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سقوط «األمم املتحدة»
رامي سويد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخ ـرا ً وبعــد انتظــار دام ثالثــة أشــهر تخللهــا ثالثــة اجتامعــات ملــا ســمي
بـ»مجموعــة االتصــال الدوليــة الخاصــة بســوريا» اثنــان منهــا يف فينــا وآخر يف
نيويــورك ،وبعــد اجتــاع املعارضــة الســورية بفصائلهــا العســكرية وكياناتهــا
السياســية يف الريــاض لتنجــح بانتخــاب «هيئــة عليــا للمفاوضــات» ،صــدر
الق ـرار  2254عــن مجلــس األمــن الــدويل بإجــاع أعضائــه الخمــس عــر.
جــاء الق ـرار يف نصــه العــام متبني ـاً لــكل محــددات بيــان فينــا الــذي صــدر
عــن اجتــاع فينــا الثــاين مطلــع الشــهر املــايض ،لكنــه تضمــن يف نفــس
الوقــت تعديــات وإضافــات تؤكــد أن الوجــود العســكري الــرويس عــى
األرض الســورية مكــن الــروس مــن شــد حبــل امللــف الســوري إىل طرفهــم،
عــى حســاب القــوى اإلقليميــة والدوليــة التــي تعتــر نفســها داعمة للشــعب
الســوري ورافضــة لنظــام األســد.
ودعــا الق ـرار الجديــد ،الــذي صــدر تحــت البنــد الســادس لتنتفــي إمكانيــة
االســتناد إليــه للقيــام بعمل عســكري يجــر األطـراف املعنية عىل تنفيــذه ،إىل
«وصــول الــوكاالت اإلنســانية الرسيــع واآلمــن غــر املعرقــل إىل جميــع أنحــاء
ســوريا ،وخصوصـاً يف املناطــق املحــارصة ،وإىل اإلفـراج عن املحتجزين بشــكل
تعســفي ،ال ســيام النســاء واألطفــال» ،وإىل التنفيــذ الفــوري لقـرارات دوليــة،
ســبق أن صــدرت عــن مجلــس األمــن ،بخصــوص رفــع حصــار النظــام عــن
املناطــق التــي يج ّوعهــا ويقصفهــا بالرباميــل» ،كــا دعــا إىل «وقــف الهجــات
ضــد املدنيــن واألهــداف املدنيــة بحــد ذاتهــا ،وضد املرافــق الطبيــة والعاملني
فيهــا ،ووقــف االســتخدام العشــوايئ لألســلحة ،مبــا يف ذلــك القصــف املدفعــي
والجــوي».
أمــا فيــا يتعلــق بوقــف إطــاق النــار فقــد نــص القـرار عــى قبــول وقــف
إطــاق النــار مبــدأ عامـاً ،لكنــه «جعــل دخولــه حيــز التنفيــذ ممكنـاً مبجــرد
أن يخطــو ممثلــو الحكومــة واملعارضــة الخطــوات األوىل نحــو انتقال ســيايس،
برعايــة األمــم املتحــدة ،اســتنادا ً إىل بيــان جنيــف» .أي أن وقــف إطــاق النــار
لــن يطبــق قبــل املفاوضــات ،بــل بعــد تحقيــق نجــا ٍح فيهــا ،ويجعــل ذلــك
مصــر تنفيــذ وقــف إطــاق النــار يف يــد النظــام الــذي ال يريــد حـاً سياســياً
أص ـاً ،مــا يجعــل تنفيــذ بنــد فتــح املم ـرات اإلنســانية وإيقــاف اســتهداف
املرافــق الطبيــة وإيقــاف القصــف العشــوايئ أمـرا ً مســتحيالً.
وبعــد أقــل مــن يومــن فقــط مــن صــدور هــذا القـرار األعــرج عــن مجلــس
األمــن ،شــنت قــوات النظام الســوري مدعومة باملليشــيات الشــيعية ،العراقية
واإليرانيــة واألفغانيــة واللبنانيــة ،هجوم ـاً بري ـاً كب ـرا ً مدعوم ـاً بغطــاء جــوي
كثيــف مــن الطـران الــرويس عــى مناطــق خــان طومــان وزيتــان والقـرايص
جنــوب حلــب ،لتتمكــن من الســيطرة عليها ،بعــد أن أحرقتها قصفـاً مبختلف
أنــواع صنــوف القذائــف والصواريــخ العشــوائية والدقيقــة ،األرضيــة والجوية.

وســبق هــذا الهجــوم الكبــر جنــوب حلــب ،هجــوم جــوي غــر مســبوق،
شــنته طائـرات حربيــة روســية ،عىل ســبعة نقــاط مبدينــة إدلــب بأربعة عرش
صاروخــا أدت إىل مقتــل نحــو ســبعني مدينــا وإصابــة نحــو مئــة وخمســن
آخريــن ،كانــوا يتواجــدون يف مناطــق مل متنــع صفتهــا املدنيــة إدراجهــا عــى
بنــك األهــداف الــرويس ،كان منهــا ســوق الجــاء ومبنــى الكتــب املدرســية
ومســاكن البلديــة وكليــة الحقــوق يف إدلــب ومبنــى فــرع الحــزب.
املختلــف يف هــذه الغــارات عــن كل مــا ســبقها مــن غــارات تســببت مبجــازر
كــرى يف حلــب ودومــا وغريهــا ،أنهــا جــاءت بغطــاء مــن «الرشعيــة الدوليــة»
بأعــى هياكلهــا والــذي يتمثــل مبجلــس األمــن الــدويل التابــع لألمــم املتحــدة،
حيــث نــص ق ـرار مجلــس األمــن األخــر عــى أن «وقــف إطــاق النــار لــن
يشــمل تنظيــم داعــش وجبهــة النــرة ومــا شــابهها مــن التنظيــات
املتطرفــة» ،ويبــدو أن روســيا نجحــت يف إدراج عبــارة « مــا شــابهها » لتبقــي
البــاب مفتوحـاً أمــام تربيــر غاراتهــا الوحشــية عــى املدنيــن الســوريني بحجة
وجــود جبهــة النــرة أو غريهــا بينهــم.
األخطــر مــن كل ذلــك هــو ترصيــح باولــو بينــرو رئيــس اللجنــة الدوليــة
املســتقلة املعنيــة بالتحقيــق يف االنتهــاكات يف ســوريا والتابعــة ملكتب مفوض
األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان ،لوكالة رويــرز قبل يوم مــن صدور
قـرار مجلــس األمــن األخــر ،بــأن اللجنــة التــي يرأســها لــن تحقــق بالغــارات
الجويــة التــي تشــنها طائـرات غــر ســورية عــى األرايض الســورية ،بالرغم من
كل التقاريــر الصــادرة عــن املنظــات الحقوقية املســتقلة الســورية واألجنبية
(هيومــان رايتــس ووتــش مثــا) التــي أكــدت انتهــاك الطائــرات الروســية
وطائـرات التحالــف الــدويل لقوانــن الحــرب يف ســوريا.
ويعنــي ذلــك بــكل وضــوح ،إعطــاء املفوضيــة الســامية املســتقلة لحقــوق
اإلنســان تطمينـاً لجميــع الــدول التــي تقــوم بقصــف أهــداف عــى األرايض
الســورية بأنهــا لــن تتحمــل أي تبعــات ولــو تســببت مبجــازر ضــد املدنيــن
الســوريني ،ويطــرح ذلــك ســؤاالً جوهريـاً حــول الجــدوى مــن وجــود لجنــة
التحقيــق الدوليــة ،واملفوضيــة الســامية املســتقلة.
كــا يطــرح ق ـرار مجلــس األمــن األخــر ســؤاالً حــول الفائــدة مــن وجــود
املجلــس إذا كان ســيتحول إىل أداة يف يــد روســيا أو غريهــا لزيــادة زعزعــة
األمــن وزيــادة اإلرضابــات يف ســوريا وبالتــايل متددهــا إىل محيطهــا وإىل باقــي
أنحــاء العــامل ،بــدالً مــن ضبــط األمــن الــدويل وإنهــاء النزاعــات ،ويبــدو أن
اإلجابــة عــى الســؤالني األخرييــن هــي أن اســتمرار نظــام األســد وحلفائــه
وتنظيــم داعــش ومــا شــابهه وحتى القــوى التــي تدعي أنهــا تحــارب اإلرهاب
بقتــل الســوريني وتهجريهــم كل هــذا الوقــت دون أن تقــوم األمــم املتحــدة
بجميــع مؤسســاتها بــأي يشء قــد كشــف مــدى ترهل هــذه املنظمــة الدولية
ومؤسســاتها ،وهــو األمــر الــذي يــدق ناقــوس الخطــر انــذارا ً باحتــال انهيــار
األمــن والســلم يف العــامل أجمــع وليــس يف ســوريا فقــط.
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قضية الغربال

املنظمات الدولية يف إدلب بني خيارين
التوقف عن العمل أو االلتزام «بشرع اهلل»!

عمر صاحل ّ
عزام
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مل تعــرف ســوريا قبــل الثــورة أي نــوع مــن
أنــواع املنظــات الدوليــة أو مرشوعــات العمــل
املنظــايت األجنبــي ،وكان عمــل هــذه املنظــات
يف حــال وجــوده ميــر مــن خــال القنــوات
الحكوميــة واألمنيــة حـرا ً ،مــا حــال دون وجــود
فاعليــة حقيقيــة لهــا عــى األرض وغلبــة الفســاد
املــايل عــى مرشوعاتهــا.
ومــع بــدء الثــورة وخــروج املناطــق تباعــاً عــن
ســيطرة قــوات النظــام ومارافــق هــذا الخــروج
مــن تدمــر وتخريــب للبنــى التحتيــة وتهجــر
للســكان وتدمــر منظــم للمــدن والقــرى ،بــات
عمــل هــذه املنظــات جــزءا ً أساســياً مــن حيــاة
املواطنــن ،فهــي تقـ ّدم خدمــات أساســية عديــدة
وخاصــة يف مخيــات النازحــن الداخليــة.
الغربــال تســتعرض يف هــذه الصفحــات مســرة
عمــل واحــدة مــن أهــم هــذه املنظــات ،وهــي
منظمــة اإلنقــاذ الدوليــة  IRCوكيــف تــم التعامل
معهــا يف الفــرة األخــرة مــن قبــل التنظيــات
اإلســامية يف الشــال الســوري ،وكيــف ســاهم
ذلــك بتغيــر سياســات عمــل املنظمــة.

عن املنظمة ودورها يف سوريا:

لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة  ،IRCمنظمــة إنســانية غــر
بحيــة ،مقرهــا األســايس يف نيويــورك بالواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،أسســها ألــرت أينشــتاين عــام
.1933
وهــي رائــدة يف مجــال اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ
وإعــادة التأهيــل ،وحاميــة حقــوق اإلنســان،
والتنميــة يف مرحلــة مــا بعــد الــراع ،وخدمــات
إعــادة التوطــن والدفــاع عــن أولئــك املرشديــن أو
املترضريــن مــن الــراع.
تســاعد األشــخاص املترضريــن إلعــادة ســبل العيــش
لهــم التــي مزقتهــا الرصاعــات والكــوارث للبقــاء
عــى قيــد الحيــاة ،وتوفــر الرعايــة الصحيــة والبنيــة

قدمت املنظامت الدولية خدمات أساسية عديدة للسوريني وخاصة يف مخيامت النازحني الداخلية (انرتنت)

التحتيــة والتعليــم والدعــم االقتصــادي للســكان
يف  40بلــدا ً تقريبــاً ،مــع برامــج خاصــة للنســاء
واألطفــال.
وحاليـاً تقــوم بتقديــم الدعــم لالجئــن الســوريني يف
ســوريا واألردن ولبنــان والع ـراق وتركيــا واليونــان،
وتقــول املنظمــة إنهــا ق ّدمــت الخدمــات الطبيــة
والطــوارئ لقرابــة  900.000ســوري ،وتعمل بشــكل
مبــارش يف مخيــات النازحــن يف الشــال الســوري
مــن خــال أربعــة مكاتــب يف قــاح ودركــوش وآفس
يف إدلــب ،وأعــزاز يف حلــب حيــث توفــر امليــاه
النظيفــة والــرف الصحــي ،والتعليــم ،ومعــدات
الطــوارئ لعـرات اآلالف .كام تقـ ّدم الدعم النفيس
والتعليمي للنســاء واألطفــال يف املخيــات باإلضافة
إىل تشــغيل عيــادات طبيــة ثابتــة ومتنقلــة ،قدمــت
الرعايــة الصحيــة واألدويــة املجانيــة ألكــر مــن
 30.000ســوري.
وهــي عــادة ال تتعاطــى مــع وســائل اإلعــام
والتواصــل ،وذلــك بروتوكــول أســايس بالنســبة لهــا.

وقعــت حــوادث متفرقــة كان هدفهــا غالبـاً االبتـزاز
والحصــول عــى األمــوال أو املســاعدات ،ولكــن بعد
وصــول هــذه التنظيــات اختلــف األمــر كثـرا ً ،عبد
الهــادي أحــد موظفــي املنظمــة يخربنــا كيــف أن
تلــك التنظيــات نظــرت منــذ البدايــة بتشــكيك
للمنظمــة وعملهــا ،يقــول( :قامــت مجموعــات
إســامية مســلحة مبهاجمتنــا أكــر مــن مــرة وقامــوا
يف كل مــرة باعتقــال أحــد املوظفني بحجــج متنوعة،
فنحــن متهمــون دامئـاً بأننــا عمــاء للغــرب الكافــر،
وموظفاتنــا متربجــات مبــا يخالــف رشع اللــه ،كــا
نــر ّوج للمنتجــات الغربيــة ،وعملنــا كلــه هــو غطــاء
لعمليــات التنصــر التــي نقــوم بهــا بشــكل رسي)!

اقتحــام جبهــة النــرة ملكاتــب املنظمــة
ومســتودعاتها:

يف العــارشة والنصــف مــن صبــاح  8حزيـران ،2015
هاجمــت جبهــة النــرة مكتــب املنظمــة األســايس
يف قــاح ومســتودعاته برتــل مســلح تو ّجــه إليهــا
مــن بلــدة رسمــدا ،حيــث تــم تطويــق املكتــب
واملســتودعات ،يقــول عبــد الهــادي( :صــادروا
مضايقات مستمرة ،بحجج متنوعة:
مل تكــن بيئــة العمــل مريحــة عــى الــدوام الجــواالت والالبتوبــات كلهــا عــى الفــور ،ثــم طردوا
للمنظمــة ،ولكنهــا كانــت أفضــل حــاالً قبــل وصــول املوظفــات والعامــات يف املنظمــة ،فيــا احتجــزوا
التنظيــات اإلســامية إىل الشــال الســوري ،حيــث الشــباب يف غرفــة ،حققــوا معنــا حتــى الســاعة

كانون األول 2015
الثالثــة ع ـرا ً ثــم أطلقــوا رساحنــا بعدمــا أعــادوا
لنــا الجــواالت الشــخصية ،واعتقلــوا أربعــة موظفني
واســتولوا عــى الالبتوبــات كلهــا وكل مــايف املكتــب
مــن تجهي ـزات وأثــاث ،ثــم وضعــوا عنــارص لهــم
يف املكتــب بعدمــا كتبــوا عــى الجــدران عبــارات:
جبهــة النــرة تنظيــم القاعــدة يف بــاد الشــام،
وعلقــوا األعــام الخاصــة بهــم).
املســتودعات هــي األخــرى مل تكــن أفضــل حــاالً،
إذ قــام عنــارص التتظيــم بإحضــار شــاحنات كبــرة
أفرغــت عــى امتــداد يومــن كاملــن موجــودات
 6مســتودعات ضخمــة واســتخدموا يف تفريغهــا
يافعــن مــن املخيــات املجــاورة بعدمــا وعــدوا
بدفــع أجــور لهــم لقــاء عملهــم ولكــن ذلــك مل يتــم
يف النهايــة.
املســتودعات حــوت مســتلزمات متنوعــة جــدا ً
مــن أثــاث للمكاتــب واملــدارس وتجهي ـزات طبيــة
ومولــدات كبــرة للكهربــاء ومضخــات ميــاه لآلبــار
التــي كانــت املنظمــة تنفذهــا يف املخيــات وغــر
ذلــك.
املوظفــون األربعــة الذيــن تــم اعتقالهــم هــم :كيال
كيــال مديــر العالقــات العامــة ،منهــل عبــود مرشف
تعليمــي ،حســن الحســن أمــن مســتودع ،إبراهيــم
إبراهيــم معــاون أمــن مســتودع ،والحجــة كانــت:
«فســاد إداري».
وعــى إثــر ذلــك أعلنــت املنظمــة بعــد اجتــاع
طــارئ ملكتبهــا اإلقليمــي يف أنطاكيــا إيقــاف عملهــا
يف الشــال الســوري حتــى إشــعار آخــر.
بعــد وقــوع االقتحــام عــر العديــد مــن أبنــاء
املخيــات واملنطقــة املحيطــة عــن ارتياحهــم ملــا
حــدث! وعــن مطالبتهــم بتحقيــق «رشع اللــه»
ولكنهــم رسيعــاً اكتشــفوا أن جميــع خدمــات
املنظمــة توقفــت ومل يقــدم أحــد بديـاً عنهــا ،فاملاء
الــذي كان يقــدم مجانـاً أصبــح ســعر الصهريــج منه
 3000لــرة ،كــا توقــف  14مركــزا ً تعليميــاً كان
يق ـ ّدم خدماتــه لقرابــة  55مخي ـاً يف قــاح وأطمــة
تضــم أكــر مــن  50ألــف نســمة ،وتوقفــت أربــع
عيــادات طبيــة ثابتــة وثــاث عيــادات جوالــة
واختفــى مســتودع األدويــة ،وتوقفــت كذلــك
خدمــات الكهربــاء وترحيــل القاممــة والــرف
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املذكرة الداخلية التي أصدرتها لحنة االنقاذ الدولية
الصحــي .وبــات أكــر مــن  200موظــف وعــدد
كبــر مــن املتطوعــن والعــال املياومــن عاطلــن
عــن العمــل.
ومــع ارتفــاع حالــة التملمــل لــدى نازحــي
املخيــات وخاصــة مــع انتشــار القاممــة وانقطــاع
امليــاه وخــروج بعضهــم يف مظاهـرات احتجاجيــة؛
تح ّركــت بعــض التنظــات كأحـرار الشــام وقامــت
بوســاطة إلنهــاء املشــكلة ،فتــم إطــاق رساح
املوظفــن املعتقلــن يــوم  13حزي ـران  2015مــن
ســجن حــارم دون اتهامهــم بــيء ،وأُعلِــن أن
ماحــدث كان ترصفــات فرديــة وغــر مســؤولة،
ومتــت إعــادة املصــادرات إىل املنظمــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن جبهــة النــرة اقتحمــت
يف اليــوم ذاتــه  13حزيـران مكتــب منظمــة Save

 the Childrenالكائــن يف بلــدة حزانــو يف ريــف
إدلــب الشــايل ،يف ســيناريو مشــابه ملــا حــدث
مــع لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة. IRC
بعــد إعــادة املعــدات شــكّلت املنظمــة لجنــة
جــرد ،اكتشــفت بنهايــة عملهــا أن مــا متــت
إعادتــه هــو  %40فقــط مــن املوجــودات األصلية،
وقســم كبــر منهــا كان تالفــاً وغــر صالــح
لالســتخدام بســبب النقــل الفوضــوي والعشــوايئ،
وأعلنــت املنظمــة أمــام هــذا النقــص اســتمرارها
بالتوقــف لحــن إعــادة بنــاء نفســها واســتكامل
النواقــص.
وبعــد مــدة قصــرة أعيــد افتتــاح مكتــب
املنظمــة ،وافتتــح مكتــب جديــد لهــا يف آفــس
وآخــر يف أعــزاز.
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قضية الغربال

تغيريات يف سياسة املنظمة بعد االقتحام:

بعــد اقتحــام مكتــب املنظمــة األســايس واســتئنافها
العمــل؛ اتبعــت املنظمــة سياســة جديــدة أســندت
مبوجبهــا منصــب مديــر العالقــات العامــة يف كل
مــن مكاتبهــا لشــخصية إســامية التوجــه ،لتحقيــق
التــوازن والتعامــل مع الفصائــل واملحاكم اإلســامية
املتعــددة وتســهيل عمــل املنظمــة.
مــن هــؤالء كان (الشــيخ عبــد الرحمــن دردورة)
مديــر العالقــات العامــة يف مكتــب دركــوش،
والــذي يــرى موظفــو املكتــب أنــه مســؤول عــن
مضايقــات دامئــة للموظفــن وعرقلــة ألعاملهــم
قــد تــؤدي يف نهايــة املطــاف إلغــاق املكتــب
بشــكل نهــايئ ،كــا يــرون أنــه كان املحــرك
األســايس وراء املذكــرة الداخليــة التــي أصدرتهــا
املنظمــة واملعنونــة بـــ «قواعــد اللبــاس املحــي»
وقــد حصلــت الغربــال عــى نســخة منهــا،
ونصهــا:

قواعد اللباس املحيل
مذكرةداخلية
التاريخ 28 :صفر 1437
 11ترشين الثاين 2015
هــذا تذكــر جلميــع العاملــن يف جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة بأمهيــة اتباع
قواعــد اللبــاس املحــي اخلاصــة بمحافظــة إدلــب ،وضمــن كافــة
املناطــق التــي نعمــل هبــا ،قواعد اللبــاس اخلاصــة بمحافظــة إدلب
وبضمنهــا «دركــوش ،قــاح ،آفــس» تتطلــب مــا يــي:
للنساء:
خــال فــرات العمــل وأثنــاء التنقــل وهــذا يشــمل املوظفــن
القادمــن مــن مراكــز أخــرى للمنظمــة والعاملــن يف املكتــب أو
أي مرفــق هلــم:
 جتنــب اســتخدام أي نــوع مــن املاكيــاج والعطــور وأي نــوعمــن أنــواع الوشــم ســواء كان مؤقــت أو دائمــي ،ويشــمل ذلــك
حواجــب العيــون.
 جتنــب املالبــس امللونــة اخلفيفيــة واملالبــس التــي حتتــوي عــىالنصــوص باللغــة اإلنجليزيــة أو الصور/الرســومات وخاصــة
تلــك التــي يمكــن أن تفــر بشــكل خاطــئ أو غــر مقبــول.
 جتنــب املالبــس الضيقــة بــا يف ذلــك اجلنــز ،والتأكــد مــنأن اللبــاس اخلــاص بــك يغطــي الســاق وصــوالً إىل مســتوى
القدمــن.
 جتنــب ارتــداء األحذيــة ذات النهايــة املفتوحــة (جيــب أن تغطــيالقــدم بشــكل صحيــح).
 خــال ســاعات العمــل يمنــع اختــاط املوظفــن الذكــور مــعاإلنــاث يف املكتــب أو مــع أي مرافــق وغريهــا ،ويشــمل ذلــك
التنقــل ســر ًا عــى األقــدام أو باســتخدام وســائط التنقــل.
 احلفــاظ عــى صــوت منخفــض عنــد التحــدث مــع الزمــاءاآلخريــن أو املســتفيدين يف املكتــب أو يف أي مركــز تابــع للمنظمة.
 للموظفــات اإلنــاث يف مكاتــب قــاح دركــوش وآفــس املطلوبمنهــم ارتــداء عبــاءة ســوداء فضفاضــة خاليــة مــن أي رســوم أو
شــعارات والتأكــد مــن تغطيــة تامــة للــرأس مــع مراعــاة تامــة
لتغطيــة الشــعر( ،األذنــن والرقبــة).
بالنســبة للموظفــن الذكــور أو ألي مرفــق هلــم والعاملــن يف

املكتــب أو يف ميــدان العمــل أو خــال التنقــل:
 جتنب الرساويل القصرية واجلنز الضيق. جتنــب املالبــس التــي حتتــوي عــى النصــوص باللغــة اإلنجليزيةأو الصور/الرســومات وخاصــة الــك التــي يمكــن أن تفــر
بشــكل خاطــئ أو غــر مقبــول.
 جتنب أي نوع من احليل واألوشام للرجال. جتنــب التدخــن يف أي مــن مرافــق املركــز واملناطــق العامــةالتــي اليســمح بالتدخــن هبــا ،وتــرك أبــواب املكاتــب الداخليــة
مفتوحــة يف حــال عــدم وجــود نشــاط عمــل يســتدعي غلقهــا
(اجتــاع أو مقابلــة الــخ).
ســيقوم مســؤول مكتــب العالقــات العامــة يف املكاتــب الثالثــة
بالتأكــد مــن تطبيــق ،اإلرشــادات املذكــورة أعــاه مــن قبــل
مجيــع املوظفــن واملتطوعــن واملرافقــن (إن وجــد) ،ورفــع تقريــر
لــإدارة يف حــال عــدم االلتــزام الكامــل بتلــك الــروط املذكــورة
أعــاه الختــاذ مــا يلــزم.
شكر ًا لكم ودمتم بخري
إدارة املنظمة

أحــد موظفــات املركــز والتــي فضلــت عــدم
الكشــف عــن اســمها علّقــت عــى هــذه املذكــرة
قائلــة( :لــن يصــدق أحــد أن هــذه املذكــرة صادرة
عــن منظمــة أجنبيــة ،فمــن يقــرأ تفريعاتهــا
لــن يشــك للحظــة أنهــا صــادرة عــن التنظيــات
اإلســامية نفســها بــل إن التنظيــات مل تدقــق
عــى الجزئيــات املذكــورة يف املذكــرة ،هــذا اللبــاس
مل يكــن يومــاً لبــاس األهــايل يف إدلــب ،والزعــم
أنــه هــو اللبــاس املحــي لنــا هــو اف ـراء واضــح).
موظــف آخــر رأى أن االســتمرار بهــذه السياســة
سيتســبب دون شــك يف إغــاق مكتــب دركــوش
ورمبــا إيقــاف املنظمــة لعملهــا بشــكل كامــل يف
املنطقــة.
يُذكــر أن عنــارص محســوبني عــى جبهــة النــرة
هاجمــوا يف وقــت ســابق مكتــب دركــوش

واحتجــزوا املوظفــات ملــدة ســاعتني بتهمــة التــرج
والعمــل عــى نــر أفــكار غربيــة كفريــة ،كــا
هوجــم املركــز مــرة أخــرى بعــد توزيــع حقائــب
مدرســية؛ ألن الحقائــب عليهــا صــور شــخصيات
كرتونيــة وهــذا يســاهم يف نــر الفســاد!
يتبــع ملكتــب دركــوش مكتــب تعليمــي يقــدم
خدمــات كاملــة ألربــع مــدارس مبــا فيهــا
رواتــب بقيمــة  400دوالر لــكل مــدرس،
ومكتــب طبــي ،ومكتــب لتمكــن املــرأة،
ومكتــب آخــر باســم مكتــب متكــن الشــباب
يُقــ ّدر عــدد املســتفيدين منــه بحــوايل 400
شــخص ،يعملــون يف النظافــة والــرف الصحــي
وترميــم املرافــق ،ويحصلــون عــى قســيمة
يوميــة بقيمــة  20دوالر ،ويعملــون قرابــة
 20يومــاً يف الشــهر ،كــا يضــم املركــز مكتبــاً
لحاميــة الطفــل والدعــم النفــي.
يتهــم البعــض املنظمــة بدعــم التنظيــات
املتطرفــة مــن خــال إقامــة مشــاريعها يف
مناطــق تســيطر عليهــا هــذه التنظيــات ،ولكــن
املنظمــة تؤكــد أن أعاملهــا إنســانية بحتــة وال
عالقــة لهــا بأحــد وهدفهــا مســاعدة املحتاجــن
واملترضريــن مــن الحــرب.
فيــا ال يســتبعد آخــرون أن تغلــق املنظمــة
أبوابهــا وتوقــف مشــاريعها يف ســوريا نتيجــة
املضايقــات الدامئــة ،كــا فعلــت الكثــر مــن
املنظــات األخــرى منــذ ســيطرة التنظيــات
اإلســامية عــى املنطقــة.

استأنفت لجنة االنقاذ الدولية عملها لكن بعد تبني معايري التنظيامت االسالمية يف العمل (االنرتنت)
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على الغربال

هذه ّ
سنة احلرب
ضياء صابوني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كان ال بــد لنــا مــن فهم سـ ّنة الحيــاة ،وطبيعة تقلباتهــا ،ورس األحداث
بالغــة األهميــة يف كل تفاصيلهــا؛ فإنــه ال بــد لنــا أيض ـاً مــن فهــم س ـ ّنة
الحــرب ونواميســها ،عــى اعتبــار أنهــا حــدث أصيــل تبنــى عليــه أســباب
نشــوء وأفــول األمــم والــدول واملجتمعــات عــى مــر التاريــخ ،ال تجاهلهــا
والتعامــل معهــا كأنهــا مجــرد مــرض ينبغــي االستشــفاء منــه ،أو اعتبارهــا
نشــازا ً يف عمــر الزمــان وتقلباتــه ،فليــس هــذا مــا يقولــه التاريــخ ،بغــض
النظــر عــن الخــاف القائــم حــول أصــل العالقــة بــن الشــعوب ومــا إذا
كانــت مبنيــة عــى الـراع أو عــى الحــوار ،فليــس هــذا منــاط البحــث،
وإمنــا هــو عــن واقــع حتمــي أوجــز ابــن خلــدون وصفــه يف مقدمتــه
فقــال« :الحــرب أمــر طبيعــي يف البــر ال تخلــو عنــه أمــة وال جيــل» ..

وإذا ســلّمنا مبــا ســبق فــا بــد إذن مــن نقــض مســائل دارجــة تــم
اعتامدهــا بــن النــاس كمسـلّامت دون أي دليــل أو اســتقراء أو برهــان
 ..كاعتبــار الحــروب التــي نشــهدها ونشــاهد أهوالهــا ســابق ًة مل يشــهد
مثلهــا التاريــخ ،أو اعتبــار مأســاة شــعب مــا جــراء الحــرب شــيئاً يفــوق
الوصــف واحتــال العقــل البــري ،أو االعتقــاد بــأن معركــة مــا يف
زمــان مــا هــي اســتهالل أو متهيــد ملعــارك كــرى ومالحــم فاصلــة أشــد
رضاوة وأكــر شــمولية ،بنــا ًء عــى تفســر دينــي للمســتقبل الغيبــي
دون وجــود دليــل قطعــي يحــدد الزمــن املقصــود بالنــص !..
ولعــل الخــوض يف كل مســألة مــن املســائل الثــاث الســابقة يحتــاج
لقــراءة مفصلــة ،ولكــن مــا ميكــن مناقشــته عــن أســبابها هــو التطــور
الهائــل يف العقديــن األخرييــن يف وســائل االتصــاالت مــا ســمح بوصــول
الخــر يف ذات الوقــت مــن أقــى األرض إىل أقصاهــا ،وانتشــار الصــور

كانون األول 2015
واألفــام والتقاريــر التــي مل تــدع شــاردة وواردة إال ووثقتهــا ،بينــا
كان ذلــك صعبــاً قبــل  30عامــاً ،وكان مســتحيالً قبــل  150عامــاً إال
مــن خــال الكتابــة فحســب ،وعمــر الحضــارات اإلنســانية واألمــم
والــدول التــي نعرفهــا منــذ اخــراع الكتابــة يزيــد عــن  5000آالف
عــام ،فتخيلــوا !
ومثّــة مقولــة عجيبــة نقرؤهــا ونســمعها كثــرا ً يف كالم النــاس وحــوارات
املثقفــن يف أثنــاء كالمهــم عــن الحــروب وأحوالهــا ،فيتســاءلون:
«كيــف يحــدث هــذا يف القــرن الواحــد والعرشيــن» ،وكأن مقومــات
عــر العوملــة ومــا بعــد الحداثــة والتطــور الــذي مل يشــهد التاريــخ
مثلــه فيــا نعلــم يقتــي أن ال تحــدث حــروب ومجــازر وأهــوال تشــبه
مــا كان يحــدث يف العصــور الســابقة ،رغــم أنــه ال رابــط بــن األمريــن،
ليــس ألن مســألة الحــرب حتميــة فحســب؛ بــل ألن أخالقيــات الحــرب
ال عالقــة لهــا بالتطــور املــادي عــى اإلطــاق.
ورمبــا يكــون الســبب الحقيقــي لعــدم قدرتنــا عــى اســتيعاب أهــوال
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الحــرب هــو الرفاهيــة التــي حققتهــا الحيــاة العرصيــة ،والتــي جعلتنــا
نتمســك بالتفاصيــل والكامليــات ،فــا نتخيــل فقدهــا ،حتــى أصبحــت
جــز ًء أصيــاً مــن كينونتنــا ،مــا جعــل تعلقنــا بهــا كتعلقنــا بالحيــاة
نفســها ،املنــزل الفاخــر ،والســيارة الفارهــة ،واملكتــب رفيــع املســتوى،
ودرجــة رجــال األعــال يف رحلــة الطائــرة ،وفنــدق مــن فئــة خمــس
نجــوم يف زيــارة عمــل أو إجــازة عائليــة ،والهاتــف الــذيك ،بــل وحتــى
كــوب القهــوة الرسيعــة ! كلهــا أشــياء ال تتناســب مــع طبيعــة الحــرب
أي ـاً كانــت الحــرب ،وليــس مــن الســهل عــى مــن تعودهــا أن يتأقلــم
مــع ظــروف الحــرب.
وأعجــب مــا ســبق أن يظــن أحدهــم أن حــروب القــرن الواحــد
والعرشيــن ينبغــي أن تكــون أكــر حداثــة وأقــل ســوءا ً مــا ســبقها،
فهــذا رضب مــن الســذاجة ،ألن الحــروب كلهــا مهــا كانــت أدواتهــا؛
ال بــد أن يحــدث فيهــا القتــل واألرس واالعتقــال والخطــف والفقــد
والترشيــد والتهجــر ،وال بــد أن تدمــر بعــض املــدن ،وال بــد أن يتصــدع
فيهــا املجتمــع ،وال بــد أن تنقســم فيهــا اآلراء ،وال بــد أن تســوء فيهــا
ظــروف الحيــاة واملعيشــة ،وال بــد أن يســتغلها تجــار الحــرب ،وال بــد
أن تتدخــل يف رصاعاتهــا دول الجــوار؛ كل دولــة حســب مصلحتهــا،
حــدث هــذا يف كل الحــروب ،ومــا زال يحــدث ،ومــا زلنــا نعيــد
أحــداث التاريــخ ،ثــم نتهــم التاريــخ بأنــه هــو مــن يعيــد نفســه !
وذلــك عــدا عــن أن التطــور الصناعــي لحضــارة القــرن العرشيــن؛ كان
أحــد أســوأ نتائجــه تطــور صناعــة الســاح بشــكل مذهــل مل يعــرف
التاريــخ مثلــه قبــل مئــة عــام ،ابتــدا ًء مــن البندقيــة الرشاشــة مــرورا ً
بالطائــرات والصواريــخ بعيــدة املــدى والقنابــل النوويــة ووصــوالً إىل
األقــار االصطناعيــة ذات االســتخدامات العســكرية.
والحــرب يف ســورية ليســت اســتثناء مــن القاعــدة ،ومــا مــر عليهــا
خــال خمــس ســنوات تقريبــاً ليــس بدعــة يف الحــرب ،ونتائجهــا
ليســت محســومة بعــد ،ومــن يقــرأ عــن تاريــخ الحربــن العامليتــن
ويشــاهد صــور الدمــار يف العواصــم األوربيــة العريقــة ســرى األهــوال
والعجائــب ،ومــن يتتبــع مــا حــدث لألرمــن قبــل مئــة عــام ،أو يطلــع
عــى قصــص حــروب الرشكــس قبــل مئــة وخمســن عامــاً ،والذيــن
لجــأ كثــر منهــم إىل بالدنــا واســتقروا فيهــا ،سيســمع مــا تشــيب لــه
الولــدان ،هــذا فض ـاً عــن حــروب األمــم الغابــرة !
بقــي إذن أن نعيــد نظرتنــا يف األولويــات ،ونقــدر الحيــاة قدرهــا،
ونفهــم أن مظاهــر الحيــاة زائلــة ،وال تبقــى إال املبــادئ والقيــم التــي
تقــوي اإلميــان بأهميــة التضحيــة يف ســبيل الهويــة واالنتــاء والوطــن
واألرض واملثــل العليــا ،وال يبقــى بعــد هــذا إال الســرة الطيبــة والذكــر
الحســن ،وكلــا زدنــا مــن قدرتنــا عــى التكيــف مــع تقلبــات الحيــاة
وتقبلناهــا عــى بســاطتها دون تكلــف مهــا ســاءت الظــروف؛ كلــا
عرفنــا قابليتنــا للنــر أو الهزميــة يف أي معركــة حتميــة قادمــة ،فهــذه
هــي س ـ ّنة الحــرب.

 10على الغربال

املزاودة ٌ
إرث بعثي ..واملمانعة أيضاً
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بعــد كل فاجعــة تعــرض لهــا الشــعب الســوري كان يــرخ أحــد املنكوبــن
ممــن أرادوا املـزاودة بدينهــم« :إن كل مــا يصيبنــا هــو مــن أنفســنا» ،تــرك
ـر هــذا البــاء
صاحــب العبــارة كل األســباب التــي تفــر مــا يجــري وفـ ّ
الــذي ابتلينــا بــه بأننــا نحــن أهــل الشــام قــد فســدت نفوســنا بســبب
ابتعادنــا عــن ديننــا ،فصــارت مصائبنــا نتيجــة حتميــة لفســاد أنفســنا،
ونــي أن أنفــس مــن يقتلــون ويدمــرون ويغتصبــون ليســت أكــر إميانــا
مــن أنفســنا!
اســتفزتني عبــارة «مــن أنفســنا» وانتقــدت كل مــن تبناهــا ،لكنــي أجــد
نفــي اليــوم أرددهــا ،فبعــد االحتــال اإلي ـراين لســوريا ،جــاءت روســيا
لتســتبيح ســاءنا وأرضنــا ،بتنســيق مــع إرسائيــل ،نعــم بتنســيق مــع
إرسائيــل التــي يعلــن النظــام عداوتهــا ،لكــن املســؤولني اإلرسائيليــن ال
يــرددون اليــوم باملطالبــة ببقــاء األســد وال يخفــون تحالفهــم مــع الــروس،
حلفــاء األســد املفضلــون هــذه األيــام.
ال أجــد مــا يفــر التمســك االرسائيــي ببقــاء األســد ونظامــه إال عبــارة
«مــن أنفســنا» ،فنحــن مــن وصلنــا بســوريا إىل مــا هي عليــه اآلن ،ســيزعج
كالمــي البعــض وســيتهمني بالخيانــة والعاملــة لكــن الحقيقــة كالشــمس،
فالســوريون هتفــوا منــذ انطــاق الثــورة «ابــن الحــرام بــاع الجــوالن»،
ســقط «بابــا عمــرو» وبعدهــا القصــر ونحــن نهتــف «ابــن الح ـرام بــاع
الجــوالن» ،كتبنــا عــى جــدران مقابرنــا «يســقط بائــع الجــوالن» ،أثنــاء
انتشــال جثــث الشــهداء مــن تحــت االنقــاض كان املصــور الــذي يوثــق
الحــادث يقــول :مــن ارتكــب هــذه املجــزرة هــو حامــي حــدود إرسائيــل!
أعداؤنــا يرفعــون شــعارات املقاومة واملــوت إلرسائيل وطريقهــم إىل القدس
ميــر مــن الزبــداين وحمــص وإدلــب أمــا نحــن فطريقنــا إليصــال علبــة دواء
ألطفــال غوطــة دمشــق املحــارصة نبدأهــا مــن القــدس والجوالن!
ال ميكــن لــوم شــعب تــرىب عــى شــعر محمــود درويــش وأغاين
ســميح شــقري فأدمــاه عشــق فلســطني بجحرهــا
وطفلهــا املقــاوم وصــارت عيونــه
وقلوبــه تســكن فيهــا فظلــت
تغريبتهــا جرحــاً نازفــاً
يف قلبــه برغــم كل

تغريباتــه الجنائزيــة الرهيبــة.
اللــوم يف الواقــع يقــع عــى مــن يدعــي التمثيــل الســيايس للثورة مــن زعامء
املعارضــة الذيــن أغرقونــا وأغرقــوا الثــورة بخالفاتهــم الصبيانيــة وبفشــلهم
املتكــرر ونســوا أن السياســة هــي لعبــة تحقيق املكاســب بتقديــم املصالح،
أضــاع هــؤالء بغبائهــم الســيايس وبســيوفهم الخشــبية التــي أرشعوهــا ضــد
العــدو االرسائيــي ســوريا قبــل أن يســردوا الجــوالن.
غــاب عــن ذهــن قيــادات كيانــات املعارضــة أن الشــعب الســوري يهــان
تحــت كل ســاء ،فيســتجدي مــن مخيامتــه دعــم القريــب والبعيــد ببعض
األغذيــة والبطانيــات والــدواء مــن أجــل البقــاء ،وأنــه ال ميكــن لشــعب
يســكن املخيــات أن يحــرر أر ٍ
اض محتلــة.
مل يعــرف معارضونــا أن ترصيحاتهــم تلعــب دورا ً يف بنــاء مواقف وسياســات
الــدول املعنيــة بامللــف الســوري ،كثــر مــن معارضينــا ممــن يتبــوؤون
املناصــب يف مؤسســات معارضتنــا الكثــرة مبجــرد أن يعطى «املايــك» يفقد
صوابــه وتتلبســه شــخصية مــن يلقــي كلمــة أمــام جمهــور مــن التالميــذ
مبناســبة ذكــرى نكبــة أو نكســة مــن نكباتنــا ونكســاتنا الكثــرة ،فيذكرهــم
بــأن األســد يحمــي حــدود إرسائيــل وأنــه حليفهــا وحامــي مصالحهــا وأنه مل
يطلــق رصاصــة واحــدة يف الجــوالن وأنــه ..وأنــه ،..وأننا _نحــن املعارضة_
نختلــف عــن األســد ،فنحــن ومبجــرد إســقاطنا لــه ســنلغي مصطلــح
األرايض املحتلــة مــن قاموســنا ،فســنصيل أوىل جمعنــا يف املســجد األقــى
بعــد أن نطهــره مــن الغ ـزاة ونعيــد أخوتنــا الفلســطينيني إىل أرضهــم!
لســان حــال معارضينــا وفصائلنــا يقــول :سنســتعيد الجــوالن ولــواء
اســكندرون وبعــد هنيهــة مــن وقــت ســنعد العــدة لفتــح األندلــس مــن
جديــد ،نحــن ال نهــادن ،ال نفــاوض ،ال نصالــح وال نســامح.
عندمــا طــرح الســيد كــال اللبــواين أفــكاره يف التفــاوض مــع إرسائيــل
ورشح بشــكل موضوعــي األســباب وأنــه
عــى املعارضــة طــرق جميــع األبــواب
إلنقــاذ ســوريا وتجنيبهــا أن تكــون ســاحة
لتصفيــة حســابات الكبــار ،اتفقــت كل
أطيــاف معارضتنــا السياســية والعســكرية
بحواضنهــا الشــعبية للمــرة األوىل عــى تخويــن
الســيد كــال واتهامــه بالعاملــة إلرسائيــل.
إنجــاز كبــر يحســب لسياســيينا وقادتنــا،
لقــد أضاعــوا ســوريا مــن أجــل اســرجاع
األرايض املحتلــة ،لقــد تســببوا باســتمرار
تهجــر ماليــن الســوريني وعــرات اآلالف
مــن الالجئــن الفلســطينيني والعراقيــن يف
ســوريا لريفعــوا شــعار عــودة الفلســطينيني
إىل أرضهــم.
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بوضعــت روســيا منــذ بدايــة تدخلهــا العســكري إىل جانــب النظــام رشوطـاً
محــددة للتعامــل مــع النظــام ودعمــه عســكرياً ولوجســتياً ،كان الحــد مــن
تســليح املليشــيات املحليــة املواليــة للنظــام مــن الــروط الروســية األكــر
أهميــة ،وكان مرتافقــا مــع رشط الحــد مــن نفوذ املليشــيات األجنبيــة التابعة
يف مجملهــا إلي ـران ،وبالتــايل إعــادة النفــوذ العســكري للجيــش النظامــي
وإعــادة إحيائــه بعــد ان شــارف عــى االنهيــار ،ذلــك مــن خــال إعــادة
هيكلــة قدرتــه البرشيــة وعمــه بالعتــاد والعــدة.
هــذا الــرط الــرويس جــاء عــى خلفيــة ســعي روســيا إىل تشــكيل النظــام
بشــكل جديــد يتــواءم مــع الســعي العاملــي امل ُســتحدث ملحاربــة تنظيــم
الدولــة اإلســامية «داعــش» ،بحيــث يُصبــح النظــام وجيشــه الرســمي فقــط
داخــل املعادلــة الدوليــة ملحاربــة اإلرهــاب ،بعيــدا ً عــن املليشــيات الطائفيــة
التــي يــؤدي وجودهــا إىل تصويــر مــا يجــري يف ســوريا كحــرب أهليــة وهــذا
مــا ال يُريــده الــروس.
ويهــدف الــروس مــن كل ذلــك لجعــل النظــام بأداتــه العســكرية ممث ـاً
لقــدرات الدولــة التــي يُريــد الــروس االعتــاد عليهــا إلعــادة ترتيــب األوراق
ملصلحــة النظــام بوصفــه قــادرا ً عــى تأمــن الحيــاة يف ســوريا وإعــادة
االســتقرار للبلــد املنكــوب .بالتــايل ضغــط الــروس عــى النظــام لتنظيــم
صفوفــه العســكرية وســعوا إلجبــاره أيضــاً عــى رضب املصالــح اإليرانيــة
بحــل املليشــيات التــي شــكلتها ودعمتهــا إيـران كمليشــيا الدفــاع الوطنــي
والتنظيــات العراقيــة اللبنانيــة ،وهــو األمــر الــذي بــات مســتحيالً وفــق مــا
يبــدو.
ثبــت مــع األســابيع األوىل للتدخــل الــرويس عدم قــدرة النظام عىل االســتفادة
مــن الغطــاء الجــوي الــرويس ،فالقــوات الربيــة التابعــة للنظــام مل تتمكــن من
االســتفادة مــن الغطــاء الجــوي الــرويس لتحقيــق مكاســب عســكرية بريــة
تتمثــل باســتعادة مناطــق اسـراتيجية ،هــذا مــا حصــل حــن حاولــت روســيا
حاميــة قاعدتهــا الجويــة يف الســاحل الســوري ،فالنظــام مل يتقــدم عــى
الجبهــات الشــالية والرشقيــة لريــف الالذقيــة ،وبقيــت مدينــة الالذقيــة يف
مرمــى صواريــخ قــوات املعارضــة ،وأصيــب خــال املعــارك يف جبــال الســاحل
أبــرز قــادة النظــام مــن العســكريني.
دفــع ذلــك النظــام إىل إج ـراء تغي ـرات كــرى عــى الخطــة الروســية التــي
كادت أنــت تفــرض عليــه ،فــردد النظــام بحــل املليشــيات املشــكلة مــن
قبــل إيـران ،نظـرا لعــدم موافقــة اآلالف مــن املجنديــن العلويــن يف «الدفــاع
الوطنــي» عــى تــرك قراهــم واالنتقــال إىل كتائــب الجيــش النظامــي األمــر
الــذي ســيبعدهم بالــرورة عــن قراهــم ومناطقهــم الحيويــة ،ما ســرفع من
خطــر دخــول املعارضــة إىل الســاحل ،خاصــة مــع فشــل الجيــش النظامــي
بتحريــر قطعــة أرض واحــدة يف الســاحل ،كــا تــردد النظــام يف رفــض قبــول

املنــح اإليرانيــة املتمثلــة بتقديــم إي ـران للمزيــد مــن عنــارص املليشــيات
العراقيــة واللبنانيــة املقاتلــة لتســاند قــوات النظــام يف ريــف حلــب الجنــويب
ويف ريــف حــاة وغريهــا مــن مناطــق.
جعــل كل ذلــك النظــام يقبــل بتشــكيل مجلــس عســكري ضخــم لقــوات
املليشــيات العراقيــة وااليرانيــة يف مخيــم عــى طريــق حلب القديــم مبنطقة
العمرونيــة قــرب الالذقيــة ،والنظــام يفضــل االعتــاد عــى املليشــيات يف
املعــارك البعيــدة عــن الســاحل ألن العلويــن املواليــن للنظــام لــن يعنيهــم
بعــد اليــوم الدفــاع عــن مناطــق خــارج مناطقهــم الحيويــة مــا دامــت
مناطقهــم بخطــر.
لكــن إحـراج النظــام أمــام الــروس يــزداد وقبــل انتهــاء أشــهر بوتــن األربعــة
يظهــر للــروس أن النظــام يســر بعــكازات كثــرة ومــن الصعــب تقدميــه
عــى شــكل دولــة قويــة أمــام املجتمــع الــدويل ،تقريبــا بــات الــروس عــى
قناعــة أن جميــع محاوالتهــم إلعــادة إحيــاء النظام ستفشــل ،النظــام يف ذات
الوقــت عــى املحــك فهــو مل يعــد ميلــك ســوى جيشــه املتهالــك باعتبــار أن
والء املليشــيات هــو إليـران بالكامــل ،كــا أن النظــام بــات غــر قــادر حتــى
عــى جــر العلويــن إىل الجيــش.
ضاعــت أوراق روســيا يف ســوريا بــن املشــكلة الرتكيــة واملزاحمــة اإليرانية ،أما
النظــام الراكــع لهــا تقريبـاً فيــدور يف فلكهــا بــدون أي جدوى ســوى مامرســة
هوايتــه يف التزلــف ،فشــل روســيا يف فــرض رشوطهــا عــى النظــام وضعهــا يف
أســفل نقطــة باملســتنقع الســوري ،فهــي مل تتمكــن مــن حاميــة قواعدهــا
العســكرية بســوريا حتــى اليــوم ،ومل تتمكــن مــن إقنــاع حلفــاء املعارضــة
بدورهــا .نهايــة الشــهر الثالــث للتدخــل الــرويس ت ُنبــىء بفشــل كبــر بانتظار
انتهــاء املهلــة التــي يُلمــح بوتــن إىل أنــه ســيمددها لزمــن أطــول.
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منــذ أكــر مــن شــهرين والــروس يقصفــون
ســورية وشــعبها تحــت زعــم محاربــة
«اإلرهــاب» ،بينــا يدفــع شــعب ســورية الثمــن
دمــاً وخرابــاً وتهجــرا ً ،و»اإلرهــاب» ،إن مل
يتمــدد ،فهــو محافــظ عــى وجــوده ..ومــا يفعله
الــروس ليــس أكــر مــن زيــادة الطــن بلــة .أمــا
الوعــود بالحلــول أو التســويات الســلمية ،فهــي،
يف ســوق املزايــدات الدوليــة ،مــا تـزال ،وحرارتها
متذبذبــة بــن صعــود وهبــوط ،مــا يفــرض عــى
املــرء املتابــع التمعــن ملي ـاً فيــا يجــري ،ورمبــا
تطلــب األمــر العــودة إىل الــوراء قلي ـاً ،وق ـراءة
التاريــخ الحديــث لســورية واملنطقــة الــذي
ترســمه ،يف الحقيقــة ،مصالــح الــدول الكــرى
يف العــامل ،وليســت إرسائيــل ،وأمنهــا املزعــوم،
ببعيــدة عــن تلــك «الكروكيــات» بخطوطهــا
العريضــة .ومــا دمنــا اآلن يف النصــف الثــاين مــن
ترشيــن الثــاين ،فالبــد مــن اســتذكار جــذور هــذا
التاريــخ ،وتذكــر حدثــن مهمــن ،ومرتابطــن
ببعضهــا .أولهــا :قــرار مجلــس األمــن رقــم
 242الصــادر بعيــد هزميــة حزي ـران عــام،1967
وثانيهــا :الزمتــه األساســية وهــي اســتبدال
بعــض رجــال الحكــم يف ســورية مــن الذيــن
يتلمســون الجــرح الســوري العميــق ،بــل جــرح
املنطقــة برمتهــا ،وعــى ذلــك كانــوا يطرحــون
حــرب التحريــر الشــعبية ،مــا يعنــي إزالــة
إرسائيــل مــن الوجــود ،ال إعادتهــا إىل حــدود مــا
قبــل حزيـران  ،1967كــا ينــص القـرار املذكــور.
كانــت ســورية واملنطقــة برمتهــا يف أوج غليانهــا
الشــعبي ،فشــعوب مــر وســورية واألردن
مصعوقــة بهزميــة جيوشــها الثالثــة عــام 1967
أمــام جيــش «الدفــاع اإلرسائيــي» الــذي قــام
بهجــوم صاعــق عــى دولهــا ،هجــوم غــر
مفاجــئ للحــكام وال لقــادة جيــوش تلــك الــدول،
فاحتــل أراض عربيــة ،شـكَّلت أضعــاف مســاحة
فلســطني يف ســتة أيــام فقــط .وكان هــذا األمــر
صدمــة كبــرة ،للشــعوب العربيــة ،ولزعيمهــا
جــال عبــد النــارص الــذي يُ َعـ ُّد أو يُ ِعـ ُّد نفســه،
يف ذلــك الوقــت ،قائــدا ً لألمــة كلهــا مــا دفعــه
إلعــان تنحيــه عــن الســلطة مبــارشة ،رغــم
الفرديــة الطاغيــة لديــه ،ورغــم متتعــه مبحبــة

الجامهــر العربيــة داخــل مــر وخارجهــا!
لكنــه عــاد بــإرادة الســوفييت ،وبالقــوى التابعــة
لهــم أو املؤيــدة منهــم ،مــن يســارية ونارصيــة
شــعبية التــي اقتنعــت برأيهــم القائــل بــأن
إرسائيــل ال تريــد األرايض بــل هدفهــا« :إســقاط
النظامــن التقدميــن يف كل مــن ســورية ومرص».
أمــا موقــف حافــظ األســد الــذي كان وزيــرا ً
للدفــاع يف حكومــة بلــده ،فلــم يكــن التصميــم
عــى االســتمرار ،فحســب ،ومــن غــر أن يـ َّ
ـرف
لــه جفــن ،بــل إنّــه قــام بصفــع زميلــه وزيــر
الصحــة الدكتــور عبــد الرحمــن األكتــع ،آنئــذ،
ملجــرد أنَّــه تســاءل بحســه الوطنــي ،يف اجتــاع
مجلــس الــوزراء ،عــن أســباب إصــدار قــرار
ســقوط القنيطــرة قبــل أن يصــل إليهــا جيــش
العــدو بنحــو ثــاث ســاعات؟!
ليــس هــذا بيــت القصيــد ،بــل مــا أريــده هــو
موقــف االتحــاد الســوفييتي ،يف ذلــك الحــن
الــذي قــد يرتجــم لنــا موقــف وريثتــه روســيا
اآلن ،وســعيها لإلجهــاز عــى مــا تبقــى مــن
ســورية!
مل يتدخــل االتحــاد الســوفييتي ،وهــو الــذي
كان ،حينئــذ ،يف أوج قوتــه العســكرية ، ،ليعيــد
الحــق إىل نصابــه ،ومل يهــدد إرسائيــل ،كــا فعــل
إنــذاره (إنــذار بولكانــن الشــهري) لــكل مــن
انكلـرا وفرنســا عــام  1956لــدى عدوانهــا عــى
مــر ،بــل إ َّن همــه وجهــده كلهــا انصبــا عــى
قــرار مجلــس األمــن الــدويل رقــم  242تاريــخ
 ،1967/11/22امللتبســة صياغتــه ،يف األصــل،
وملــا كان نظــام البعــث قبــل « 1970وطنيــاً
وتقدميــاً» بحســب الســوفييت أنفســهم،
اســتدعى األمــر منهــم ،ومــن الواليــات املتحــدة
األمريكيــة أيضــاً تغيــر ذلــك النظــام ،وإيجــاد
حكــم يف ســورية يتوافــق مــع القــرار ،242
وهكــذا كان ..إذ جــاء حافــظ األســد مدعومــاً
مــن أمريــكا بحســب الدكتــور املرحــوم يوســف
زعــن رئيــس الــوزراء الســوري األســبق يف
ِّ
ترصيــح لــه للصحفــي املــري إلهامــي املليجــي
الــذي نقلــه إىل «العربيــة نــت» .الصحفــي
اآلخــر فــراج إســاعيل.
ويف ســياق حملــة املوافقــة عــى الق ـرار ،أقنــع
االتحــاد الســوفييتي أصدقــاءه واألحــزاب
املؤيــدة لسياســته باملطلــق يف املنطقــة بالق ـرار

سيطر الجيش االرسائييل عىل أكرث من ثالث أضعاف
مساحة أرايض الـ  48يف ست أيام فقط عام 1967
الــذي ســيعيد األرايض التــي احتلتهــا إرسائيــل،
وال أعــرف الضامنــات التــي قدمهــا الســوفييت
للعــرب املخذولــن آنــذاك !..مــا أذكــره يف هــذا
الســياق ،أ َّن الحــزب الشــيوعي الســوري ،كان
يق ِّيــم الوضــع يف ســورية قبــل انقــاب األســد،
عــى النحــو التــايل:
«يف ســورية خطــان سياســيان متعارضــان،
أحدهــا يســاري متوافــق مــع رؤيتــه وسياســته،
وإن كانــت يســاريته متطرفــة قليــاً ،والثــاين
ميينــي ،يتمثــل يف مجموعــة مــن الضبــاط
يقودهــم وزيــر الدفــاع آنــذاك حافــظ األســد،
ومنهــم مصطفــى طــاس وناجــي جميــل
وغريهــا ».لكــن أعضــاء الحــزب فوجئــوا
صبــاح  16ترشيــن الثــاين  1970بتأييــد الحركــة
التصحيحيــة رســمياً ،بينــا خــرج بعــض أعضائــه
مبظاهــرة يدينــون االنقــاب .وبعــد ثالثــة أيــام
وافــق الحــزب عــى بيــان القيــادة القطريــة
املؤقتــة ،وبحســب املرحــوم ،يوســف الفيصــل،
ـت قيــادة الحزب
أمــن عــام الحــزب الحقـاً ،أَتْلَ َفـ ْ

كانون األول 2015
الشــيوعي جريــدة نضــال الشــعب /لســان حــال
اللجنــة املركزيــة /التــي تصــادف ظهورهــا مــع
اليــوم األول النقــاب حافــظ األســد بســبب
مقــال فيهــا يهاجــم كتلــة العســكر اليمينيــة،
متناســية بذلــك دم الشــهيد مصطفــى الزعبــي
املوظــف يف وكالــة ســانا اإلخباريــة الــذي أهــدر
لــدى املخابـرات الجويــة املشــكلة حديثـاً آنذاك.
بالطبــع ال ميكــن ملثــل هــذا األمــر أن يحــدث
لــوال إرادة الســوفييت ،بــل مل يحــدث إال بدفــع
منهــا ..وتبــن فيــا بعــد أن لقــاءات ســابقة
كانــت قــد جــرت بــن خالــد بكــداش وحافــظ
األســد عــى نحــو رسي ..كــا أن جهــاز الـــ «يك يب
جــي» الــرويس لفــق ،بُ َع ْيــد مــا عــرف بالحركــة
التصحيحيــة ،لصــاح جديــد املعتقــل ،حينــذاك،
يف ســجن املــزة العســكري ،تهمــة تــردده عــى
أوســاط يف بــروت قريبــة مــن الجاســوس
الربيطــاين كيــم فيليبــي .ونقلــت هــذه التهمــة
إىل الرفــاق يف الحــزب الشــيوعي الســوري.
أطلــق حافــظ األســد عــى حركتــه االنقالبيــة
اســم الحركــة التصحيحيــة .وكان قــد قــام بهــا
يــوم  16ترشيــن الثــاين عــام  ،1970وجــاءت
ضـ َّد رفاقــه املقربــن جــدا ً إثــر املؤمتــر االســتثنايئ
الــذي عقــد ملحاســبته يف  30ترشيــن األول مــن
العــام نفســه ،بســبب تركــه القــوات الســورية

التــي دعمــت املقاومــة الفلســطينية يف األردن
بــدون غطــاء جــوي قبــل ذلــك التاريــخ
بشــهر واحــد فقــط مــا ألحــق بهــا وباملقاومــة
الفلســطينية خســائر مروعــة ،وعرفــت تلــك
األيــام بـ»أيلــول األســود» و َعــ َّد حافــظ األســد
حركتــه عيــدا ً وطنيـاً ،متناســياً حتــى عيــد الجــاء
عيــد أعيــاد ســورية ..وكان أن شــتت شــمل
رفاقــه الخلّــص ،فقتــل منهــم مــن قتــل (عبــد
الكريــم الجنــدي /محمــد عمــران) وســجن
منهــم مــن ســجن (صــاح جديــد) وهــرب منهــم
مــن هــرب (أحمــد املــر) وهــم أعضــاء فرقــة
حــزب البعــث الرسيــة التــي كان حافــظ األســد
أحــد أعضائهــا.
اليــوم وقــد مـ َّر عــى صــدور القـرار  242مثانيــة
وأربعــون عامــاً ،وعــى مجــيء حافــظ األســد
إىل الســلطة ،عــى أرضيــة ذلــك الق ـرار ،وبزعــم
عقليــة رفاقــه «املنــاورة» خمســة وأربعــون
عامــاً بالتــام والكــال ،مل ينفــذ مــن القــرار
بنــد واحــد ،ورمبــا نفــذ يف إطــاره مــا يخــدم
مصالــح إرسائيــل عــر اتفاقيتــي «كامــب
ديفــد»  /17أيلــول 1978 /و»وادي عربــة» 26
يخــص
ترشيــن األول  1994أمــا الجــوالن ومــا
ُّ
الشــعب الفلســطيني الــذي يعــاين اإلرهــاب
الحقيقــي ،فالــكل يعــرف واقــع الحــال! ومــا
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دام الــيء بالــيء يذكــر فــا بــد مــن تذكــر
إبعــاد قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية
وكوادرهــا الرئيســة عــن مجــاورة إرسائيــل بعــد
مجــازر تــل الزعــر وصــرا وشــاتيال ،وإقصــاء
املقاومــة اللبنانيــة إلحــال مكانهــا حــزب اللــه
مقاومــاً وحيــدا ً ونائبــاً عــن الشــعبني اللبنــاين
والســوري ،وهــو الــذي يحــارب اليــوم الشــعب
الســوري برشاســة وحقــد تحــت ظــال عواصــف
الســوخوي الروســية وصواريخهــا الفراغيــة،
التــي قتلــت بدورهــا مــا قتلــت مــن املدنيــن
ويكفــي اإلشــارة إىل تقريــر الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان الصــادر يــوم  25مــن الشــهر
الجــاري التــي رصــدت قتــل الــروس لـــ 72امــرأة.
عــدا األطفــال واملدنيــن اآلخريــن.
وأخــرا ً إذا كان األمريــكان قــد دمــروا العــراق
وأوقعوهــا يف رصاعــات رمبــا ال تنتهــي حتــى
مئــة عــام قادمــة ،فــإن الــروس يقومــون
بالفعــل نفســه يف ســورية ،إذ مل يفعلــوا حتــى
اآلن منــذ تدخلهــم غــر اإلجهــاز عــى مــا تبقــى
منهــا بعــد أن فشــل النظــام بتحقيــق الغــرض
نفســه منــذ الفيتــو األول للــروس يف أواخــر
العــام  .2011وبذلــك فقــط تكتمــل بهجــة
إرسائيــل وتطمــن ،بوجــود الــروس ،عــى أمنهــا
املفقــود.

تسوية مخيم تل الزعرت باألرض كانت بداية تصفية املقاومة الفلسطينية إلحالل حزب الله الذي يقتل السوريني اليوم مكانها
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اهلجرة تفجر رفض نساء سوريا
لواقعهن االجتماعي

هبة عز الدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

خــال خمــس ســنوات متواصلــة مــن الثــورة
والحــرب ،وهــا مصطلحــان كانــا ســابقاً
متنافريــن لكــن الزمــن عقــد قــران الــدم
بينهــا ،حملــت املــرأة الســورية العــبء األكــر
عــى الصعيــد االجتامعــي والعائــي ،املــرأة
التــي كانــت يف أحســن حاالتهــا حــن كانــت
«حرمــة» لــزوج ،لتتــدرج بعدهــا ضمــن أطيــاف
هــذه الدرجــة «الحرمييــة» تبع ـاً ملكانــة الــزوج
االجتامعيــة أو الثقافيــة أو املاديــة ،لكنهــا
ال تغــادر ذلــك الــرب ،وإال اعتــرت ناشــزا ً
مبنظــور مجتمــع يعــاين مــن انح ـراف معيــاري
بنظرتــه للمــرأة ،فتقييــم املــرأة بهــذا املجتمــع
يغــض الطــرف عــن كفاءتهــا العلميــة أو ملكاتهــا
الفكريــة ،حتــى باتــت الشــهادة الجامعيــة
واإلبــداع يف الفــن والرســم ،يف نظــر مجتمعنــا،
رفاهيــة محدثــة ،وقيــم كامليــة ،تحســن مــن
كينونــة املــرأة كأم ومربيــة ليــس أكــر.

الثــورة حركــت الرغبــة باالســتقاللية لــدى
النســاء
بــدأت املفاهيــم التــي تســيطر عــى نظــرة
املجتمــع الســوري للمــرأة تتغــر تباع ـاً يف ظــل
الثــورة التــي كانــت حالــة تغيــر جــذري ونســف
ألســس روابــط كانــت تعتــر مقدســة ،كاالرتبــاط
التبعــي النمطــي مــع املجتمــع ،والعالقــة
الزوجيــة واألرسيــة ،فبــدأت املــرأة تبحــث ألول
مــرة عــن مســاحات وفضــاءات خاصــة بهــا،
دون أن يحطمهــا إحبــاط املجتمــع أو الذكــر يف

حملت املرأة السورية العبء األكرب يف الثورة والحرب بسوريا

عائلتهــا والــذي قــد يتمثــل بــأب أو أخ أو زوج أو
ابــن ،ورمبــا كانــت هــذه التجربــة أول تجــارب
املــرأة الســورية لعــامل الخصوصيــة الــذي تفتقده
عمومــاً يف أجــواء الرسديــات األنثويــة الــرق
أوســطية.
الخــوض يف عــوامل الخصوصيــة الصغــرة
املحــدودة ،أتــاح لبعــض النســاء فرصــة الحصــول
عــى التمكــن املــادي واالســتقالل الفكــري،
كــا أن انهيــار كثــر مــن املنظومــات القيميــة
املصطنعــة أعفاهــن مــن التزامــات كبلــت

أذرعهــن لعقــود طويلــة.
أصبحــت املــرأة الســورية أكــر جــرأة بطــرح
قضايــا نســوية بحتــه ،يضعهــا املجتمــع تحــت
بنــد املحظــورات ،كالحــب والجنــس والديــن،
فاكتظــت مواقــع التواصــل االجتامعــي بأســاء
نســوية وهميــة تتســاءل يف مجموعــة عــى
فيســبوك عــن العالقــة الجنســية مــع الرشيــك،
وتناقــش يف مجموعــة أخــرى حقــوق املــرأة
مبنظــور الديــن ومــدى ومالءمتهــا للحيــاة
املعــارصة ،هــذا النــوع الجديــد مــن الحركــة

كانون األول 2015
النســوية أحــدث اضطرابــا يف هيكليــة األرسة،
يشــبه إىل حــد كبــر االضطرابــات الهرمونيــة
الطبيعيــة يف الجســم أثنــاء الخــوف أو الصدمــة.
مل يتمكــن املجتمــع الجهــادي بشــقيه ،املعــارض
املتمثــل بتنظيــم القاعــدة وفروعــه واملؤيــد
املتمثــل بحــزب اللــه والكتائــب الشــيعية
األخــرى ،ومعهــا املجتمــع الكنــي الــذي نــأى
بنفســه عــن مواكبــة التغ ـرات السوســيولوجية،
مــن أن يــوازن بــن تلــك االضطرابــات مــن جهــة
والنــواة األرسيــة مــن جهــة أخــرى ،فلجــأ إىل
كبــح جــاح املــرأة بالرتهيــب ورضب األعنــاق
كــا حــدث يف ريــف إدلــب والرقــة وديــر الزور.

ما بعد الهجرة ليس كام قبلها

مل يكــن نصيــب املــرأة الســورية مــن املعانــاة يف
رحلــة الهجــرة أقــل مــن الرجــل ،فهــي خزينــة
النقــود واألوراق الثبوتيــة يف حاملــة صدرهــا
أو يف تلــك الــرة القامشــية املعلقــة بخيــط يف
رقبتهــا ،وهــي املســؤولة عــن األطفــال والحامــي
لهــم مــن الضيــاع ،كــا أنهــا حاضنــة العــرض
والــرف الذكــوري لرجــل قــد ال يتــواىن عــن
صفعهــا إن ارتفــع غطــاء شــعرها أو طــرف
عباءتهــا أو احتــك بهــا رجــل أثنــاء عبورهــم
بـ»البلــم» نحــو اليونــان.
التزمــت النســاء الســوريات الصمــت أثنــاء
رحلــة الهجــرة تلــك ،ليكــرن حواجــزه فــورا ً
بعــد أن وصلــن إىل أوروبــا ،ســمر ( 45عــام)
ســيدة مــن دمشــق ،تقــول لــكل مــن يقابلهــا
أن بيــت أهلهــا مقابــل الجامــع األمــوي ،قــرب
ســور دمشــق القديــم متام ـاً ،أي أنهــا دمشــقية
عتيقــة .تزوجــت يف عمــر الثالثــة عــر مــن
تاجــر دمشــقي يكربهــا بعرشيــن عــام ،وأنجبــت
منــه ســبعة أطفــال ،أكربهــم يدعــى محمــد
ويبلــغ مــن العمــر  29عــام.
يف إحــدى جــزر اليونــان اجتمــع الســوريون
املهاجــرون عــى أصــوات شــجار بــن محمــد
وأمــه وبينهــا رؤى األخت الصغــرة ملحمد ذات
الثامنيــة أعــوام ،انتهــى الشــجار بإكــال محمــد
الرحلــة لوحــده بعــد أن رفضــت والدتــه ســمر
الســاح لــه بأخــذ أختــه معــه .تقــول ســمر:
«ال يختلــف محمــد عــن والــده ،كالهــا أكالين
لحـاً ورميــاين عظـاً ،لقــد أىت معــي ليلــم شــمل
زوجتــه وأحــرت ابنتــي لتلــم شــمل أخواتهــا،
ال ألمل شــمل أبيــه» تنهمــر الدمــوع مــن عينيهــا،
وتصمــت مطرقــة رأســها ،ثــم تخلــع الحجــاب
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مل يكن نصيب املرأة السورية من املعاناة بعد اللجوء أقل من الرجل
بعصبيــة مخيفــة .متســك الحجــاب بيديهــا
ومتســح بــه دموعهــا «كنــت ســأذهب يف رحلــة
مدرســية مــع صديقــايت عندمــا أخربتنــي والــديت
أن أم عبــد اللــه أي حــايت ،ســتأيت لزيارتنــا،
وعــي أن أزيــل شــعر جســدي وأرتــدي فســتانا
قص ـرا الســتقبالها ،كانــت أول تجربــة يل بإزالــة
الشــعر ،مؤملــة ،قــذرة ،تصيبنــي بالغثيــان كلــا
تذكرتهــا ،يف اليــوم التــايل أتــت أم عبــد اللــه
للزيــارة ،وقبــل أن أحــر الفواكــه ،أتــت أمــي
للمطبــخ وقالــت يل أننــا سـرافق أم عبــد اللــه يف
زيــارة لشــيخة يف حــارة أخــرى ،مقابــل الجامــع
األمــوي ،وعــي أن أرتــدي العبــاءة والحجــاب،
اللــذان كنــت ارتديهــا فقــط يف رمضــان عندمــا
نصــي يف الجامــع األمــوي ،مــى كل يشء برسعة
حتــى وجــدت نفــي زوجــة ،عــي أن أرتــدي
الخــار ،وأحــر دروس الديــن عنــد الشــيخة،
وأزيــل الشــعر يك أحافــظ عــى النعومــة ألنــال
رىض زوجــي الجنــي .بعــد عرشيــن ســنة،
نزحــت إىل دمشــق عائلــة حمصيــة ،لديهــم
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أربــع فتيــات وابــن وحيــد أستشــهد يف الحــرب.
أخربتنــي جــاريت أنهــن تتقــن حــف الوجــه
بالخيــط ،فكانــت البنــت تــأيت كل شــهر لتحــف
يل وجهــي ،رآهــا زوجــي عــدة مــرات ،ثــم
اكتشــفت أنــه تزوجهــا .أكرهــه ،لــن أمل شــمله،
وســأطلقه ،ولــن أتــزوج مــرة أخــرى ،ســأصاحب،
كــا كانــت كل صديقــايت يفعلــن يف الصــف
الســابع» .مــراي (37ســنة) مــن ريــف درعــا،
الريــف الــذي اكتشــفنا نحــن الســوريون الحقــا
أن مثــة مســيحيني يقطنــون فيــه .مغريــة تلــك
األنثــى ،كــا يقــول الشــبان الذيــن رافقوهــا يف
رحلــة الهجــرة ،لكنهــا حزنهــا يقتــل تلك الشــهوة
التــي تعــري أي شــاب تجاههــا .تبتســم بخجــل
عندمــا تســألها النســوة يف مخيــم االنتظــار :كيف
طــاوع زوجــك قلبــه أن يــركك تــأيت وحيــدة؟
تجيــب :مــازال يــراين مــراي ابنــة العرشيــن
عامـاً .ال تفهــم معظــم النســوة قصدهــا ،لكنهــن
ال يكرتثــن كثــرا ،فإرضــاء غريــزة الرثثــرة مــع
ســيدة أخــرى أهــم مــن فهــم جملــة مــراي.
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والــد مـراي متــويف منــذ كانــت طفلــة ،وأخوهــا
األكــر ضابــط يف الجيــش الســوري ،لذلــك
أمضــت حياتهــا يف نظــام أشــبه بالعســكري.
تقــول مــراي« :ال يشء كان مييــزين عــن بنــات
درعــا املســلامت ســوى الحجــاب ،بــل أنهــن
كــن يرتديــن بناطيــل ضيقــة ،بينــا كان أخــي
يحــر القــاش العســكري ،ويطلــب مــن أمــي
أن تفصلــه يل عــى أن يكــون فضفاضـاً .رمبــا كان
أخــي محقـاً ،فقــد كنــت أزن  100كيلــو غـرام».
قــررت م ـراي عندمــا كانــت يف عمــر العرشيــن
أن تتبــع حميــة غذائيــة ،تجعلهــا نحيلــة ،األمــر
الــذي ســيجذب الشــبان لهــا ،اســتمر الريجيــم
ســنة كاملــة ،خــرت فيهــا مـراي أربعــن كيلــو
غرامـاً ،مــا أصــاب جســدها برتهــل احتــاج التباع
رياضــة عنــد خبــر ريــايض ،أو عمليــة شــد.
بيئــة درعــا املحافظــة والعــرف االجتامعــي
الــذي فــرض عــى املســلمني واملســيحيني هنــاك،
وضعــف اإلمكانيــات املاديــة منعهــا مــن ذلــك.
يف إحــدى املناســبات الدينيــة يف الكنيســة،
تعرفــت مـراي عــى زوجهــا جــورج ،الــذي قــام
بخطبتهــا ليتزوجــا يف العــام ذاتــه.
تقــول مـراي « يــوم تكليــي ،كنــت ســعيدة جدا
ألننــي أبــدو أنيقــة بالفســتان األبيــض ،كنجــوى
كــرم يف إحــدى أغنياتهــا ،كــا أين أحسســت
بتحقيــق ذايت ،فســأجلس مــع صديقــايت وأقــول
لهــن زوجــي وزوجــي وزوجــي .انتهــت الحفلــة
وذهبنــا إىل بيتنــا ،فتفاجــأ جــورج برتهــل
جســدي ،فرتكنــي وحيــدة يف غرفتــي وجلــس
يــرب الكحــول يف الصالــون حتــى ذهــب يف
نــوم عميــق .ارتديــت بيجامــا النــوم وغفيــت
عــى مخــديت املنقعــة بدموعــي ،ومل أســتيقظ
إال عــى صــوت جــورج ،يطلــب منــي أن أخلــع
البيجامــا برسعــة ليتــم املهمــة قبــل أن تســتيقظ
أمــه» ،تديــر مــراي وجههــا وتكمــل بصــوت
مبحــوح «كنــت كالنعجــة».
مــراي لديهــا ابــن وحيــد اســمه عيــى ،كــر
برسعــة ووصــل لســن الخدمــة اإللزاميــة ،األمــر
الــذي أثــار قلقهــا فهــي ال تريــد البنهــا الوحيــد
أن يَقتــل ســورياً أو يُقتــل .فقــررت أن تهاجــر
مــن ســوريا ،لكــن جــورج مل يتقبــل الفكــرة ،وكان
يــردد عــى مســامعها «ابنــك ليــس أفضــل مــن
شــباب البلــد ،كلهــم يذهبــون للخدمــة اإللزامية.
إن كنــت مــرة فلتذهبــي لوحــدك» ،حســمت
مـراي أمرهــا ،وهاجــرت .مل تكــن مـراي تتوقــع
صعوبــة الرحلــة ومشــقتها ،كــا أنهــا مل تتوقــع

قررت كثري من السوريات كرس حاجز الصمت بعد الوصول ألوربا
قســوة جــورج وعيــى ،اللــذان مل يكلفــا نفســيها
عنــاء االتصــال بهــا أو الســؤال عنهــا .تقــول:
«الــرب يســامحهم ،الزال يــراين جــورج مــراي
املرتهلــة ابنــة تلــك الليلــة رغــم أين أجريــت
عمليــات شــد متكــررة ،ومازلــت أراه جــورج
ابــن تلــك الليلــة الــذي عاملنــي كالنعجــة .لكنــي
ســأمل شــمله ،وشــمل ابنــي ،لــن أخذلــه ،لكــن إن
وصــل إىل هنــا لــن أعيــش معــه ،مل أعــد نعجــة».
أم عــي ( 50ســنة) عراقيــة متزوجــة مــن ســوري
منــذ ثالثــن ســنة ،وصلــت إىل أوروبــا بعــد رحلــة
مضنيــة عــر ليبيــا ،فقــدت فيهــا ابنتهــا منــى
ذات الســت عــرة ســنة .يتهامــس الالجئــون
يف املخيــم حــول أم عــي التــي ترفــض الــكالم
ألي أحــد ،ونــادرا ً مــا تــرد الســام إن بادرهــا
أحــد بتحيــة ،جريانهــا يقولــون إنهــا خرجــت
مــن غرفتهــا ذات ليلــة ،ووجههــا مدمــى بعــد
أن رضبهــا أبــو عــي بعلبــة دك الدخــان ،إثــر
نوبــات بــكاء ونــواح متواصلــة اســتمرت ألشــهر.
إدارة املخيــم فصلــت بــن الزوجــن ،وحــذرت
أبــا عــي مــن االقـراب مــن غرفــة أم عــي .بعــد
محــاوالت عديــدة للحديــث مــع أم عــي ،تقــرب
مــن املقعــد الخشــبي الــذي تتوســطه «أركيلــة»،
وتســأل :ســادة أو فيهــا كوكــو؟ تقهقــه الســيدات

وكأن مصطلــح كوكــو ذاك مألــوف لديهــن (وهــو
كنايــة عــن الحشــيش الــذي انتــر تعاطيــه
بــن الالجئــن) ،ثــم يجــن :ســادة ،ال تناســب
ذوقــك!
تجلــس أم عــي عــى حافــة املقعــد ،تنظــر
مطــوال إىل الفحــم املتقــد ،تزفــر ،وتقــول:
«داعــش يف ســوريا والعــراق ليســت بدعــة،
وليســت مســتحدثة ،هــي مــن قلــوب الشــعب
وأوردتهــم ،وأســنتهم ،وأســنانهم ،هــي حتــى أن
نســبة عاليــة مــن «ذكورنــا» يفكــرون مبواهبهــم
الفحوليــة فقــط ،وال يــرون يف املــرأة إال فرجهــا،
وهــذا بعينــه هــو اإلقصــاء الــذي تتســم بــه
داعــش .لــن تنهــض دولنــا كــا نهضــت أوربــا
إال عندمــا ميــوت أمثــال أبــو عــي».
ســمر ومــراي وأم عــي هــن أمثلــة عــن مئــات
الحــاالت لنســاء قــررن االنفصــال النفــي أو
الجســدي عــن أزواجهــن ،يشــعرن بفرحــة
االســتقالل وبــدأ حيــاة جديــدة ،كــا ينازعهــن
شــعور بالذنــب تجــاه عائالتهــن وأوالدهــن.
هــؤالء النســاء يقــال عنهــن ،أســعد التعيســات
حظ ـاً ،وهــن يريــن أنفســهن اليــوم يف املهجــر
نســا ًء بعــد أن كــن يريــن أنفســهن مجــرد
«حريــم» يف الوطــن.
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«تل رفعت» أيقونة اإلصرار على نهج الثورة األول
اعداد :فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانــت تــل رفعــت ،املدينــة الواقعــة عــى بعــد  35كيلومـرا إىل الشــال مــن
مدينــة حلــب ،مــن أوائــل املــدن التــي خرجت بهــا التظاهـرات املناديــة برحيل
نظــام األســد ،لتســجل اســمها منــذ اليــوم األول للثــورة كأحــد أبــرز حواضــن
الثــورة ليــس يف محافظــة حلــب فقــط وإمنــا يف عمــوم ســوريا.
كان خــروج التظاهـرات القويــة يف مدينــة تــل رفعــت مفاجئـاً لســكان املدينــة
قبــل غريهم ،فشــبان املدينــة الذين قــرروا االنخراط بالثــورة منذ أشــهرها األوىل
متكن ـوا مــن كــر حواجــز الخــوف التــي بنتهــا أجهــزة االســتخبارات التابعــة
للنظــام مــن خــال زرع املخربيــن يف بــن أبنــاء املدينــة ويف جميــع مرافقهــا
اإلداريــة والخدميــة قبــل الثــورة.
ومــع اســتمرار محــاوالت النظــام لقمــع الثــورة واســتخدامه اآللــة العســكرية
بهــدف إيقــاف املظاهـرات ،والتــي متثلــت باجتيــاح النظــام للمدينــة مرتــن يف
صيــف العــام األول للثــورة ،مل يــردد أبنــاء املدينة بتشــكيل مجموعات مســلحة
صغــرة لحاميــة التظاهـرات انضمــت هــذه املجموعــات ملــا ســمي وقتهــا بلواء
أح ـرار الشــال الــذي قــاده الشــهيد عبــد القــادر الصالــح وضــم مجموعــات
الثائريــن مــن مختلــف مــدن وبلــدات ريــف حلــب الشــايل ،جــرى كل ذلــك
قبــل أن تتفاقــم ظاهــرة االنشــقاق عن قوات النظام الســوري وينضم املنشــقون
إىل مجموعــات الثـوار ،لتكــر هــذه املجموعــات ،وتتفــق فيام بعــد مع منتصف
شــهر متــوز عــام 2012عــى تشــكيل لـواء التوحيــد الــذي مثــل اتحــاد الكتائــب
العاملــة بريــف حلــب الشــايل والــذي متكــن بعــد أيام قليلــة من تشــكيله من
تحريــر مدينــة اعـزاز ،أكــر مــدن ريــف حلــب الشــايل ،ومــن ثــم الدخــول إىل
حلــب وطــرد النظــام مــن أحيائهــا الشــالية والرشقيــة والجنوبية.
كانــت تــل رفعــت طـوال تلــك الفــرة تشــكل حصنـاً منيعـاً للثــورة ،مــع مدينة
مــارع القريبــة منهــا ،ومدينــة البــاب الواقعــة رشقـاً ،فلــم تنقطــع املظاهـرات
األســبوعية عــن شـوارع املدينــة ،والتــي كانــت تؤكــد دامئـاً عــى هــدف الثــورة
األول املتمثــل باســتمرار الثــورة حتــى اســقاط نظــام األســد.
ومــع ظهــور تنظيــم داعــش ورضبــه الثـوار يف ظهرهــم ،كان لثـوار تــل رفعــت
كلمــة الفصــل يف الــرد عــى التنظيــم ،فتمكنـوا خــال أيــام قليلــة مطلــع العــام
املــايض مــن طــرد التنظيــم منهــا ،بعــد أن قتلـوا مهنــدس التنظيــم ومخططــه
األبــرز حجــي بكــر الــذي كان يقيــم متخفيـاً يف أحــد بيــوت املدينــة ،لتعرث عليه
مجموعــة تابعــة للـواء التوحيــد وتقتلــه بعــد مقاومتــه لها.

خــاض ثـوار تــل رفعــت فيــا بعــد معــارك عديدة ضــد تنظيــم داعــش وقدموا
فيهــا الشــهداء مــن قادتهــم وعنارصهم مــن معركة الســيطرة عىل بلــدة الراعي
وصــوالً إىل معــارك الدفــاع عــن أخرتيــن ودابــق واحتيمــات وحتــى اليــوم يف
قتــال تنظيــم داعــش يف محيــط مدينــة مــارع الجــارة األقــرب إىل تــل رفعــت.
يزيــد عــدد شــهداء تــل رفعــت املوثقــن لــدى املنظــات الحقوقية عــن ثالمثئة
وخمســن شــهيدا ً ،قــى معظمهــم عــى جبهــات القتــال ضــد النظام الســوري
يف حلــب وريفهــا وضــد تنظيــم داعــش ،وقــى الباقــون يف مجــازر ارتكبتهــا
طائـرات النظــام الســوري بقصفهــا لبيوتهــم واسـواقهم يف املدنيــة املحــررة منذ
أكــر مــن أربــع ســنوات.
لتــل رفعــت اســم تاريخــي مســتخدم إىل اليــوم هــو أرفــاد ،وهــو أســم مملكــة
قدميــة كانــت عاصمتهــا مدينة أرفــاد أو تــل رفعت ،بــن عامــي  883و 859قبل
امليــاد ،رفعــت هــذه اململكــة مــن شــأن املدينــة وقتها مســتفيدة مــن موقعها
الجغـرايف املميــز الــذي جعلهــا عاصمــة للمنطقــة ،بعــد ذلــك مــرت عــى أرفاد
الحضــارات التــي ســادت املنطقــة األشــورية والبابليــة والفارســية والهلنيســية
وأخـرا الرومانيــة قبــل فتــح املســلمني لهــا بقيــادة مالــك بــن األشــر يف نهايــة
عــام  637ميــادي.
يف مدينــة تــل رفعــت عــدد مــن البيوتــات القدميــة ،فقــرب جامــع عمــر ابــن
الخطــاب الــذي يعــود تاريــخ بنائــه إىل عهــد الخليفــة املذكــور ،يقــع منــزل
الرشيــف أحمــد عبدالعزيــز ،ويقابلــه منــزل محمــد ديبو الــذي يعــود بنائه إىل
اكــر مــن مئتــي عــام ،وعــى أحــد ابوابــه مثبــت تاريــخ بنــاءه ،كــا يوجــد يف
احيائهــا العديــد مــن األبنية املق ّوســة التي تســمى قبوا ،اشــهرها القبــو املوجود
يف منــزل الرشيــف عبــد الهــادي عبــد الكريــم النايــف ،الواقــع مقابــل مبنــى
الربيــد.
ويف املدينــة محطــة قطــارات تــل رفعــت أنشــئت عــام  1909للميــاد ويف
املدينــة عــدد كبــر مــن املســاجد والجوامــع أشــهرها إضافــة إىل جامــع عمر بن
الخطــاب األثــري ،جامــع عبــاد الرحمــن وجامــع عبــد الله بــن مســعود وجامع
النــور وجامــع الحســن ومســجد بــال بــن ربــاح ،خالــد بــن الوليــد ،أبــو بكــر
الصديــق ،عبــد اللــه بــن عبــاس ،عــي بــن أيب طالــب وغريهــا.
كــا تحــوي املدينــة مركـزا ً ثقافيـاً وناديـاً رياضيـاً وســوقاً تجاريـاً كبـرا ً ازدهرت
التجــارة فيــه بشــكل كبــر يف أعـوام الثــورة الثالثــة األوىل وتشــتهر تــل رفعــت
بالزراعــة أيضــاً ومــن أهــم املحاصيــل التــي تــزرع فيهــا القمــح والحمــص
والعــدس والشــعري باإلضافــة إىل انتشــار أشــجار الزيتــون والفســتق الحلبــي
وكروم العنب يف محيطها.
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روسيا تصنع السالح يف أراضي أوكرانيا احملتلة
وتصدره لتنظيم «داعش»

خاص  -الغرب��ال :إيغور فيديك،
صحف��ي من أوكرانيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشــر التطــورات األخــرة يف منطقــة حــوض
«دونبــاس» التــي تحتلهــا روســيا رشق
أوكرانيــا إىل أن روســيا قــد اختــارت أن
تســتخدم هــذه املنطقــة عــى نطــاق واســع
إلنتــاج وتهريــب األســلحة ،وأن املســتورد
األســايس لهــذه األســلحة هــو تنظيــم داعــش.
يف فــرة ســابقة ،كانــت هــذه األرايض التــي
تحتلهــا روســيا حاليـاً يف رشق أوكرانيــا موقعـاً
الختبــار أحــدث منجــزات صناعــة الدفــاع
الروســية و»منجــم ذهــب» ملافيــات روســية
ومحليــة تعمــل هنــاك ،كانــت هــذه املنطقــة
كذلــك مكانــا لـ»إعــادة تدويــر» أفــراد
املجتمــع الــرويس الذيــن دفعــوا حياتهــم
مــن أجــل أفــكار وهميــة تتمثــل بإقامــة
«جمهوريــة نوفوروســيا» وهــي اتحــاد
كونفــدرايل غــر معــرف بــه لجمهوريتــن
انفصاليتــن غــر معــرف بهــا أيضــاً هــا
جمهوريــة لوغانســك الشــعبية وجمهوريــة
دونيتســك الشــعبية ،تقعــان عــى األرايض
التــي تحتلهــا روســيا رشق أوكرانيــا.
أكــدت مصــادر موثوقــة متقاطعــة بــدء
انتــاج قاذفــات الصواريــخ املحمولــة مــن
نــوع « 9ب  132غــراد –ب» مبســاعدة
خــراء روس يف مدينــة كومسومولســي يف
جنــوب دونيتســك ،ويتــم إنتــاج القاذفــات
املحمولــة يف ورشــات بنــاء وإصــاح لرشكــة
«كومسومولســي رودوأوبرافلينيــي» التــي
تديــر منجــم كومسومولســي .وتجــدر
اإلشــارة إىل حجــم االنتــاج وليــس إىل
حقيقــة إنتــاج األســلحة فقــط حيــث يعمــل
العاملــون يف الورشــات التــي تنتــج «غــراد –
ب» ثــاث نوبــات يف اليــوم وراتبهــم أعــى
بكثــر مــن زمالئهــم الذيــن يعملــون يف
ورشــات مشــابهة.
ومــن املثــر لالهتــام أن القــدرة االنتاجيــة
ال تتطابــق مــع حجــم اســتخدام قاذفــات

مسلحون موالون لروسيا يجهزون قاذفات «غراد-ب» الستخدامها يف املناطق املحتلة من روسيا
رشق أوكرانيا  -وكالة األنباء األوكرانية
«غــراد – ب» مــن قبــل القــوات الروســية يوجــد الكثــر مــن األدلــة عــى اســتخدام
املحتلــة يف رشق أوكرانيــا ،لذلــك البــد مســلحي داعــش قاذفــات الصواريــخ
أن تكــون األســلحة املصنوعــة يف مدينــة املحمولــة «غــراد – ب» عــى شــبكة اإلنرتنــت
كومسومولســي مخصصــة للتصديــر إىل (شــهود عيــان وكميــة كبــرة مــن مقاطــع
الخــارج.
الفيديــو والصــور الفوتوغرافيــة) .يف اآلونــة
وليــس مــن الصعــب معرفــة مــن يشــري األخــرة بــدأت عمليــة إزالــة لهــذه األدلــة
املنتجــات العســكرية التــي تحمــل العالمــة مــن الحســابات التــي تــم وضعهــا عليهــا
التجاريــة «صنــع يف جمهوريــة دونيتســك عــى شــبكة االنرتنــت ،ويشــر هــذا إىل أن
الشــعبية» ،باألخــذ بعــن االعتبــار أن هنــاك مــن يريــد أن ميحــو عــار جرميتــه.
الجمهوريــة غــر املعــرف بهــا مــن قبــل عــاوة عــى ذلــك اســتخدمت «جمهوريــة
املجتمــع الــدويل تســتطيع إقامــة عالقــات دونيتســك الشــعبية» الخدعــة القدميــة
تجاريــة مــع املنظــات اإلرهابيــة املامثلــة لجهــاز املخابــرات الســوفيتي الـــ»يك جــي
لهــا فقــط ،وبالنظــر إىل أن روســيا ،راعــي يب» وهــي اتهــام الخصــم بشــكل اســتباقي
هــذه الجمهوريــة املارقــة ،تــويل االهتــام يف جرميــة مرتكبــة مــن قبــل مــن يوجــه
الخــاص بســوريا حاليــاً حيــث تقصــف االتهــام ،حيــث اتهــم ممثــل وزارة الدفــاع
جميــع تشــكيالت الثــوار دون أن تهاجــم لـ»جمهوريــة دونيتســك الشــعبية «القــوات
تنظيــم داعــش باإلضافــة إىل االنتبــاه إىل األوكرانيــة بقصــف أحيــاء ســكنية يف
حقيقــة انضــام آالف املواطنــن الــروس دونيتســك بقاذفــة «غــراد–ب» التــي
إىل منظمــة داعــش ،اعتــادا ً عــى كل ذلــك يســتخدمها مســلحو داعــش .لكــن هــذه
ســيكون مســتهلك األســلحة املهربــة مــن القاذفــات ليســت موجــودة لــدى القــوات
األرايض األوكرانيــة املحتلــة واضحــاً وهــو األوكرانيــة املســلحة املتمثلــة يف الجيــش
األوكــراين وكتائــب املتطوعــن التــي تقاتــل
تنظيــم داعــش.

كانون األول 2015
إىل جانبــه بهــدف تحريــر األرايض التــي
تحتلهــا روســيا رشق أوكرانيــا.
يف نفــس الوقــت رشح املمثــل لــوزارة الدفــاع
لـ»جمهوريــة دونيتســك الشــعبية» الطريقــة
التــي يســتخدمها مســلحو تنظيــم داعــش
إلطــاق صواريــخ غــراد .طبعــاً ،إن منتجــي
ومصــدري هــذه األســلحة يعرفــون أفضــل
مــن الجميــع كيفيــة اســتخدام القاذفــة
«غــراد–ب» مــن قبــل داعــش يف الــراع
الســوري.
ويســتمر يف أرايض منطقــة «دونبــاس»
املحتلــة رشق أوكرانيــا تجنيــد املرتزقــة
بشــكل نشــط مــن قبــل روســيا للمشــاركة
يف القتــال الدائــر يف ســوريا يف صفــوف
داعــش ،حيــث تقــوم روســيا باإلضافــة إىل
تصديــر القاذفــات «غــراد–ب» ملســلحي
داعــش بتصديــر املقاتلــن أيضــاً تحــت
اســم «املجاهديــن املهاجريــن» ليقومــوا
بتدريــب عنــارص داعــش عــى اســتخدام
األســلحة املصنعــة يف روســيا واملصــدرة
للتنظيــم .
وليــس إنتــاج القاذفــات «غــراد–ب»
يف ورشــات رشكــة «كومسومولســي
رودوأوبرافلينيــي» و تصديرهــا لداعــش هــو
دليــل وحيــد عــى اســتخدام روســيا أرايض
أوكرانيــا املحتلــة مؤقتــا لتهريــب األســلحة
إىل ســوريا ومناطــق أخــرى .حيــث صــادر
جهــاز األمــن األوكــراين يف الثالــث مــن
كانــون األول الجــاري مــن مؤيــدي داعــش
يف أوكرانيــا األســلحة التــي حصلــوا عليهــا
مــن منطقــة ال ـراع يف دونبــاس .وقــد تــم
مصــادرة أســلحة ناريــة وقنابــل يدويــة مــن
طــراز «أرغــي أو» والتــي ال تنتــج يف أوكرانيــا
وال تســتخدمها الوحــدات العســكرية
األوكرانيــة .وأثنــاء ســر التحقيقــات أعــرف
املعتقلــون مــن عنــارص داعــش أن األســلحة
جــاءت لهــم مــن دونبــاس املحتلــة مــن
قبــل روســيا رشق أوكرانيــا.
وعــدا عــن األســلحة ،يهتــم مســلحو داعــش
اليــوم بجــوازات الســفر األوكرانيــة ،فحســب
املعلومــات التــي قدمهــا جهــاز األمــن
األوكــراين ،حــاول عنــارص تابعــون لداعــش
عــدة مــرات اقتنــاء جــوازات الســفر
األوكرانيــة التــي اســتوىل عليهــا املســلحون

يف األرايض املحتلــة مــن قبــل روســيا
يف مناطــق لوغانســك ودونيتســك رشق
أوكرانيــا.
انطالقــاً مــن كل مــا تقــدم ميكننــا القــول
بــأن أتبــاع الكرملــن يقومــون بإعــداد
«الربوباغنــدا اإلعالميــة» التــي تقــول أن
املواطنــن األوكرانيــن يحاربــون يف صفــوف
داعــش وأن أوكرانيــا برعايــة الغــرب
تســاهم يف دعــم اإلرهــاب الــدويل وروســيا
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هــي الوحيــدة التــي تكافــح اإلرهــاب.
وميكننــا أن نســتنتج مــن كل هــذا أن
روســيا ال تتغــر .فهــي اليــوم كــا فعلــت
بــكل تاريخهــا تقــوم باحتــال أرايض شــعب
مجــاور مــن أجــل اســتخدامها يف أفعالهــا
اإلجراميــة ،ويف الوقــت نفســه وبهــدف
تغطيــة جرامئهــا ،تســتعمل روســيا خطــة
توجيــه اتهــام اســتباقي للجهــة التــي
تعتربهــا عــدوا ً.

صور نرشها داعش تظهر حيازته واستخدامه منصات «غراد-ب» يف مختلف مناطق سيطرته بسوريا

20

عني الغربال

اجلامعات السورية برتكيا
بني غياب االعرتاف وحاجة الطالب

عبد الرمحن خضر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملــا أصبحــت الجامعــات مركــز انطــاق
للمظاهــرات مــع اســتمرار الثــورة ،وبســبب
املشــاركة الواســعة مــن قبــل طلبــة الجامعــات
يف التظاهــرات ،قــام النظــام بــزرع عنــارص
مخابراتــه يف كل زاويــة مــن زوايــا الجامعــات
وبــدأوا مبالحقــة كل مــن يشــارك باملظاه ـرات
مــن الطــاب مــا اضطــر الكثرييــن منهــم إىل
تــرك مقاعــد الدراســة ،ومــن ثــم أجــرت
الظــروف اآلالف منهــم إىل مغــادرة ســوريا
ليبحثــوا عــن فــرص تعليــم جامعــي جديــدة يف
دول الجــوار.

معوقــات كثــرة حالــت دون إكــال
الطــاب الســوريني دراســتهم يف تركيــا
محمــد طالــب ســنة ثانيــة يف كليــة اآلداب
بقســم اللغــة العربيــة يف جامعــة حلــب تــرك
الجامعــة يف شــهر ترشيــن الثــاين عــام 2011
بعــد أن شــارك يف عــدة مظاهــرات مبدينــة
معــرة النعــان بريــف إدلــب ،وجــاء ذلــك بعــد
أن ســمع عــن حــاالت اعتقــال لطلبــة عــى
الحواجــز املتواجــدة يف مدخــل مدينــة حلــب

فقــرر عــدم الذهــاب إىل الجامعــة خوف ـاً مــن
االعتقــال.
حــاول محمــد البحــث عــن جامعــة جديــدة
يتابــع فيهــا دراســته ،فــكان مــن بــن آالف
الطــاب الذيــن توجهــوا إىل تركيــا ،أراد محمــد
التقــدم للجامعــات الرتكيــة التــي أعلنــت
يف نهايــة عــام  2013عــن قبولهــا الطــاب
الســوريني ،ومعاملتهــم كمعاملــة الطلبــة
األت ـراك كــا أعلنــت أيض ـاً عــن قبــول الطلبــة
املنقطعــن عــن دراســتهم وحــددت لذلــك
رشوطــاً ،وأعفــت الطلبــة الســوريني مــن
األقســاط الســنوية.
واجهــت محمــد وغــره مــن الطــاب عقبــات
كثــرة حالــت بينهــم وبــن االســتفادة مــن
التســهيالت الرتكيــة ،كان مــن أهمهــا عــدم
امتــاك معظمهــم األوراق الثبوتيــة ذلــك أن
الجامعــات ال تقبــل الطــاب دونهــا ،فمحمــد
ال ميلــك إال شــهادة الثانويــة العامــة يف الوقــت
الــذي تطلــب فيــه الجامعــات الرتكيــة كشــف
عالمــات ووثيقــة الحيــاة الجامعيــة لتســمح لــه
مبتابعــة دراســته مــن حيــث توقفــت.
التقــت الغربــال بأحــد مؤســي «مكتــب

الطلبــة الســوريني يف الجامعــات الرتكيــة» الــذي
قــال للغربــال« :إن أكــر عائقــن حــاال دون
قبــول الطلبــة الســوريني يف الجامعــات الرتكيــة
هــا عــدم اكتــال األوراق الثبوتيــة ورضورة
إتقــان اللغــة الرتكيــة حيــث أن الجامعــات
الرتكيــة تطلــب مــن الطــاب الراغبــن
بالتســجيل أن يكونــوا متقنــن للغــة أو تجربهــم
عــى الخضــوع لــدورات عــى مــدى عــام كامــل
لتعلمهــا.
ويضيــف املصــدر« :عــدد كبــر مــن الطــاب
بحثــوا عــن فــرص دراســية يف أماكــن أخــرى
بســبب هذيــن العائقــن باإلضافــة إىل وجــود
عوائــق أخــرى كنســبة الــدوام الكبــرة التــي
تطلبهــا الجامعــات الرتكيــة يف ظــل ظــروف
اللجــوء وبحــث الطــاب عــن عمــل يســدون
بــه احتياجاتهــم املعيشــية.

الطــاب الســوريون يلجــؤون إىل
الجامعــات الســورية يف تركيــا
توجــه عــدد مــن الطــاب الســوريني يف تركيــا
إىل الجامعــات التــي افتتحــت يف تركيــا لتــدرس
باللغــة العربيــة ويقــوم عليهــا أكادمييــون
ســوريون ،وملعرفــة أســباب افتتــاح هــذه

وجد الطالب الســوريون الذين تقطعت بهم الســبل يف تركيا بالجامعات الســورية الخاصة هناك حالً إلكامل تعليمهم

كانون األول 2015
الجامعــات التقــت الغربــال األســتاذ مصطفــى
مســلم رئيــس جامعــة الزهـراء التــي تتخــذ مــن
مدينــة غــازي عنتــاب الرتكيــة مركـزا لهــا يقــول
مســلم« :الهــدف مــن تأســيس جامعــة الزهـراء
هــو توفــر التعليــم الجامعــي للطلبــة الســوريني
الذيــن ســدت يف وجوههــم الســبل بســبب
مالحقــة الســلطات األمنيــة لهــم يف ســوريا
ولعــدم متكنهــم مــن الدخــول إىل الجامعــات
الرتكيــة ولعجــز الكثــر منهــم أيضـاً عــن تحمــل
مصاريــف الدراســة يف الجامعــات الرتكيــة».
ويقــول األكادميــي محمــد األحمــد للغربــال:
«يوجــد يف تركيــا خمــس جامعــات يقــوم عليهــا
ســوريون وهــي جامعــة الزهــراء يف مدينــة
غــازي عنتــاب وجامعتــا «بريويــا» و»أريــس
الدوليــة» يف مدينــة الريحانيــة وكليــة اإلمــام
األوزاعــي يف الريحانيــة أيضــاً والجامعــة
الســورية الحــرة يف مدينــة أنطاكيــا.

مشــاريع تهــدف إىل الربــح عــن طريــق
املتاجــرة بآمــال الطــاب
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أمنــت بعض هذه الجامعات معايري جيدة يف قاعاتها التدريســية
بــأوراق اعتــاد إال جامعــة الزهــراء ونحــن
نناقــش ملفهــا حاليــاً».
وهنــا يضيــف عضــو مكتــب الطلبــة الســوريني
يف تركيــا والــذي التقتــه الغربــال« :ال تربطنــا
بهــذه الجامعــات أيــة عالقــة ونحــن لســنا جهــة
رســمية حتــى نتواصــل معهــا ،أمــا بالنســبة
للطلبــة الذيــن يريــدون الدراســة يف تركيــا
فينبغــي عليهــم الدخــول ملوقــع وزارة التعليــم
الرتكيــة ففيــه قامئــة الجامعــات املعــرف بهــا
عــى األرايض الرتكيــة فيختــاروا منهــا ،وبــكل
األحــوال الجامعــات الســورية العاملــة عــى
األرايض الــريك غــر موجــودة يف موقــع وزارة
التعليــم العــايل الرتكيــة مــا يعنــي أن الحكومــة
الرتكيــة ال تعــرف بهــا».
أمــا األكادميــي محمــد األحمــد فيــرح الوضــع
القانــوين للجامعــات الســورية يف تركيــا قائــاً:
«لقــد أجريــت دراســة اســتقصائية عــن هــذه
الجامعــات فتبــن يل أن الجامعــة الســورية
الحــرة ال يوجــد لهــا صلــة بأيــة جامعــة لذلــك
تــم إغالقهــا مــن قبــل الســلطات الرتكيــة ،أمــا

جامعــة الزهــراء فمــن خــال أوراق اطلعــت
عليهــا تبــن أنــه بينهــا وبــن جامعــة إفريقيــا
الدوليــة بالســودان مذكــرة تفاهــم لالعــراف
بهــا مقابــل بعــض الــروط ،وتابعــت البحــث
عــن جامعــة إفريقيــا الدوليــة فتبــن أنهــا
جامعــة معــرف بهــا عربيــاً وعامليــاً».
ويتابــع األحمــد« :بالنســبة لكليــة اإلمــام
األوزاعــي فهــي جامعــة لبنانيــة معــرف بهــا
مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة ومســجلة يف وزارة
التعليــم العــايل اللبنانيــة ،أمــا جامعــة أريــس
الدوليــة والتــي تتخــذ مــن لبنــان مقــرا لهــا
فهــي غــر معــرف بهــا مــن قبــل وزارة التعليــم
العــايل اللبنانيــة وإمنــا مســجلة يف وزارة العــدل
اللبنانيــة ،وأخـرا جامعــة بريويــا التــي افتتحــت
مؤخــرا ً وتدعــي أنهــا فــرع لجامعــة اليمــن
الخاصــة فقــد تبــن أن جامعــة اليمــن الخاصــة
مل تنــل االعــراف الكامــل يف اليمــن ومل تنــل
االعتــاد العــريب والعاملــي بعــد ،وأخــرين أحــد
القامئــن عــى الجامعــة أن الجامعــة أغلقــت
مكاتبهــا يف ســوريا بســبب عــدم اإلقبــال عليها».

خالــد شــاب مــن محافظــة حــاه دخــل تركيــا
بدايــة عــام  2013ومل تكــن يف ذلــك الحــن
الجامعــات الرتكيــة تقبــل الطلبــة الســوريني،
ســجل خالــد يف الجامعــة الســورية الحــرة التــي
افتتحــت يف مدينــة الريحانيــة الرتكيــة آنــذاك،
يقــول خالــد للغربــال« :ادعــت إدارة الجامعــة
عنــد التســجيل أن الجامعــة الســورية الحــرة
هــي فــرع لجامعــة الهــاي التــي تتخــذ مــن
هولنــدا مرك ـزا لهــا ولكننــا مل ن ـ َر أيــة إشــارة يف
املناهــج أو األوراق اإلمتحانيــة لجامعــة الهــاي
مــا أثــار الشــكوك لــدي ولــدى زمــايئ وبعــد
عــدة متابعــات تبــن أن الجامعــة ال صلــة لهــا
بأحــد».
ويشــر األكادميــي محمــد األحمــد« :بعــد عــدد
مــن الشــكاوي عــى الجامعــة الســورية الحــرة،
واكتشــاف أنهــا ال تتبــع ألي جامعــة معــرف
بهــا أصــدرت الحكومــة الســورية املؤقتــة بيان ـاً
حــذرت فيــه مــن التســجيل يف الجامعــة قبــل
أن تغلــق الحكومــة الرتكيــة مكاتبهــا».
والتقــت الغربــال أيضــا نائــب مديــر الرتبيــة
يف الحكومــة الســورية املؤقتــة فرهــاد شــيخ
بكــر فســألته عــن الجامعــات الســورية يف
تركيــا فأجــاب« :هــذه الجامعــات أغلبهــا
محدثــة وتدعــي أنهــا مرتبطــة بجامعــات
عربيــة وعامليــة ومل تتقــدم لنــا أي جامعــة منهــا عــدم وجود االعرتاف القانوين يهدد الطــاب بهدر جهدهم ووقتهم ومالهم
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مشــاكل كثــرة تعــوق نجــاح العمليــة
التعليميــة بالجامعــات الســورية يف تركيــا

لقــد كان العائــق املــادي أحــد األســباب التــي
حالــت دون دخــول بعــض الطلبــة الســوريني
للجامعــات الرتكيــة ،لكــن هــذا العائــق مل يغــب
عــن طريــق الطــاب نحــو الجامعــات التــي
يقــوم عليهــا ســوريون ،يقــول فــارس وهــو
طالــب بكليــة اإلعــام يف جامعــة الزهــراء:
«رســوم الجامعــة مرتفعــة بالنســبة يل كســوري
حيــث تتقــاىض الجامعــة مــن الطــاب رســا
ســنويا وقــدره  1000دوالر ،أنــا أعمــل إىل
جانــب دراســتي مــن أجــل توفــر القســط
الجامعــي».
مــن جانبــه األســتاذ مصطفــى مســلم املــدرس يف
جامعــة الزهـراء يقــول« :إن الطالــب يف جامعــة
الزهــراء يكلــف الجامعــة أكــر مــن قســطه
الســنوي بكثــر فالجامعــة ليســت ربحيــة وإمنــا
تســدد أجــور األكادمييــن واملختــرات مــن
تربعــات جمعيــات خرييــة باإلضافــة إىل رســوم
الطــاب».
أمــا بالنســبة للمناهــج فقــد اعتمــدت كل
جامعــة مناهــج الجامعــة التــي تتبــع لهــا حيــث
يتــم تزويــد الطلبــة بالكتــب إلكرتونيــا ليقــوم
الطالــب بطباعتهــا عــى نفقتــه الخاصــة.

يقــول األكادميــي محمــد األحمــد« :تدعــي
بعــض الجامعــات وجــود أفــرع علميــة
تطبيقيــة كالهندســات والفيزيــاء والطــب
والصيدليــة وهــذه الكليــات ال شــك تحتــاج
إىل مخابــر ومراكــز مجهــزة بكافــة األدوات
واألجهــزة ومــن خــال جولتــي التــي قمــت بهــا
عــى هــذه الجامعــات تبــن يل أن كل هــذه
الجامعــات ال تراعــي هــذه الــروط بشــكل
حقيقــي وإن توفــر بعضهــا ،وهــذا يجعــل
مــن هــذه الجامعــات غــر صالحــة لتدريــس
الكليــات العلميــة التطبيقيــة يف حــن أنهــا
قــد تكــون مناســبة لتدريــس كليــات اآلداب
والفــروع النظريــة التــي ال تحتــاج إىل وســائل
عمليــة ومخابــر».

مستقبل الجامعات السورية يف تركيا

يقــول األكادميــي محمــد األحمــد للغربــال:
«بعــض مــن هــذه الجامعــات اتخــذت مــن
حاجــة الطــاب إلكــال تعليمهــم وســيلة
لكســب املــال فادعــت أشــياء غــر صحيحــة
مــن ناحيــة االعــراف إىل غــر ذلــك وحســب
معلومــات حصلــت عليهــا أنــه بعــد تشــكيل
الحكومــة الرتكيــة الجديــدة ســيقوم وفــد مــن
وزارة التعليــم الرتكيــة بزيــارة كل الجامعــات
حيــث ســيصار إىل إغــاق بعضهــا وترخيــص

تشــهد الكليات النظرية يف الجامعات الســورية الخاصة برتكيا إقباالً جيداً

الجامعــة التــي تراعــي املعايــر التعليميــة
والرتبويــة بشــكل قانــوين».
ويضيــف األحمــد« :لقــد ملســت أيضــا مــن
خــال جولتــي أن هنالــك بعــض القامئــن عــى
هــذه الجامعــات أن هنالــك بعــض األكادمييــن
قــد ســخروا وقتهــم وجهدهــم ألبنــاء وطنهــم
ويســعون بــكل مــا يســتطيعون لــي يتلقــى
الطالــب العلــوم التــي لــدى أمثالــه مــن
خريجــي الجامعــات األخــرى ويســعون عــى
صعيــد آخــر لنيــل االعــراف كيــا يضيــع جهــد
ووقــت ومــال الطلبــة هبــا ًء ،فهــؤالء أرى أنهــم
مــن خــال هــذه النوايــا الصادقــة وااللتــزام
بالضوابــط والتعليــات ســيحصلون مــن
الحكومــة الرتكيــة عــى االعــراف قريبــاً ،وإن
تأخــرت الحكومــة الرتكيــة يف ذلــك فســينالون
اعرتافــاً مــن دول أخــرى».
مــن خــال هــذه املتابعــة التــي أجرتهــا
الغربــال تبــن أنــه ال يلجــأ لهــذه الجامعــات إال
مــن فقــد فرصــة االلتحــاق بالجامعــات الرتكيــة،
ومــع تحذيــر البعــض مــن االلتحــاق بهــذه
الجامعــات ،فضــل البعــض اآلخــر جامعــات
منهــا عــى أخــرى ،إال أن هــذه الجامعــات
ال تصلــح إطالقــاً لدراســة الفــروع العلميــة
التطبيقيــة بحســب املختصــن واملطلعــن.
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استهداف «نفط داعش»

حيرم سكان حلب والجئي الداخل من احملروقات
حممود عبد الرمحن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان هــذا الشــتاء أقــل قســوة حتــى اآلن مــن
الشــتاء املــايض ،إال أنــه كان أكــر قســوة عــى
ســكان حلــب ،الذيــن ُحرمــوا مــن مصــادر
الطاقــة التــي يعتمــدون عليها يف التدفئة بســبب
العــدوان الــرويس املســتمر الــذي تســبب بتدمري
واســع يف البنية التحتية بســوريا وتســبب بتدمري
أعــداد كبــرة مــن صهاريــج املحروقــات التــي
تنقــل املحروقــات مــن مناطــق إنتاجهــا مبناطــق
ســيطرة داعــش رشق ســوريا إىل املســتهلكني يف
حلــب ،أدى ذلــك إىل ارتفــاع أســعار املحروقــات
بشــكل كبــر ومــن ثــم حرمــان قطاعــات واســعة
مــن الســكان مــن وقــود التدفئــة.

روســيا تحــرم ســكان حلــب مــن مصــادر
الــدفء

تعيــش مدينــة حلــب بأكملهــا منذ نحو شــهرين
بــدون كهربــاء بســبب املواجهــات العســكرية
املســتمرة بــن قــوات الثــوار واملليشــيات
األجنبيــة املواليــة للنظــام التــي تحــاول التقــدم
بريــف حلــب الجنــويب قــرب بلــدة الزربــة التــي
تقــع بهــا محطــة الكهربــاء الرئيســية التــي يتــم
عربهــا تحويــل الكهربــاء إىل حلــب ،حيــث
تســبب قصــف الط ـران الــرويس عــى مناطــق
ســيطرة الثــوار يف الزربــة ومحيطهــا بتدمــر
نحــو تســعة أبـراج متــر عربهــا خطــوط الكهربــاء
وتــرر عــدد آخــر منهــا ،كــا تســببت غــارة
روســية نهايــة شــهر ترشيــن األول بــأرضار كبــرة
يف محطــة الكهربــاء نفســها ،ليمنــع اســتمرار
القصــف الــرويس وتواصــل املواجهــات املســلحة
يف املنطقــة ورش اإلصــاح مــن التوجــه إليهــا
وذلــك بحســب املديريــة العامــة للخدمــات يف
مناطــق ســيطرة الثــوار بحلــب التــي اســتبعدت
وجــود مخــرج مــن هــذا الوضــع قبــل توقــف
القصــف الــرويس اليومــي عــى املنطقــة.
ومل يكــن انقطــاع الكهربــاء األثــر الســلبي
الوحيــد عــى عمــوم ســكان حلــب وريفهــا
نتيجــة القصــف الــرويس املســتمر ،حيــث
تســببت الغــارات الــرويس املســتمرة عــى

يعــاين الالجئون يف مخيامت الداخل بالشــتاء من ظــروف كارثية نتيجة غياب الخدمات
واملحروقات ( مخيم باب الســامة  -محمود عبد الرحمن )
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ارتفــاع اســعار املحروقــات جعل االقبال عليها ضعيفـاً ( حلب  -محمود عبد الرحمن )
صهاريــج املحروقــات التــي تنقلهــا مــن
مناطــق ســيطرة داعــش حيــث يســتخرج
النفــط إىل مناطــق ســيطرة الثــوار بحلــب
وريفهــا حيــث يتــم اســتهالكه بارتفــاع كبــر
بأســعار وقــود التدفئــة مــا زاد الضغــط عــى
الســكان يف هــذا الشــتاء ،حيــث وصــل ســعر
الربميــل الواحــد مــن مــادة املــازوت إىل
 35000أي مــا يقــارب  95دوالرا ً أمريكيــاً،
كــا أن ســعر وقــود التدفئــة يتأثــر صعــودا ً
بــأي أمــر يســتجد يف حلــب مــن اشــتباكات
أو قصــف أو غريهــا« ،تعودنــا أن يرتفــع
ســعر املــازوت يف الشــتاء لكــن ليــس لهــذا
الحــد» يقــول أبــو بكــري صاحــب محــل بيــع
محروقــات يف حــي الشــعار بحلــب.
بينــا يعــزو تجــار محروقــات آخــرون ارتفــاع
أســعار وقــود التدفئــة ألســباب عديــدة،
كانقطــاع الطــرق بــن مناطــق ســيطرة تنظيــم
«داعــش» ومناطــق ســيطرة الثــوار بســبب
األمطــار واالشــتباكات املســتمرة بــن تنظيــم
«داعــش» و قــوات الثــوار شــال حلــب،
ويقــول «أبــو أحمــد» ،تاجــر املحروقــات يف
حــي الســكري ،للغربــال« :ارتفــاع أســعار
املحروقــات كان بشــكل رئيــي بســبب
قصــف طــران التحالــف والطــران الــرويس

عــى آبــار وصهاريــج النفــط يف مناطــق
ســيطرة تنظيــم داعــش إضافــة إىل أن الطريــق
الــرايب الوحيــد الــذي يســمح لنــا باملــرور
منــه كتجــار ومدنيــن بــن مناطــق ســيطرة
داعــش ومناطــق الثــوار هــو طريــق تــرايب
يتســبب أي هطــول لألمطــار بقطعــه أليــام
مــا يدفــع التجــار لرفــع أســعار مــا لديهــم
مــن محروقــات مخزنــة» ،ويضيــف رشيكــه
أبــو عزيــز« :الحــل الوحيــد لتخفيــض أســعار
املــازوت هــو تحييــد ناقــات النفــط عــن هذه
الحــرب ســواء مــن قبــل الطــران املختلــف
الجنســيات أو مــن قبــل تنظيــم «داعــش»
والثــوار إضافــة إىل رضورة فتــح الطريــق
املعبــد املغلــق حاليــا بــن مناطــق ســيطرة
داعــش ومناطــق ســيطرة الثــوار» ويــرر أبــو
عزيــز طلبــه بفتــح الطريــق املغلــق يف وجــه
التجــار واملدنيــن بــن مناطــق ســيطرة داعــش
ومناطــق ســيطرة الثــوار بقولــه« :يــؤدي هــذه
اإلغــاق إىل اســتغالل البعــض لهــذا الظــرف
عــن طريــق أخــذ رشــاوى للســاح مبــرور
شــاحنات البضائــع وصهاريــج املحروقــات،
والحاجــز األشــهر الــذي يقــوم بابتــزاز التجــار
وأخــذ الرشــاوى منهــم هــو الحاجــز املعــرف
بـ»حاجــز الشــعيطات» وهــو أول حاجــز

يعرتضــك بعــد الخــروج مــن مناطــق التنظيــم
باتجــاه مناطــق ســيطرة الثــوار».
ترتفــع أســعار املحروقــات وتهبــط أكــر مــن
مــرة يف األســبوع الواحــد دون وجــود أي
ضابــط لهــا ،مــا جعــل التدفئــة عــى املــازوت
خيــارا ً للمرتفــن مــن أبنــاء حلــب ،يف الوقــت
الــذي يعتمــد فيــه الباقــون عــى الحطــب
والــذي ســجلت أســعاره هــي األخــرى ارتفاعـاً
ملحوظـاً هــذا الشــتاء مقارنــة بالشــتاء املــايض
اذا يبــاع الحطــب اليــوم بســعر  45لــرة
ســورية للكيلــو بينــا كان ســعره يف الشــتاء
املــايض  30لــرة أي أن ســعره ازداد بنســبة
 ،%50األمــر الــذي جعــل رشاء الحطــب غــر
ممكــن بالنســبة للعائــات املعدمــة والتــي
تعتمــد عــى مــا تقدمــه املنظــات اإلغاثيــة
مــن حصــص إغاثيــة تعيــش عليهــا ،وكذلــك
وضعهــا بالنســبة للتدفئــة حيــث تنتظــر
هــذه العائــات حصــص «البرييــن» (وهــو
مــادة تصنــع مــن مخلفــات عجــو الزيتــون
بعــد عــره وتســتخدم بالتدفئــة يف املــدارس
واملخيــات داخــل ســوريا) والتــي مل يتــم
توزيــع أي حصــص منهــا حتــى األن ،لتلجــأ
العائــات الفقــرة إىل جمــع األخشــاب
املتبقيــة مــن البيــوت املدمــرة بقصــف

كانون األول 2015
الطــران خاصــة يف منطقــة حلــب القدميــة الثالثــة األخــرة ،لرتتفــع اســعارها الحقــا مــع
أســعار املحروقــات ،يقــول رامــز «أحتــاج يوميــا
والتــي يدخــل الخشــب يف بنــاء بيوتهــا.
انخفــاض دخــل الســكان لعــب دوراً  15كيلــو حطــب أي  450كيلــو شــهريا يبلــغ
مثنهــا أكــر مــن  20000لــرة ســورية وبذلــك
بحرمانهــم مــن الــدفء
قضــت الحــرب املســتمرة منــذ أكــر مــن أربــع ادفــع نصــف راتبــي للتدفئــة».
ســنوات عــى الحيــاة االقتصاديــة يف مدينــة الــرد يــرب املخيــات الحدوديــة وال
حلــب ،حيــث دمــرت الرباميــل معظــم األســواق احتياطــات ملواجهتــه
يف املدينــة ،كــا تحولــت املطقــة الصناعيــة شــهدت املخيــات الحدوديــة يف حلــب وإدلــب
شــال حلــب إىل منطقــة عســكرية مــا أدى أكــر مــن عــر وفيــات معظمهعــم أطفــال
إىل تدمــر عــدد كبــر مــن معاملهــا إضافــة إىل خــال العواصــف الثلجيــة التــي اجتاحــت
تعرضهــا للنهــب مــن قبــل بعــض عاملهــا الذيــن املخيــات الحدوديــة يف الشــتاء املــايض ،حيــث
انتســبوا لفصائــل الثــوار ،وكان حــال معظــم ال جــدران تقــي مــن الــرد وال أســقف متنــع
معامــل حلــب ومناطقهــا الصناعيــة (اللريمــون تــرب املــاء وال شــوارع ميكــن اللجــوء إليهــا إذا
والشــقيف والكالســة والبنــي زيــد وغريهــا) مــا غرقــت الخيــام ،كانــت الجزمــة البالســتيكية
كحــال املدينــة الصناعيــة يف الشــيخ نجــار ،حــذا ًء موحــدا ً لجميــع ســكان املخيــات رجــاالً
تســبب كل ذلــك بغيــاب فــرص العمــل بشــكل ونســا ًء ،كبــارا ً وصغــارا ً علهــا متنــع تــرب امليــاه
شــبه كامــل باســتثناء بعــض الــورش التــي مــا
زالــت تعمــل ظــروف صعبــة.
يقــول أبــو ســعيد ،صاحــب ورشــة خياطــة يف
الفــردوس ،شــارحاً وضــع الصناعــة يف مدينــة
حلــب« :التيــار الكهربــايئ مقطــوع بشــكل
دائــم واملــواد الخــام غــر متوافــرة وتأمينهــا مــن
تركيــا مكلــف جــدا ً إضافــة إىل صعوبــة نقــل
املنتاجــات بــن مناطــق حلــب بســبب القصــف
واالشــتباكات كل ذلــك يجعــل دخــل الورشــة ال
يصــل اىل نصــف مــا كنــت أحصــل عليــه قبــل
خمــس ســنوات» ،هــذا التــدين يف دخــل الــورش
واملعامــل يســبب تدنيــا يف دخــل العامــل أيضــا
حيــث تـراوح رواتــب العــال يف مدينــة حلــب
بــن  20000إىل  40000بينــا ال تتجــاوز رواتــب
مقاتــي املعارضــة  25000وميكــن أخــذ معــدل
وســطي للرواتــب يف حلــب  30000لــرة ســورية
أي مــا يقــارب  80دوالرا ً أمريكيــا يف الشــهر
فقــط ،و هــو مبلــغ ال يكفــي لــراء برميــل
واحــد مــن مــازوت التدفئــة شــهرياً أي مبعــدل
اســتخدام  6.6ليــر يوميــاً.
ي
يقــول رامــز الــذي يعمــل خياطــا« :عــ ّ
االختيــار بــن إطعــام أوالدي ورشاء املــازوت،
لذلــك فأنــا أفضــل جمــع الحطــب مــن البيــوت
املدمــرة».
لجــأ ســكان حلــب للحطــب كبديــل للــازوت
فكانــت الحدائــق واألحــراش التــي قطعــت
جذوعهــا لتبــاع يف األســواق ضحيــة ارتفــاع
أســعار املحروقــات وفقدهــا خــال الســنوات
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إىل أصابــع الالجئــن.
ومــع التوقعــات بقــرب هبــوب عواصــف ثلجيــة
أكــر شــدة هــذا العــام مل ت ُتخــذ أيــة إج ـراءات
ملواجهــة خطــر املــوت بــردا والــذي يهــدد حيــاة
عـرات اآلالف مــن ســكان املخيــات الحدودية
شــال حلــب وإدلــب حســب محمــد كيــاين
مديــر مخيــم بــاب الســامة الحــدودي الــذي
رشح حــال املخيــم للغربــال قائــاً« :الوضــع
ليــس خافيــاً عــى أحــد ،كانــت التدفئــة يف
الســنة املاضيــة تعتمــد عــى الحطــب بنســبة
 %70و الباقــي مــازوت وكاز أمــا هــذا العــام فلــم
يقــدم لنــا يشء حتــى األن ســواء للتدفئــة أو
لتعبيــد الطــرق التــي تتحــول إىل طــرق موحلــة
بــن الخيــام يف الشــتاء» ،ويضــم مخيــم بــاب
الســامة الحــدودي أكــر مــن  3000الجــئ مل
يقــدم لهــم أي وســيلة للتدفئــة بعــد.
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مربط الفرس

أطفالنا يلعبون مع الكبار
خدجية الزعيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان للثــورة تأثريهــا الجــي يف نفــوس أطفالنــا الذيــن راقبــوا بدقــة
تغرياتهــا بــكل مراحلهــا وأســقطوها عــى عــوامل اللعــب خاصتهــم
فصــارت جــز ًء مــن تســليتهم وصــارت ألعابهــم تجســيدا ً صادقــاً لهــا
بــكل مراحلهــا ،فبــدأوا يجوبــون الحــارات مبظاهراتهــم الســلمية ولــكل
منهــا الفتاتهــا و»قاشوشــها» الــذي يُحمــل عــى األكتــاف الصغــرة ،وقبل
أن متــي مظاهرتهــم بســام يباغــت «عنــارص األمــن والشــبيحة» وهــم
بعــض رفــاق اللعــب املشــهود لهــم بالرشاســة األطفــال املتظاهريــن،
ليبــدأ هــؤالء بإســعاف جرحاهــم وتشــييع شــهداءهم عــى أصــوات
الهتــاف مبواصلــة الكفــاح حتــى النــر!
ومــع بدايــة اقتحــام الجيــش الســوري املناطــق الثائــرة انتقــل أطفالنــا
مــن لعبــة املظاهــرات الســلمية إىل لعبــة «شــبيحة وجيــش حــر»
وهنــا كان البــد أن يقومــوا بتصنيــع ســاحهم الخــاص مبــواد بســيطة
كالخشــب والفلــن ،وهنــا يقــوم خبــر األســلحة بعمليــة تصنيــع الســاح
وتوزيعــه عــى األطفــال املقاتلــن بعــد ابتزازهــم مبرصوفهــم القليــل.
ومــع دخــول الثــورة مرحلــة التخبــط واالنقســامات وتصــدر الكتائــب
اإلســامية واجهــة األحــداث تفــرق رفــاق الســاح وتغــرت األســاء فمن
كان كان «قاشــوش» املظاهـرات وأصبــح بطــل «كتيبــة الهرمــوش» بــات
أخــرا ً أبــو الوليــد املهاجــر كأمــر عــى كتيبتــه.
ويطــول أمــد ال ـراع وتتحــول ســوريا لســاحة حــرب طائفيــة طويلــة
األمــد تجــر أبناءنــا معهــا عنــوة ،فيدخلــوا نفقهــا مس ـلّمني بهــا واقع ـاً
مفروضــاً عليهــم ليخوضــوا حروبهــا الكريهــة هــذه املــرة مــع لعبــة
( clash of clansوتعنــي اقتتــال القبائــل) وملــن ال يعرفهــا هــي لعبــة
عــى نظــام «أندرويــد» يلعبهــا املاليــن حــول العــامل ولــكل العــب أرض
عليــه زيــادة تحصيناتهــا ودفاعاتهــا مــن غنائــم هجومــه عــى أرايض
اآلخريــن أمــا «الــكالن» فهــو تحالــف يضــم مجموعــة مــن الالعبــن لــه
اســمه وعلمــه ورشوطــه إضافــة لذلــك فهــي تتيــح إمكانيــة التواصــل
بــن األعضــاء ومبجــرد قبــول الالعــب يف «الــكالن» ســيكون بإمكانــه
طلــب دعــم أعضائــه وخــوض حروبــه ضــد «الكالنــات» املعاديــة.
الالفــت باألمــر أن «الكالنــات» املوجــودة باللعبــة متثــل بشــكل دقيــق
واقــع االنقســام الطائفــي والســيايس يف املنطقــة فتجــد «كالنــات»
لدولــة الخالفــة كلهيــب الخالفــة وأخــرى لجيــش الفتــح وســنة العـراق
وغريهــا لشــيعة إيـران وشــيعة العـراق لهــا أســاء مــن لبيــك يــا زينــب
ويــا حســن..
يجلــس ابنــي ذو التاســع ســنوات منهمــكاً باختيــار اســم لــه لينضــم
ألحــد «الكالنــات» ويطلــب املســاعدة فأقــرح عليــه اســم brave heart
متوقعــة أن يعجبــه فينظــر إيل مســتا ًء ويقــول  !!brave heartكيــف

ســيقبلونني يف «كالن» للدولــة اإلســامية؟ وهنــا اســتوقفه بأســئلة
كثــرة عــن اللعبــة ينفــذ معهــا صــره وأختمهــا بســؤايل عــن ســبب
ســعيه لالنضــام لـــ»كالن» الدولــة فيقنعنــي بــأن «كالنــات» الدولــة
هــي األقــوى واألكــر دع ـاً!
وبعــد عــدة اقرتاحــات صــار يف بيتنــا «أبــو جهــاد الشــامي» مقاتــل يف
«كالن» لدولــة الخالفــة ،ليبــدأ مــع أعضائــه التجهيــز لحــرب رضوس
ســيخوضونها ضــد كالن لشــيعة اي ـران متبادلــن رســائل لشــحذ الهمــم
وتقويــة العزميــة ممــن قبيــل :بدنــا ندوســهم ..بدنــا نبيدهــم واحــد
واحــد! وتــدق ســاعة الصفــر وتبــدأ الحــرب وتنتهــي بنتائــج مل تكــن
مرضيــة لــه فيقــرر االنســحاب مــن «الــكالن» بعــد أن خــرج مــن
املولــد بــا حمــص كــا فهمــت منــه فالرفــاق ومعظمهــم مــن اإلخــوة
العراقيــن خذلــوه عندمــا طلــب دعمهــم.
ومــرة أخــرى يعــود لرحلــة البحــث عــن «كالن» جديــد فيجــد ضالتــه
يف «كالن» يدعــى «األخــوة الســوريون» ويخــرين بأنــه ســعيد ومرتــاح
فيــه وأنــه يذكــره برفــاق صفــه جرجــس وجــال وألبــر وعبــد الرحمــن،
فأعضائــه جميعهــم ســوريون وبعضهــم مســيحيون.
وكــا هــو متوقــع مل تــدم الســعادة والوفــاق طويــاً مــع إخوتــه
الســوريني فمــع الحــرب ينتهــي الفــرح وتعــود خالفــات الدعــم
مــن جديــد لينســحب هــذه املــرة بخيبــة أمــل كبــرة يفكــر بعدهــا
باعتـزال اللعــب ،فجــأة حينهــا أتخــذ ابنــي قـرارا ً ببنــاء «كالن» يتزعمــه
بنفســه وبالفعــل بــدأ ببنائــه وباختيــار اســمه وعلمــه وبقــي عليــه أن
يكتــب رشوط قبــول األعضــاء فيــه ،فيكتــب «ممنــوع دخــول الشــيعة
الروافــض» ثــم يلتفــت إلينــا ســائالً :شــو يعنــي الروافــض؟ كان ســؤاله
بخطــورة وصعوبــة أســئلة مــن قبيــل :كيــف أنــا خلقــت؟ أو مــن خلــق
اللــه؟
نفكــر كيــف ســنجيب عــى ســؤاله فنــرح لــه شــيئاً مــن التاريــخ
فتــزداد األســئلة علينــا صعوبــة وتعقيــدا ً فــا نجــد مهرب ـاً إال إدخالــه
بدوامــة اختلفــت الروايــات وانقســمت اآلراء حولــه ،نفــر لــه أن
انقســام املســلمني لســنة وشــيعة هــو موضــوع ســيايس تســتغله إيــران
ملصالحهــا السياســية فيزيــد بأســئلته الصعبــة :وكيــف تخدهــم إيــران
وملــاذا يقــف العراقيــون واللبنانيــون مــع إيــران ضدنــا؟ أســئلة كثــرة
نحتــاج نحــن الكبــار مــن يجيبنــا عليهــا ،قبــل أن يســألنا أطفالنــا
عنهــا لــذا ســأضع ســؤايل األخطــر بــن يــدي علــاء املســلمني بســنتهم
وشــيعتهم الذيــن مل ينجحــوا عــى مــر الســنني إال بتحويلنــا إال إىل
قبائــل و»كالنــات» متناحــرة متقاتلــة وســؤايل هــو :كيــف ميكــن
أن نثقــف أطفالنــا طائفيــاً؟ أليــس مــن واجــب علــاء الديــن بــكل
طوائفهــم أن يجنبــوا أمتهــم الحــروب السياســية املشــتعلة باســم
دينهــم.
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أهالي حي املزة بدمشق
يقاومون الرحيل
اعداد :فريق الغربال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبــدو الحيــاة طبيعيــة ملــن يــزور حــي املــزة
الواقــع جنــوب غــرب دمشــق والــذي يشــكل
أحــد أكــر أحيــاء العاصمــة ،لكــن حركــة النــاس
يف األســواق واملركبــات يف الشــوارع باتــت يف
الســنوات األخــرة تخفــي وراءهــا حالــة رعــب
متبــادل بــن مؤيــدي النظــام الذيــن جلبهــم
النظــام خــال العقــود املاضيــة مــن أريــاف

حركة الســيارات يف شــوارع املزة تخفي وراءها أزمات عدة (الغربال)

الالذقيــة وطرطــوس وحمــص ليســكنوا منطقــة
املــزة  ،86التــي ســميت نســبة للــواء  86الــذي
كان يقــع يف املنطقــة ويتبــع لرسايــا الدفــاع
بقيــادة رفعــت األســد ،وبــن ســكان الحــي
األصليــن مــن الدمشــقيني ،الذيــن مازالــوا إىل
اليــوم يشــكلون أغلبيــة ســكانية ســاحقة بالحــي
بالرغــم مــن سياســات النظــام التــي رمــت
عــى الــدوام لتهجريهــم ،أو عــى األقــل لتهجــر
املعارضــن منهــم ،مــن خــال التضييــق عليهــم
ومالحقتهــم أمنيــاً.
يتمســك أهــل حــي املــزة كــا معظــم أهــايل
دمشــق ،ببيوتهــم وبأرضهــم ،رغــم املالحقــات
األمنيــة وتــردي الواقــع املعيــي الــذي ســببته

التعب واليأس يســيطر عىل نفوس ســكان املزة (الغربال)

الضغــوط االقتصاديــة املتزايــدة الناجمــة عــن
انهيــار ســعر رصف اللــرة ،لكــن متســكهم
بحياتهــم وأرضهــم مل مينــع مــن ظهــور اليــأس
والتعــب عــى وجوههــم.

كان بناء املزة  86قرب حي املزة أحد أبرز محاوالت النظام للعبث برتكيبة دمشق السكانية (الغربال)
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آثار سوريـا

نار احلرب حترق جامع حلب الكبري
رغم حماوالت إنقاذه
فريق الغربال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامــع حلــب الكبــر أو الجامــع األمــوي يف
حلــب هــو أكــر وأحــد أقــدم املســاجد يف
مدينــة حلــب ،وهــو يقــع يف حــي الجلــوم
قــرب «ســوق املدينــة» يف املدينــة القدميــة
بحلــب التــي أدرجــت عــى قامئــة مواقــع
الــراث العاملــي لــدى اليونســكو عــام ،1986
لتصبــح حلــب القدميــة مــع جامعهــا األمــوي
جــزءا ً مــن الــراث العاملــي حينهــا ،يحــوي
الجامــع عــى رضيــح النبــي زكريــا (والــد
يوحنــا املعمــدان حســب الديانــة املســيحية)
ولهــذا يطلــق أهــايل حلــب عــى الجامــع
اســم جامــع ســيدنا زكريــا.
يقــوم الجامــع اليــوم عــى مســاحة مــن
األرض طولهــا  105مــرا ً مــن الــرق إىل
الغــرب ،وعرضهــا نحــو  77.75مــر مــن
الجنــوب إىل الشــال وهــو يشــبه إىل حــد
كبــر يف مخططــه وطــرازه الجامــع األمــوي
الكبــر بدمشــق.
بــدأ بنــاء الجامــع يف عهــد الخليفــة األمــوي
الوليــد بــن عبــد امللــك يف عــام  715ميــادي
و تــم االنتهــاء مــن بنائــه يف
عــــــام 717

انهيــار املئذنة والحريق الكبري كانت أكرب األرضار
التــي لحقــت بجامع حلب الكبري  -خاص الغربال

ميــادي يف عهــد الخليفــة ســليامن بــن عبــد
امللــك ،كان مــكان الجامــع الكبــر أغــورا
وكلمــة أغــورا تعنــي الســاحة الدائريــة التــي
متثــل مركــز الحيــاة الرياضيــة والسياســية
والروحيــة يف حلــب يف العهــد الهلنســتي قبــل
امليــاد ،أصبــح املــكان فيــا بعــد حديقــة
لكاتدرائيــة ســانت هيلينــا خــال الحقبــة
املســيحية مــن الحكــم الرومــاين يف ســوريا.
ويتألــف بنــاء الجامــع مــن صحــن واســع
محــاط بأروقــة ثالثــة ،وحــرم يف الجهــة
القبليــة والصحــن مغطــى ببــاط رخامــي
بلونــن أصفــر وأســود وبتشــكيالت هندســية
مــا زالــت متيــزه إىل اليــوم ،وتعــود إىل
العــر العثــاين وقــد جــددت مؤخــرا ً خــال
الســنوات الســابقة للثــورة ،وتنفتــح عــى
الصحــن عقــود عــرة مــن الجانبــن وســتة
عــر عقــدا ً يف الشــال ومثلهــا يف الجنــوب،
ويف وســط الصحــن مطاهــر حديثــة مغطــاة
بقبــة.
ويحــوي مصــى الجامــع الكبــر الواقــع إىل
الجنــوب مــن الصحــن رضيــح زكريــا ،ومنــر
يعــود للقــرن الخامــس عــر امليــادي،
واملحــراب املنحــوت بشــكل متقــن وبديــع.
وللجامــع أربعــة أبــواب هــي البــاب الشــايل
الــذي يقــع إىل جــوار املئذنــة ،والبــاب
الغــريب الــذي ينفــذ إىل شــارع املســامريية،
والبــاب الرشقــي الــذي ينفــذ إىل
ســوق املناديــل

أىت الحريــق الكبري الذ أصاب الجامع نهاية
عام  2012عىل معظم معامله  -خاص الغربال
والبــاب الجنــويب الــذي ينفــذ إىل ســوق
النحاســن.
أمــا مئذنــة الجامــع التــي انهــارت عــام 2013
فهــي ليســت املئذنــة األساســية بــل مئذنــة
جديــدة بنيــت عــى مراحــل انطالقــا مــن
عــام  1078ميــادي وهــي مربعــة املســقط
يبلــغ ارتفاعهــا نحــو خمســة وأربعــن مــرا ً،
أمــا طــول ضلعهــا فيبلــغ نحــو  4,95مــرا ً.
دخلــت قــوات الثــوار جامــع حلــب الكبــر
أول مــرة بتاريــخ العــارش مــن ترشيــن األول
 2012لتســيطر عليــه بعــد اشــتباكات مــع
قــوات النظــام تســببت باشــتعال حريــق أدى
إىل أرضار فادحــة يف املصــى والرواقــن

كانون األول 2015
الشــايل والجنــويب ،وأىت الحريــق وقتهــا عــى
املكتبــة الوقفيــة يف الجامــع التــي تحــوي
مئــات املخطوطــات والكتــب األثريــة النــادرة.
متكنــت قــوات النظــام فيــا بعــد مــن
اســتعادة الســيطرة عــى الجامــع األمــوي،
لتهاجــم قــوات الثــوار قــوات النظــام يف
الجامــع مجــددا ً وتعلــن ســيطرتها الكاملــة
عليــه يف الســادس والعرشيــن مــن شــباط
عــام  ،2013ويبقــى الجامــع مــن وقتهــا
تحــت ســيطرة قــوات الثــوار إىل اليــوم.
وبتاريــخ  24نيســان  2013انهــارت مئذنــة
الجامــع الكبــر بالكامــل بعــد أشــهر مــن
االشــتباكات مبحيطهــا ،وبعــد اســتهداف قــوات
النظــام بهــا بقذائــف الدبابــات أكــر مــن
مــرة ،ومــع اســتمرار إطــاق قــوات النظــام
املتمركــزة يف محيــط الجامــع الرصــاص عــى
قــوات الثــوار التــي تتمركــز داخلــه ،قــررت
شــعبة اآلثــار يف مجلــس محافظــة حلــب
الحــرة نقــل مــا تبقــى مــن مخطوطــات
املكتبــة الوقفيــة مــع منــر الجامــع التاريخــي
إىل خــارج الجامــع خوفــاً مــن احرتاقــه،
وبالفعــل تــم تفكيــك منــر الجامــع األمــوي
بتاريــخ الثالــث عــر مــن أيــار  2013مــن
قبــل مختصــن تابعــن لشــعبة اآلثــار مبجلــس
محافظــة حلــب ومبســاعدة مقاتــي كتيبــة
عمــر بــن عبــد العزيــز التابعــة للفــوج 15
بلــواء التوحيــد وقتهــا والتــي كان يقودهــا
محمــد عبدالقــادر املعــروف باســم (أبــو
فــارس الزياديــة) وتــم ذلــك بقــرار شــعبة
اآلثــار مبجلــس محافظــة حلــب الحــرة التــي
كان يرأســها الســيد عــزام خانجــي مديــر
مكتــب التعليــم يف مجلــس املحافظــة بنفــس
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الوقــت وشــارك بــاإلرشاف عــى عمليــة
النقــل وقتهــا الشــيخ عــار طــاووز الــذي
كان متعاونــاً مــع مجلــس املحافظــة ،وتــم
تغليــف أجــزاء املنــر بألــواح اســفنجية قبــل
نقلهــا مــع املخطوطــات والكتــب املتبقيــة
مــن املكتبــة الوقفيــة مــع مكتبــة املدرســة
الشــعبانية يف حــي الفرافــرة إىل مســتودعات
مجلــس محافظــة حلــب الحــرة يف مبنــى
بنــك بيمــو الســعودي الفرنــي يف املدينــة
الصناعيــة يف حلــب قبــل أن يتــم نقلهــا مــرة
ثانيــة قبــل نهايــة عــام  ،2013بعــد انتخــاب
الــدورة الثانيــة يف مجلــس محافظــة حلــب
الحــرة وإلغــاء شــعبة اآلثــار منــه ،إىل مــكان
مجهــول ،مــع وجــود معلومــات غــر موثقــة
عــن نقلهــا إىل تركيــا.
ويتمتــع املنــر الــذي تــم نقلــه بقيمــة أثريــة
كبــرة تعــود إىل كونــه مــع منــر املســجد
األقــى يف القــدس املحتلــة أقــدم منــر لجامــع
يف العــامل ،وكان املنــر صمــم وصنــع بأمــر
مــن الســلطان اململــويك نــور الديــن الزنــي
يف القــران الثالــث عــر ،لكنــه مل ينجــز إال يف
عهــد الســلطان قــاوون حــوايل العــام ،1300
أي قبــل أكــر مــن ســبعة قــرون ،وكان الزنــي
أمــر بصنــع نســختني مــن املنــر ،ذهبــت
إحداهــا إىل املســجد األقــى ،بينــا خصصــت
األخــرى للجامــع األمــوي الكبــر يف حلــب.
ونفــذت شــعبة اآلثــار مبجلــس محافظــة
حلــب الحــرة مرشوعــاً هامــاً لحاميــة معــامل
الجامــع األمــوي قبــل إلغائهــا ،حيــث قامــت
بتاريــخ  8أيلــول  2013ببنــاء جداريــن مــن
الطــوب األول أمــام مقــام النبــي زكريــا
واملحــراب يبلــغ طولــه  12مــرا وارتفاعــه 5.5
مــرا وســاكة  40ســم وبعــد عــن الواجهــة
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 20ســم كفــراغ هــوايئ يتضمــن طبقــة عازلــة،
أمــا الجــدار الثــاين فبنــي أمــام بابــا الــوايل
بطــول  4أمتــار وارتفــاع  5أمتــار وبســاكة
 40ســم وفــراغ هــوايئ  20ســم ،كــا تــم بنــاء
قبــة صغــرة مــن الطــوب لحاميــة الســاعة
الشمســية املوجــودة يف صحــن الجامــع.
ومنــذ ذلــك الوقــت يشــهد الجامــع اشــتباكات
متقطعــة بــن قــوات النظــام التــي تتمركــز يف
محطيــه وبــن قــوات الثــوار التــي تســيطر
عليــه ،دون أن تــؤدي هــذه االشــتباكات إىل
أرضار كبــرة وواضــح يف الجامــع باســتثناء
األرضار التــي يتســبب بهــا الرصــاص الــذي
يصيــب جــدران الجامــع.
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ما هو مرض هشاشة العظام
وكيف ميكن الوقاية منه

الدكتور فارس الشيخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هشاشــة أو ترقــق العظــام هــو االضطــراب
العظمــي الــذي يتســبب بضعــف العظــام
وزيــادة فرصــة تعرضهــا للكســور مبجــرد االنحنــاء
أو القيــام بــأي حــركات اعتياديــة غــر مجهــدة،
وتشــيع الكســور املرتبطــة بهشاشــة العظــام يف
الــورك واملوفــق والعمــود الفقــري عند الســيدات
اللــوايت تزيــد أعامرهــن عــن خمســن عامــاً.
وينتــج هــذا االضطــراب عــن فقــدان العظــم
لكثافتــه املرتبطــة برتكيبتــه مــن الكالســيوم
واملعــادن وعجــز الجســم عــن تعويــض الخاليــا
العظميــة القدميــة بأخــرى حديثــة ،وهنــاك
عــدة عوامــل تزيــد فرصــة اإلصابــة بالهشاشــة
العظميــة أهمهــا العوامــل الوراثيــة والحجــم
الضئيــل للجســم وانخفــاض تركيــز الهرمونــات
األنثويــة لــدى اإلنــاث ونقــص تنــاول الكلــس
والخضــوع لجراحــة تصغــر املعــدة والكســل
وعــدم مامرســة التامريــن الرياضيــة والتدخــن
وتنــاول األدويــة الســتريوئيدية (الكورتيــزون)
لفــرة طويلــة.
ومــن أبــرز أعـراض اإلصابــة بهشاشــة العظــام :أمل
الظهــر الناجــم عــن الكســور الخفيــة أو الرصيحة
أو انهيــار الفقــرات وانحنــاء للجســم (الظهــر)
وتناقــص الطــول مبــرور الوقــت وســهولة كــر

فوائد الثوم
سلطانة حممد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يع ـ ّرف الثــوم بأنــه نبــات لــه نكهــة قويــة ومــرة
حيــث يســتخدم يف الطــب الشــعبي منــذ قــرون،
ويعــرف بأنــه مضــاد حيــوي طبيعــي ويعــود
ذلــك إىل مــادة األليســن املوجــودة فيــه واملضــادة
للبكرتيــا والفطريــات والفريوســات واملضــادة
لألكســدة كذلــك.
ميكــن أن يســتخدم الثــوم لعــاج الكولســرول
وأمــراض الجهــاز التنفــي وعــر الهضــم وقــد
أشــارت العديــد مــن الدراســات إىل أن تنــاول
الثــوم بشــكل منتظــم يعمــل عــى خفــض

أثر اإلصابة بهشاشة العظام عىل العمود الفقري

العظــم.
يعتمــد تشــخيص اإلصابــة بهشاشــة العظــام عــى
الفحوصــات التاليــة :فحــص الكثافــة املعدنيــة
لعظــام الــورك ،املرفــق والعمــود الفقــري
باســتخدام جهــاز املســح  .DEXAوالتصويــر
الشــعاعي للــورك أو العمــود الفقــري لكشــف
الكســور أو انهــدام الفقــرات.
ويعتــر مــرض هشاشــة العظــام أحــد األم ـراض
التــي ميكــن الوقايــة مــن منهــا وبالتــايل تجنــب
كســور خطــرة أو انهدامــات فقريــة قاتلــة.

لذلــك ينصــح بتنــاول األغذيــة الغنيــة بالكلــس
(الحليــب والبيــض) والغنيــة بفيتامــن «د»
والتعــرض للشــمس بشــكل مســتمر ،كــا
ينصــح مبامرســة التامريــن الرياضيــة بشــكل
دوري لتخفيــف عمليــة الفقــدان العظمــي،
وأكــر املعرضــن لإلصابــة بهشاشــة العظــام
هــن النســاء يف األربعينــات لذلــك فهــن أكــر
مــن يجــب عليــه اتبــاع إج ـراءات الوقايــة ،كــا
ينصــح أيض ـاً لتجنــب اإلصابــة باملــرض االبتعــاد
عــن التدخــن.

الضغــط والكولســرول وتنظيــم الســكر يف الــدم الــدم ويقلــل مــن مســتويات الكوليســرول لديهــا.
وهــذا امــر بالــغ االهميــة لضــان ســامة الحمــل
وتقويــة جهــاز املناعــة.
وينصــح بتناولــه عــى الريــق صباحــاً لتطهــر لــأم وللجنــن معـاً وحتــى بعــد الــوالدة.
الجهــاز الهضمــي وعــاج تصلــب الرشايــن ،كــا
ينصــح بتناولــه بعــد هرســه مــع الليمــون لعــاج
االنفلون ـزا وهــو ذو مفعــول قــوي بهــذا املجــال،
ويســتخدم الثــوم أيضــاً بتســكني آالم األســنان،
وذلــك مــن خــال تقطيــع فــص مــن الثــوم
ووضعــه عــى مــكان األمل ،مــع إمكانيّــة وضعــه
أيضــاً األماكــن التــي تع ّرضــت للســعات نحــل
العســل ،وذلــك بهــدف تخفيــف األمل وتعقيــم
الجــرح.
ويســاعد الثــوم عــى تحســن الــدورة الدمويــة
للمــرأة الحامــل ،فضــا عــن كونــه يخفــض ضغــط
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