »متأكــدة أنــه يف فــرع 

األمــن العســكري بالاذقيــة، لكنهــم أرصوا عــى 

ــه احــدى  عــدم وجــوده لديهــم بعــد أن أخذت

الدوريــات عــن حاجــز بحجــة أنــه ال ميلــك 

ــت  ــي ضاق ــب الت ــول زين ــرت عســكرية«، تق دف

ذرعــاً بنظــرات النــاس وأحاديثهــم عــن ســلوكها 

الــيء يف غيــاب زوجهــا، فــا كان منهــا إال 

القبــول بــأول عريــس تقــدم لهــا وارتبطــت 

ــا  ــا جعله ــر مســجل، لكــن حمله ــد غ ــه بعق ب

تبحــث عــن مخــرج لتســجيل الطفــل القــادم، 

معتقــات  يف  الــزوج  اختفــاء  علــة  أن  إال 

النظــام ســتؤخر حصولهــا عــى الطــاق، لذلــك 

اضطــرت إلخبــار القــايض أن زوجهــا يقاتــل مــع 

ــش  ــارات الجي املســلحن، وســقط يف احــدى غ

الســوري ودفــن يف حلــب، وعــى اعتبــار أن 

النظــام لــن يعــرتف بأيــة ورقــة ثبوتيــة تصــدر 

ــررة،  ــق املح ــة يف املناط ــم الرعي ــن املحاك ع

بطــاق  والحكــم  الروايــة  تصديــق  فــان 

ــد أمــام القــايض  ــار الوحي ــح الخي ــة يصب املدعي

الرعــي، الــذي حكــم بالفعــل بتطليــق زينــب 

ــه  ــر عودت ــذي ال تنتظ ــابق ال ــا الس ــن زوجه م

بعــد اآلن.

كثــرات مــن نســاء الاذقيــة اللــوايت يرغــن 

ــذه  ــأن له ــاق، لج ــى الط ــول ع ــاً بالحص أيض

مــن  الكثــر  هجــرة  بعــد  خاصــة  الحيلــة، 

ــا، سوســن  ــاد اللجــوء يف أوروب أزواجهــن اىل ب

غيابيــاً  زوجهــا  تطليــق  بعمليــة  انخرطــت 

يــرتك لهــا زوجهــا خيــارا  بحــاس كبــر، مل 

ــرى  ــرأة أخ ــن ام ــه م ــد زواج ــة بع ــر خاص آخ

وبأطفالهــا  بهــا  التزامــه  وقطــع  أملانيــا  يف 

ــدال  ــاً، وب ــمل رسيع ــم الش ــدين بل ــاً، »وع مادي

عــن ذلــك تــزوج بأخــرى ونســينا«،  تــرح 

ــا، »اخــرين  ــا والحــرة متــأ قله سوســن حالته

املحامــي باالدعــاء أن زوجــي قــد غــرق يف 

ــه،  ــوا مع ــهود كان ــب ش ــي حس ــارب مطاط ق

مطلــوب  وهــو  تركيــا  يف  موجــودون  أهلــه 

ــل أي  ــام أو فع ــل مح ــتطيع توكي ــاً وال يس أص

يشء، لســت نادمــة عــى هــذه الخطــوة، انهــا 

حــل اســعايف لــرد اعتبــاري، والبحــث عــن حــل 

لوضعــي التعيــس هنــا وحــدي«.

وتبقــى حالــة رجــاء هــي األغــرب، فزوجهــا 

الــذي تطــوع فعــا يف إحــدى كتائــب الجيــش 

يتخــى  مل  األكــراد،  جبــل  املقاتلــة يف  الحــر 

عنهــا أو يرتكهــا ملصــر مجهــول، بــل اســتمر 

ــؤال  ــا والس ــال به ــا، واالتص ــود له ــال النق بإرس

ــاك،   ــه هن ــش مع ــا للعي ــا ودعوته ــن طلباته ع

لكنهــا رفضــت اللحــاق بــه بحجــة الخــوف 

مــن الراميــل املتفجــرة التــي أنهكتهــم بشــكل 

كبــر، تقــول رجــاء: »مللــت مــن االنتظــار، 

مل أعــد أقــوى عــى تحمــل املزيــد وحــدي، 

القصــة تطــول وال يوجــد أفــق للحــل، طلبــت 

مــن زوجــي الطــاق ألننــي ال أرغــب بانتظــاره 

ــاً  ــت محامي ــض، وكل ــا رف ــوم، وعندم ــد الي بع

أخرهــم عــى الفــور أنــه إرهــايب يقاتــل الدولة، 

وهــو أمــر كفيــل بوقــوع أعقــد طــاق يف أيامنــا 

ــك،  ــة لذل ــق الازم ــم الوثائ ــد تقدي هــذه، وبع

مل يتأخــر طاقــي كثــراً، يف الجلســة الثالثــة 

ــت  ــا زل ــي م ــد أنن ــه، زوجــي يؤك ــت علي حصل

أحوزهــا  التــي  الرســمية  األوراق  لكــن  لــه، 

ــد«. ــن جدي ــرة م ــي ح ــت أنن تثب

متخصصــون يف دعاوى »التفريق الغيايب«
ــات  ــبكات ومافي ــاك ش ــول أن هن ــن الق ال ميك

بعــد،  الظاهــرة  هــذه  بتســير  متخصصــة 

لكــن أســاء ســارسة معينــن باتــت معروفــة 

ــن  ــراً م ــا أن كث ــات، ك ــذه املعام ــير ه بتس

ــذا  ــي ه ــل لتبن ــكل كام ــوا بش ــن تفرغ املحام

الــذي يحتــاج يف بعــض األحيــان  املوضــوع 

معقــب  جــال،  لتمريــره،  القــايض  لرشــوة 

معامــات يف القــر العــديل، قــال للغربــال 

أن »الكثــر مــن املحامــن يعطوننــا عمولــة 

معنيــة يف حــال اســتطعنا تأمــن أوراق تســاعد 

ــي  ــايب، الت ــق الغي ــوى التفري ــير دع ــى تس ع

نظــرا  لهــم،  بالنســبة  مثينــاً  صيــداً  تعتــر 

لتســير  مبلــغ  أي  دفــع  الزوجــة  الســتعداد 

ــن  ــن ع ــن يبح ــرة، فكله ــة كب ــوى برع الدع

ــة  ــن يف معمع ــردن أن يدخل ــد وال ي زوج جدي

املحاكــم ونفســها الطويــل«.

ويؤكــد جــال أن الحــظ يلعــب دوراً كبــراً 

لتســير  معينــة  رشــاوي  دفــع  احتــال  يف 

»هنــاك  يقــول  تلكؤهــا،  وعــدم  املعاملــة 

قضــاة متعاطفــون بشــدة مــع هــذه الحــاالت، 

اآلخــر  البعــض  لكــن  القاضيــات،  خاصــة 

الســر  عــى  ومــر  كبــر  بشــكل  متشــدد 

دور  يــأيت  وهنــا  قانونــاً،  املحــددة  باملــدد 

ــة،  املحامــي لتســير األمــور مــن تحــت الطاول

ومحاولــة التواصــل مــع القــايض وإرضائــه، ويف 

ــى  ــى اآلن ع ــوى، حت ــة دع ــرد أي ــة مل ت النهاي

األقــل«.

يفكــرون  »ذكورنــا«  مــن  عاليــة  نســبة 

يف  يــرون  وال  فقــط،  الفحوليــة  مبواهبهــم 

ــه هــو اإلقصــاء  ــا، وهــذا بعين ــرأة إال فرجه امل

ــا  ــض دولن ــن تنه ــش. ل ــه داع ــم ب ــذي تتس ال

ــال  ــوت أمث ــا مي ــا إال عندم ــت أورب ــا نهض ك

ــي«. ــو ع أب

أمثلــة عــن  ســمر ومــراي وأم عــي هــن 

االنفصــال  قــررن  لنســاء  الحــاالت  مئــات 

أزواجهــن،  عــن  الجســدي  أو  النفــي 

حيــاة  وبــدأ  االســتقال  بفرحــة  يشــعرن 

بالذنــب  شــعور  ينازعهــن  كــا  جديــدة، 

ــاء  ــؤالء النس ــن. ه ــن وأوالده ــاه عائاته تج

يقــال عنهــن، أســعد التعيســات حظــاً، وهــن 

يريــن أنفســهن اليــوم يف املهجــر نســاًء بعــد 

ــم« يف  ــرد »حري ــهن مج ــن أنفس ــن يري أن ك

الوطــن.

انتشار الطالق الغيايب ودعاوى التفريق أنعش سوق السامرسة
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ملاذا يريد الشعب إسقاط النظام؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحيم أمحد خليفة

ــذ  ــام من ــل هــذه األي ــورة الســورية يف مث ــق الث ــو مل تنطل ــاذا ل م

خمــس ســنوات؟ مــاذا لــو مل ينطلــق الربيــع العــريب مــن تونــس، 

ــق انتفاضــات الشــعوب يف  ــزي« لنفســه، لتنطل بإحــراق »البوعزي

املنطقــة، كالنــار يف الهشــيم.. مــاذا لــو كانــت الصــورة كــا هــي 

ــود، والســكون  ــة والجم ــن الرتاب ــام 2010، م ــات ع ــه يف نهاي علي

والعــدم.

أســئلة مروعــة رمبــا مل يتطــرق لهــا الكثــرون، لقــد انشــغل 

ــان  ــورات واألوط ــآالت الث ــن م ــث ع ــث والحدي ــا يف البح معظمن

ــعوب  ــت الش ــي أصاب ــات، الت ــرة، والخيب ــوالت الكب ــل التح يف ظ

ــار، مل  ــا، باختص ــي دفعته ــدم الت ــورة ال ــا، وفات ــات ثوراته بانتكاس

يكــن ألحــد أن يتصــور مــا أصــاب تلــك الثــورات مهــا أويت مــن 

ــن  ــاك م ــس هن ــه لي ــا أن ــعة، ك ــة واس ــة، ومخيل ــدرات تحليلي ق

كان يرغــب بدمويــة املشــهد وعنفــه ومــا لحــق بــه مــن مخاطــر، 

ــورة  ــق الث ــو مل تنطل ــاذا ل ــذر باألســوأ، م ــت تتعاظــم، وتن ــا فتئ م

الســورية عــى نظــام الفســاد واالســتبداد، وحكــم العائلــة، مــاذا 

لــو بقــي كل يشء عــى مــا كان عليــه مــن تســلط واســتئثار لفئــة 

قليلــة خربــت وشــوهت كل يشء، الضائــر واألخــاق العامــة، 

ــاق والخــوف،  ــة تقــوم عــى النف ــم والنفــوس، وزرعــت ثقاف القي

ــوع.. ــة والخن الرذيل

أن  املمكــن  مــن  كان  ومــا  كانــت حتميــة،  الثــورة  أن  أزعــم   

تســتمر منطيــة املجتمــع عــى مــا كانــت عليــه، فــكل عوامــل 

ــن  ــن املحلل ــر م ــودة، وكث ــة وموج ــت قامئ ــا كان ــورة ومرراته الث

واملتابعــن كانــوا يدركــون أن مثــة طوفانــاً قادمــاً ســيقلب كل 

ــات  ــن، وب ــن وأن ــام تعف ــزات نظ ــكل مرتك ــح ب ــادالت، ويطي املع

كان  الثــورة  أخذتــه  الــذي  املنحــى  أن  الغثيــان، صحيــح  يثــر 

ــر  ــال، ولحجــم التآم ــن كل عق ــت م ــف املنفل ــة العن ــاً لجه مفاجئ

ــادة  ــه، وســوء أداء مــن تصــدوا لقي ــذي ووجهــت ب والخــذالن ال

ــدات  ــورة واملعارضــة، وفشــل النخــب املفجــع، وارتهانهــا ألجن الث

الخــارج، لكــن كل ذلــك مل يكــن ليمنــع وقوعهــا، أو حدوثهــا، 

كحتميــة تاريخيــة ال منــاص منهــا وال فــكاك.

ــهم، ويف  ــان مدارس ــى حيط ــا ع ــال درع ــب أطف ــو مل يكت ــاذا ل  م

ــا ســنبقى »بأمــان«  الشــوارع، مطالبــن بإســقاط النظــام، هــل كن

و«ســام« و«عايشــن«، كــا يحلــو القــول للبعــض؟ باملنظــور 

عليــه  أضحــت  الــذي  املعقــد،  الواقــع  وتحليــل  التاريخــي، 

ــرن مــن حكــم البعــث والطائفــة واألرسة،  ســوريا، بعــد نصــف ق

ــات  ــتخدام أولي ــي، وباس ــور الطبيع ــياق التط ــن س ــا م وإخراجه

علــم االجتــاع، مــا كان لنــا أن نهــرب مــن مصرنــا املحتــوم أبــداً، 

فــا جــرى هــو نتيجــة تراكــم تاريخــي وعجــز عــن اإلجابــة عــن 

ــخ  ــة والتاري ــؤوليته الثقاف ــل مس ــه، تتحم ــع وتحديات ــئلة الواق أس

أي  إفشــال  عــى  االســتبداد  عمــل  الــذي  والبنيــة،  والديــن 

ــس  ــم، لي ــم، أو مراجعته ــادة قراءته ــم، أو إع ــاوالت إلصاحه مح

ــاق،  ــن النف ــورة، يف أي درك م ــم الث ــو مل تق ــل، ل ــل أن يتخي لعاق

ــه.  ــن في ــة نح ــي والرذيل ــكك االجتاع ــخصية، والتف وازدواج الش

ــا أن يتصــور حجــم النهــب العــام، وانســداد الفــرص  ليــس ألحدن

صغــرة  فرصــة  يف  البســيطة  أحامهــا  وأجيــال،  أجيــال  أمــام 

ــق. ــى التحق ــة ع عصي

ــه  ــب في ــع يغي ــورة ملجتم ــم ص ــم أن يرس ــب أو مهت ــس ملراق لي

القانــون ويــزداد فيــه حجــم االنتهــاكات األدميــة والتجــاوز عــى 

الوســطى، منــه  للقــرون  أقــرب  الحقــوق، حتــى غــدا  أبســط 

للقــرن الــذي نعيشــه، ليــس ألكرنــا فراســة أو نباهــة كافيــة 

ــوم  ــة، وال العل ــه، ال يف األدب، وال الثقاف ــا علي ــط مبــا كن ــيك يحي ل

اإلنســانية، لظاميــة املشــهد وســوداويته وفقــدان أي أمــل يف 

التغيــر، إزاء كل ذلــك يصبــح مــن العبــث أن نســأل ملــاذا جــرى 

ــدور. ــدر مق ــة وق ــة حتمي ــه نهاي ــري، إن ــك ويج كل ذل

ــتاذ  ــث وأس ــؤرخ والباح ــاب امل ــدر كت ــنوات ص ــورة بس ــل الث قب

الرصــاص،  أم  االقــرتاع  ويانــد،  كارســتن  السياســية  العلــوم 

ــورة،  ــد الث ــار، بع ــور حــازم النه ــة الدكت ــه اىل العربي ــذي ترجم ال

ــا،  ــورة، وحتميته ــه الكاتــب بالث ــأ في وصــدر عــن دار الريــس، تنب

املتمثلــة  وهــي  منهــا،  مفــر  ال  حتميــة  أمــام  ســوريا  ووضــع 

ــوم  ــن يق ــد االب ــروع األس ــاً أن م ــح متام ــد أن وّض ــورة، بع بالث

ــوش  ــد هينب ــر راميون ــد تعب ــى ح ــتبداد« ع ــة االس ــى »عرن ع

يف كتابــه: ثــورة مــن فــوق، لــذات املرتجــم وصــدر عــن ذات 

ــورة ســؤال افــرتايض، خــارج املنطــق  ــو مل تقــم الث ــدار، مــاذا ل ال

ــع  ــة املجتم ــاق ترب ــة يف أع ــراع الكامن ــل ال ــخ، وعوام والتاري

الســوري، التــي كانــت تعتمــل لدرجــة حــرارة الراكــن والحمــم، 

ــان  ــق بالزم ــو مل تنطل ــه ل ــول، أن ــل الق ــن ناف ــح م ــايل، يصب وبالت

ــر  ــكان آخ ــن م ــتبدأ م ــت س ــا، كان ــت به ــن حدث ــكان اللذي وامل

ــد. ــر بعي ــان غ ويف زم

ليــس يف التاريــخ لــو، كــا يف الواقــع، واإلجابــة عــن: مــاذا لــو مل 

تقــم الثــورة؟ ســتكون ببســاطة شــديدة أننــا عــى أعتــاب ثــورة، 

مــا حصــل هــو تحصيــل حاصــل، وغــر ذلــك هــراء، وإحالــة 

ــن  ــرن، م ــف ق ــوريون نص ــه الس ــذي عاش ــع ال ــر الواق ــع غ لواق

حتــى  ولحظــة،  يــوم،  كل  يتكــرس  الــذي  والفســاد  االســتبداد 

ــة األبســط  ــت اإلجاب ــف، فكان ــى وكي ــه الســؤال، إىل مت ــات مع ب

يف تعبرهــا ألطفــال مل يؤتــوا مــن العلــم والحكمــة والفلســفة 

ــام. ــقاط النظ ــد إس ــعب يري ــرا: الش كث
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سرمدا.. حاضنة للثورة ومتنفس هلا
اعداد: فريق الغربال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقــع بلــدة رسمــدا يف الريــف الشــايل مبحافظــة إدلــب وتبعــد 

ــدة  ــع البل ــرتا، وتتمت ــن كيلوم ــب نحــو خمســة وثاث ــة إدل عــن مدين

مبوقــع اســرتاتيجي هــام حيــث تقــع بالقــرب مــن معــر بــاب الهــوى 

ــا. ــع تركي ــدودي م الح

ــدالع  ــل ان ــف نســمة قب ــدا نحــو 22 أل ــدة رسم ــغ عــدد ســكان بل بل

الثــورة أمــا اليــوم فوصــل عــدد ســكانها ألكــر مــن 40 ألــف نســمة 

ــزوح الكبــرة إليهــا مــن مناطــق ريــف إدلــب  بعــد موجــة الن

وحلــب التــي تتعــرض للقصــف املســتمر، حيــث شــهدت 

تعرضهــا  لنــدرة  نظــراً  كبــرة  بنــاء  موجــة  البلــدة 

للقصــف نتيجــة قربهــا مــن الحــدود الرتكيــة وهــذا 

إىل  باإلضافــة  إليهــا  يتوجهــون  النازحــن  مــا جعــل 

قريبــة  منهــم يف مخيــات  اآلالف  عــرات  إقامــة 

ــدة إىل حاضــن  ــذي حــول البل ــر ال ــدة، األم ــن البل م

عــى  تقــوم  التــي  اإلغاثيــة  املؤسســات  ملكاتــب 

خدمــة النازحــن يف املخيــات القريبــة منهــا.

الهــدوء النســبي الــذي عاشــته البلــدة مــع قربهــا 

مــن معــر بــاب الهــوى الحــدودي حولهــا إىل 

مركــز تجــاري هــام يعتمــد عليــه ســكان املناطــق 

املحــررة يف الحصــول عــى مســتلزماتهم املتوفــرة 

بكــرة بأســواق البلــدة التــي منــت بشــكل غــر 

مســبوق حتــى أصبحــت تحــوي عــى كل يشء 

ــيارات  ــوالً إىل الس ــة وص ــواد الغذائي ــن امل م

ــة. ــاة اليومي ــكل مســتلزمات الحي ومــرورا ب

أوائــل  مــن  رسمــدا  بلــدة  أبنــاء  كانــت 

ــام  ــد النظ ــرات ض ــوا يف التظاه ــن خرج م

ــوريا،  ــورة يف س ــدالع الث ــع ان ــوري م الس

ــدة  ــرة يف البل ــت أول مظاه ــث خرج حي

مــن  العريــن  يف  آزادي  جمعــة  يف 

فيهــا  واســتمرت   ،2011 عــام  أيــار 

الحمــات  مــن  بالرغــم  التظاهــرات 

ــش  ــوات الجي ــنتها ق ــي ش ــة الت األمني

كان  والتــي  البلــدة  عــى  الســوري 

أكرهــا يف منتصــف شــهر متــوز عــام 

2011 حيــث اقتحــم البلــدة رتــل 

ــر  ــن أك ــف م ــر مؤل ــكري كب عس

مــن عريــن دبابــة مــع نحــو 

ثامثئــة جنــدي.

ــت  ــة بقي ــرتة الاحق يف الف

التظاهــرات تخــرج يف 

ــة  ــوى الحــدودي يف بداي ــاب اله ــع معــر ب ــى تحريرهــا م ــدة حت البل

صيــف عــام 2012، ومنــذ ذلــك الحــن مل تدخــل قــوات النظــام 

ــوري  ــام الس ــرات النظ ــا، إال أن طائ ــة به ــق املحيط ــة أو املناط املدين

مل تغــب عــن أجــواء البلــدة التــي تعرضــت للقصــف أكــر مــن مــرة 

ــكانها، وال  ــن س ــقوط الشــهداء والجرحــى م ــذي تســبب بس ــر ال األم

ينــى أبنــاء البلــدة املجــزرة التــي ارتكبتهــا طائــرات النظــام يف شــهر 

أيــار املــايض حــن تســبب قصــف جــوي عــى الحــي الشــايل يف 

ــاً. ــر مدني ــة ع ــو خمس ــل نح ــدة مبقت البل

ــق  ــا العري ــك تاريخه ــل ذل ــدا تحم ــدة رسم ــزال بل وال ت

رغــم اندثــار معظــم آثارهــا ومبانيهــا القدميــة التــي 

مل تســتطع الصمــود يف وجــه النمــو العمــراين إال 

ــام  ــى لع ــذي يرق ــوس ال ــن الكاهــن مانلي أن مدف

111-112م مــا يــزال موجــوداً، كذلــك توجــد 

ــوام 341م،  ــة مؤّرخــة يف األع ــات يوناني كتاب

رسمــدا  مــن  الجنــوب  ويف  483م،  436م، 

3 كيلومــرتات توجــد قلعــة  بعــد  وعــى 

يف  بنيــت  رسمــدا  قلعــة  باســم  تســمى 

قمــة مرتفعــة ومحصنــة لتكــون حصنــاً 

معظــم  ولكــن  البلــدة  عــن  للدفــاع 

أبنيتهــا متهدمــة ومل يبــق منهــا ســوى 

ــا  ــدة. ك ــدران واألعم ــض الج ــا بع بقاي

يوجــد بهــا معبــد محفــور يف الصخــر 

ديــر  و  القدميــة  املقابــر  بعــض  و 

ــة  ــا األثري ــهر معامله ــن أش ــال، وم داني

نصــب  هــذا  يومنــا  حتــى  القامئــة 

معمــود يشــتهر باســم عمــود رسمــدا 

ــا  مكــون مــن أربعــة أعمــدة ارتفاعه

16 مــرت ذات تيجــان ، و قــد بــات 

عمــود رسمــدا رمــزاً للمدينــة وأحــد 

املعــامل الشــهرة يف محافظــة إدلــب 

ــاين،  ــن روم ــوق مدف ــوم ف وهــو يق

ولقــد كتــب عــى أحــد العموديــن 

ــخ 132- ــن، اإلهــداء والتاري الباقي

طــرف  يف  يقــع  هــو  و  141م 

ــاً  ــويب وال زال محافظ ــدة الجن البل

عــى شــكله. كــا يوجــد آثــار 

الرومــاين  العريــن  إىل  تعــود 

والبيزنطــي، ويوجــد يف البلــدة 

جامــع  يســمى  قديــم  جامــع 

ضمــن  يقــع  شــهيد  الشــيخ 

القدميــة. البلــدة 
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تبعات مأساوية لتنامي ظاهرة البطالة
 يف إدلب وريفها

العلي ــــــــــــــــــــــــــــــــسونيا 
ال يخفــى عــى أحــد االنتشــار الواســع لظاهــرة 

البطالــة يف ســوريا حتــى أن هــذه الظاهــرة 

تحولــت يف اآلونــة األخــرة لوبــاء مســتري 

التــي  إدلــب  يف  وخاصــة  املجتمــع  ينخــر 

يعــاين أهلهــا حالــة مــن الجمــود والركــود 

عــن  الناتجــة  الصعبــة  الظــروف  بســبب 

ــروف  ــذه الظ ــف، ه ــتمرار القص ــوىض واس الف

ــاة  ــع ســبل الحي ــؤدي إىل التأخــر بســر جمي ت

فتظهــر مشــكلة البطالــة التــي وصلــت نســبتها 

ملســتويات قياســية يف الفــرتة األخــرة. 

حملــة  حتــى  الجميــع  البطالــة  طالــت 

األكــر  املناطــق  يف  الجامعيــة  الشــهادات 

اشــتعاال ًبالثــورة وذلــك بعــد خــروج عــدد 

ــن  ــل ع ــدارس واملعام ــايف وامل ــن املش ــر م كب

النظــام  طائــرات  قصــف  بســبب  الخدمــة 

ــار  ــا ن ــة مــن كونه ــر أخطــار البطال ــا، وتظه له

ــع  ــة يف املجتم ــة والرق ــل الجرمي ــعل فتي تش

ــة العمــل هــا الدافــع  ألن انتشــار الفقــر وقل

ــر  ــرق غ ــن ط ــب م ــيك يكس ــان ل األول لإلنس

ــاوي األخطــاء  ــه يف مه ــي ب ــا يرم ــة م مروع

ــب.  ــم املتاع ــن ث وم

ــتطيعون  ــن ال يس ــباب مم ــك الش ــع كل ذل دف

إىل  للهجــرة  العيــش  لقمــة  عــى  الحصــول 

خــارج البــاد باحثــن عــن عمــل يؤمــن قوتهــم 

ــن مغامــرات املــوت، مــن هــؤالء كان  ومتحدي

ــاً( مــن معــرة  ــارص )28عام الشــاب حســن الن

ــن  ــر م ــه بكث ــدث والدت ــث تتح ــان حي النع

كليــة  مــن  ولــدي  »تخــرج  قائلــة:  الحــزن 

الهندســة عــام 2010 وحــاول إيجــاد عمــل 

ــه الســتة، لكنــه فشــل يف  ــه املعيــل ألخوات كون

ــا  ــزداد حياتن ــر وت ــا تك ــت معاناتن ــك وكان ذل

صعوبــة كل يــوم، لذلــك ســافر حســن إىل 

ــاً  ــر متحدي ــر البح ــة ع ــدول األوربي ــدى ال إح

كل الصعوبــات، وأخــراً وجــد عمــاً يف إحــدى 

رشكات البنــاء هنــاك«.

الشــاب حســن هــو واحــد مــن آالف الشــباب 

ــن مل يجــدوا عمــاً بســبب تخــي النظــام  الذي

عــن االلتــزام بتوظيــف الخريجــن وتطبيــق 

قيــام  إىل  باإلضافــة  صعبــة  توظيــف  رشوط 

مــن  كبــر  عــدد  وفصــل  بتريــح  النظــام 

العــال تحــت ذرائــع كثــرة أهمهــا التعاطــف 

مــع الثــورة، عمــر كشــتو )30عامــاً( مــن قريــة 

تلمنــس كان يعمــل موظفــاً مبؤسســة امليــاه 

ــن  ــل أن يجــد اســمه ب ــب قب يف محافظــة إدل

للغربــال: »  يقــول عمــر  املفصولــن،  قامئــة 

كنــت أجــد يف الراتــب نعمــة تغنينــي عــن 

الحاجــة وتســد بعضــاً مــن احتياجاتنــا الكثــرة، 

ولكنــي اليــوم أواجــه مشــكلة البطالــة وأعيــش 

ــاد  ــا تعيشــه الب ــام م ــل وأم ــن العم عاطــاً ع

ــار اقتصــادي يجــب عــى رب  مــن غــاء وانهي

ــات  ــن متطلب ــار ليؤم ــل نه ــل لي األرسة أن يعم

ــه«. ــية ألرست ــاة األساس الحي

هجــرة  أيضــاً  البطالــة  انتشــار  يف  ســاعد 

البــاد  خــارج  إىل  األمــوال  رؤوس  أصحــاب 

تحتــاج  التــي  املشــاريع  انعــدام  وبالتــايل 

إىل اليــد العاملــة وتســهم يف تأمــن العمــل 

ــي  ــر وأرضاره الت ــار الفق ــن انتش ــص م والتخل

وتســاعد  االجتاعيــة  الســلوكيات  يف  تؤثــر 

يف انتشــار الظواهــر الســلبية مثــل تعاطــي 

املخــدرات والفســاد األخاقــي وتدهــور الحالــة 

للشــباب. النفســية 

كساد األسواق هو أحد أثار انتشار البطالة  ) خاص الغربال- ادلب (
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عــى  أكــر قســوة  البطالــة  كانــت ظاهــرة 

أصحــاب  معظــم  ألن  الثــورة  بعــد  النســاء 

األعــال يفضلــون توظيــف الرجــال أكــر مــن 

ــب  ــف إدل النســاء بســبب أوضــاع مناطــق ري

الحاليــة، وال يخفــى أن بطالــة اإلنــاث ذات 

ــن  ــد م ــرأة وتح ــط امل ــي تحب ــرة فه أرضار كب

رغبتهــا يف املشــاركة االجتاعيــة، فكيــف يكــون 

حــال املــرأة التــي فقــدت زوجهــا وأصبــح عــى 

ــا؟ ــى أرسته ــاق ع ــؤولية اإلنف ــا مس عاتقه

أم وليــد مــن قريــة حــاس يف ريــف إدلــب 

أبنــاء  خمســة  ولديهــا  شــهيد  أرملــة  هــي 

معاناتهــا  عــن  وتعــر  البطالــة  مــن  تعــاين 

ــدون  ــام ال يج ــذه األي ــال يف ه ــا: »الرج بقوله

ــى  ــوى ع ــة ال تق ــرأة ضعيف ــف بام ــاً فكي عم

ــا  ــدم لن ــا يق ــى م ــع أوالدي ع ــش م يشء؟ أعي

ــل مــن  ــن مســاعدات إنســانية تغطــي القلي م

احتياجاتنــا«.

فيهــا  والبالغــن  األرسة  رب  بطالــة  أن  كــا 

وقــد  األطفــال،  عالــة  ظهــور  عنــه  نتــج 

ــكل  ــعت وتش ــرة واتس ــذه الظاه ــت ه تفاقم

ــث  ــا، حي ــن ضحاياه ــرة م ــبة كب ــاث نس اإلن

املــدارس ويتجهــون  األطفــال مــن  يتــرب 

ــتوى  ــدين مس ــبب ت ــل بس ــواق العم ــو أس نح

املعيشــة والدخــل لــأرسة وتنعكــس عالــة 

معــدالت  زيــادة  يف  عــام  بشــكل  األطفــال 

البطالــة بــن البالغــن وخاصــة يف األعــال 

والصناعــات والحــرف التــي ال تتطلــب تأهيــاً 

ــل،  ــل العام ــن قب ــاً م ــداً خاص ــدداً أو جه مح

فأربــاب العمــل يفضلــون تشــغيل األطفــال 

بأجــور  بســبب أجورهــم املنخفضــة قياســاً 

البالغــن.

الفقــر هــو الــذي جعــل الطفــل أمجــد البكــري 

)14عامــاً( مــن قريــة تلمنــس يف ريــف إدلــب 

يــرتك مقاعــد الدراســة ويتجــه نحــو العمــل يف 

ورشــة لتصليــح الدراجــات الناريــة وهــو يعــر 

عــن معاناتــه بقولــه: »أصبحــت معيــاً ألرسيت 

ــه  ــة جعلت ــة حربي ــدي إلصاب ــرض وال ــد تع بع

مشــلوالً عــى كــريس متحــرك لذلــك تركــت 

املدرســة ووقفــت الحاجــة يف طريــق تحقيــق 

ــاً  ــال يومي ــن م ــه م ــل علي ــا أحص ــي وم أحام

بالــكاد يســاعدين وأرسيت عــى تحمــل نفقــات 

ــة«. ــاة اليومي الحي

ــع  ــة وترتف ــات البطال ــن مرافق ــر م ــد الفق ويع

نســبته يف املناطــق الســاخنة وتضــم محافظــة 

بــن  الشــديد  للفقــر  نســبة  أعــى  إدلــب 

املحافظــات الســورية مــا يعكــس معانــاة 

ــن  ــد األدىن م ــى الح ــول ع ــب األرس للحص أغل

الســلع األساســية الازمــة مــن أجــل البقــاء كــا 

أدى ارتفــاع حــدة العمليــات العســكرية إىل 

ــية  ــلع األساس ــدرة يف الس ــعار ون ــادة يف األس زي

وعــى الرغــم مــن وجــود أطــراف متعــددة 

تقــدم املســاعدات اإلنســانية التــي ســاعدت 

يف التخفيــف مــن ســوء الوضــع ووفــرت طــوق 

ــاق  ــرة إال أن نط ــن األرس الفق ــر م ــاة لكث النج

مــن  بكثــر  أقــل  تظــل  املســاعدات  هــذه 

احتياجــات النــاس الذيــن يعيشــون يف قلــب 

ــكاريث. ــع ال ــذا الوض ه

ويعتــر انفصــال األريــاف عــن املــدن يف ســورية 

مــن أحــد أســباب تفــي البطالــة حيــث يخضــع 

الريــف لســيطرة املعارضــة بينــا املدن لســيطرة 

العمــل  مجــال  يف  متكامــان  وهــا  النظــام 

ويحــد ذلــك مــن تنقــل األشــخاص بحريــة بــن 

هــذا وذاك، ويفــرض النظــام يف مناطــق ســيطرته 

ــم  ــر والظل ــارس القه ــتبدادية ومي ــته االس سياس

مــا  الشــباب  عــى  التعســفية  واالعتقــاالت 

يجعلهــم ينزحــون وبالتــايل يجــدون صعوبــة يف 

الحصــول عــى فــرص عمــل يف مناطــق النــزوح، 

الشــاب نــادر الحســن مــن محافظــة حــاه تــرك 

ــد أن  ــان بع ــرة النع ــة مع ــه وقصــد مدين منزل

طلبــه النظــام للخدمــة العســكرية يتحــدث عــن 

ــام  ــوف النظ ــن صف ــدم ب ــاً: »أن تخ ــك قائ ذل

فذلــك يعنــي أن تكــون قاتــاً، لــذا فضلــت 

ــزوح إىل مناطــق ســيطرة املعارضــة رغــم أن  الن

حيــايت انقلبــت رأســاً عــى عقــب فقــد فقــدت 

عمــي يف رشكــة خاصــة لصناعــة الباســتيك 

ــة يف إيجــاد عمــل آخــر«. وأجــد صعوب

تعــد النســبة التــي وصلــت إليهــا البطالــة 

بعــد الثــورة مرتفعــة جــداً وخطــرة ألنهــا 

واالقتصاديــة،  االجتاعيــة  املخاطــر  مولــد 

يف  يعانــون  العمــل  عــن  العاطلــن  فغــر 

ــن  ــة تأم ــن صعوب ــة م ــروف الراهن ــل الظ ظ

ــعار  ــاع األس ــع ارتف ــتهم م ــتلزمات معيش مس

ــداً  ــم ج ــن امله ــك م ــواق لذل ــر يف األس الكب

التــي  والريعــة  الناجعــة  الحلــول  إيجــاد 

مــن شــأنها أن تخفــض نســب البطالــة ألن 

اإلنتــاج  تحــرك  التــي  هــي  العاملــة  اليــد 

ــة. ــايل تحــرك األســواق والقــدرة الرائي وبالت

جيــل  يهــدد  كبــر  خطــر  البطالــة  ســتظل 

ــى  ــة ع ــن املحافظ ــوريا، وميك ــباب يف س الش

عــن  الشــباب  وثنــي  الشــبابية  الطاقــات 

العمــل  فــرص  تأمــن  خــال  مــن  الهجــرة 

ــانية أن  ــات اإلنس ــى املنظ ــب ع ــم ويج له

ــة  ــات العاطل ــا يف تشــغيل الطاق تتخــذ دوره

مــن خــال التوســع يف برامــج التدريــب عــى 

ــاءة  ــى الكف ــد ع ــي تعتم ــة الت ــن اليدوي امله

الشــخصية وتحتــاج قــدر بســيط مــن رأس 

بالخدمــات  النهــوض  خــال  ومــن  املــال، 

دعــم  إىل  باإلضافــة  والتعليميــة  الصحيــة 

االســرتاتيجية  الســلع  وخاصــة  الزراعــة 

ــي املروعــات  ــش اليومــي وتبن ــة للعي الازم

قــروض  ومنــح  واملتوســطة،  الصغــرة 

بضانــات  وذلــك  العمــل  عــن  للعاطلــن 

معينــة  حيــث يقــدم كل عاطــل عــن العمــل 

جــدواه  ومــدى  الصغــر  ملروعــه  فكــرة 

فكرتــه  تطويــر  عــى  املنظــات  وتعمــل 

ودعمهــا يف حــال كانــت مناســبة وإيجــاد 

البديــل املناســب لــه يف حــال كانــت غــر 

ذلــك وبذلــك يتــم توظيــف وتحريــك لعجلــة 

اإلنتــاج، حتــى يؤمــن الشــاب الســوري قوتــه 

وتعــود العــزة والكرامــة إىل نفســه ويجــد 

عمــاً يكمــل بــه حياتــه التــي ضاقــت عليــه.

بطالة رب األرسة ساهمت يف تفاقم ظاهرة عاملة األطفال )خاص الغربال-سلقني(
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املدارس السورية يف تركيا 
مؤسسات تعليمية أم شركات خاصة لألقارب واألصدقاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرمحن خضر
مــن  العديــد  تحــول  جــدا  واضحــا  بــات 

ــورة  ــدالع الث ــد ان ــت بع ــي قام ــات الت املؤسس

يعمــل  خاصــة  مــزارع  شــبه  إىل  الســورية 

ــاؤه،  ــه وأصدق ــس وأقارب ــر أو املؤس ــا املدي فيه

ــرم إىل أدىن  ــى اله ــن أع ــا م وميســكون مبفاصله

ــه  ــراك ل ــن ال ح ــوا مب ــا أت ــا، ولرمب ــة فيه وظيف

ــة والتشــاركية،  ــاس بالتعددي ــام الن وال رأي  إليه

هــذا األمــر ال ميكــن إنكاره إن كان يف املؤسســات 

العســكرية أو املدنيــة، ولكــن أن ينتقــل وينتــر 

يف املؤسســات التعليميــة فهــو ألمــر غــر مقبــول 

بتاتــا، طبعــا بغــض النظــر عــن تأثره الســلبي يف 

ــم أكــر  ــه يكــون يف التعلي كافــة املجــاالت ولكن

ــارش مبســتقبل  ــه بشــكل مب ــرا لتعلق ــكاً وتأث فت

ومصــر مئــات آالف الطــاب، لقــد أصبحــت 

ــورية  ــدارس الس ــرة يف امل ــرة منت ــذه الظاه ه

التــي أسســت ضمــن األرايض الرتكيــة، بعــد 

اســتقرار مايــن الســورين فيهــا، وســركز يف 

هــذا التحقيــق عــى الجوانــب الســلبية مــع 

اإلقــرار بوجــود الكثــر مــن الجوانــب اإليجابيــة.

افتتاح مدارس بقصد الربح املادي
عندمــا وصــل الســوريون إىل األرايض الرتكيــة 

ــة  ــدارس عربي ــود م ــدم وج ــة ع ــوا بعقب فوجئ

ومل تكــن آنــذاك الحكومــة الرتكيــة قــد ســمحت 

للطلبــة الســورين بااللتحــاق باملــدارس الرتكيــة 

أو افتتــاح مــدارس خاصــة، فأقــام بعــض املهتمن 

ــم األطفــال  ــازل لتعلي حلقــات يف املســاجد واملن

مبــادئ القــراءة والكتابــة، إىل أن تدخلــت بعــض 

املنظــات وقامــت باســتئجار مبــاين ليتــم فيهــا 

ــاد األعــداد بســبب  تعليــم األطفــال نظــرا الزدي

ــزوح املســتمرة. حركــة الن

إثــارة نفــوس بعــض  هــذا األمــر ســاهم يف 

مجــال  يف  ليجــدوا  األمــوال  رؤوس  أصحــاب 

فافتتحــوا  للربــح،  جديــدة  فرصــة  التعليــم 

مــدارس وفرضــوا رســوما عــى الطــاب وقامــوا 

باســتقطاب املدرســن عــى غــر أســاس علمــي 

وهــذا مــا يؤكــده عبدالــرزاق الصبيــح مــن 

صفحــة دعــم الرتبيــة والتعليــم يف تركيــا، مشــرا 

ــم ال  ــم تعيينه ــن ت ــن الذي ــض املدرس إىل أن بع

يحملــون شــهادات جامعيــة ولرمبــا لجــأ البعــض 

منهــم إىل تزويــر شــهادة يك ينــال فرصــة عمــل 

تعاين معظم مدارس الســوريني يف تركيا من االكتظاظ
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يف هــذا املجــال أو ليغطــي بهــا عــى جهلــه أمــام 

ــايل. األه

املــدارس  هــذه  شــكلت  الصبيــح:  ويضيــف 

ــم  ــار وأقاربه ــؤالء التج ــح له ــدر دخــل ورب مص

وأصدقائهــم، حيــث أن مؤســس املدرســة يقــوم 

باختيــار املعلمــن عــى أســاس القــرىب والصداقــة 

إال مــا نــدر، ويبــدوا هــذا األمــر واضحــاً بشــكل 

أكــر يف مــدارس منطقــة هاتــاي الرتكيــة، حيــث 

تــزداد شــكاوى األهــايل مــن تــدين مســتوى 

املعلمــن، واحتــكار أصحــاب رؤوس األمــوال 

املدرســن  إبعــاد  يف  ســاهم  مــا  للوظائــف 

واملختصــن.

عزوف املدرسني عن التدريس 
بدايــة األمــر مل تكــن الجمعيــات واملنظــات 

ــد  ــث كان العدي ــن، حي ــب للمدرس ــدم روات تق

مــن املدرســن يعلمــون مجانــا، وهــذا مــا ســاهم 

يف عــزوف عــدد مــن املدرســن عــن مهنــة 

ــة إىل تحكــم أصحــاب األمــوال  ــم باإلضاف التعلي

ــا. ــن فيه ــب للعامل ــدم روات ــي تق ــدارس الت بامل

أحمــد مــن محافظــة الرقــة خريــج كليــة العلــوم 

قســم الرياضيــات يقيــم هــو وعائلتــه يف مدينــة 

ــيج،  ــل النس ــد معام ــل يف أح ــة، ويعم العثاني

ــذ  ــال: رصاحــة مل أتقــدم من يقــول أحمــد للغرب

ــب  ــس نظــرا لعــدم وجــود روات ــة للتدري البداي

وأنــا أعيــل عائلتــي املؤلفــة مــن أربعــة أشــخاص 

فلجــأت إىل البحــث عــن عمــل ألســتطيع تقديــم 

لقمــة العيــش ألوالدي، يضيــف أحمــد: بعــد 

رواتــب  اليونيســيف  منظمــة  خصصــت  أن 

خــارج  مــدارس  لعــدة  تقدمــت  للمعلمــن 

ــويل يف أي  ــم قب ــا ولكــن مل يت ــة وداخله العثاني

مدرســة، فقــررت االســتمرار يف عمــي ومل أحــاول 

التقــدم مــرة أخــرى.

صور من الفساد داخل املدارس
يتابــع أحمــد حديثــه للغربــال: مــن خــال 

التقــدم  بغيــة  املــدارس  إلحــدى  زيــاريت 

ــر  ــى ذك ــظ ع ــاً أتحف ــت معل ــف قابل للتوظي

ــب يف  ــة يرغ ــر املدرس ــرين أن مدي ــمه: وأخ اس

توظيــف اإلنــاث خاصــة، باإلضافــة أنــه هنالــك 

ــم  ــهادة التعلي ــن ش ــات يحمل ــن املعل ــدد م ع

الثانــوي فقــط بــل يوجــد منهــن مــن هــي 

حاصلــة عــى اإلعداديــة فقــط وقامــت بتزويــر 

الشــهادة الثانويــة لتحصــل عــى الوظيفــة.

ــة  ــة العربي ــدرس اللغ ــان م ــول عث ــدوره يق وب

وهــو مقيــم يف محافظــة العثانيــة أيضــا قدمنــا 

ــة  ــس يف املدرس ــن للتدري ــايئ الخريج ــا وزم أن

أي  قبــول  يتــم  باملدينــة ولكــن مل  الســورية 

منــا فقررنــا أن نتوجــه ملديريــة الرتبيــة الرتكيــة 

للتقــدم بطلــب إحــداث مدرســة نظــرا لوجــود 

مدرســة واحــدة يف كل املدينــة وفيهــا 1750 

طالبــا ويتواجــد يف الصــف الواحــد نحــو 50 

طالبــا ولوجــود الكثــر مــن املدرســن العاطلــن 

ــر  ــا ألن مدي ــا برفــض طلب عــن العمــل، ففوجئن

املدرســة الســوري عطــل علينــا مــن خــال 

تواصلــه مبديــر الرتبيــة الــرتيك الــذي تربطــه بــه 

ــة. ــة وثيق عاق

ومــن جهتــه يقــول عبــد الــرزاق الصبيــح : 

الرتكيــة  كركخــان  مدينــة  يف  مــدارس  يوجــد 

العائــات وكذلــك يف  بأســاء  تعــرف  باتــت 

بيــان حيــث تعمــل فيهــا عائــات بأكملهــا.

باتــت  مدرســة  فهنالــك  اســكندرون  يف  أمــا 

فيهــا  وتعمــل  )فــان(  أيب  مبدرســة  تعــرف 

ــك  ــى ذل ــاوة ع ــه ع ــل إن ــل ب ــه بالكام عائلت

ــة التــي  قــام مبصــادرة بطاقــات الــراف البنكي

ــا، وهــو  ــم مــن خاله يتســلم املعلمــون رواتبه

مــن يــوزع الرواتــب عنــد رصفهــا للتحكــم 

باملعلمــن.

ويف مدرســة أخــرى املديــر حاصــل عــى الثانويــة 

ــد  ــام 2013 وال يزي ــي ع ــرع الليب ــة يف الف العام

عمــره عــن 20 عامــا إال بقليــل.

أمــا اســطنبول فهــي حكايــة أخــرى فقــد بلغــت 

ــف  ــب  يف الشــهر الواحــد نحــو أل رســوم الطال

لــرة تركيــة وهــذا أدى بــدوره إىل عــدم إرســال 

كثــر مــن العائــات أبناءهــا إىل املــدارس.

ــال ال  ويســتطرد املصــدر: هــذا عــى ســبيل املث

الحــر فهنالــك الكثــر مــن األمثلــة األخــرى إن 

ــة أو غــازي  ــا أو الريحاني كان يف مــدارس أنطاكي

عنتــاب أو مرســن أو مــدارس املخيــات، فرتدنــا 

أيضــا الكثــر مــن الشــكاوى.

ويقــول األســتاذ عبداللــه وهــو مــدرس يف إحــدى 

ال تحــرتم مدارس الســوريني يف تركيا رشوط العمليــة التعليمية غالبا
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منظمــة  تخصــص  أن  قبــل  مــدارس هاتــاي: 

ــب للمعلمــن أسســت بعــض  اليونيســيف روات

الجمعيــات واألحــزاب مــدارس وقامــت بتمويلها 

ومقابــل ذلــك فرضــت أفكارهــا وتوجهاتهــا عــى 

املدرســن والطــاب وهــذا ماحــظ بشــكل كبــر 

ــن  ــا م ــف أتباعه ــا بتوظي ــت أيض ــا قام ــل إنه ب

ــه  ــذي تحمل ــر ال ــه والفك ــاب ذات التوج أصح

ــع  ــا ذا طاب ــون بعضه ــد يك ــي ق ــات الت املؤسس

عســكري.

من املسؤول عن هذه املدارس؟
مــن البديهــي أن تتبــع املــدارس بشــكل مبــارش 

لــوزارة تربيــة الدولــة التــي تتواجــد فيهــا عــى 

اعتبــار أنهــا مؤسســات تعليميــة.

وزارة  تكــن  مل   : الصبيــح  عبدالــرزاق  يقــول 

ــة تتواصــل مــع املــدارس بشــكل  ــة الرتكي الرتبي

كاف حيــث أنهــا مل تقــدم لهــا أي دعــم مــادي 

ــة  ــت منظم ــد أن خصص ــن بع ــوي ولك أو معن

ــام 2015  ــن يف ع ــب للمعلم ــيف روات اليونيس

بــدأت الرتبيــة الرتكيــة بالتواصــل مــع املــدارس 

وتنظيــم  عليهــا  واإلرشاف  تنظيمهــا  بغيــة 

الدعــم املقــدم لهــا، كــا حــددت امتحانــا 

خاصــا يخضــع لــه أي مــدرس يف حــال أراد 

التقــدم للتوظيــف بعــد االطــاع عــى شــهاداته 

وخراتــه التعليميــة.

يضيــف الصبيــح نجحــت الحكومــة الرتكيــة إىل 

ــتطع  ــا مل تس ــدن ولكنه ــب امل ــا يف أغل ــد م ح

منطقــة  مــدارس  يف  اآلن  إىل  الوضــع  ضبــط 

ــه الفســاد عــى حــد  ــي يعشــش في ــاي الت هات

ــره. تعب

ــول  ــة يق ــورية املؤقت ــة الس ــن دور الحكوم وع

عــام  قانــون  بوضــع  قامــت  لقــد  الصبيــح 

للمــدارس ولكــن بحكــم وجودهــا عــى أرايض 

دولــة أخــرى مل تســتطع تطبيقــه بشــكل حــازم، 

مشــرا إىل أنــه هنالــك بعــض املــدارس قــد 

التزمــت بــه تلقائيــا ودون ضغوطــات.

استياء بعض األهايل بسبب تدين مستوى 

التعليم
هنالــك حالــة اســتياء كبــرة بــن األهايل بســبب 

ــدارس  ــض امل ــم يف بع ــدين للتعلي ــتوى املت املس

الســورية برتكيــا لعــدة أســباب، يقــول أبــو 

محمــد وهــو مقيــم يف منطقــة هاتــاي: الحظت 

ــن  ــوا م ــث كان ــايئ حي ــتوى أبن ــا يف مس تراجع

األوائــل يف املــدارس الســورية قبــل الثــورة مــا 

اضطــرين لتغيــر املدرســة ملرتــن حتــى وجــدت 

ــا أحــد جــراين الســورين  ــبة، أم مدرســة مناس

ــه مل  ــة ألن ــه ملدرســة تركي فقــد قــرر نقــل أبنائ

ــورية،  ــدارس الس ــن امل ــر م ــق يف الكث ــد يث يع

الوحيــد  ابنــه  إرســال  عــدم  قــرر  واآلخــر 

للمدرســة عــى أن يعلمــه هــو ووالدتــه يف 

املنــزل حيــث أن والدتــه كانــت معلمــة صــف 

يف ســورية ولكنهــا مل تتقــدم للتدريــس يف تركيــا.

الحلول املستقبلية لهذه املشكالت
ــرزاق الصبيــح أن الحلــول تتمثــل  يــرى عبدال

أوالً: يف تعميــم النظــام الداخــي للمــدارس 

الــذي أعدتــه الحكومــة الســورية املؤقتــة 

ســابقا وتطبيقــه مــن خــال زيــادة التواصــل 

الحكومــة  يف  الرتبيــة  وزارة  وبــن  بينهــا 

املحــدق  الخطــر  عــى  واطاعهــا  الرتكيــة 

فيــه  النظــام  وهــذا  الســورية،  باملــدارس 

ــات  ــق بحقــوق وواجب ــا يتعل ــكل م ــل ل تفصي

كل مــن املديــر واملــدرس والطالــب.

يف  خــاص  توجيــه  مكتــب  تشــكيل  ثانيــا: 

موجهــون  فيــه  يكــون  املؤقتــة  الحكومــة 

ســر  يراقبــون  مــادة  لــكل  اختصاصيــون 

ــال  ــن خ ــدارس م ــة يف امل ــة التعليمي العملي

دوري. بشــكل  بهــا  يقومــون  زيــارات 

تجريــد  أهميــة  عــى  الصبيــح  شــدد  كــا 

ــن وفصــل  ــة تعي ــن صاحي ــر املدرســة م مدي

يف  كبــرة  أهميــة  مــن  لــه  ملــا  املدرســن 

اآلن. الحاصــل  الفســاد  اســتراء 

طفــل  مليــون  ثاثــة  مــن  أكــر  أّن  يذكــر 

ــع  ــم يف ظــل األرب ــن التعلي ــوا م ســوري ُحرم

التقريــر  حســب  عــى  املاضيّــة  ســنوات 

الــذي أصدرتــه منظّمــة »أنقــذوا أطفالنــا« 

الدوليّــة.

املدارس الســورية التي تقــدم تعليام الئقاً برتكيا قليلة
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أوضاع اقتصادية كارثية
 تدفع موظفي القطاع العام بسوريا للهجرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الغين العريان
ــام يف  ــاع الع ــي القط ــاة موظف ــت معان تفاقم

ســوريا بصــورة كبــرة منــذ انــدالع الثــورة 

ــات  ــرت  قطاع ــد دم ــا بع ــرب في ــدالع ح وان

ــرة  ــعر رصف الل ــاوي س ــاج وأدت إىل ته االنت

ــذي  ــر ال ــية األم ــتويات قياس ــورية إىل مس الس

ترافــق مــع ارتفــاع مســتويات التضخــم مــا 

الرائيــة  لرواتــب  القــدرة  تراجــع  إىل  أدى 

املوظفــن، الذيــن كانــوا يشــكلون رشيحــة هــي 

األكــر يف املجتمــع الســوري، لكــن املحســوبن 

عــى هــذه الريحــة أصبحــوا بحكــم كل ذلــك 

ــادي. ــتوى االقتص ــى املس ــر ع ــرر األك املت

تعــاين  التــي  االقتصاديــة  األزمــة  ومــع 

بــات  املجتمــع  مــن  الريحــة  منهــا هــذه 

ــن يقيمــون يف مناطــق  ــا الذي املحســوبون منه

أيضــا  يعانــون  الســورية  املعارضــة  ســيطرة 

ــوري  ــام الس ــة للنظ ــم بالتبعي ــام دائ ــن اته م

بحكــم عملهــم يف مؤسســات تتبــع لــه بحكــم 

عليهــا. ســيطرته 

لكــن معانــاة البحــث عــا يســد الرمــق تبقــى 

موظفــي  رشيحــة  ألبنــاء  األكــر  الهاجــس 

اللــرة  رصف  ســعر  انهيــار  فمــع  الدولــة 

الســورية تراجعــت قيمــة الراتــب الشــهري 

للموظــف يف القطــاع العــام مــن بــن 400 إىل 

500 دوالر شــهرياً قبــل الثــورة إىل مــا يــرتاوح 

بــن 50 و65 دوالراً اليــوم، وهــو تراجــع كبــر 

يعنــي انهيــار القــدرة الرائيــة 

ــه  ــدم قدرت ــايل ع ــف وبالت للموظ

عــى تأمــن مســتلزمات معيشــته. 

موظفــي  قــدرة  عــدم  ومــع 

الدولــة عــى االنخــراط بالعمــل 

يف املؤسســات واملنظــات التــي 

نشــأت يف املناطــق التــي خرجــت 

بســبب  النظــام  ســيطرة  عــن 

خوفهــم مــن خســارة وظائفهــم 

ازدادت أوضاعهــم ســوءاً باســتثناء 

تركــوا وظائفهــم  الذيــن  هــؤالء 

فصــل  بســبب  قــراً  أو  طوعــاً 

لهــم  الســوري  النظــام  حكومــة 

ــة  ــا بســبب مشــاركتهم يف نشــاطات مناوئ منه

للنظــام، األمــر الــذي دفعهــم للبحــث عــن 

رزق جديــد. مصــدر 

قــد  املجتمــع  مــن  الريحــة  كانــت هــذه 

ــب  ــايض رات ــاس تق ــى أس ــا ع ــت حياته برمج

يف نهايــة كل شــهر، فــكان املوظــف يشــعر 

ــف  ــم ضع ــادي رغ ــان االقتص ــن األم ــوع م بن

هــذا الراتــب، أمــا اآلن فمــع انخفــاض القيمــة 

ــه  ــول علي ــح الحص ــد أصب ــب فق ــة لرات الفعلي

مناطــق  خــارج  املقيــم  فاملوظــف  صعبــاً، 

ســيطرة النظــام ال ميكــن أن يحصــل عــى راتبــه 

إال بعــد أشــهر بعــد أن يتجــاوز العــرات مــن 

الحواجــز املختلفــة التبعيــة التــي تقــوم كل 

ــادرة  ــوم مبص ــا تق ــه ورمب ــق مع ــا بالتحقي منه

جــزء مــن راتبــه الــذي انخفضــت قيمتــه أصــا 

إىل معــدالت قياســية.

املعانــاة االقتصاديــة التــي يعيشــها موظــف 

انهيــار  إىل  فقــط  تــؤدي  مل  العــام  القطــاع 

لــه وألرستــه فقــط بــل  املســتوى املعيــي 

أدت أيضــا إىل تدهــور مســتواه االجتاعــي 

ــات  ــي املنظ ــتجداء موظف ــع ارضاره إىل اس م

منهــا  معونــات  عــى  للحصــول  اإلغاثيــة 

ألرستــه.

ــة  ــق الخارج ــائدة يف املناط ــرة الس ــن النظ لك

عــن ســيطرة النظــام للموظــف بأنــه تابــع 

للنظــام أدت إىل حرمــان عائــات املوظفــن 

ــتثناء  ــة، باس ــات اإلغاثي ــن املعون ــب م يف الغال

ــاع  ــف القط ــا ملوظ ــون فيه ــي يك ــاالت الت الح

العــام قريــب أو صديــق يف املؤسســة اإلغاثيــة 

ــذي يســاعد املوظــف عــى الحصــول  ــر ال األم

إغاثيــة مــع تعريــض قريبــه  عــى حصــص 

االتهــام  مخاطــر  إىل  اإلغاثيــة  املؤسســة  يف 

مــن قبــل زمائــه بدعــم ومســاعدة »أتبــاع 

النظــام«.

العــام  القطــاع  موظفــي  دفــع  ذلــك  كل 

للبحــث عــن بدائــل للحصــول عــى دخــل 

ــم  ــية، فمنه ــة األساس ــف املعيش ــي تكالي يغط

الــدروس  بتقديــم  العمــل  إىل  عمــد  مــن 

واملراحــل  الشــهادات  لطــاب  الخصوصيــة 

ــن  ــدى امله ــن إح ــن امته ــم م ــة ومنه االنتقالي

عــى  بالتجــارة  العمــل  حتــى  أو  اليدويــة 

غرهــا. أو  الغذائيــة  للمــواد  ضيــق  نطــاق 

الكارثيــة،  االقتصاديــة  األوضــاع  إىل  إضافــة 

ــفي  ــرد التعس ــال، والط ــر االعتق ــت مخاط كان

املرتبــات  تســليم  وعــدم  العمــل،  مــن 

ــع موظــف  ــل ســاهمت يف دف الشــهرية، عوام

القطــاع العــام، إمــا للبقــاء ضمــن ســيطرة 

ــال وخطــر  ــة خطــر االعتق ــن مطرق ــام، ب النظ

النظــام  الخدمــة يف جيــش  إىل  الجــر قــراً 

ــب للحــد  ــة الرات ــدم كفاي ــوز وع وســندان الع

املناطــق  إىل  العــودة  أو  للمعيشــة،  األدىن 

ــاك  ــاة أكــر هن الخارجــة عــن ســيطرته واملعان

وشــبه  القصــف  ومخاطــر  الفــوىض  بســبب 

اســتحالة الحصــول عــى الراتــب.

كان  الظــروف  هــذه  كل  ضمــن 

خيــار عــدد كبــر مــن موظفــي 

هــو  ســوريا  يف  العــام  القطــاع 

ــن  ــاً ع ــوريا بحث ــن س ــروج م الخ

كثــرون  للعيــش،  آخــر  مــكان 

دول  إىل  فعــاً  وصلــوا  منهــم 

ــوء  ــات اللج ــث مخي ــوار حي الج

الســيئة  االقتصاديــة  واألوضــاع 

نســبياً وآخــرون ذهبــوا أبعــد مــن 

ذلــك لركبــوا البحــر يف قــوارب 

ــدى  ــراً إىل إح ــوا أخ ــوت ويصل امل

تتزايــد  حيــث  األوربيــة  الــدول 

الســورين. الاجئــن  أعــداد  تدهور سعر رصف اللرة حوّل موظفي الدولة بسوريا إىل أصحاب دخل شبه معدوم
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فن النحت ..متاثيل يف مهب الغياب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــفاتن محودي

»انظــروا إىل الســاء.. حمــراء بــدم املذبحــة««، أبــدأ 

يعيشــها  حقيقــة  إىل  كمدخــل  مايكوفســيك،  مبقولــة 

الســوريون منــذ خمســة أعــوام، تحمــل وراءهــا أربعــن 

عامــا مــن كل يشء حتــى تدمــر البلــد، وأقــف قليــا عنــد 

معنــى الوطــن، كــا يــراه النحــات الســوري عاصــم 

ــن  ــاً، الوط ــال يل يوم ــذي ق ــرود، ال ــن ي ــا اب الباش

هــو »الرصيــف الــذي أجــد عليــه كرامتــي«، 

ــف؟ ــك الرصي ــن ذل ــن م ــن نح فأي

ــل  ــر التاثي ــت، تح ــن النح ــول ف ــن أق ح

معهــا  ويحــر  متعــددة،  جهــات  مــن 

الفعــل والفعــل املضــاد، الثــورة وتحطيــم 

متاثيــل األبــد مــن جهــة، والثــورة املضادة 

وتحطيــم داعــش لتاثيــل رمــوز الثقافــة 

ــخ والحضــارة، وعــى طــرف آخــر  والتاري

املهــددة  الباشــا  عاصــم  منحوتــات  تحــر 

بــه  يقــوم  الــذي  القصــف  ســاء  تحــت 

ــا لينقــذ مــا يســتطيع إنقــاذه  ــة الباشــا دفنه النظــام وداعــش، ومحاول

منهــا، ومغادرتــه ســوريا إىل غرناطــة بخفــي حنــن، ليبــق بعدهــا أمــام 

لوعــة تجربــة الفقــد ألعالــه الفنيــة، والتــي تــوازي ماهيتــه ووجــوده 

ــن كل يشء؟ ــايئ م ــد نه ــام فق ــزالً وأم ــح أع ــى أن تصب ــا معن ــا، ف هن

دفــن عاصــم الباشــا أخــاه منــر الــذي دخــل املعتقــل ووزنــه 98 

وعينــاه  كيلوغرمــاً،   35 ريشــة،  بخفــة  مقتــوالً  وخــرج  كيلوغرامــاً، 

ــن  ــرات اآلالف م ــوا ع ــا قتل ــوه ك ــد قتل ــاب، لق ــمرتان يف الغي مس

املعتقلــن، وخوفــاً عــى منحوتاتــه قــام عاصــم بدفــن حــوايل 700 

منحوتــة يف يــرود، يك يحميهــا مــن القصــف أثنــاء هــذه الحــرب 

املدمــرة.

ــد  ــن بعي ــب م ــذا، راح يراق هك

قــرن  ربــع  حصيلــة  وبحرقــة 

حالــة  ليدخــل  العمــل،  مــن 

ــيضيع  ــل س ــائاً ه ــول، متس ذه

أربعــن عامــاً مــن الشــغل، هــل 

ســيمحى تاريخــي؟ بالتأكيــد، إن 

العاصفــة التــي تعيشــها ســوريا، 

كل يشء،  عــى  آثارهــا  تركــت 

ــة؟ ــأي قيام ف

ــة  ــوط عريض ــاك خط ــت هن كان

يف تجربــة الفنــان عاصــم الباشــا، 

األقاليــم  متعــدد  أنــه  أهمهــا 

والجغرافيــا والدمــاء التــي تســر 

ــن أب  ــن م ــة األرجنت ــرس عاصم ــس آي ــد يف بوين ــه، ول بعروق

ســوري وأم برازيليــة وهــو مــا جعلهــا صامتــة، صمــُت 

ــه  ــب عزوف ــر، إىل جان ــايك الحج ــه يُح ــل جعلَ ــه الطوي أِم

ــم  ــة األســد. ورغ ــل عائل ــاع متاثي ــرة صّن عــن دخــول دائ

ــه  ــة، إال أن ــات مختلف ــى منص ــا ع ــم الباش ــداع عاص إب

ــاء  ــن االنت ــر م ــذا ال ــرود.. به ــال ي ــي مربوطــا بجب بق

ــكان . للم

فقبــل هــذا الطوفــان مــن الــدم، عمــل عــى 

»اإلنتظــار«،  كمفــردة  فلســفية  مفــردات 

مــا  األنظمــة«، وهــو  و«الخــواء«، و«ُهــزال 

أوصلــه إىل مقولــة إمــا االســرتفاع وإمــا االنتحار. 

وكأنــه مــن خــال أعالــه أراد أن يرينــا قاماتِنــا 

املبتــورَة، و رؤوَســنا املصــادرة، بــل كأنــه ينســج 

ــدور. ــا املغ ــن ميادن ــه م منحوت

يلتقــي الباشــا مــع أعــال مرحيــة كــرى 

وفــواز  وونــوس..  غــودو«  »انتظــار  الســيا 

الســاجر.. حيــث  كان الزمــن يغتــي باألســئلة 

املصريــة. 

ــن  ــن الشــباب، أي ــر م ــب عــى ســؤال الكث ــه هــذه يجي ــه بأعال وكأن

ــر، و  ــورة، و أيــن دوره مــن هــذا الحــدث الكب املثقــف مــن هــذه الث

ــه األمــور؟ ــت إلي ــا آل ــاك مثــة إرهاصــات تســترف م هــل كان هن

وألننــا أبنــاء ثقافــة األنهــار فقــد اشــتغل عــى فكــرة الخصوبــة، 

ــة.. ــة قادم ــدٌد والحقيقي ــاِة متج ــَر الحي ــى أن نه ــدا ع ــّول، مؤك التح

ــا يف  ــال يل: أن ــوريا، ق ــن س ــرج م ــم يخ ــأيت ث ــزر.. كان ي ــدٍّ وج ــن م ب

إســبانيا لكننــي هنــاك دامئــا يف ســوريا، ســوريا هــي التــي تعنينــي وكل 

أعــايل لســوريا.

عمــل الباشــا الكثــر مــن املنحوتــات »نــازح«، »الطريــق إىل بــاب 

عمــرو«، و«يف انتظــار الراميــل«، وأعــال كثــرة أخــرى

عــن  األطــول  الغيــاب  فــرتة 

يف  الباشــا  قضاهــا  دمشــق 

وهــذا  الغرناطــي،  مشــغله 

وحاتــه  بنــاه،  الــذي  الكــوخ 

وكأنهــا  عنهــا  يكتــب  التــي 

ــر. ــن العم ــة م ــد املائ ــة بع صبي

ال نهــذي، ولكــن مــن املؤكــد 

أننــا ســنجن، أو نعــاود الوقــوف 

عــى رجــٍل واحــدة، حتــى تعــود 

متاثيــل  بــا  ســوريانا،  إلينــا 

ــك  ــرج يضح ــده امله ــاة، وح طغ

مهــب  يف  ووحدنــا  ويبــيك 

الغيــاب. يف انتظار الرباميل )من أعامل الباشــا(
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النظام واملعارضة واإلسالميون 
متفقون على القضاء على التعليم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ فريوز خري اهلل
مــازال حرمــان األطفــال مــن التعليــم، أو حصولهــم يف أفضــل األحــوال 

ــال املواطــن الســوري  عــى تعليــم رديء جــداً، هــو أكــر مــا يــؤرق ب

بالرغــم مــن معاناتــه اليوميــة مــن اســتمرار الحــرب وظــروف النــزوح 

ــة العامــة. والضائقــة االقتصادي

ــاب األرس  ــال آالف أرب ــتقبل كاريث لأطف ــن مس ــوف م ــع الخ ــد دف لق

ــاً عــن  الســورية إىل اتخــاذ قــرار ركــوب البحــر يف قــوارب املــوت بحث

مســتقبل أفضــل ألبنائهــم، وهربــا مــن تحولهــم إىل مجــرد وقــود 

ــنوات. ــذ س ــوريا من ــتعرة يف س ــرب املس ــذه الح له

العمليــة  مظاهــر  جميــع  يف  املريــع  الفشــل  نتيجــة  ذلــك  كان 

ــن  ــم م ــوري بالرغ ــل الس ــتمرة يف الداخ ــت مس ــي بقي ــة الت التعليمي

ــح يف  ــرة لتنج ــات كث ــود جه ــت جه ــث تجمع ــرة، حي ــروف القاه الظ

ــى نظــام األســد دوره عــى  ــد أن أنه ــة، فبع ــة التعليمي إفشــال العملي

أكمــل وجــه بتدمــر املؤسســات التعليمــة مــن خــال قصفهــا أو قطــع 

ــر، انتقلــت الكــرة إىل ملعــب  ــا عــى أقــل تقدي رواتــب املدرســن فيه

ــن  ــاد م ــاد والعب ــور الب ــير أم ــي أرادت تس ــة الت ــات املعارض مؤسس

ــدود. ــارج الح خ

مل تقــم تلــك املؤسســات وعــى مــدار األربــع ســنوات املاضيــة بــأي فعل 

تجــاه جيــل كامــل مــن األطفــال ُغيــب قــرا عــن مدارســه ومل تكلــف 

خاطرهــا باتخــاذ أي إجــراء أو مبــادرة إلنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه، وكان 

ــة  ــق الخارج ــة للمناط ــارات خاطف ــه زي ــوم ب ــن أن تق ــا ميك ــط م أبس

ــة وأن  ــا خاص ــدارس فيه ــع امل ــى وض ــف ع ــام لتق ــيطرة النظ ــن س ع

ــن كل  ــم م ــية بالرغ ــا التدريس ــع كوادره ــداً م ــل صام ــا ظ ــراً منه كث

ــر  ــن النقــص الكب ــدءاً م ــم ب ــدد عمله ــي ته ــات الت املخاطــر والصعوب

ــم  ــن أو فصله ــب املدرس ــف روات ــوالً لتوق ــية ووص ــب املدرس يف الكت

ــة النظــام. ــة يف حكوم ــة الرتبي ــل مديري مــن قب

ــوم  ــم أن تق ــن رواتبه ــون م ــون أو املحروم ــون املفصول ــر املدرس انتظ

ــم  ــة بتعويضه ــة الســورية املؤقت مؤسســات املعارضــة التابعــة للحكوم

ــن  ــه م ــض راتب ــم قب ــض منه ــاول البع ــى ح ــراً، حت ــوا أخ ــم يئس لكنه

ــرة مبــا  ــق الكث ــه ملخاطــر الطري مناطــق ســيطرة النظــام معرضــاً حيات

ــف. ــال والخط ــا االعتق فيه

ــا  ــدرون رمبــا بالقضــاء عــى م األهــايل ســاهموا أيضــا مــن حيــث ال ي

تبقــى مــن املؤسســات التعليميــة التــي اســتمرت بالعمــل يف املناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، حيــث أجــاد كثــر منهــم توزيــع 

ــاب  ــوا الذه ــن واصل ــن الذي ــى املدرس ــام ع ــوالء للنظ ــات بال االتهام

إىل مناطــق ســيطرته لقبــض رواتبهــم، فلــو مل يكــن هــؤالء موالــن 

للنظــام ملــا تجــرأوا عــى الذهــاب ملناطــق ســيطرته، وذهــب البعــض 

ــات  ــم املعلوم ــام املدرســن بتقدي ــن خــال اته ــك م ــن ذل ــد م إىل أبع

ــة  ــى مواصل ــن أرص ع ــوا مب ــام ليدفع ــتخبارات النظ ــتخباراتية الس االس

القيــام بواجبــه تجــاه الجيــل املحــروم مــن التعليــم إىل العــزوف عــن 

ذلــك. 

ــنتهم  ــن بألس ــدون املعلم ــوا يجل ــن كان ــؤالء الذي ــال ه ــان ح كان لس

كمــن يريــد منهــم أن يكــون كبــش فــداء يقــدم العمــل والجهــد دون 

ــه رمــق أوالده. ــاً يســد ب أن يطلــب مقاب

أمــا الهيئــات االســامية والجمعيــات الخريــة العربيــة الخليجيــة فقــد 

قــرت دعمهــا للتعليــم عــى معاهــد تحفيــظ القــرآن والحديــث، 

وكأن دأبهــم يف »تجميــع الثــواب والحســنات« مــروط بدعــم تعليــم 

ــة  ــق الخارج ــدارس يف املناط ــارت امل ــى ص ــط، حت ــة فق ــوم الديني العل

ــدأ  ــة ال يب ــا ديني ــا أو زواي عــن ســيطرة النظــام أقــرب ألن تكــون تكاي

فرضتهــا  التــي  الشــعارات  ترديــد  بعــد  إال  فيهــا  اليومــي  الــدوام 

ــا. ــة له ــة أو املمول ــات الداعم الجه

ــة  ــاء واللغ ــاء والكيمي ــات والفيزي ــص الرياضي ــار حص ــم اختص ــد ت لق

العربيــة واللغــات األجنبيــة واللغــات األجنبيــة لصالــح زيــادة حصــص 

العلــوم  العقيــدة والفقــه والحديــث والســنة وغرهــا مــن  ملــواد 

الدينيــة، وأصبــح مدرســو هــذه املــواد الدينيــة، الذيــن غــزوا املــدارس 

ــث  ــدارس بحي ــد يف امل ــل والعق ــاً للح ــاجد، أصحاب ــن املس ــن م قادم

ــم  ــادة حصصه ــح زي ــية لصال ــص دراس ــن حص ــاؤون م ــا يش ــون م يلغ

ــم بأبســط أساســيات  ــم وجهله ــم وخرته ــن انعــدام كفاءته بالرغــم م

العمليــة التعليميــة. 

لقــد صــار أطفالنــا يجــارون القــارئ الشــيخ عبــد الباســط عبــد الصمــد 

ــة  ــرة يف رواي ــايب أيب هري ــارون الصح ــرآن ويج ــد الق ــاوة وتجوي يف ت

ــوا  ــة ومل يتعلم ــروف األبجدي ــوا الح ــم نس ــا، لكنه ــث وحفظه األحادي

أصــاً جمــع وطــرح األعــداد قبــل أن يحفظــوا رضبهــا ويتعلمــوا 

قســمتها. 

آن االوان ليــدرك الجميــع حجــم الجرائــم التــي ترتكــب بحقنــا وحــق 

ــبابنا، وآن األوان ليتحمــل كل مســؤولياته تجــاه »مجــزرة  ــا وش أطفالن

ــم« املســتمرة. التعلي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــاعداد وتصوير: عبد الغين العريان 
ــل  ــت فصائ ــا، اتجه ــة إليه ــط الحاج ــت ضغ تح

املعارضــة الســورية املســلحة إىل تصنيــع األســلحة 

وضعــف  األســواق  يف  لشــحها  نظــراً  الثقيلــة، 

الكميــات التــي تقــدم للمعارضــة مــن هــذه 

ــا. ــل داعميه ــن قب ــلحة م األس

التقطــت عدســة الغربــال يف ريــف حلــب صــورا 

يف معمــل لتصنيــع األســلحة يتبــع لفصيــل »فيلــق 

الشــام«، حيــث يتــم هنــاك تصنيــع راجــات 

جهنــم  ومدافــع  هــاون  ومدافــع  الصواريــخ 

وقذائــف كل منهــا.

يواجــه العاملــون يف املعمــل صعوبــات كبــرة 

ــدون  ــورة ب ــديدة الخط ــواد ش ــع م ــل م فالتعام

ــاً  ــراً محدق ــكل خط ــامة يش ــراءات الس ــاع إج اتب

يوميــاً عــى حياتهــم كــا أن عملهم تحــت مخاطر 

ــم يف أي  ــرويس له ــريب ال ــران الح ــتهداف الط اس

لحظــة يشــكل خطــراً هــو اآلخــر عــى حياتهــم.

ــة  ــواد األولي ــد امل ــة فق ــع لجه ــات التصني صعوب

وارتفــاع أســعارها يف حــال توفرهــا حــارضة أيضــاً، 

وهــي تعيــق عمل معامــل تصنيع األســلحة التابعة 

ــدس  ــول مهن للمعارضــة يف الشــال الســوري، يق

ــن  ــد املرف ــد أح ــادر املحم ــد الق ــك عب امليكاني

عــى معمــل التصنيــع للغربــال: »الصعوبــات التي 

تواجهنــا تتجــى بشــكل رئيــي يف عمليــة تصنيــع 

االســلحة الثقيلــة ذات دقــة اإلصابــة العاليــة، ذلــك 

بســبب فقــدان قطــع ال ميكــن أن نقــوم بتصنيعهــا 

ــدرة  ــة إىل ن ــة، هــذا باإلضاف كالحساســات الحراري

املــواد األوليــة كالحديــد واملــواد األوليــة التــي 

تصنــع منهــا الحشــوات الدافعــة واملــواد املتفجــرة 

هــذا باإلضافــة إىل صعوبــات تأمــن الكهربــاء«.

ــل  ــر معام ــي تدي ــة الت ــل املعارض ــد فصائ وتعتم

ــة  ــواد األولي ــى امل ــة ع ــلحة املختلف ــع األس لتصني

املســتوردة وعــى بقايــا الصواريــخ والراميــل التــي 

ــر،  ــيطرتها دون أن تنفج ــى مناطــق س تســقط ع

ــلحة  ــن األس ــا م ــع منتجاته ــوم ببي ــا تق ــا أنه ك

لفصائــل أخــرى بهامــش ربــح يضمــن لها اســتمرار 

عملهــا.

ق��وات املعارض��ة تغط��ي النقص 
باألسلحة الثقيلة باالعتماد على 

التصني��ع احمللي

تعاين ورش تصنيع األسلحة التابعة للمعارضة من مخاطر استهداف طران النظام والطران الرويس لها

تواصل ورش تصنيع األسلحة التابعة للمعارضة عملها يف ظروف صعبة

عدسة الغربال
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تنتج ورش تصنيع األسلحة التابعة للمعارضة كميات كبرة من الصواريخ واملدافع والراجامت

تستخدم املعارضة ماكينات صناعية بسيطة يف عملية تصنيع األسلحة

ينتج املعمل الذي زارته عدسة الغربال 20 راجمة صواريخ شهريا مع كميات كبرة من القذائف 
والصواريخ املختلفة ومدافع الهاون
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آلة النظام التدمريية تطال مدينة بصرى األثرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــلبنى الصاحل 
كانــت مدينــة بــرى الشــام األثريــة يف ريــف 

ــام  ــرى للنظ ــي األخ ــة ه ــي ضحي ــا الرق درع

النظــام  قــوات  حولــت  حيــث  الســوري، 

املعارضــة  قــوات  تحريــر  قبــل  الســوري، 

ــة يف شــهر آذار العــام املــايض، كل مــن  املدين

قلعــة بــرى ومرحهــا الرومــاين بالكامــل 

التــي  والصواريــخ  للمدافــع  قاعــدة  إىل 

ــي،  ــا الرق ــف درع ــق ري ــا مناط ــف به تقص

ــة  ــوات النظــام املناطــق األثري واســتخدمت ق

حجارتهــا  مــن  لاســتفادة  متركــز  كنقــاط 

قــوات  لهجــات  التصــدي  يف  الضخمــة 

ــش  ــوات الجي ــرت ق ــذا اضط ــة، وهك املعارض

الحــر الســتهداف نقــاط متركــز قــوات النظــام 

ــق أرضاراً  ــا الح ــداً م ــة تحدي ــة األثري يف القلع

لقلعــة. با

قــوات  لســيطرة  الســابقة  الفــرتة  وخــال 

املعارضــة عــى املدينــة قامــت قــوات النظــام 

بحســب مصــادر محليــة متقاطعــة يف املدينــة 

ــت  ــي كان ــة الت ــع األثري ــم القط ــة معظ برق

إىل  باإلضافــة  بــرى  متحــف  يف  موجــودة 

ــف  ــودة باملتح ــة املوج ــط األثري ــة الخرائ رسق

ــع  ــات بســيارات م ــل هــذه املقتني ــك بنق وذل

حايــة عســكرية عــى دفعــات إىل أماكــن 

مجهولــة.

وكان قصــف قــوات النظــام خــال عــام 2013 

قــد تســبب بــأرضار كبــرة مبســجد بــن بازيــن 

ــع الفاطمــي وبالحــاق  ــة الجام ــر مئذن وبتدم

ــة  ــايف )مدرس ــز الثق ــى املرك ــرة مببن أرضار كب

ــرن  ــاؤه إىل الق ــود إنش ــذي يع ــداء( ال أيب الف

ــعاع  ــز إش ــون مرك ــاد ليك ــر للمي ــث ع الثال

بهــا  املحيطــة  واملناطــق  املدينــة  يف  ثقــايف 

حيــث بــدأ نشــاطه مبدرســة تعليميــة ســميت 

بالدباغــة أو أبــو الفــداء تعلــم أصــول الديــن 

الذيــن  األيوبيــن  أيــام  الكريــم  والقــران 

ــرتة. ــك الف ــة يف تل ــوا املدين حكم

ومل تنجــو آثــار بــرى مــن بطــش النظــام بعــد 

ــت  ــث قام ــة، حي ــن املدين ــه م انســحاب قوات

ــف  ــايض بقص ــهر آذار امل ــام يف ش ــوات النظ ق

بــرى  مدينــة  يف  ســرجيوس  كاتدرائيــة 

مــا  والهــاون  الثقيلــة  املدفعيــة  بقذائــف 

ــي يعــود  ــة الت ــة الكاتدرائي ــار قب أدى إىل انهي

تاريخهــا إىل عــام 512-513م، وهــي موقوفــة 

للقديســن رسجيــوس وباخــوس وتيونتــوس، 

ــهور  ــوس املش ــقف جوليان ــا األس ــام ببنائه وق

كنيســة  أول  وهــي  وشــجاعته،  باســتقامته 

ــة ــوه قب ــاً تعل ــع تقريب بنيــت عــى شــكل مرب

ــايض  ــام امل ــة الع ــن نهاي ــة م ــام قليل ــل أي وقب

عــدة براميــل متفجــرة عــى املناطــق األثريــة 

أجــزاء مــن  بــرى، مــا أدى إىل تدمــر  يف 

حيــث  الرومــاين  للمــدرج  الغربيــة  الجهــة 

ــاحة  ــع يف الس ــار واس ــف دم ــن القص ــج ع نت

والخامــس  الثــاين  والرجــن  الســاوية 

ــة  املجــاورة للمــدرج الرومــاين والقلعــة األثري

مــن الجهــة الغربيــة.

الســلب  مــن  املدينــة  أثــار  عــى  وحفاظــا 

بــرى  املحــي يف  املجلــس  أنشــأ  والضيــاع 

أثــار  وعــدد مــن نشــطاء املدينــة »دائــرة 

ــن  ــا ميك ــم م ــة وترمي ــرى« لحاي ــة ب مدين

مــن  اللصــوص  وملنــع  املدينــة،  أثــار  مــن 

رسقــة أثارهــا وتخريبهــا، وقــال االســتاذ أحمــد 

املقــداد رئيــس املجلــس املحــي يف مدينــة 

أرضار فادحــة طالت الباحة الســاموية قرب املدرج الرومــاين نتيجة قصف النظام )خاص الغربال(
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مدينــة  يف  قمنــا  للغربــال:  الشــام  بــرى 

ــة  ــة نظاف ــد تحريرهــا بحمل ــرى الشــام بع ب

ــة  ــاء املنطق ــن أبن ــن م ــع متطوع ــاون م بالتع

وعملــت الحملــة عــى ازالــة الســواتر الرتابيــة 

التــي وضعتهــا قــوات  والحواجــز واأللغــام 

النظــام أثنــاء ســيطرتها عــى املدينــة القدميــة 

يف بــرى، وقامــت الحملــة بتنظيــف املــرح 

الرومــاين والقلعــة األثريــة وكافــة املناطــق 

األثريــة التــي قضــت الحــرب عــى رونقهــا 

»مديريــة  املقــداد:  وأضــاف  التاريخــي، 

ــق  ــى توثي ــا ع ــت أيض ــة عمل ــار يف املدين األث

ــة وتســجيلها«، مشــراً  واحصــاء القطــع األثري

ــة  ــة أهمي ــر يف املدين ــش الح إىل »إدراك الجي

هــذه األثــار التــي تحــايك حضــارة ســورية 

ــث  ــدة حي ــور ع ــر عص ــق ع ــا العري وتاريخه

التابعــة  الســنة«  »شــباب  فرقــة  خصصــت 

ــة  ــا حاي ــة مهمته ــة أمني ــر كتيب ــش الح للجي

املناطــق األثريــة يف املدينــة«.

»شــباب  بفرقــة  االعامــي  الناشــط  وأكــد 

ــر  ــش الح ــأن الجي ــداد ب ــامة املق ــنة« أس الس

يف مدينــة بــرى الشــام قــام بفــرز كتيبــة 

ــدار  ــى م ــة ع ــع األثري ــة املواق خاصــة لحراس

مــن  وحايتهــا  ســاعة  والعريــن  األربــع 

والتخريــب. العبــث 

ــرى الشــام بإحــداث  ــار ب ــرة آث وقامــت دائ

مكتــب توثيــق الغايــة منــه توثيــق االنتهــاكات 

التــي ترتكــب ضــد املواقــع األثريــة يف بــرى 

ــار  ــة لآلث ــة الراهن ــق الحال ــة إىل توثي باإلضاف

يف جميــع املواقــع األثريــة يف بــرى.

أيضــا  الشــام  بــرى  أثــار  دائــرة  وقامــت 

ــع  ــض املواق ــعافية يف بع ــم إس ــات ترمي بعملي

ــي  ــع الت ــر أو يف املواق ــت للتدم ــي تعرض الت

تــررت وأصبحــت مهــددة باالنهيــار مثــل 

بهــا  تســبب  التــي  للفتحــة  ترميــم  عمــل 

قصــف النظــام يف الجــدار الغــريب للجامــع 

وبشــكل  أيضــاً  بــرى،  العمــري يف مدينــة 

مشــابه قامــت دائــرة اآلثــار يف بــرى برتميــم 

فتحــة مشــابهة تســبب بهــا قصــف قــوات 

ــع  ــي يف جام النظــام لفتحــة يف الجــدار الرق

ــرى. ــة بب ــرك الناق م

طلبــات  اليونســكو  منظمــة  وتجاهلــت 

ورســائل املتكــررة دائــرة أثــار بــرى مــن 

أجــل التعــاون واملســاعدة يف حايــة آثــار 

الــذي  بــرى بالرغــم مــن الخطــر الكبــر 

يحيــط بهــذه اآلثــار مــع اســتمرار قصــف 

لهــا. املتقطــع  النظــام  قــوات 

أهــم  مــن  األثريــة  بــرى  مدينــة  وتعــد 

ــوي  ــا تح ــك أنه ــامل ذل ــة يف الع ــع األثري املواق

الفريــدة  األثريــة  املعــامل  عــرات  عــى 

ــد  ــذي يع ــاين ال ــرى الروم ــرح ب ــا م أهمه

ــة  ــات الروماني ــارح واملدرج ــر املس ــر وأك أك

ــي  ــراج الت ــد أن األب ــامل، ويعتق ــاالً يف الع اكت

بناهــا صــاح الديــن األيــويب حولــه هــي التــي 

ســاعدت يف حايتــه وصمــوده عــر الزمــن إىل 

ــذا. ــا ه يومن

آثــار قصف طائرات النظام الســوري املروحية عــىل قلعة برصى األثرية )خاص الغربال(

إحــدى الخفــر التي خلفها قصف النظام يف املواقــع األثرية قرب األبراج املحيطة باملرسح 
الروماين )خاص الغربال(
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بدائل منزلية لعالج تسوس األسنان والوقاية منه

ــــــــــــــــــــــــــــــــالدكتورة شرييهان احملمد 
الصحــة  أكــر مشــاكل  األســنان  يعــد تســوس 

ــني  ــر الس ــور النخ ــث يتط ــيوعاً، حي ــة ش الفموي

بســبب تراكــم فضــات الطعــام يف ميازيب األســنان 

فينتــج عــن ذلــك تــآكل يف مينــاء األســنان لينتقــل 

ــني. ــب الس ــم الل ــاء ث ــاً إىل املين ــآكل الحق الت

وهنــاك عوامــل عديــدة تزيــد مــن خطــر اإلصابــة 

ــي  ــة الت ــاول األطعم ــا تن ــنان أهمه ــوس األس بتس

ــاً  ــا أيض ــة، ومنه ــرتة طويل ــنان لف ــبث يف األس تتش

تكــرار تنــاول الوجبــات املتنوعــة يوميــاً مــع إهــال 

نظافــة الفــم، وعــدم الحصــول عــى كميــات كافيــة 

مــن الفلورايــد وجفــاف الفــم ووجــود الحشــوات 

ــة  ــارصات التقوميي ــنان والح ــم األس ــيئة وأطق الس

الســيئة، كــا ميكــن الضطرابــات األكل مثــل النهــم 

أن تســهم أيضــاً يف مشــاكل خطــرة لأســنان منهــا 

ــوس. التس

ومــع صعوبــة زيــارة العيــادات الســنية يف الظــروف 

الراهنــة ميكــن االســتعانة ببدائــل منزليــة لتبييــض 

األســنان، مــع املثابــرة عــى تنظيــف األســنان 

بالفرشــاة واملعجــون، وأهــم بدائــل تبييض األســنان  

اســتخدام صــودا الخبيــز )املعــروف باســم البيكنــج 

صــودا( والــذي يعــد أفضــل منتــج لتلميــع األســنان 

حيــث  للســحل،  املينــاء  طبقــة  تعريــض  دون 

ــجيني  ــاء األوكس ــع امل ــز م ــودا الخبي ــتخدم ص تس

)وبرتكيــز ال يزيــد عــن 3%( الــذي يعمــل عــى إزالــة 

الجزيئــات والبكتريــا املوجــودة بن األســنان، حيث 

ــاء األوكســجيني  ــوم بغمــس الفرشــاة أوالً يف امل نق

ثــم غمســها بصــودا الخبيــز وتفريــش األســنان بهــا 

بعــد ذلــك بلطــف، كــا ميكــن اســتخدام غســول 

فوائد البصل األخضر
ــــــــــــــــــــــــــــــــسلطانة حممد

للبصــل األخــر فوائــد كثــرة أهمهــا أنــه يطهــر 

االمعــاء وينشــط عمليــة الهضــم ملــا يحتويــه مــن 

ــل الهاضــم للغــذاء  ــت وهــو العام ــادة الفرمين م

يف عصــارات املعــدة واألمعــاء، وهــو يحتــوي 

عــى مــادة الكلوكونــن والتــي تعــادل االنســولن 

ــدم. ــد نســبة الســكر يف ال ــا يف تحدي مبفعوله

للفــم مضــاد للبكتريــا بانتظــام مرتــن يوميــاً بعــد 

التفريــش بالفرشــاة واملعجــون وميكن أن يســاعد يف 

قتــل البكتريــا وإزالــة البــاك ومنــع أمــراض اللثــة.

وميكــن صنــع غســول الفــم منزليــاً بإضافــة ملعقــة 

ملــح صغــرة لنصــف كأس مــاء دافــئ كــا ميكننــا 

إضافــة بضــع قطــرات مــن عصــر الليمــون أو زيت 

القرنفــل )األوجينــول( ومــن ثــم املضمضــة بــه 

مــدة دقيقــة واحــدة صباحــاً ومســاًء بعــد تفريــش 

األســنان كــا يفضــل شــطف الفــم باملــاء الدافــئ 

ــة خفيفــة أو بعــد كل رشاب.  بعــد كل وجب

ومــن التوصيــات العامــة لحايــة األســنان تجنــب 

األطعمــة واملروبــات الســكرية ورشب الشــاي 

)األخــر واألســود( للحــد مــن تراكــم الدهــون عى 

ســطوح األســنان ومضــغ علكــة خاليــة مــن الســكر 

لتحفيــز إنتــاج اللعــاب والتأكــد من تنــاول األطعمة 

الغنيــة بالكالســيوم والفيتامينــات A و D و E و

ــاح  ــاف )كالتف ــة باأللي ــة الغني ــاول األطعم K، وتن

والجــزر والكرفــس( للمســاعدة عــى زيــادة إنتــاج 

ــن فيتامــن  ــاول املكمــات م ــم وتن اللعــاب يف الف

D ، كــا ينصــح بــأكل الجــن يوميــا للتخلــص مــن 

كــا أن للبصــل األخــر أثــر مــدر للبــول ويفيــد 

الســاقن  وتــورم  االستســقاء  ملــرىض  كعــاج 

ــراض  ــاج أم ــد يف ع ــه فوائ ــن، ول ــاخ البط وانتف

الجلــد والجــروح الســطحية وااللتهابــات الجلديــة 

الناجمــة عــن الحــروق وميكــن تناولــه يف حــاالت 

نــزالت الــرد والــزكام والســعال والســعال الديــيك.

الســمنة  مقاومــة  يف  األخــر  البصــل  ويفيــد 

ــدم  ــن ال ــاح م ــه يطــرد االم ــوزن ألن ــاص ال وإنق

ــل  ــحمية ويف البص ــواد الش ــل امل ــجة ويزي واألنس

مــواد تقــي الرايــن مــن التصلــب وتحســن 

ــى الفســفور  ــوي ع ــة، وهــو يحت ــدورة الدموي ال

ولــذا فإنــه يحافــظ عــي ســامة الخايــا العصبيــة 

ــن األرق. ــان م ــي اإلنس ــه يق وتناول

مشــكلة تســوس األســنان حيــث أن تنــاول منتجات 

األلبــان عمومــاً يف نهايــة الوجبــات ميكــن أن يبطــل 

آليــة عمــل البــاك ويســاعد يف الوقايــة مــن أمراض 

ــذي  ــن ال ــن التدخ ــاع ع ــب االمتن ــا يج ــة ك اللث

يجعــل ســطوح االســنان خشــنة مــا يــؤدي لرتاكــم 

الجــر ويســهل آليــة النخــر ويعطــي نفســاً كريهــاً 

األمــر الــذي يعتــر داللــة مهمــة عــى عــدم نظافــة 

األســنان وعــى وجــود الحفــر الفمويــة.

وباإلضافــة إىل عمليــة املضمضــة باملــواد التجاريــة 

املعروفــة ميكــن أن نحصــل عــى رائحــة زكيــة للفم 

ــخ كمضــغ  ــة املطب ــرة يف خزان ــواد أبســط متواف مب

بــذور اليانســون أو الهــال أو الشــومر وأهمهــا 

القرنفــل )الــذي يعتــر أقوى مســكن آلالم األســنان( 

أو حتــى بعــض أوراق الريحــان أو النعنــاع أو بعــض 

ــغ  ــرة أو مض ــد مطه ــن فوائ ــا م ــا له ــل مل الزنجبي

ــم  ــن أه ــر م ــذي يعت ــون وال ــن الليم ــة م رشيح

مصــادر الفيتامــن C صاحــب الــدور األكــر يف عاج 

نزيــف اللثــة باإلضافــة إىل تأثــره يف قتــل الجراثيــم 

ــن  ــج ع ــف األمل النات ــاعدة يف تخفي ــايل املس وبالت

التســوس.

حالة تسوس أسنان متقدمة
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