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خــال ســنة وثالثــة أشــهر مــن التدخــل الــرويس العســكري املبــارش
يف ســوريا انقلبــت موازيــن القــوى بشــكل واضــح لصالــح الحلــف
الــذي تشــكل حــول النظــام الســوري ،عــى حســاب الحلــف
املعــارض للنظــام ،فبعــد تداعــي النظــام للســقوط جــاءت طائـرات
روســيا لتقــدم غطــا ًء جوي ـاً كثيف ـاً وعنيف ـاً للنظــام ،فدمــرت البنيــة
التحتيــة باملناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ،واســتنزفت ســكان
هــذه املناطــق ،وكبّــدت قــوات الفصائــل التــي تقاتــل ضــد النظــام
خســائر فادحــة ،مــا أجــر هــذه الفصائــل عــى االنحســار ميداني ـاً
بشــكل اقــرب مــن االنهيــار الكامــل مؤخــرا ً مــع خســارة مدينــة
حلــب واالنســحاب املتتابــع مــن مناطــق ريــف دمشــق وضواحيهــا.
وبشــكل مــوا ٍز للتغــول العســكري الــرويس يف ســوريا ،والــذي ترافــق
مــع منــاورات سياســية روســية مكنــت حلــف النظــام مــن رشاء
الوقــت الــكايف للتمــدد ببــطء عــى حســاب املعارضــة بأهــم مناطــق
ســيطرتها بريــف دمشــق وبشــال ســوريا ،كانــت ريــاح التغيــر
تــرب دول املعســكر الغــريب ،الداعــم الســيايس األهــم للمعارضــة،
فمــع صعــود موجــة العمليــات اإلرهابيــة يف الــدول األوربيــة
وتفاقــم أزمــة الالجئــن ،صعــدت تيــارات اليمــن إىل واجهــة املشــهد
الســيايس يف الغــرب عموم ـاً ،ووصــل دونالــد ترامــب الــذي أفصــح
مــرارا ً عــن مواقــف عدائيــة تجــاه العــرب واملســلمني إىل رئاســة
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ومتكــن املحافظــون يف بريطانيــا مــن
كســب معركــة التصويــت لصالــح الخــروج مــن االتحــاد األوريب،
وتقدمــت األح ـزاب اليمينيــة يف االنتخابــات التــي أجريــت خــال
العــام املنــرم يف كل مــن فرنســا والنمســا وإيطاليــا وغريهــا.
وعــى صعيــد املشــهد يف تركيــا ،شــاهد الجميــع كيــف باتــت
الدولــة الجــارة ،التــي كانــت ومــا زالــت الدعــم األبــرز للثــورة
الســورية ،تعــاين مــن العمليــات اإلرهابيــة املتكــررة قبــل وبعــد
فشــل محاولــة االنقــاب العســكري الصيــف املــايض ،والتــي
تقــارب غــر مســبوق بــن تركيــا وروســيا ،نجــم عنــه
اعقبهــا
ٌ
حتــى اآلن تدخــل الجيــش الــريك بشــكل مبــارش يف شــال ســوريا
وتوســط تركيــا لــدى روســيا إلخــاء املدنيــن
ضــد تنظيــم داعــشّ ،
واملقاتلــن الــذي حــورصوا يف حلــب ،ليتوصــل الطرفــان بعدهــا
التفــاق هدنــة شــامل يف ســوريا متهيــدا ً ملباحثــات سياســية بــن
ممثــي املعارضــة والنظــام يف كازخســتان.

وأمــام كل هــذه التغــرات الكبــرة التــي يعشــها العــامل ،والتــي
جــاء كثــر منهــا عــى خلفيــة مــا يجــري يف ســوريا والعــامل
العــريب خــال الســنوات األخــرة ،مــا يــزال كثــر ممــن يدعــون
ســعيهم لتغيــر النظــام مرصيــن عــى التمســك بــرؤى وتصــورات
وشــعارات بعيــدة عــن زمانهــا ومكانهــا ،بــل إنهــا رمبــا كانــت
بعيــدة عــن أي زمــان أو مــكان.
مازلنــا إىل اليــوم ومــع كل هــذه التغــرات التــي تعصــف بالعــامل
نتلقــى يوميــاً مــن رجــال املعارضــة ،السياســية واملســلحة،
مــزاودات تتحــدث عــن الصمــود والتحــدي ورفــض املســاومة
وغــر ذلــك مــن الشــعارات التــي شــبعنا منهــا عــى أيــام نظــام
البعــث الطويلــة يف ســوريا.
إن هــذه الخســائر املتالحقــة التــي لحقــت بالثــورة الســورية
انطالقـاً مــن خســارة حــي بابــا عمــرو ووصــوالً إىل خســارة حلــب
مل تكــن فقــط نتيجــة الدعــم الكبــر الــذي تلقــاه نظــام األســد
مــن حلفائــه ،بــل كانــت أيضــا بســبب غبــاء وجهــل وتهــور
كثــرٍ مــن القامئــن عــى الثــورة ،هــؤالء الذيــن عبثــوا بالثــورة
فحولوهــا عــن مســارها ،مســتثمرين شـ ٍ
ـعارات ال يطبقــون منهــا
شــيئاً عــى أنفســهم ،هــم مــن يتحمــل مســؤولية مــا آلــت إليــه
األمــور مؤخــرا ً.
يف هــذا العــامل املعقــد والصغــر الــذي بــات مفتوحــاً عــى
بعضــه بشــكل غــر مســبوق بالتاريــخ لــن يعيــش إال مــن يفهــم
التعقيــدات السياســية ويتصالــح مــع حقيقــة وجودهــا ويتعامــل
معهــا بسياســة تضمــن نجــاح مرشوعــه وبقــاءه ،ومــروع الثــورة
الســورية كان ومــازال هــو إســقاط نظــام األســد واســتبداله
بنظــام تعــددي ميثــل الشــعب الســوري ويحقــق تطلعاتــه.
وعــى هــذا األســاس يكــون مــن يخــدم هــذا املــروع يف صــف
الثــورة ،التــي باتــت ترتنــح مؤخــرا ً بســبب ثقــل املشــاريع األخــرى
التــي ح ّملهــا مــن أدعــوا أنهــم يف صــف الثــورة عليهــا ،فمــن
جــاء ليســتثمر يف الثــورة بهــدف تحقيــق مشــاريعه الضيقــة لــن
يدافــع عــن الثــورة ولــن يعنيــه أمرهــا.
بعــد كل مــا أصــاب الثــورة مل يعــد مجديــا االختبــاء خلــف
األصابــع ،فالســوريون وثورتهــم عــى املحــك ،والحــال الــذي
كانــوا عليــه خــال الســنوات األخــرة ،لجهــة تقديــم مشــاريع
الفصائــل واألحــزاب عــى مــروع الثــورة يجــب أن يتغــر ،فاللــه
ال يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم.
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إعادة إعمار حلب

بني التجاهل ومتاهات السياسة
فريق الغربال
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كانــت حصــة حلــب مــن الدمــار والخـراب الــذي
أصــاب مــدن ســوريا بفعــل قصــف قــوات النظام
وروســيا واملعــارك التــي دارت عــى أرضهــا بــن
قــوات النظــام واملعارضــة هــي األكــر ،حيــث
طــال الدمــار البنيــة التحتيــة يف حلــب ومناطقهــا
الصناعيــة ومعــامل حلــب التاريخيــة ومعظــم
أحيائهــا الشــالية والرشقيــة والجنوبيــة.
وباإلضافــة للخســارة االقتصاديــة الكبــرة الناتجــة
عــن تدمــر أحيــاء حلــب ومناطقهــا الصناعيــة
وبنيتهــا التحتيــة ،كانــت هنالــك خســارة عــى
املســتوى الحضــاري والثقــايف ،تجلــت بــاألرضار
التــي لحقت باملعــامل األثريــة واملناطــق التاريخية
وســط املدينــة ،حيــث طــال الدمــار قلعــة حلــب
الشــهرية والجامــع األمــوي الكبــر واألســواق
والخانــات والحاممــات والبيــوت القدميــة.
ومــع ســيطرة قــوات النظــام الســوري عــى كامــل
مدينــة حلــب بعــد نهايــة عمليــة االخــاء التــي
شــملت املحارصيــن يف مناطــق ســيطرة املعارضــة
بأحيــاء حلــب الرشقيــة ،والتــي متــت خــال
النصــف الثــاين مــن شــهر كانــون األول ،أصبــح
الســؤال حــول إمكانيــة إعــادة إعــار حلــب أكــر
إلحاحــاً مــن قبــل ،فهــل ميكــن أن يعــاد بنــاء
مــا د ّمــر مــن أحيــاء حلــب وبنيتهــا التاريخيــة
ومعاملهــا ،وهــي ميكــن أن تعــود حلــب كــا

كانــت ،أم أن هنــاك أرضار وقعــت عــى املســتوى
املــادي والعم ـراين ال ميكــن جربهــا بــأي شــكل.

خارطة معقدة لدمار حلب
تســببت ســنوات الحــرب التــي شــهدت قصف ـاً
عنيفــاً مــن قــوات النظــام ملناطــق ســيطرة
املعارضــة يف حلــب ،بدمــار مســاحات واســعة
مــن األحيــاء التــي ســيطرت عليهــا املعارضــة،
وال يوجــد إحصــاءات دقيقــة لحجــم هــذا
الدمــار إال أن أغلــب التقدي ـرات تتحــدث عــن
دمــار نحــو  70باملئــة مــن مبــاين أحيــاء حلــب
الشــالية والرشقيــة والجنوبيــة ،كــا تســبب
القصــف العنيــف بدمــار البنيــة التحتيــة يف
هــذه املناطــق ،حتــى غابــت شــبكة االتصــاالت
األرضيــة بشــكل شــبه كامــل عــن مناطــق
ســيطرة املعارضــة وغابــت شــبكات الهواتــف
النقالــة واإلنرتنــت بشــكل جــزيئ ،لتحــل محلهــا
خطــوط االتصــال الفضائيــة التــي اســتوردتها
الهيئــات الخدميــة واإلداريــة الناشــطة يف مناطق
ســيطرة املعارضــة مــن خــارج ســورية.
كــا أدى قصــف النظــام إىل تدمــر آالف
املــدارس يف حلــب ،وتوقفــت املعاهــد الفنيــة
واملهنيــة املوجــودة يف مناطــق ســيطرة املعارضــة
يف حلــب عــن العمــل ،وأصبحــت الكهربــاء تصل
إىل منــازل الســكان مبعــدل ســاعة إىل ســاعتني
يف اليــوم فقــط ،مــع مــرور أســابيع طويلــة
عــى كثــر مــن أحيــاء مدينــة حلــب مــن دون

تعرضت أحياء شاميل ورشقي وجنويب حلب لدمار واسع (خاص الغربال)

أي كهربــاء نتيجــة األرضار املتزايــدة يف شــبكة
الكهربــاء ،خصوصــاً بعــد ســيطرة «داعــش»
عــى محطــة حلــب الحراريــة األكــر يف ســوريا
بطاقــة توليــد  1100ميغــاواط ،والتــي توقفــت
عــن العمــل بالكامــل لفــرة طويلــة ،قبــل أن
يتفــق التنظيــم مــع النظــام عــى تشــغيل قســم
منهــا ،ليتقاســم الطرفــان الكهربــاء التــي تنتجهــا
املحطــة.
أمــا امليــاه فكانــت تصــل إىل بيــوت الســكان
يف مدينــة حلــب مبعــدل مــرة واحــدة كل
أســبوعني ،مــع مــرور فـرات انقطــاع طويلــة قــد
متتــد ألشــهر يعتمــد الســكان خاللهــا عــى ميــاه
اآلبــار الغــر آمنــة.
وتعرضــت مدينــة الشــيخ نجــار الصناعيــة
الواقعــة عنــد مدخــل مدينــة حلــب الشــايل
الرشقــي لعمليــات نهــب وتدمــر واســعة ،وهــي
املدينــة الصناعيــة التــي تبلــغ مســاحتها 4412
هكتــارا ً وكانــت تحــوي أكــر مــن  6100منشــأة
صناعيــة تن ّوعــت نشــاطاتها الصناعيــة بــن
الهندســية والنســيجية والغذائيــة والكيامويــة
والربمجيــة.
وســيطرت قــوات املعارضــة عــى املدينــة
الصناعيــة يف صيــف عــام  2012قبــل أن
تســتعيد قــوات النظــام الســيطرة عليهــا يف شــهر
مايو/أيــار مــن العــام املــايض .وتع ّرضــت مئــات
املنشــآت الصناعيــة فيهــا لعمليــات نهــب،
كــا قــام أصحــاب عــدد كبــر مــن املنشــآت
الصناعيــة فيهــا خــال فــرة ســيطرة املعارضــة
بنقــل معاملهــم إىل تركيــا وإىل إقليــم كردســتان
العــراق ومــر واملغــرب .ثــم أدى قصــف
النظــام العنيــف ملنشــآتها إىل تدمــر مــا تبقــى
منهــا ،قبــل أن يســتعيد الســيطرة عليهــا بعــد
انســحاب قــوات املعارضــة منهــا.
كــا يوجــد شــال حلــب تج ّمعــان صناعيــان
آخــران ،هــا املنطقــة الصناعيــة يف الشــقيف
واملنطقــة الصناعيــة يف اللريمــون ،كــا توجــد
منطقــة صناعيــة صغــرة أخــرى وســط مدينــة
حلــب يف حــي الكالســة .وقــد توقفــت منطقتــا
الشــقيف واللريمــون عــن العمــل بشــكل كامــل
نتيجــة عمليــات النهــب والقصــف.

كانون الثاني 2017
مدينة حلب القدمية املتضرر األكرب
قضــت الحــرب عــى ســوق حلــب األثري (ســوق
املدينــة) الــذي يتألــف مــن ســوق محوريــة
طويلــة متتــد مــن قلعــة حلــب مــرورا ً بســوق
الــزرب وحتــى بــاب أنطاكيــة ،وتتفــرع عنــه 38
ســوقاً جانبيــة ،ليكــون عــدد األســواق  39ســوقاً
مســقوفة ،كانــت تحتــوي عــى نحــو  5آالف دكان
ومحــل تجــاري ،مجمــوع طــول الســوق يبلــغ
 14,5كيلومــرا ،وتــم تســجيله كأطــول وأقــدم
ســوق مســقوف يف العــامل يف موســوعة «غينيــس»
لألرقــام القياســية.
ولكــن االشــتباكات املتبادلــة وعمليــات القصــف
التــي ش ـ ّنها النظــام عــى قــوات املعارضــة التــي
ســيطرت عــى معظــم مدينــة حلــب صيــف
 ،2012تســببت بدمــار واح ـراق أج ـزاء واســعة
مــن هــذا الســوق.
كــا أدى قصــف قــوات النظــام إىل انهيــار مئذنــة
جامــع حلــب الكبــر الــذي يحــوي مقــام النبــي
زكريــا ،ودمــار واحــراق أجــزاء واســعة منــه.
ويعــود بنــاء مســجد حلــب الكبــر إىل عهــد
الخليفــة األمــوي ســليامن بــن عبــد امللــك يف
بدايــة القــرن الثامــن امليــادي.
وقضــت الحــرب أيضـاً عــى أهــم املناطــق األثرية
يف حلــب القدميــة ،وهــي املنطقــة الواقعــة
مقابــل املدخــل الرئيــس لقلعــة حلــب األثريــة،
إذ تســببت تفج ـرات املعارضــة لألنفــاق أســفل
املبــاين األثريــة التــي كانــت تتمركــز فيهــا قــوات
النظــام ،بدمــار شــبه كامــل لســوق خــان الشــونة
الشــهري وفنــدق الكارلتــون ومبنــى الرسايــا
والع ـرات غريهــا مــن املعــامل الشــهرية ملدينــة
حلــب القدميــة.
ويشــر املهنــدس االستشــاري الفرنــي ،تــري
غرانــدن ،إىل أن «نســبة الدمــار يف مدينــة حلــب
القدميــة بلغــت  ،»%73الفتـاً إىل أن «أســواق حلــب
القدميــة هــي األكــر تــررا ً ،تليهــا دور العبــادة
(املســاجد والكنائــس) ،ومــن ثــم البيــوت األثرية».
وأقــر غرانــدن خــال نــدوة عقدهــا يف مدينــة
عنتــاب الرتكية بفشــل «اليونســكو» وهــو املكلف
مــن قبلهــا بإعــداد ملــف يوضــح حجــم الــرر
الــذي أصــاب مدينــة حلــب القدميــة ،لحاميــة
املواقــع األثريــة يف مدينــة حلــب ،الفتـاً إىل عــدم
تعــاون األط ـراف املتصارعــة مــع الجهــود التــي
تبذلهــا املنظمــة ،حيــث قــال «تبقــى االجتامعات
التــي تنظمهــا اليونســكو بــدون جــدوى ،مــن
دون مشــاركة مــن األط ـراف املحليــة».
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خارطة توضيحية أصدرها معهد األمم املتحدة لألبحاث توضح توزع نسبة الدمار يف مدينة حلب
وقــال غرانــدان الــذي أرشف عــام  1999عــى
مــروع ترميــم قلعــة حلــب إن «مشــاريع
الرتميــم وإعــادة اإلعــار تأخــذ وقتــا طويــاً
هنالــك مــدن امتــدت مرحلــة إعــادة إعامرهــا
ألكــر مــن نصــف قــرن ،ومدينــة دريســدن
األملانيــة خــر مثــال عــى ذلــك ،حيــث مل تنت ـ ِه
فيهــا عمليــات الرتميــم عــى اليــوم».

ثلث مباين مدينة حلب هلا قيمة تارخيية
يف ضــوء هــذا الدمــار الهائــل الــذي لحــق مببــاين
مدينــة حلــب ،يبــدو مــن الهــام التعــرف عــى
تاريــخ إنشــاء منــازل املدينــة وواقعها ،إذ كشــفت
البيانــات املنشــورة ملســح دخــل ونفقــات األرسة
الــذي أعــده املكتــب املركــزي لإلحصاء عــام 2009
إن  %1.3مــن منــازل الحلبيــن يعــود إنشــاؤها إىل
مــا قبــل العــام  ،1945و %3.7مــن املنــازل بنيــت
خــال الفــرة املمتــدة بــن عامــي  1945و،1960
و %22.2خــال الفــرة املمتــدة مــن العــام 1961
ولغايــة العــام ،1980
أمــا النســبة األكــر مــن املنــازل والبالغــة نحــو
 %53.5فقــد بنيــت خــال الفــرة املمتــدة مــن
العــام  1981ولغايــة العــام  ،1995فيــا قــال %8.8
مــن أصحــاب املنــازل أنهــا بنيــت فيــا بعــد العــام
 ،1995وكان هنــاك نســبة وقدرهــا  %10,4مــن
أصحــاب املنــازل ال يعرفــون تاريــخ بنــاء منازلهــم.
ال إعــادة إعمــار بــدون خطة واســتراتيجية
و حتضري
حتــى اآلن ال توجــد مشــاريع حقيقيــة إلعــادة
إعــار حلــب ،ال مــن ِق َبــلِ اليونســكو وال مــن
ِق َبــلِ غريهــا مــن املؤسســات املعنيــة ،فبعــد

ســت ســنوات مــن املعــارك ال يوجــد أي مــروع
حقيقــي فعليّـاً ،حيــث مل يتــم تشــكيل فــرق مــن
الخـراء لتحديــد حجم األرضار وتحديــد األولويات
يف مرحلــة اإلعــار ،ومل يتــم رصــد أية أمــوال أيضاً
إلعــادة إعــار حلــب.
املهنــدس املعــاري ،مصعــب كــور بــال قــال
لـــ «الغربــال» يف معــرض الحديــث عــن إعــادة
اإلعــار إنــه «ال بــد مــن وجــود خطة اسـراتيجية
واضحــة وشــاملة للتعامــل مــع الدمــار الناتج عن
الحــرب يف مدينــة حلــب متهيــدا للبــدء بعمليــة
إعــادة بنــاء مــا تهــدم وترميــم مــا يصلــح للرتميم،
وال بــد مــن التفكــر باألمــر مــن اآلن ،حيــث
يجــب أن تعقــد املؤمتــرات لتشــكيل هيئــات
استشــارية وتخطيطيــة تقــوم بوضــع خطــط
مســتقبلية وتــدرس حجــم الدمــار واإلمكانيــات
الالزمــة لإلعــار الــذي يجــب أن يعيــد املدينة إىل
حــال أفضــل مــا كانــت عليــه».
وأوضــح كــور بــال لـــ «الغربــال» أن «الدمــار
الــذي طــال حلــب يعــد األكــر تعقيــدا ً بالنســبة
للدمــار يف املــدن الســورية ،حيــث شــمل الدمار يف
حلــب معظــم البنيــة التحتيــة واملناطــق الصناعية
واألســواق التجاريــة ،كــا شــمل أيضــا أحيــاء
ســكنية واســعة باإلضافــة ملناطــق ومعــامل أثريــة
هامــة ،وبالتــايل ســتكون عمليــة إعــادة إعــار
املدينــة معقــدة جــدا ً وتحتــاج لخـرات وكفــاءات
متنوعــة ودوليــة ،هــذا عــدا اإلمكانيــات املاديــة
الكبــرة التــي يجــب أن تســخر إلعــادة اإلعــار».
ويشــر كــور بــال إىل أن اتســاع رقعــة الدمــار
يوجــب «توفــر دعــم استشــاري ومــا ّدي
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كبــر لضــان عــدم تشــويه الوجــه التاريخــي
والحضــاري للمدينــة ،ولحاميــة مــا تبقــى مــن
املبــاين املتــررة املعرضــة للتداعــي نتيجــة
العوامــل الجويــة وعمليــات النهــب والتخريــب
التــي قــد تطالهــا يف ظــل ســيطرة قــوات النظام».
املعارضــة تتجاهــل ملــف إعــادة اإلعمــار
والنظــام يواصــل التدمــر
يلفــت املهنــدس املــدين ،محمــود الحافــظ ،يف
حديــث لـــ «الغربــال» إىل أن «املعارضة الســورية
ال تــويل أي اهتــام ملوضــوع إعــادة اإلعــار ،ال
يف حلــب وال يف غريهــا ،وذلــك بســبب انشــغالها
الكامــل بالتداعيــات امليدانيــة والسياســية ،التــي
يفرضهــا واقــع اســتمرار النظــام بتدمــر مناطــق
ســوريا واحــدة تلــو األخــرى».
لكــن حافــظ يؤكــد عــى وجــوب أن يكــون
هنــاك «حــوار وتشــاور ،عــى األقــل ،حــول
آليــات إعــادة إعــار مدينــة حلــب مســتقبال»،
ويوضــح قائــاً «يجــب أن نفكــر مبســتقبل
املدينــة ،أمتنــى أن يتكــون وعــي حــول أهميــة
املوضــوع» ،ويــرر ذلــك بقولــه «إذا مل يحظــى
موضــوع إعــادة اإلعــار باالهتــام املطلــوب
فقــد نشــهد نفــس املشــاكل التــي دفعــت
الشــعب الســوري للخــروب بالثــورة ،مثــل
تــدين مســتوى الخدمــات إىل حــد كبــر يف
مناطــق معينــة ،وانتشــار العشــوائيات ،يف ظــل
قصــور الخطــط العمرانيــة وعــدم تطبيــق أي
خطــط للتنميــة».

كلفــة إعــادة اإلعمــار الباهظــة حتـ ّول امللــف
إىل ورقــة ضغــط سياســي
ال شــك أن الكلفــة الباهظــة إلعــادة اإلعــار
ســتكون العائــق األول أمــام تنفيــذ مشــاريع
إعــادة اإلعــار ،ذلــك أن البنــك الــدويل قــ ّدر
خــال شــهر شــباط املــايض كلفــة إعــادة إعــار
ســوريا مببلــغ يــراوح بــن  150و 200مليــار
دوالر أمريــي ،وهــذا مــا يعنــي أن ملــف إعــادة
اإلعــار ســيكون ملفـاً يســيل لــه لعــاب األطـراف
الدوليــة واإلقليميــة املتصارعــة عــى ســوريا.
وال شــك أيضــا أن مــروع إعــادة اإلعــار لــن
يكــون مــن خــارج الحــل الســيايس ،ألن مصــادر
متويلــه ليســت متاحــة يف موســكو التــي دعمــت
األســد ليعيــد بســط ســيطرته عــى حلــب ،حيــث
أعربــت ممثلــة الشــؤون الخارجيــة واألمــن يف
االتحــاد األورويب ،فيديريــكا موغرينــي ،خــال
شــهر ترشيــن الثــاين ،عــن «اســتعداد االتحــاد
لتقديــم دعــم مــايل لســوريا يف حــال موافقــة
جميــع األطــراف عــى الحــل الســيايس».
لكــن الــدول األوربيــة تعــاين بدورهــا مــن أزمــات
اقتصاديــة وتباطــؤ يف معــدالت النمــو لذلــك
ال يُتوقــع أن تتمكــن مــن تغطيــة كلفــة إعــادة
اإلعــار الباهظــة ،األمــر الــذي يرجــح تدخــل
دول الخليــج العــريب لتغطيــة معظــم كلفــة
إعــادة اإلعــار ،وهــو األمــر الــذي ســيجعل مــن
ملــف إعــادة اإلعــار ورقــة ضغــط إضافيــة عــى
النظــام الســوري للقبــول بحــل ســيايس وفــق
أجنــدة مرضيــة لــدول الخليــج العــريب وتركيــا

يحتاج ترميم املواقع األثرية إىل مؤسسات دولية متخصصة (جامع حلب الكبري  -خاص الغربال)

التــي تدعــم املعارضــة الســورية ،وهنــا ال بــد
مــن اإلشــارة إىل دور منتظــر للــركات الرتكيــة يف
الجانــب التنفيــذي ملشــاريع إعــادة اإلعــار ،نظر
لتفوقهــا وخربتهــا يف مجــال اإلنشــاءات والبنــاء
وترميــم املواقــع األثريــة.
إعــادة اإلعمــار جيــب أن تكــون ضمــن
خطــة تنمويــة
ال ميكــن أن ينجــح مــروع إعــادة اإلعــار إال إذا
ترافــق مــع مرشوع إلعــادة بنــاء االقتصاد الســوري
وتحفيــز النمــو وتحقيــق االصالحــات االجتامعيــة،
ذلــك أن إنفــاق مبالــغ كبــرة يف إعــادة األعــار ال
ميكــن أن يتــم إال ضمــن خطــة تنميــة اقتصاديــة
واجتامعيــة بعيــدة املــدى.
حيــث أن عمليــة إعــادة اإلعــار ستســتغرق 20
عامـاً بحســب تقديـرات البنــك الــدويل ،وهــو مــا
يجعــل إعــادة اإلعــار عبثــاً إن مل ترتافــق مــع
تنميــة حقيقيــة ،والتنميــة الحقيقــة تســتدعي
حشــد املــوار البرشيــة العلميــة واالســتثامرية
الســورية ،التــي بــات معظمهــا خــارج ســوريا
بفعــل النــزوح والهجــرة ،وال ميكــن أن يعــود هؤالء
إىل ســوريا مــع مدخراتهــم واألمــوال التــي ميكــن
أن يوظفوهــا يف االســتثامر إال بوجــود حــل ســيايس
حقيقــي واســتقرار أمنــي وخطــة تنمويــة تعــود
معهــا عجلــة االقتصــاد إىل الــدوران ،وهــذا وحــده
مــا يضمــن عودة الكــوادر الســورية إىل البــاد دون
أن تقــى بالقمــع والرتهيــب عــن املشــاركة يف
الق ـرار الســيايس والوطنــي.
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لطاملــا كانــت حلــب املدينــة الســورية املوغلــة يف التاريــخ والحضــارة
عصيــة عــى محــاوالت النظــام وأعوانــه الراميــة إلعادتهــا إىل بيــت
الطاعــة بعدمــا لحقــت موكــب الثــورة ،ذلــك بســبب إرصار أهلهــا
عــى رفــض حكــم األســد رفضــاً باتــاً رغــم اســتهداف مناطقهــم
ومنازلهــم وأرزاقهــم بــكل أنــواع القصــف ،ليقدمــوا التضحيــات
الكبــرة يف ســبيل قطــع الطريــق عــى إعــادة ضمهــم إىل مزرعــة
األســد ،مــا جعلهــم طليعــة الثــورة وســهمها الضــارب.
ولذلــك كان لســقوط حلــب املحــررة بيــد النظــام وقــع عظيــم يف
قلوبنــا جميعــاً ،ولعــل ســقوطها دق جــرس اإلنــذار الــذي ينبــه إىل
حجــم التحديــات وصعوبــة املرحلــة التــي متــر بالثــورة ،لكــن هــذا ال
يعنــي قطعــاً نهايــة الثــورة وال إخامدهــا.
ورغــم رفضنــا ألن تكــون الســيطرة العســكرية عــى األرض معيــارا ً
عــى نجــاح الثــورة أو فشــلها ،فإنــه حتــى بهــذا املنطــق ليــس مــا
جــرى يف حلــب أكــر مــن ســقوط منطقــة محــارصة بعــد وصــول
املحارصيــن فيهــا إىل خياريــن ال ثالــث لهــا؛ املــوت جوعـاً أو املــوت
قتـاً ،كــا كان ســابقاً حــال داريــا وحمــص القدميــة وجميــع املناطــق
املحــررة التــي حــورصت ألعــوام.
مثــة خطــر عــى مناطــق الثــورة الداخليــة التــي يســهل محارصتهــا أو
تلــك التــي تخضــع للحصــار بالفعــل ،يف ظــل عــدم حصــول اخــراق
بنوعيــة الســاح الــذي يتوفــر يف أيــدي الثــوار ،ال ســيام مضــاد الطريان،
وأيضـاً يف ظــل جمــوح دويل نحــو تثبيــت حكــم األســد وعــدم الســاح
بقيــام بديــل لــه ،مــع إتاحــة الفرصــة لتســوية سياســية تحافــظ عليــه
وتســتوعب املعارضــة ومطالبهــا نســبياً.
أمــا املســاحات الواســعة املحــررة يف أيــدي الثــوار واملفتوحــة عــى
الحــدود مثــل محافظــة إدلــب وريــف حلــب الغــريب وريفهــا الشــايل
وشــال محافظــة حــاة ومعظــم محافظــة درعــا فالخطــر الــذي
يهددهــا أدىن مبراحــل ،فهــي مناطــق مفتوحــة وبعيــدة عــن الحصــار
وعصيــة عــى العــودة إىل حكــم األســد مــا دامــت لــدى أبنائهــا
الرغبــة يف الحفــاظ عــى الحريــة ،املكســب األهــم الــذي حققــوه
خــال الســنوات الســابقة ،وإن كانــوا مل يتمكنــوا مــن بنــاء منــوذج
الحكــم البديــل ولــو بــأدىن الحــدود.
ال شــك أن مــا جــرى يف حلــب يرقــى إىل مســتوى الصدمــة ،ورغــم
خطــأ الوقــوع يف تهويــل هــذه الصدمــة واتخاذهــا عالمــة عــى أفــول
الثــورة ،فإنهــا يجــب أن متثــل لنــا يف ســوريا نرباســاً نهتــدي بــه يف
مواصلــة مســرة التحريــر والتحــرر ،فســقوط حلــب ينطــوي عــى
دروس مثينــة جديــر بــكل ثائــر أن يفتــح عقلــه وقلبــه لهــا وأن يعيهــا
ويقدرهــا حــق قدرهــا.
أول تلــك الــدروس وأقســاها هــو دور الفرقــة يف عــدم قــدرة الفصائــل

عــى االحتفــاظ مبوقــع الهجــوم وتحولهــا إىل الدفــاع لتقــع مبوقــف
ال تحســد عليــه ،حيــث بــات أقــى غايــة لهــا أن تهجــر ومــن معهــا
مــن املدنيــن بأمــان ،بعدمــا كانــت أحيــاء حلــب الغربيــة محــارصة
مــن قبــل الفصائــل ،وكنــا جميع ـاً نشــهد خالفــات الفصائــل واعتــداء
بعضهــا عــى بعــض وفــق منطــق «التغلــب» ،فمــن يســتطيع فــرض
قــراره بالقــوة ال ينتظــر رأي أحــد ،وال يحتكــم إال إىل قوتــه ،وليــس
مــن قبيــل الصدفــة أن نجــد أوضــح مثــال عــى ذلــك هجــوم كتائــب
الزنــي وفصائــل أخــرى بدفــع مــن جبهــة «فتــح الشــام» عــى تجمــع
فاســتقم كــا أمــرت ،وذلــك قبــل عمليــة التهجــر الكــرى بأســابيع
قليلــة ،وهــي حالــة شــاهدنا حــاالت مامثلــة لهــا يف مناطــق أخــرى
توشــك أن تلقــى نفــس املصــر مــا مل يســارع قــادة الفصائــل إىل
التعــايل عــى مصالحهــم الضيقــة وتقديــم مصلحــة الثــورة والتمســك
مبكتســباتها.
مــن دروس حلــب أيض ـاً أن صــون الدمــاء واألعــراض واألمــوال رأس
مــال أي نظــام حكــم يف أي مجتمــع مــن املجتمعــات ،والتفريــط
بهــذه املصلحــة العامــة الحيويــة ،كليــاً أو جزئيــاً ،يعــد خســارة
اســراتيجية عظيمــة ال تضاهيهــا أي خســارة عســكرية ميدانيــة ،بــل
تعــد الثانيــة نتيجــة طبيعيــة لــأوىل.
أخــرا ً ،الــدرس الــذي ال يــزال بعــض الشــباب املتحمــس يجــادل فيــه
ويســوؤه أن يســمعه ،أن الســلفية الجهاديــة كمــروع عســكري
وســيايس مل يجلــب عــى األمــة يف كل البقــاع التــي ظهــر فيهــا إال
الدمــار ومتكــن العــدو واملحتــل واملســتبد مــن رقــاب أبنائهــا ،وهــو
مــروع يتناقــض جوهري ـاً مــع مــروع الثــورة وليــس مــع شــعاراتها
فحســب ،فالســلفية الجهاديــة تقــول ترصيحــاً ال تلميحــاً إنهــا ال
تؤمــن بحــق الشــعب يف اختيــار حكامــه واعتــاد آليــة ملراقبتهــم
ومحاســبتهم بــل يؤمــن كل تنظيــم مــن تنظيامتهــا بنفســه ومبجلــس
شــوراه وبأهــل الحــل والعقــد املنتمــن إليــه هــو ال إىل األمــة ،وفــوق
كل ذلــك عندمــا تشــعر هــذه التنظيــات بقــرب مرحلــة قطــف
الثمــرة تــرع يف التناحــر فيــا بينهــا ،لتنتهــي هــذه الحالــة املتكــررة
بعــودة أنظمــة وعصابــات القتــل والرسقــة إىل الحكــم مجــددا ً.
شــهدنا محــاوالت لــدى بعــض الفصائــل التــي انبثقــت يف البدايــة
عــن رحــم الســلفية الجهاديــة لعقلنــة نفســها وخطابهــا ،لكنهــا
ظلــت محاولــت شــكلية يف الغالــب ،ومل تتحــول إىل قيــم تغــرس يف
نفــوس مقاتليهــا بــل اســتخدمت خطابهــا كجــزء مــن معركــة إثبــات
الــذات مقابــل اآلخريــن ،وهكــذا ســنجد أنفســنا نــدور يف حلقــة
مفرغــة مــا مل نقاطــع هــذا املــروع برمتــه ،وهنــا الــدرس موجــه
لشــبابنا وفصائلنــا الذيــن انســاقوا يف حبالــه قبــل غريهــم ،أمــا نحــن
فعلينــا أن نســتوعب بعضنــا وأن نتدافــع أيضـاً حتــى نصــل إىل بعــث
روح الثــورة مجــددا ً واالتفــاق عــى مســارها وغايتهــا ،وبعــد تحققهــا
ليعــر كل منــا عــن نفســه كــا يشــاء.
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فوضى مواقع التواصل ّ
تكدر عيشة السوريني
أمحد صباح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــع انطــاق الثــورة الســورية عــام  2011انتــر اســتخدام مواقــع
التواصــل االجتامعــي ،بســبب االعتــاد عليهــا يف نــر األخبــار
والتواصــل ،ال ســيام مــع منــع النظــام لوســائل االعــام التقليديــة مــن
العمــل وحرمانــه الســكان أدىن مقومــات االتصــال التقليديــة كشــبكات
االتصــاالت الخلويــة والهواتــف األرضيــة ،ومراقبــة أجهــزة أمنــه لهــذه
الشــبكات.
وأصبــح عــدد رواد مواقــع ومنصــات مواقــع التواصــل يقــدر مبئــات
اآلالف ،لتتحــول إىل ســاحة لنــر اآلراء واألخبــار ،باإلضافــة إىل دورهــا
األســايس يف تســهيل التواصــل ،خاصــة أن مواقــع التواصــل االجتامعــي
أزالــت كل حواجــز االتصــال والتفاعــل بــن مســتخدميها .ولكـ ّن اقتحــام
هــذه املواقــع لحياتنــا االجتامعيــة كان لــه آثــا ٌر ســلبي ٌة أيضـاً ،حيــث أدى
وجودهــا يف كثــر مــن األحيــان لتفاقــم املشــاكل االجتامعيــة.
وبعــد ســنوات ســت مــن الثــورة ما زالــت مواقــع التواصــل متــارس دورها
عــى أكمــل وجــه ،حيــث تصــدر املســتخدم الســوري لتطبيق «فيســبوك»
و»واتــس أب» رأس قامئــة املســتخدمني العــرب بنســبة وصلــت إىل %95
مــن الســوريني يســتخدمون «فيســبوك» و %98يســتخدمون «واتــس آب»
وذلــك حســب دراســة أعدتهــا كليــة ديب لإلعــام االجتامعــي.
لكــن الوضــع اختلــف كثـرا ً عــا كان عليــه يف بدايــة الثــورة ،حيــث كان
اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي مقتـرا ً عــى مجتمــع الناشــطني،
وكان امتــاك حســاب عــى فيســبوك يســتلزم امتــاك جهــاز كمبيوتــر،
ولهــذا كان الوضــع أكــر انضباطـاً ،ومــع دخــول أجهــزة املحمــول الذكيــة
إىل الســوق بــات كل شــخص قــادرا ً عــى امتــاك حســابات عــى مواقــع
التواصــل ،وهــو مــا أدى الرتفــاع عــدد املســتخدمني بشــكل كبــر.
وتشــر إحصــاءات اإلســكوا (وهــي لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة
واالجتامعيــة لغــريب آســيا) بــأن عــدد مســتخدمي االنرتنــت يف ســوريا
عــام  2010كان أربعامئــة ألــف مســتخدم ،ومــا هــي إال شــهور حتــى
تنطلــق الثــورة الســورية ويقفــز الرقــم إىل ثالثــة أضعــاف ،ليصــل إىل
ثالثــة ماليــن بدايــة عــام .2012
وعــى هــذا األســاس بــات فضــاء مواقــع التواصــل متاحـاً للجميــع ،مــا
أغنــى املحتــوى وأدى الرتفــاع الكــم بشــكل هائــل ،إال أن املســتوى
والنــوع انحــدر بقــوة إىل األســفل.
لقــد باتــت تتضــارب اآلراء حــول الخــر الواحــد ،حتــى بــات
املتلقــي يف شــك مــن مــدى مصداقيــة الخــر ،أو الصــورة ،وتحــول
الجهــد املركــز واملوحــد يف بدايــة الثــورة لنقــل األخبــار ،إىل تيــارات
واتجاهــات تلتقــي أحيانــاً يف األهــداف ،وتتنافــر أحيانــاً أخــرى إىل
درجــة الوصــول إىل املهاتــرات وتبــادل االتهامــات ،مــا أدى لتشــتيت
الجهــود والطاقــات ،وانعــدام املوثوقيــة باملعلومــات التــي يــديل بهــا
الناشــطون لوســائل اإلعــام.

مل يقتــر األمــر عــى اإلغ ـراق الــذي يعيشــه املتلقــي بكــم هائــل مــن
املعلومــات الخارجــة مــن ســوريا ،وأغلبيتهــا رديئــة املحتــوى واملكــررة،
بــل تحولــت تلــك الوســائل إىل أداة تســتخدم يف «صنــع الحــدث أو
التمهيــد لحدوثــه».
بــات الفضــاء االفــرايض مصــدر الخــر ،ووســيلة التنســيق والرتتيــب
للفعاليــات الثوريــة ،بــل وأعطــى الخــر وصاحبــه مــن األقنعــة مــا يشــاء،
فمــن ميلــك هامش ـاً مــن الحريــة فباســمه ،وإال فلــه الخيــار بالتخفــي
وراء مــا يشــاء مــن األقنعــة ،يفتــح ذلــك بــاب التســاؤالت عــن ماهيــة
الــدور الــذي ميارســه النشــطاء بالفضــاء االلكــروين.
كثـرا ً مــا أدى تــرب خــر مــا عــن عمــل عســكري إىل مجتمــع فيســبوك
إىل إلغــاء العمــل ،إذ يتبــارى الكثــرون يف إثبــات اطالعهــم عــى األهداف
ومحــاور املعركــة بــل والخطــة أحيان ـاً ،مــا يــؤدي إىل تأجيــل العمــل أو
إلغائــه أحيان ـاً ومــن ثــم تعــرض مــن رسب املعلومــات للعقوبــة ،وقــد
تكــون تلــك الفــوىض يف نقــل األخبــار مفيــدة يف بعــض األحيــان إال أن
الــرر الناتــج عنهــا أكــر بكثــر مــن الفائــدة التــي تحققهــا.
إن حالــة «القطيــع» تحكــم يف كثــر مــن األحيــان ،حيــث يســود ذاك
الجمــع الهائــل مــن املســتخدمني جــو مــن اليــأس حــال خســارة منطقــة
مــا كــا حــدث يف مدينــة حلــب أخ ـرا ً ،فرغــم حجــم الكارثــة وفجاعــة
املوقــف فنحــن بحاجــة لطــرح مواقــف وأفــكار بــدل النــواح واإلحبــاط،
وباملقابــل فــإن تقدمـاً مــا للثــوار عــى إحــدى الجبهــات تــرى الجمهــور
االفـرايض شــطح بأحالمــه بعيــدا ً عــن الواقــع وصــاغ أحالمــه كمنشــورات
عــى صفحتــه وكأنــه مــا يحلــم بــه هــو عــن الواقــع.
خــال الصيــف املــايض وتحديــدا ً يف شــهر رمضــان حصــل إشــكال يف
مدينــة كفرنبــل بــن ســاكني مركــز إيــواء مــن نازحــي ريــف حــاة
الشــايل الغــريب وتطــور إثــر تدخــل املحكمــة الرشعيــة ،واســتمرت
املشــكلة أليــام وكادت أن تتحــول لنـزاع مســلح إثــر نــر مقطــع فيديــو
مــن قبــل أحــد الناشــطني يتهــم فيــه عنــارص املحكمــة بقتــل أحــد
النازحــن دون أميــا إثبــات ،فتحولــت صفحــات فيســبوك إىل ســاحات
للســباب بــن الطرفــن ومــن تحامــل إىل صــف كل منهــا ،وكان لــدى
كل مــن الطرفــن الكثــر مــن األســاء الحركيــة التــي حرضــت وبثــت
اإلشــاعات واألقاويــل والســباب املــيء املتبــادل ،ومل تكــن الواقعــة
اليتيمــة فقــد شــهدنا بعدهــا بأيــام مــا حــدث يف بلــدة البــارة ودور
الناشــطني يف فيســبوك يف التحريــض األمــر الــذي نتــج عنــه دم مهــدور
وطــرد أكــر مــن  800عائلــة مــن البلــدة.
يســتحق الواقــع اإلعالمــي عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي وقفــة
تأمــل مــن قبــل نخبــة عــى مســتوى عــايل مــن الوطنيــة والحــس
باملســؤولية ،تتبعهــا بلقــاءات يتمخــض عنهــا خطــة وورقــة عمــل ،أو
جملــة ضوابــط أخالقيــة تعيــد الثقــة باملحتــوى اإلعالمــي الــذي تنتجــه
الثــورة ،وتفــرز الغــث مــن الســمني منــه ،ليعــود هــذا املحتــوى كــا
كان بأيــام الثــورة األوىل.
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مبحكمة معرة النعمان يضعف من دورها
عالء الدين إمساعيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعــد ســيطرة املعارضــة بشــكل كامــل عــى
مدينــة معــرة النعــان بريــف إدلــب ،تــم
تشــكيل محكمــة مــن معظــم الفصائــل
العســكرية يف املنطقــة ،بنــاء عــى محاصصــة
عســكرية ،وبالرغــم مــن أن الكثــر مــن القامئــن
عــى هــذه املحكمــة كانــوا مــن ذوي الكفــاءة،
لكــن قرارتهــا مل تلقــى قبــوالً لــدى كثــر مــن
الســكان.
يقــول القــايض يف محكمــة معــرة النعــان،
الشــيخ أحمــد العلــوان لـ»الغربال» إن «تأســيس
محكمتنــا عــى أســاس محاصصــة عســكرية فتح
مجــاالً واســعاً لدخــول ضعيفــي الخــرة وقليــي
الكفــاءة يف مجــال القضــاء».
ويضيــف العلــوان أن «هنــاك بعــض املحــاوالت
لتدريــب أشــخاص يف مجــال القضــاء ،ولكــن

دورة مــن خمســة عــر يومـاً أو عرشيــن يومـاً
ال تصنــع قاضيــاً ،األمــر الــذي جعــل املحاكــم
الرشعيــة تقــع يف أخطــاء عظيمــة ،ومــا اســتمرار
بعــض املحاكــم وقوتهــا إال ألن القامئــن عليهــا
اســتعانوا ببعــض القضــاة الســابقني أو املحامــن
الذيــن لهــم خــرة يف إدارة العمليــة القضائيــة».
ومــن جانبــه قــال املحامــي إبراهيــم غنيــم
لـــ «الغربــال» إن «معظــم املحاكــم تخضــع
لســلطة الفصائــل العســكرية ،ونحــن نعلــم أن
أهــم أســباب نجــاح القضــاء هــو اســتقالليته
وعــدم خضوعــه إال لســلطان الحــق».
كــا أ ّن عــدم وجــود أو ضعــف القــوة التنفيذيــة
التابعــة للمحاكــم ،جعــل كثــرا ً مــن األحــكام
غــر قابلــة للتنفيــذ ،خاصـ ًة وأن بعضهــا وقعــت
عــى أفـراد مــن فصائــل قويــة أو قــادة فصائــل،
فذهــب الحكــم يف مهــب الريــح ،وضعفــت
املحكمــة يف أعــن النــاس ،هــذا فضــا عــن أن

املحكمــة غــر قــادرة عــى الفصــل بــن الفصائــل
املتنازعــة.
ويقــول املــازم أول املنشــق ،يوســف العلــوان،
وهــو رئيــس مخفــر مدينــة معــرة النعــان
لـــ «الغربــال» ،إن «ســبب عــدم اســتجابة الكثــر
مــن النــاس ألحــكام محكمــة املعــرة ،يتمثــل
بفشــل املحاكــم يف إعطــاء صــورة ناصعــة
للحكــم والعــدل ،وهــذا خلــل كبــر يــؤدي
لتشــويه صــورة املحكمــة ،لذلــك عــى املعنيــن
بالشــأن أن يجتهــدوا يف إنشــاء محاكــم ذات
اســتقاللية وســيادة وغــر خاضعــة لســلطة أي
فصيــل مهــا كــر حجمــه».
كل هــذه العوامــل ســاهمت بعــدم اعــراف
كثــر مــن الســكان مبحكمــة املعــرة وهــي األكــر
واألهــم يف إدلــب ،وبتملّصهــم مــن قراراتهــا
وأحكامهــا ،التــي كان مــن املفــرض أن تكــون
الجســم القضــايئ األكــر تنظيــاً يف إدلــب.

االفراج بكفالة والعفو العام

يزيدان من تذ ّمر السكان من حمكمة دار العدل بدرعا
عمار احلوراني
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تزيــد قـرارات الكفالــة والعفــو العام الصــادرة عن
محكمــة دار العــدل مبحافظــة درعــا ،مــن تذ ّمــر
الســكان مــن املحكمــة وقُضاتهــا ،ملــا ينتــج عــن
ذلــك مــن زيــادة يف الفلتــان األمنــي يف املحافظــة.
وخ ُّصصــت مؤخ ـرا ً بعــض ق ـرارات العفــو العــام
والكفالــة ،للمتّهمــن باالرتبــاط بتنظيــم داعــش،
والســارقني واملعتديــن ،وكان آخرهــا اإلفـراج عــن
مقاتــل مرتبــط بتنظيــم داعــش بريــف درعــا
الغــريب ،متّهــم بقطــع رؤوس عــدد مــن مقاتــي
الجيــش الحــر ،خــال املعــارك األخــرة مــع
التنظيــم غــرب درعــا ،وذلــك مقابلة كفالــة مالية.
وقــال عيــد الــردان ،وهــو أحــد ســكان مدينــة
طفــس بريــف درعــا الغــريب لـــ “الغربــال” إن
«محكمــة دار العــدل تســتند يف ق ـرارات العفــو
العــام ،إىل إصــاح الســجناء لديهــا ،واملتّهمــن

بارتــكاب جرائــم القتــل واالغتصــاب والتعامــل
مــع النظــام الســوري ،دون أن تنظــر إىل ذلــك
مــن بــاب الــرر ،الــذي مــن املمكــن أن يُســببه
الســجناء امل ُطلــق رساحهــم ،للســكان ،خاص ـ ًة أن
معظــم مــن أُطلــق رساحهــم بقــرارات العفــو
العــام ،هــم مــن الســارقني».
وأضــاف الــردان إن «دار العــدل أفرجــت مؤخـرا ً
عــن أبــرز لصــوص بلــدة الغاريــة الرشقيــة بريــف
درعــا الرشقــي ،مقابــل كفالــة ماليــة قدرهــا 2,5
مليــون لــرة ســورية ،بالرغــم مــن تقديــم بعــض
الســكان شــهادات ضــده ،وخاصــة يف تو ّرطــه
برسقــة األكبــال الكهربائيــة يف البلــدة ،وبيعهــا
بقيمــة  2مليــون لــرة ســورية عــى األقــل».
ويطالــب الســكان محكمــة دار العــدل ،بالنظــر
بعــن االعتبــار إىل نتائــج قـرارات العفــو الصــادرة
عنهــم ،ومحاســبة املتو ّرطــن باالعتــداء عــى
املمتلــكات العامــة والخاصــة ،بــدالً مــن إعطائهــم

فرصــة أخــرى للرسقــة بإطــاق رساحهــم.
وكانــت دار العــدل قــد أعلنــت يف نهايــة شــهر
آب الفائــت عــن عفــو عــام للمعتقلــن لديهــا،
دون املتّهمــن بارتــكاب جرائــم قتــل واالغتصــاب
والتعامــل مــع النظــام وتنظيــم داعــش ،وشــمل
قـرار العفــو نحــو  70معتقـاً ،معظمهــم متورطني
برسقــة ممتلــكات عامــة أو خاصــة.
وقــال املحامــي الســابق وعضــو نقابــة املحامــن
يف درعــا ،أكــرم املفعــاين إن «املحاكم التي ت ُنشــأ
خــال فــرة الحــروب ،والتــي تكمــن مهمتهــا يف
حفــظ األمــن والحــد مــن االعتــداءات عــى
الســكان ،ال ُيكــن أن ت ُصــدر قــرارات العفــو
العــام ،أو اإلفــراج بكفــاالت ماليــة ،ألن ذلــك
يزيــد مــن التعقيــد األمنــي ،خصوصـاً مــع عــدم
وجــود حكومــة لحفــظ النظــام ،وعــدم وجــود
محاكــم تتمتّــع بصالحيــات واســعة ولديهــا قــوة
تنفيذيــة خاصــة بهــا».
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هيئات الغوطة الشرقية القضائية
صور ّية و ترتكب االنتهاكات

غيالن الدمشقي
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تُع ـ ّد الســلطة القضائيــة يف كافــة الــدول مقياس ـاً
للتطــور الحضــاري الــذي يرتبــط وجــودا ً وعدم ـاً
مبقــدار تطــور القضــاء ،والغوطــة الرشقية لدمشــق
باتــت تعتــر كيان ـاً مســتقالً ولهــا قضــاء خــاص،
يخضــع أيض ـاً للتقييــم ملعرفــة درجــة التقــدم أو
التأخــر يف هــذا املجتمــع.
يقــول الناشــط اإلعالمــي ،أبــو محمــد الدومــاين،
لـــ «الغربــال» يف بدايــة الثــورة كان املطلب الرئيس
للنــاس هــو العدالــة وكــف يــد أجهــزة النظــام
األمنيــة ،ولألســف اليــوم يســيطر الخــوف مــن
املكاتــب األمنيــة للفصائــل العســكرية ،لقــد أصبح
هنــاك جيــش من املخربيــن الذين يحصــون أنفاس
أهــل الغوطــة ويراقبــون حســاباتهم عــى وســائل
التواصــل االجتامعــي لتتبــع آرائهــم وانتقاداتهــم
املوجهــة لقــادة الفصائــل «العســكرية».

بعــد ســيطرة الفصائــل عــى الغوطــة تــم إنشــاء
«الهيئــات الرشعيــة» والتــي يــرف عليهــا رجــال
ديــن مــن أبنــاء املنطقــة ،ثــم تطــورت هــذه
املؤسســات يف الســنوات األخــرة إىل مــا يســمى
«الهيئــة العامــة للقضــاة يف الغوطــة الرشقيــة»،
التــي ضمــت عــددا ً مــن حملــة الشــهادات
االختصاصيــة كاملحامــن وخريجــي كليــات
الرشيعــة والقانــون.
يقــول أحــد املحامــن املقيمــن يف الغوطــة
لـــ «الغربــال» إن «هذه املؤسســات امل ُســاة زورا ً
بالقضائيــة مل تتمكــن مــن ملــئ الف ـراغ وإيجــاد
البديــل القضــايئ الــذي يضمــن حقــوق النــاس
ويلجــم تجــاوزات مكاتــب الفصائــل األمنيــة».
ويضيــف إن «أســلوب الفصائــل العســكرية
أصبــح شــبيهاً جــدا ً بأســلوب نظــام األســد يف
اعتقــال النــاس واســتدعائهم للمكاتــب األمنيــة،
فاملكاتــب األمنيــة للفصائــل أصبــح لديهــا

ُمخربيــن كــا أنهــا ال ترجــع إىل القضــاء يف حــال
توقيــف املطلوبــن ،واألهــم مــن ذلــك أن معظــم
القضــاة محســوبني عــى الفصائــل العســكرية،
حيــث تــم توزيــع مناصــب القضــاة وفــق تزكيــة
الفصائــل العســكرية وأصبــح املهــم االنتــاء أو
الرضــا الفصائــي عــن القــايض امل ُعــن».
لذلــك ووفقـاً لشــهادات النشــطاء واالختصاصيني
فــإن املؤسســة القضائيــة يف الغوطــة الرشقيــة مل
تــزل ت ُصنــف ضمــن خانــة املؤسســات القضائيــة
الصوريّــة الواقعــة تحــت ســيطرة الســلطة
التنفيذيــة املتمثلــة يف حالــة الغوطــة بالفصائــل
العســكرية ،علــاً أن الكثــر مــن االنتهــاكات
املتمثلــة بالتعذيــب واإلخفــاء القــري والحرمان
مــن الحــق يف النــر والتعبــر وغريهــا وقعــت
عــى يــد املكاتــب األمنيــة التابعــة للفصائــل
العســكرية عــى نشــطاء مدنيــن وإعالميــن يف
الغوطــة الرشقيــة.

قضية الشيخ الدويخ

تكشف هزلية دور حماكم الشعب باحلسكة
ّ
خطاب شيحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقامت اإلدارة الذاتية التابعة لحزب االتحاد الدميقراطي
بزعامــة صالح مســلم ما أســمته «محاكم الشــعب» يف
املناطــق التي تســيطر عليها شــال ســوريا ،واعتمدت
هــذه املحاكــم عــى مــا أســمته «معيــار العدالــة
االجتامعيــة» لكنهــا يف الواقع كانت تقوم مبامرســات ال
تخــرج عــن أن تكون مجرد تطبيق لسياســات مليشــيا
قـوات حاميــة الشــعب التــي تســيطر عــى املنطقة.
وجــاءت قضيــة اعتقــال الشــيخ عبــد الــرزاق فيصــل
الفنــدي الدويخ ،أحد مشــايخ قبيلــة البكارة ،مــع أوالده
األربعــة ،وهــم مــن ســكان جبــل عبــد العزيــز جنــوب
غــريب الحســكة ،وحجــز ممتلكاتهــم املاليــة املنقولــة
(قمــح ،نقــد مــايل ،مصــاغ ذهبــي) والغــر منقولــة
(منــازل ومحــات بعــد حرقهــا) بطريقــة تعســفية من
قبــل وحــدات الحاميــة ،لتكشــف عــن حقيقــة
هــذه املحاكــم ،حيــث مــا ي ـزال الشــيخ الدويــخ

وأوالده مجهــويل املصــر إىل اليــوم.
وقــال صالــح الجـراد وهــو أحــد وجهــاء عشــرة البكارة
لـــ «الغربــال» أنــه «توجــه مــع مجموعــة مــن وجهــاء
العشــرة يف مهمــة ملالحقــة قضيــة الشــيخ الدويــخ
ملعرفــة مصــره ومصــر ممتلكاتــه ،حيــث قمنــا
مبراجعــة محكمة الشــعب املختصــة بالنظــر يف قضايا
منطقــة جبــل عبــد العزيــز ،والتــي مل تزودنا بــأي إجابة
ومراجعة محكمة االســتئناف يف القامشــي ثم محكمة
النقــض ،ليــس للطعــن يف حكــم قــد صــدر بحــق
الشــيخ الدويــخ فقــط ،بــل ملحاولــة معرفــة مصــره أو
عــى األقــل إرشــادنا إىل املحكمــة صاحبــة االختصــاص
باملوضــوع».
وأضــاف الجـراد أنــه «بعــد مـرات عديدة مــن املحاولة،
أفادنــا أحــد العاملــن يف املحاكم لقاء مبلــغ مايل قدمته
لــه ،بــأن الشــيخ وغــره مــن الذيــن تعتقلهــم وحــدات
الحاميــة العســكرية ،ال يحالــون إىل محاكــم الشــعب
وال متلــك هــذه املحاكــم حتــى صالحيــة السـؤال عنهم

وال متــر الحجــوزات التــي تطــال ملكياتهــم إىل
مكاتبهــا وليــس لــدى محاكــم الشــعب صالحيــة
قبــول دعــاوي كشــف عــن مصــر املعتقلــن
ومحتجزاتهــم لــدى وحــدات الحاميــة ،أو حتــى
الطلــب منهــا إحالتهــم إليهــا».
ومــن جانبــه ،قــال املحامــي ،عبداللــه طالــب ،لـــ
«الغربــال» إ ّن «اإلدارة الذاتيــة» قامــت بتشــكيل
أربــع محاكــم اســتئناف ،ومحكمــة نقــض مقرهــا
مدينــة القامشــي ،يتبــع لهــا مكاتب قضائية حســب
الحاجــة يف املناطــق ،وهــذا يعرضها لعدم االســتقرار»،
وتابــع « اعتمــدت املحاكــم مبــدأ العدالــة االجتامعية
واملشــاركة الشعبية الواســعة وتجىل ذلك بتعني قضاة
ال عــى أســاس االختصــاص القضــايئ بــل عــر تأهيلهم
بــدورات قانونيــة بــدون مؤهــل علمــي ،ناهيــك عــن
إجـراء محاكــات علنيــة أمام الجمهــور يف الســاحات
مــا يعتــر مبثابــة إيقاع عقوبــة الفضيحة التــي يقابلها
التشــهري يف القانــون».
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طالب إدلب يف متاهة املناهج املتعددة
نور الدين اإلمساعيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مل يكــن التعليــم مبنــأى عــا يجــري يف ســوريا يف ظــل الحــرب املســتعرة التي
ســحقت البــر والحجــر ،فنــال التعليــم نصيبــه الكبــر مــن تلــك الحــرب
وظهــرت آثارهــا واضحــة للعيــان مــن خــال تشــتت البوصــات املوجــودة
يف الداخــل الســوري بشــكل عــام ويف محافظــة إدلــب بشــكل خــاص وذلــك
لخصوصيــة هــذه املحافظــة التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام الســوري
وأصبحــت تحــت ســيطرة جيــش الفتــح.
بعــد أن قــام جيــش الفتــح بتحريــر محافظــة إدلــب بشــكل كامــل ظهــرت
عــدت جهــات تعليميــة وتربويــة لتتبنــى العمــل الرتبــوي والتعليمــي يف
املحافظــة ،بدايـ ًة مــن الحكومــة الســورية املؤقتــة وانتهــاء مبديريــة الرتبيــة
التــي كانــت تتبــع لجيــش الفتــح .ولكــن بعــد جهــود حثيثــة قــام بهــا بعــض
املهتمــن يف املجــال الرتبــوي اندمجــت مديريــة الرتبيــة التابعــة للحكومــة
املؤقتــة مبديريــة الرتبيــة التابعــة لجيش الفتح تحت مســمى مديريــة الرتبية
الحــرة يف محافظــة إدلــب.
لكــن مل تنتـ ِه املشــكلة مــع ذلــك التوحــد بــل كان هنــاك الكثري مــن العقبات
واملطبــات التــي تعــرض طريق التعليــم يف املحافظة وأهمها املناهــج الرتبوية
التــي ســيتم تعليــم الطــاب مــن خاللهــا ،وذلــك بســبب وجــود عــدة جهات
تعمــل عــى األرض غــر منضويــة تحــت مديريــة الرتبية الحــرة آنفــة الذكر.
املدارس التابعة للنظام مستمرة بتدريس مناهجها
الزالــت املــدارس التابعــة للنظــام مــن خــال مديريــة تربيــة إدلــب التــي
اتخــذت مقـرا ً لها يف مدينــة حامة مســتمر ًة يف مناهجها وموادها التدريســية
التــي كانــت عليهــا وذلــك بــإرشاف مجمعــات تربويــة تابعــة ملديريــة الرتبية
مبــارشة .حيــث أن طــاب تلــك املــدارس يتقدمــون بامتحــان الشــهادتني
اإلعداديــة والثانويــة يف مدينــة حــاة.

بعض املدارس الرسمية تواصل عملها بإدلب وريفها (خاص الغربال)

يقــول طالــب الثانويــة العامــة خالــد العيل والــذي يَــدرس يف إحــدى املدارس
التابعــة للنظــام يف محافظــة إدلــب لـــ «الغربــال» أنــه «نحن نــدرس املناهج
املعتمــدة مــن قبل النظــام ألننا ســنقوم بتقديم امتحانــات الشــهادة الثانوية
عــن طريقــه ويف مناهجه املقـ ّررة».

تعدل مناهج النظام
مديرية التربية احلرة ّ
بعــد اإلعــان عــن تشــكيل مديريــة الرتبيــة الحــرة تــم تكليــف بعــض
العاملــن يف الحقــل الرتبــوي بإعــادة النظــر يف بعــض املناهــج التعليميــة
املعتمــدة مــن قبــل النظــام ،فألغيــت مــادة الرتبيــة الوطنيــة كونهــا
تتحــدث عــن حــزب البعــث ومــا يســمى مبنجـزات الحركــة التصحيحيــة يف
معظــم أبوابهــا ،واقرتحــت تعديــات عــى مــادة التاريــخ والفلســفة وإلغاء
جميــع الــدروس يف أي مــادة تتحــدث عــن النظــام الســوري وآل األســد
كونهــا كانــت تأخــذ حيـزا ً كبـرا ً يف بعــض املــواد ،ويف ســؤال للخبــر الرتبوي
األســتاذ خالــد الزيــدان عــن انعــكاس تعــدد املناهــج عــى الطــاب بشــكل
عــام يف املحافظــة قــال لـــ «الغربــال» إنــه «بــكل تأكيــد هنــاك انعكاســات
ســلبية عــى تعــدد املناهــج يف املجــال التعليمــي وخصوصــاً يف املــواد
االجتامعيــة كالفلســفة والتاريــخ أو املــواد األدبيــة كاللغــات ،وكمثــال عــى
ذلــك مــادة التاريــخ ،التــي يقـ ّدم فيهــا النظــام الســوري معلومــات تهمــه،
ويريــد غرســها يف أذهــان الطــاب ال تتوافــق مــع رؤيــة املعارضــة للتاريــخ
ويعتربهــا معلومــات مزيفــة وترويجيــة غــر دقيقــة».
وتابــع الزيــدان حديثــه حــول خطــة مديريــة الرتبيــة الحــرة يف مناهجهــا
قائـاً« :يــرى البعــض أنــه مــن الــروري تغيــر املناهــج بشــكل جــذري
عــن مناهــج وزارة الرتبيــة التابعــة للنظــام وهــذا يف رأيــي الشــخيص أمــر
صعــب جــدا ً وغــر قابــل للتطبيــق عــى أرض الواقــع والحــل األفضــل
يف هــذه الحــال هــو مــا يقــوم بــه بعــض العاملــن واملهتمــن بالشــأن
الرتبــوي مــن دراســة لتطويــر وتعديــل بعــض املناهــج التــي نــرى مــن
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كانت الكتاتيب يف الجوامع واملساجد بديالً إسعافياً (خاص الغربال)
خــال خربتنــا بالعمــل الرتبــوي والتعليمــي رضور ًة لتعديلهــا».

منظمات غري حكومية افتتحت مدارس خاصة
دخلــت بعــض املنظــات الدوليــة املهتمــة بالتعليــم لتحــدث لهــا
فروعـاً فاعلــة يف مخيــات الالجئــن أو يف الداخــل عــر مــدارس خاصــة
بهــا ،ولديهــا كوادرهــا التــي تقــوم بتدريــس املناهــج التــي تعتمدهــا.
وقــال املعلــم أبــو قيــس ،الــذي يعمــل يف مدرســة تابعــة إلحــدى
املنظــات املتواجــدة يف املخيــات ،لـــ «الغربــال» إنــه «نحــن نقــوم
بتدريــس املناهــج املعتمــدة مــن قبــل مديريــة الرتبيــة الحــرة ووفــق
خططهــا التدريســية ،ولكننــا ملتزمــون بالنظــام الداخــي الــذي حددتــه
املنظمــة الداعمــة».
أمــا املعلمــة نجــاء ،والتــي تعمــل يف مجــال التعليــم يف إحــدى
املنظــات يف الداخــل ،فقالــت إنــه «ليــس لدينــا منهــاج محــدد ونقــوم
بتعليــم الطــاب أســس وقواعــد عامــة لبعــض املــواد كــدورات تقويــة
مثــاً يف اللغــة العربيــة واإلنكليزيــة وقواعــد الرياضيــات باإلضافــة
إىل برنامــج خــاص للدعــم النفــي للطفــل وبعــض األنشــطة التــي
تســاعد الطفــل عــى الخــروج مــن أجــواء الحــرب وتأهيلــه لالنخ ـراط
يف مجــاالت الحيــاة املختلفــة».

املعاهد الشــرع ّية حاضرة
انتــرت املعاهــد الرشعيــة يف املحافظــة ولــكل معهــد منهاجــه الخــاص
الــذي تقــرره الجهــة الداعمــة باتجاهاتهــا املختلفــة واملتنوعــة مــن الخــارج
وحســب فكــر ومرجعيــة الفصيــل القائــم عــى األرض املــرف عــى هــذا
املعهــد أو ذاك .ويف الفــرة األخــرة أصــدرت مديريــة الرتبيــة الحــرة قـرارا ً
بإحــداث عــدد مــن املــدارس الرشعيــة التابعــة لهــا بشــكل مبــارش.

الكتاتيب والبيوت كبديل إســعايف
بعــد االســتهداف املمنهــج واملتع ّمــد مــن قبــل الط ـران الــرويس وطائ ـرات
النظــام الســوري لعــدة مــدارس يف إدلــب وريفهــا كــا حصــل يف تج ّمــع
مــدارس حــاس ومدرســة معرزيتــا وكفرعــن ورساقــب وغريهــا أصبــح األهايل
يتخوفــون مــن إرســال أوالدهــم إىل املــدارس.
وحتــى ال يقــع الطفــل فريسـ ًة للجهــل والضيــاع قــام أهلهــم بإرســالهم إىل
الكتاتيــب املنتــرة يف املســاجد ليتعلمــوا القـراءة والكتابــة عىل أقــل تقدير.
أبــو محمــد والــد لطفلــة يف الصــف الثــاين قــال لـــ «الغربــال» إنــه «بعــد
قصــف النظــام وروســيا للمــدارس أصبحنــا نخــاف عــى أوالدنــا مــن الذهاب

إىل املدرســة ونتيجــة التغيــب املتكــرر عــن املدرســة البنتــي الصغــرة
فكــرت بإرســالها إىل مســجد الحــي لتتعلــم املبــادئ فقــط ،فلــم نعــد
نطمــح للحصــول عــى شــهادات ويكفــي أن تتعلــم الق ـراءة والكتابــة
يك ال تصبــح أمي ـ ًة وجاهلــة».
بينــا قــام محمــد رحــال وهــو والــد طفــل يف الصــف األول بإرســال
ولــده إىل بيــت جــاره املعلــم الــذي فتــح منزلــه لتعليــم أطفــال الحــي،
وقــال لـــ «الغربــال» أنــه «مل أعــد أجــرؤ عــى إرســال ولدي إىل املدرســة
بســبب القصــف وال أرى عــن تعليــم املنهــاج املــدريس بدي ـاً حقيقي ـاً
فــكان ال بــد مــن إيجــاد بديــل إســعايف .وبعــد التشــاور مــع أهــل الحــي
قررنــا أن نرســل أبناءنــا إىل منــزل جارنــا املعلــم بحيــث يضــع برنامج ـاً
خاص ـاً لــكل مرحلــة عمريــة يتلقــى مــن خــال ذلــك الطــاب تعلي ـاً
صحيح ـاً يؤهلهــم عــى االســتمرار فيــا بعــد لــو تحســنت األحــوال».
صعوبة العمــل على تذليل العقبات
مديريــة الرتبيــة الحــرة يف محافظــة إدلــب هــي اليــوم الجهــة الوحيــدة
الرســمية يف املحافظــة واملبنيــة عــى توافــق بــن الحكومــة املؤقتــة
وجيــش الفتــح .وكان مديرهــا األســتاذ جــال الشــحود ،قــد أصــدر
العديــد مــن القــرارات حــول رضورة أن تكــون مديريــة الرتبيــة
الحــرة مرجعيــة حقيقيــة لــكل الجهــات العاملــة يف مجــال التعليــم يف
املحافظــة ووضــع املــدارس التابعــة للمنظــات واملعاهــد واملــدارس
الخاصــة تحــت إرشافهــا املبــارش.
ويف حديــث مــع األســتاذ عمــر العمــر رئيــس دائــرة املناهــج يف مديريــة
الرتبيــة الحــرة حــول تعــدد املناهــج قــال لـــ «الغربــال» إن «الوضــع
ليــس بهــذه الســهولة وبرغــم الظــروف الصعبــة التــي من ـ ّر بهــا وكــرة
العقبــات التــي تعرتضنــا لكننــا نعمــل جاهديــن عــى الخــروج بكتــاب
واحــد للطالــب ومنهــاج واحــد لكــن األمــر يحتــاج وقت ـاً».

املنهاج املوحد ضرورة
ال بــد مــن االنتبــاه إىل خطــورة الوضــع الــذي ميــر بــه التعليــم يف
املحافظــة التــي يســعى أهلهــا جاهديــن إىل تعليــم أبنائهــم رغــم
القصــف العنيــف واملتكــرر الــذي يســتهدف املــدارس وأن يعــي
الجميــع خطــورة األمــر ويعملــوا مع ـاً للخــروج مبنهــاج واحــد حتــى ال
يتشــتت الطــاب ويضيعــوا يف متاهــات املناهــج املتعــددة واملختلفــة
بشــكل جــذري.
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أطمة ..من بلدة منسية

إىل موطن ألكثر من  100ألف نازح
فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مل تكــن بلــدة أطمــة ذات شــهرة كبــرة قبــل انــدالع الثــورة الســورية ،لكـ ّن
الثــورة أكســبتها صيتـاً واســعاً ،لقربهــا مــن الحــدود الرتكيــة ،والحتوائهــا فيام
بعــد عــى أكــر مــن مائــة مخيــم للنازحــن الفاريــن مــن القصــف.
تقــع أطمــة قــرب الرشيــط الحــدودي مــع تركيــا ،شــال غــريب مدينــة إدلب،
وقــرب مدينــة عفريــن بريــف حلــب ،وســط هضــاب مزروعــة بآالف أشــجار
الزيتــون ،ورد اســمها يف ال ُرقــم الفخاريــة القدميــة بنفس االســم الحايل.
مل تجـ ِر يف البلــدة أيــة حفريــات ﻷنهــا مأهولــة بالســكان ،ويُظــن أنهــا ُدمرت
عــى يــد اﻷكاديــن ،يف الوقــت الــذي ُدمــرت فيــه إيبــا ،حــوايل عــام 2250
قبــل امليــاد ،وورد اســم البلــدة يف الخرائــط الفرنســية كمدينــة أثريــة
بائــدة ،ومــن خــال الحفريــات إلقامــة املســاكن ،تبــن وجــود عــدد مــن
قنــوات الــري التــي تغــذي اﻷرايض الزراعيــة.
ورد اســمها أثنــاء الحــروب الصليبيــة ،وفيهــا مقــرة ،تقــع غــريب العمـران ،مــا
يدعــم قدمهــا فاملعتقــدات القدميــة تفــرض وجــود املقابــر باتجــاه غــروب
الشــمس ،إضافــة إىل وجــود مقابــر رومانيــة عــى أطرافهــا ،لكــن هــذه املقابر
تع ّرضــت للنهــب.
ويف العــر الحديــث مل تكــن ألطمــة أهميــة كبــرة ،كونهــا بعيــدة عــن مراكز
املــدن ،وال يوجــد فيهــا م ّمــر باتجــاه األرايض الرتكيــة ،كان معظــم شــبابها
ينتقلــون إىل املــدن الكــرى للدراســة وبحثاً عــن العمل ،بينام يبقــى الفالحون
وكبــار الســن ،للعمــل يف مزارعهــم وللحفــاظ عــى املنــازل.
يف البلــدة نســبة كبــرة مــن املتعلمــن ،ومنهــم مــن تقلّــد مناصــب
علميــة وحكوميــة ،وبلغــت فيهــا نســبة املتابعــن لدراســتهم عــام 2010
نحــو  50باملائــة ،بينــا وصــل عــدد ســكانها يف العــام نفســه مــا يقــارب
العــرة آالف نســمة.
وبعيــد انــدالع الثــورة عام  ،2011كان شــبابها من السـبّاقني للمشــاركة يف نداء
الحريــة والكرامــة ،وخرجـوا يف عــرة املظاهـرات نــرة للمناطــق املنتفضــة
عــى النظــام الســوري ،وطالــب أبناؤهــا بإســقاط النظــام وخــروج عنــارصه
املوجوديــن يف مخفــر البلــدة.

احتصنت األرايض الزراعية املحيطة بأطمة عرشات آالف النازحني (خاص الغربال)

ويف أواخــر عــام  ،2011انســحب عنــارص مخفــر البلــدة باتجــاه معــر بــاب
الهــوى الحــدودي ،الــذي أصبح ثكنة عســكرية ،يقمع عنــارصه املتظاهرين يف
البلــدات الثائــرة ،إىل أن متــت الســيطرة عليــه يف متــوز عــام .2012
يف تلــك الفــرة كان النظــام يضيّــق عــى الســكان يف املــدن الثائــرة ،مــا اضطــر
الكثرييــن مــن أهــايل أطمــة ،القاطنــن يف إدلب وحلــب ودمشــق واملحافظات
األخــرى ،إىل العــودة إىل بلدتهــم ،والبــدء بحيــاة جديــدة فيهــا ،حتــى أصبــح
عــدد ســكانها يف مطلــع  ،2016نحــو  40ألفـاً.
أصبحــت البلــدة بعــد تحريرهــا معقالً لكتائــب الجيش الســوري الحــر ،وفيها
مقــر هيئــة أركانــه ،إىل أن ســيطر تنظيــم «داعش» عىل البلــدة يف عــام ،2013
وطــردوا منهــا قيــادة األركان وفصائــل الجيــش الحــر ،ومل يبـ َـق فيهــا إال القليــل
مــن الفصائــل التــي مل تكــن عــى صــدام مــع «داعش».
وبعــد االنتهــاكات املتك ـ ّررة مــن قبــل مقاتــي «داعــش» ق ـ ّررت فصائــل
املعارضــة طــرد مقاتــي التنظيــم مــن محافظــة إدلــب بشــكل عــام،
ليتمكّنــوا مــن تطهريهــا مطلــع عــام  ،2014لكــن جبهــة «النــرة»
ســيطرت عــى البلــدة مــن جديــد.
ســمحت جبهــة «النــرة» لبعــض الفصائل بإقامــة مقـرات وكاتــب يف البلدة،
لكنهــا مــا تزال صاحبــة الكلمة العليا فيهــا ،إىل اليــوم ،إىل جانب «حركــة أحرار
الشــام» وفصائــل من الجيش الحــر ،كـ»فيلق الشــام».
ومنــذ أن ازداد بطــش النظــام يف مطلــع عــام  ،2012أصبحــت أطمــة وجهــة
ملعظــم النازحــن ،حتــى مل يعــد فيهــا منــازل فارغــة ،فاضطــر القادمــون
للســكن يف خيــام عــى أط ـراف العم ـران ،إىل أن ت ـ ّم إنشــاء مخيــات يف
أطـراف البلــدة حتــى باتــت تحــوي أكــر مــن  140مخيـاً ،تضم نحــو 100
ألــف مــن النازحــن امله ّجريــن مــن منازلهــم.
يوجــد يف البلــدة مقـرات عـرات املنظــات الطبيــة واإلنســانية ،لبعدهــا
عــن نـران قــوات النظــام وطائراتــه ،وافتتحــت مقابلهــا الحكومــة الرتكيــة
ممــرا ً إنســانياً ،يتــ ّم مــن خاللــه إدخــال املــرىض والجرحــى إىل األرايض
الرتكيــة ،وتدخــل منــه املســاعدات إىل ســوريا.
مل تشــهد البلــدة قصفـاً جويـاً مــن قبــل طائـرات النظــام ،لك ّنهــا تع ّرضــت
لعــدة غــارات مــن طائ ـرات أمريكيــة ،اســتهدفت فيهــا مقاتلــن وقياديــن
مــن جبهــة «النــرة» ،إضافــة إىل قصفهــا بقذائــف الهــاون مــن قبــل
وحــدات حاميــة الشــعب الكرديــة.

ثقـــافة
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صادق العظم الذي ّ
فكر مبكراً بالتغيري
طالبــة يف قســم الفلســفة ،وتلميــذة الدكتــور صــادق جــال العظم ،ألســتعيد
فاتن محودي
بعــض الصــور مــن املنــاخ الجامعــي الــذي كان يتحــرك بــه العظــم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديــث عــن املفكــر صــادق جــال العظــم ،معنــاه أن تفتــح بــاب القلــب كنــا يف الثامنينــات مجموعــة مــن الطــاب والطالبــات ،ننتمــي إىل بيئــات
والعقــل معـاً ،ومعنــاه أكــر الرجــوع إىل العمـران الفكــري الذي أنجــزه خالل اجتامعيــة مختلفــة ،إىل جانــب انتامئنا لطوائــف متعددة ،وجنســيات عربية
مختلفــة ،كان العظــم يحمــل رســالة يريــد مــن خاللهــا أن يؤســس أرضيــة
أكــر مــن نصــف قــرن ،مــع النظــر إىل حضــوره الفاعــل يف القضايــا العربيــة.
والحديــث عــن العظــم يســتلزم الرجــوع لدمشــق املدينــة التي ينتمــي إليها حقيقيــة ملفهــوم الحريــة والكرامــة ،كيــف نســأل ،وننتقــد ،بــل كيــف نقــرأ
حضاريــا ،كأحــد مراكــز الثقافــة العربيــة والتــي طاملا حلــم بأن تكــون فاضلة .ومــاذا نقــرأ.
إن االقـراب مــن نتــاج العظــم الثقــايف يشــكل مســاحة نــادرة من مســاحات كانــت الجامعــة بــن ســنة وأخــرى تتغــر بشــكل مريــب ،كانــت تتعســكر
الحريــة ،التأ ّمــل وإعــادة االكتشــاف ،املواجهــة والصفــع أحيان ـاً ،إذ يعتــر وتتحــول مــن اللــون املــدين إىل اللــون العســكري ،يف الوقــت الــذي كان فيــه
الشــارع الســوري يعيــش
العظــم أحد أهــم املفكرين
صــدى أحــداث حــاة
املشــتغلني يف الثقافــة
بصمــت وخــوف وريبــة
العربيــة املعــارصة.
أيضــا.
فــا الــذي جعلــه ينحــاز
وكنــا حينهــا طلبــة
للنقــد يف تحليــل القضايــا
ينطبــق علينــا متامــا
السياســية والثقافيــة،
البعــد السوســيولوجي
وهــل فتــح نافــذة
للفكــر الدينــي كــا
اســترشاف أطلــت عــى
وصفــه العظــم ،يف كتابــه
إرهاصــات الثــورة التــي
«نقــد الفكــر الدينــي»
نعيشــها ؟
مــن حيــث ردود الفعــل
ينتســب صــادق جــال
عــى فكــرة« :البعــض
العظــم املولــود عــام
منهــم أي الطــاب يلجــأ
 1934إىل تلــك النــدرة
اىل موقــف دينــي مغلق،
مــن املفكريــن ،واملثقفــن
متشــدد يف تعصبــه،
الكبــار يف الوطــن العــريب ،صادق العظم بني طالبه بجامعة دمشق يف مثانينات القرن املايض (خاص الغربال)
ومغــال يف التمســك
الذيــن أهتمــوا بقضايــا
املجتمــع ونضالــه ،فهــو مفكــر نقــدي مشــاكس ،ومثقــف إنســاين أيضــا .بدقائــق الفرائــض الدينيــة ،وهــم أقليــة تُعــر بــكل مناســبة عــن عدائهــا
مــن فلســفة التنويــر جاء صــادق ،رأى يف اإلنســان مبتــدأَ كل األســئلة ،ليميض الشــديد ألي افــكار تقدميــة أو علميــة ،وهنــاك أقليــة أخــرى تســر باتجــاه
بعدهــا إىل النقــد يف مواجه ـ ٍة حقيقيــة لحضــارة تقــوم عــى العقــل ونفــي معاكــس ،أمــا األكرثيــة فهــي تتخبــط بــن الفئتــن» ،فــا أشــار إليــه العظــم
إىل طالبــه هــو ضمنــا إشــارة إىل منــط تفكــر مجتمــع
العقل.
وهــو مــا يدفــع للســؤال :مــا هــي وظيفــة املثقــف يف مجتمعــات تجتهــد كان الطــاب يتهافتــون إىل محــارضات العظــم ليــس مــن قســم الفلســفة
فحســب بــل مــن أقســام أخــرى ،وكان يحــر بعــض األســاتذة بيننــا،
ســلطاتُها يف تدمــر العقــل وتبديــد الحقيقــة؟
ارتبــط وجــود النقــد عنــد العظــم بواقــع عــريب مــأزوم بــرز للعيــان أثنــاء ليســتمعوا إليــه فتتفتــح األســئلة الفلســفية ،ويبــدأ الطــاب البحــث عــن
وبعــد هزميــة حزيــران عــام  ،1967فهــو مفكــر ناقــد ومحــ ّرض ،متعــدد املراجــع والكتــب وكأنهــم يقطفــون مثــار املعرفــة.
ومتشــعب ،يتداخــل عنــده النقــد الســيايس باالجتامعــي بالفلســفي ،وبــن د ّرســنا العظــم تاريــخ الفلســفة ،والفلســفة الحديثــة ،وكان ميــر عــى عــر
نقــد بــدأه بفكــر املقاومــة الفلســطينية ،أراد حينهــا تحطيــم تابــو األشــياء ،النهضــة ،و فكــر العصــور الوســطى ،والالهــوت واأليديولوجيــة الدينيــة،
مــرورا بالنقــد والنقــد الــذايت بعــد الهزميــة ونقــد الفكــر الدينــي ،دفاعــا عــن ومشــاكل الوجــود ،وصــوالً إىل التفكــر الحديــث ،يف هــذه الرحلــة مــع
املاديــة والتاريــخ ،وتصديـاً لذهنيــة التحريــم وما بعــد ذهنية التحريــم ،وهنا التعليــم كان العظــم يشــر إىل أهميــة اإلبداع ،الفــن عموما والرســم ،النحت،
نلحــظ االنســجام الكبــر بــن فكــره الســيايس ومواقفــه وهــو مــا تجــى يف التصويــر ،املــرح ،واألدب ،منطلقــا مــن أن النهضــة فعــل جديــد يف قطيعــة
مــع املــايض ،لكــن ليــس بشــكل كيل ،فالجــال يــيء ،وبالتأكيــد فــإن هــذا
موقفــه مــن الثــورة الســورية ،التــي أيدهــا وانخــرط بهــا.
ســأعود هنــا إىل جامعــة دمشــق يف مثانينــات القــرن املــايض ،كنــت حينهــا نبهنــا إىل أهميــة أن نلتفــت إىل الفنــون ودورهــا الجــايل واملعــريف.
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سكان إدلب

يلجؤون إىل مصادر بديلة للطاقة
حممد األمسر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعيــش الســوريون منــذ أكــر مــن عامــن يف
ظــل انقطــاع كامــل ملــوارد الطاقــة الرئيســية،
وذلــك بســبب انعــكاس تداعيــات الحــرب التــي
تعيشــها البــاد عــى الواقــع الخدمــي والحيــاة
املدنيــة يف املناطــق املحــررة .إذ قــام النظــام
الســوري بفصــل محطــات توليــد الكهربــاء
الرئيســية عــن إدلــب وريفهــا مــا أدى لغيــاب
الكهربــاء.
وارتفــع ســعر املحروقــات بشــكل كبــر بســبب
الحظــر الــذي يفرضــه املجتمــع الــدويل
ممثــا مبجلــس األمــن عــى توريــد املشــتقات
النفطيــة إىل ســورية وبســبب ســيطرة تنظيــم
«داعش»والقــوات الكرديــة عــى منابــع وطــرق
توريــد النفــط مــن رشق ســوريا باتجــاه إدلــب،
األمــر الــذي دفــع الســوريني للبحــث عــن حلــول
بديلــة للحصــول عــى الطاقــة.
تعــددت أســاليب الحصــول عــى الطاقــة
الكهربائيــة ،فاســتعان البعــض «باملولــدات

الكهربائيــة» التــي تعمــل عــى املحروقــات،
فيــا لجــأ البعــض اآلخــر إىل الطاقــة الشمســية،
وفضــل آخــرون تحويــل طاقــة الريــاح ملصــدر
رئيــي للكهربــاء.
وكان االعتــاد عــى املولــدات الكهربائيــة التــي
تعمــل عــى املــازوت (الديــزل) أو مــا يعــرف
بـــ «مولــدات األمبــرات» يعــد األكــر انتشــارا
يف إدلــب وريفهــا بســبب ســهولة اســتعامله
مــن جهــة وانخفــاض تكلفتــه مــن جهــة أخــرى
مقارنــة مبصــادر الطاقــة البديلــة.
يقــول عــار ،وهــو أحــد العاملــن يف مشــاريع
توليــد الكهربــاء لـــ «الغربــال» إنــه «بدأنــا
للعمــل بهــذا القطــاع بعــد غيــاب الكهربــاء
بشــكل كامــل عــن املناطــق التــي تقــع خــارج
ســيطرة النظــام وبســبب حاجــة النــاس امللحــة
للكهربــاء فكانــت املولــدات الكهربائيــة هــي
الحــل األمثــل ،بســبب توافــر مــادة املــازوت
وســهولة تأمينهــا ســابقاً» ،ويتابــع قائ ـاً« :لكــن
تعقــد الوضــع العســكري انعكــس بشــكل
ســلبي عــى هــذه املهنــة فقــد ارتفــع ســعر ليــر
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املــازوت مــن ســتني لــرة للــر الواحــد يف بدايــة
انتشــار هــذه املشــاريع إىل ثالمثئــة لــرة يف هــذه
األيــام ،أي مبعــدل خمســة أضعــاف تقريبـاً ،كــا
أن ارتفــاع ســعر رصف الــدوالر أدى الرتفــاع
أجــور الصيانــة ،وكل ذلــك انعكــس عــى جــودة
الخدمــة ،وأدى إىل انخفــاض ســاعات التشــغيل
مــن خمــس أو ســت ســاعات يومي ـاً لســاعتني
ونصــف وبســعر ألفــي لــرة ســورية لألمبــر
الواحــد أســبوعياً وهــو ســعر مرتفــع نســبياً
مقارنــة بدخــل املواطــن».
دفــع ذلــك بعــض الســكان للتوجــه بشــكل أكــر
نحــو ألــواح الطاقــة الشمســية ذات التكلفــة
العاليــة نســبياً،
وألــواح الطاقــة الشمســية هــي ألــواح مســتوردة
مــن الصــن غالبـاً تقــوم بتحويــل طاقــة الشــمس
إىل طاقــة كهربائيــة يتــم تخزينهــا يف مدخ ـرات
مــن مختلــف القياســات ثــم يســتعمل جهــاز
«رافــع جهــد» لتحويــل الكهربــاء مــن توتــر 12
فولــت أو  24إىل  220فولــت.
يقــول محمــد وهــو تاجــر مختــص يف مجــال

كانون الثاني 2017
الطاقــة الشمســية أنهــم «بــدأوا العمــل يف
مجــال ألــواح الطاقــة الشمســية منــذ عامــن
تقريبــاً بســبب حاجــة الســوق امللحــة لهــا،
لكــن الطلــب عــى ألــواح الطاقــة الشمســية
زاد بالفــرة األخــرة بشــكل كبــر بســبب
غــاء أســعار املحروقــات وانخفــاض ســاعات
التشــغيل ،بحيــث مل تعــد ســاعات التشــغيل
كافيــة لعــدد كبــرة مــن املنــازل».
ويعتقــد محمــد أن «ألــواح الطاقــة الشمســية
تعتــر حــاً بديــاً ومثاليــاً كمصــدر الطاقــة،
وأن ســعرها قــد يناســب الجميــع بحيــث أنــك
تتحكــم بالتكلفــة بحســب حاجتــك وقدرتــك
املاديــة ،وتــراوح تكلفــة مجموعــة الطاقــة
الشمســية بــن  300دوالر إىل  1500دوالر
حســب عــدد األلــواح وأنــواع البطاريــات ،يف
حــن يعتــر عــدد األلــواح وقــدرة البطاريــات
هــو العامــل املؤثــر يف زيــادة شــدة التيــار
الكهربــايئ».
وهــذا مــا نــ ّوه إليــه أبــو عمــر وهــو مهنــي
مختــص يف صيانــة وتنفيــذ مشــاريع الطاقــة
الشمســية ،ويشــر أبــو عمــر إىل أن «غيــاب
مصــادر الطاقــة الرئيســية أُجــر الســكان عــى
التوجــه نحــو ألــواح الطاقــة الشمســية بالرغــم
مــن محدوديــة طاقتهــا» .الفتـاً إىل أن «األلــواح
قــد ال تؤمــن لــك حاجتــك الكاملــة مــن
الكهربــاء بســبب ضعــف اســتطاعة األلــواح
إال يف حــال إنشــاء مشــاريع ضخمــة وهــي
ذات كلفــة عاليــة ال يحتملهــا صاحــب الدخــل
العــادي».
وقــال أبــو عمــر أن «ألــواح الطاقــة تصــل ذروة
إنتاجهــا يف فــرة الصيــف ،حيــث تســتمر الذروة
حــوايل تســع ســاعات بشــكل مســتمر ،واملتوفــر
الفائــض ضمــن املدخ ـرات ميكــن اســتعامله يف
الليــل ،لكــن األمــر يختلــف يف الشــتاء بشــكل
كامــل ،وقــد ال نتمكــن مــن االســتفادة إال مــن
ثــاث ســاعات خــال النهــار».
ويــرى أبــو عمــر أن «أللــواح الطاقــة الشمســية
مســاوئ عديــدة ،فتلــك األلــواح تحتاج ملســاحة
جيــدة وقــد ال تتوافــر هــذه املســاحة عــى
األســطح يف كثــر مــن املنــازل ،إضافــة لكلفــة
صيانتهــا الباهظــة بحيــث يتعــرض رافــع الجهــد
املســؤول عــن تحويــل الكهربــاء مــن تيــار
مســتمر إىل تيــار متنــاوب إىل أعطــال متكــررة،
وبســبب عــدم توافــر كل القطــع اإللكرتونيــة
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املطلوبــة قــد يضطــر الفنــي الســتبدال الجهــاز
بشــكل كامــل ،ناهيــك عــن حــاالت الكــر
التــي قــد تتعــرض لهــا ألــواح الطاقــة بســبب
حالــة القصــف التــي تعيشــها مناطــق إدلــب».
وكحــل نهــايئ ،أو كحــل رديــف إىل جانــب
الطاقــة الشمســية عمــد البعــض لالســتفادة
مــن طاقــة الريــاح كبديــل عــن الطاقــة
الشمســية ،لكــن هــذه العمليــة ال تنجــح إال
يف املناطــق ذات التيــارات الهوائيــة املســتمرة،
وهــذا مــا أخربنــا بــه إســاعيل وهــو تاجــر
ومختــص يف تركيــب عنفــات الهــواء التــي تولــد
الطاقــة عــر الهــواء.
ذكــر إســاعيل أن هــذا الجهــاز يتألــف مــن
مروحــة بداخلهــا دينمــو مغناطيــي ،حيــث
تــدور املروحــة بفعــل قــوة الريــاح ويقــوم
الدينمــو بتحويــل هــذه القــوة الدورانيــة إىل
طاقــة كهربائيــة ذات تيــار متنــاوب ،بعدهــا
يتــم وصــل أســاك املروحــة مبنظــم للكهربــاء
أو مــا يعــرف ب «الكنرتولــر» ومهمــة هــذا
الجهــاز تحويــل التيــار املتنــاوب إىل تيــار
مســتمر باســتطاعات متنوعــة “12فولــت أو 24
فولــت أو  48فولــت” بهــدف شــحن املدخـرات
املطلوبــة ،وبعدهــا تتــم االســتفادة مــن طاقــة
املدخ ـرات عــن طريــق «رافــع الجهــد» الــذي
يقــوم بتحويــل طاقــة املدخــرة إىل كهربــاء ذات
تيــار متنــاوب.
وذكــر إســاعيل أن اللجــوء لهــذا النــوع مــن

الطاقــة بــدأ منــذ قرابــة عــام ومل يشــهد
انتشــارا ً كبــرا ً لســببني رئيســيني؛ األول أن
التكلفــة مرتفعــة مقارنــة بأســعار ألــواح
الطاقــة الشمســية وللحصــول عــى طاقــة
مبقــدار ثالثــة أمبــرات قــد تصــل التكلفــة إىل
ألــف ومئتــي دوالر ،يف حــن تصــل التكلفــة يف
حــال اســتعامل ألــواح طاقــة شمســية بنفــس
املــردود إىل ســبعمئة دوالر.
والســبب الثــاين أن أغلــب املناطــق املحــررة ال
تعتــر مناطــق ذات تيــار هــوايئ مســتمر ،وهذه
األجهــزة ال تعمــل بالشــكل املطلــوب إذا كانــت
رسعــة الريــاح أقــل مــن  10كــم بالســاعة.
وذكــر إســاعيل أن البعــض درس إمكانيــة
تحويــل الطاقــة الكهراطيســية إىل طاقــة
دورانيــة تنتــج الكهربــاء بعــد ربطهــا بـــ
«دينمــو» مخصــص لهــذا العمــل وقــد تكــون
هــذه املشــاريع أكــر فائــدة لكنهــا مل تدخــل
طــور العمــل حتــى اآلن.
إن مراجعــة لهــذه األمنــاط املختلفــة مــن
إنتــاج الطاقــة تظهــر أن املولــدات الكهربائيــة
ذات مــردود أفضــل يف حــال توافــر مــادة
«الديــزل» ،ولعــل الحــل األمثــل واملناســب
لجميــع النــاس هــو تأمــن مولــدات ضخمــة
جــدا ً بقــدرة اســتطاعية تتجــاوز خمســة آالف
أمبــر ،حيــث تنخفــض التكلفــة كلــا زاد
اإلنتــاج وبالتــايل تــزداد ســاعات التشــغيل
وتقــل الكلفــة عــى املســتهلك.

 18عني الغربال

سوء أوضاع َّ
مهجري ريف دمشق
يزيد خماوفهم من املستقبل

مــن بلــدات عــدة ،أبرزهــا داريــا ومعضميــة
عمار إبراهيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ الشــام وخــان الشــيخ ،مازلنــا نعيــش حيــاة ال
ه ّجــر النظــام قــوات النظــام الســوري آالف تختلــف عــن حيــاة الحصــار والجــوع التــي
العائــات مــن محيــط العاصمــة دمشــق ،عشــناها ،فالحــال يسء والخيــام ال تكفــي،
باتجــاه الشــال الســوري ،وخاصــة محافظــة والظــروف املعيشــية ســيئة بشــكل عــام».
إدلــب التــي باتــت تغـ ّ
ـص بالنازحــن وامله ّجريــن املهجــرون انتقلــوا مــن حــال صعــب إىل
مــن مختلــف املحافظــات الســورية.
أصعــب
مه ّجــرو ريــف دمشــق مل يعتادوا ظــروف الثورة قبــل أســابيع ،قتــل الطــران الــرويس عائلــة
التــي تعيشــها إدلــب ،لقــد كانــوا محارصيــن كاملــة كانــت قــد نزحــت مــن مدينــة داريــا،
طيلــة ســنواتها األخــرة ،بــل حتــى إنهــم مل إىل رسمــن بريــف ادلــب ،لقــد تكــ ّررت هــذه
يعتــادوا عــى ظــروف املحافظــة املعيشــية الحــوادث املشــابهة ،بينــا تــزداد املخــاوف لــدى
وطبيعــة القصــف الســوري والــرويس الــذي النازحــن الذيــن مل ميوتــوا جوعـاً ومرضـاً أن يكون
مصريهــم القتــل بطائــرات النظــام وروســيا.
تتعــ ّرض لــه.
«أبــو فــارس» وعائلتــه املك ّونــة مــن ســبعة يقــول رئيــس العالقــات العامــة واإلعــام مبجلس
أشــخاص ،كانــوا مــن بــن حــوايل أربعــة آالف محافظــة إدلــب ،محمــد ســليم الخــر ،يف
ٍ
حديــث لـ»الغربــال» إ ّن «بعــض العائــات
شــخص مــن املدنيــن واملقاتلــن ،أجربهــم
النظــام عــى الخــروج مــن مدينــة داريــا ق ـ ّررت الخــاص نهائي ـاً مــن القصــف ومتكّنــت
الواقعــة غــريب العاصمــة دمشــق إىل مدينــة مــن اجتيــاز الحــدود الرتكيــة لتتابــع حياتهــا
ادلــب ،يقــول لـ»الغربــال» أنــه «بعــد أشــهر هنــاك» ،كــا أضــاف أن «ســكان داريــا اســتقر
مــرت عــى تهجرينــا أمــام أعــن األمــم املتحــدة معظمهــم يف مخ ّيــم أسســته منظــات إنســانية

يعيش كثري من املهجرين يف مخيامت تفتقر ألساسيات الحياة (خاص الغربال)

قــرب الحــدود الرتكيــة ،وبعضهــم تبعــر يف
بلــدات محافظــة إدلــب» ،الفتـاً إىل أن «مجلــس
املحافظــة يعمــل جاهــدا ً ،عــى توفــر الدعــم
واملســاعدات للنازحــن بالتنســيق مــع املجالــس
املحليــة واملنظــات العاملــة باملنطقــة».
مــن جانبــه ،يقــول عصــام ( 25عامــاً)
وهــو مه ّجــر مــن مدينــة معضميــة الشــام،
لـ»الغربــال»« :نعلــم ج ّيــدا ً أننــا مل نلجــأ إىل
لنــدن أو باريــس ،وأن إخواننــا يف ادلــب
يتع ّرضــون ملــا تع ّرضنــا لــه مــن قصــف بريــف
دمشــق ،لقــد اعتدنــا عــى أصــوات الطــران
والقصــف والرباميــل املتف ّجــرة» ،مضيفــاً أن
«جــل خوفــه عــى النســاء واألطفــال الذيــن
َّ
ظ ّنــوا أنّهــم خرجــوا مــن حيــاة ألخــرى وأ ّن
الظــروف ســتكون أفضــل».
باملهجرين
إدلب تغص
ّ
وصــل عــدد الذيــن تــم تهجريهــم مــن داريــا
واملعضميــة إىل حــوايل  5آالف ،يُضــاف إليهــم
مــا يقــارب  2500شــخص مــن خــان الشــيح
وزاكيــة ،بريــف دمشــق.
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يتابــع رئيــس العالقــات العامــة واإلعــام
مبجلــس محافظــة إدلــب إن «املحافظــة تنتظــر
وصــول دفعــات مــن ســكّان الزبــداين ووادي
بــردى واســتقبلت أيضــاً عــرات اآلالف مــن
مه ّجــري أحيــاء حلــب الرشقيــة ،وتعمــل فرقنــا
ليــل نهــار عــى تأمــن احتياجــات امله ّجريــن،
لك ّننــا ال نســتطيع تغطيــة جــزء بســيط مــا
يحتاجــه هــؤالء امله ّجــرون».
كــا أوضــح أن «مجلــس املحافظــة كان قــد
أصــدر بيانــاً ،أشــار فيــه إىل أن املحافظــة
باتــت عاجــزة عــن اســتقبال امله ّجريــن مــن
املحافظــات األخــرى».
وعــى هــذه النقطــة يعلّــق الخــر بالقــول:
«الهــدف مــن هــذا البيــان كان لفــت أنظــار
املجتمــع الــدويل إىل عمليــات التهجــر الجامعيــة
التــي يقــوم بهــا نظــام األســد ضــد املدنيــن،
يعاين املهجرون من صعوبة بالحصول عىل املساعدات (خاص الغربال)
للتذكــر بــأن ذلــك هــو انتهــاك واســع ميــارس
ضــد املدنيــن وللتذكــر أيضــا بــرورة تقديــم كرامتهــا ،وتقيهــا بــرد الشــتاء وحــر الصيــف» .ويشــر إىل أن «مجلــس محافظــة إدلــب
الدعــم الــدويل للعائــات النازحــة إىل إدلــب» .ويف الســياق ،يقــول عثــان محمــد ،وهــو وحــده ،يقــدم للمه ّجريــن  50باملائــة مــن
مواطــن مــن إدلــب ،متطــ ّوع يف إحــدى الدعــم الــذي يحصــل عليــه ،بينــا تســاهم
توزيــع العائــات علــى مناطــق متفرقــة
املنظــات اإلنســانية لـ»الغربــال»« :فعلنــا كل املنظــات املوجــودة يف الشــال الســوري،
بإدلــب
تقاســمت املجالــس املحليــة يف كل قطاعــات كل مــا بوســعنا ملســاعدة امله ّجريــن ،ونعمــل بتقديــم  25باملائــة مــن مجمــل الدعــم املقــدم
ريــف إدلــب اســتقبال مــا تقــدر عليــه عــى بنــاء بيــوت طينيــة عــى شــكل مخيّـ ٍ
ـات للمه ّجريــن».
مــن العائــات امله ّجــرة ،يف حــن اســتُنفرت إليــواء أكــر قــدر مــن العائــات».
املهجرين
اإلحباط يســيطر على ّ
املنظــات العاملــة يف الداخــل الســوري أمــا عبــد الســتار ،وهــو رجــل ســتيني مه ّجــر ال تقــف بعــض العائــات عنــد ســوء الوضــع
إمكاناتهــا املحــدودة إلغاثــة كل مــا ميكــن مــن داريــا ،يقــول لـــ «الغربــال» إن «وضــع املعيــي وقلــة املســاعدات ،والحــزن عــى تــرك
إغاثتــه وتأمــن الحيــاة املالمئــة للمدنيــن املخ ّيــم الــذي نعيــش فيــه ســيئ جــدا ً ،فالــرد املنــزل والديــار ،بــل تبــدي قلقهــا مــن غيــاب
امله ّجريــن.
قــارس وال يوجــد تدفئــة ،إضافــ ًة إىل أ ّن ،الرؤيــة املســتقبلية والضيــاع.
يقــول أحمــد اليوســف ،وهــو ناشــط معنــي الســال الغذائيــة التــي تُ نــح للعائلــة شــهرياً ال عثــان ،شــاب ُمه ّجــر مــن منطقــة خــان
بشــؤون مه ّجــري ريــف دمشــق ،لـ»الغربــال» :تكفيهــا ملـ ّدة اســبوع» معـ ّـرا ً عــن اســتيائه مــن الشــيخ ،يقــول لـــ «الغربــال»« :صحيــح أننــا
خصصنــا غرفــة طــوارئ الســتقبال التجاهــل الــدويل لــكل مــا يحــدث يف ســوريا بدأنــا هنــا حيــا ًة جديــدة ،لكــن ليــس لــدي
«لقــد ّ
النازحــن مــن ريــف دمشــق وتضــم الغرفــة مــن تهجــر وقصــف وقتــل وتدمــر.
أي يشء ألفعلــه ،كنــت طالبــاً يف الســنة
الثالثــة بكليــة الهندســة امليكانيكيــة بجامعــة
معظــم املنظــات العاملــة الداخــل الســوري ،بني الدعم الدويل والدعم املنظمايت
وتــ ّم تقســيم املهــام عــى عــ ّدة وحــدات ،يُعتــر الدعــم اإلغــايث الــذي تق ّدمــه العائــات دمشــق ،وتركــت الدراســة بعــد األحــداث التــي
ولــكل وحــدة اختصــاص مختلــف ،فهنــاك املنظــات العاملــة يف الداخــل الســوري لــأرس شــهدتها املنطقــة واملضايقــات املتكــ ّررة عــى
وحــدة خاصــة لتأمــن الخيــم ،وثانيــة لتأمــن امله ّجــرة محــدود ،فالعائــات امله ّجــرة تعتمــد الحواجــز».
األغذيــة ،وثالثــة للخدمــات الصحيــة وأخــرى عــى املنظــات املحليــة فقــط ،فيــا تغيــب الحالــة ذاتهــا يعيشــها باســل ،الــذي يحســد
للفــرش واأللبســة وغريهــا».
الجهــات الرســمية والدوليــة.
مــن متكّنــوا مــن الســفر إىل تركيــا أو الــدول
ويضيــف« ،نتواصــل مــع كافــة املجالــس وهــو أمــر يكشــف عنــه «الخــر» بقولــه إن األوروبيــة ،فحســب تعبــره «هنــاك الكثــر مــن
املحليــة بإدلــب ،ولدينــا قوائــم بكافــة «الدعــم املقـ ّدم للمه ّجريــن مــن ريــف دمشــق الفــرص يف مجـ ٍ
ـاالت ع ـ ّدة ،والتــي مــن املمكــن
امله ّجريــن ومواقــع ســكناهم ،لتســهيل عمليــة تحديــدا ً يعتمــد عــى املنظــات املوجــودة يف للشــباب الســوريني اســتغاللها إلكــال حياتهــم
توزيــع املســاعدات» ،منوهــاً إىل أن «الوضــع الداخــل ،بينــا عمليــة تهجــر جامعــي كهــذه أو دراســتهم أو عملهــم» ،معتــرا ً أن «حياتــه
يحتــاج مليزانيــات كبــرة مــن أجــل إعــادة بحاجــة إىل دعــمٍ دويل حـرا ً ،يك تغطــي جــزءا ً توقّفــت مبدئيــاً حتــى يحــدث تغيــرا ً يف
تأهيــل العائــات وتأمينهــا مبســاكن تحفــظ مــن االحتياجــات الكبــرة».
الوضــع الســوري أو يتمكّــن مــن الســفر».
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النظام يعتدي على نساء

حاولن معرفة مصري أقاربهم املعتقلني
وبعــد شــهرين مــن البحــث بــن محاكــم رشع ّيــة
أمري األمحد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ وســجون ،مل أســتطع الحصــول عــى معلومــة
يكتــف النظــام الســوري بتغييــب املعارِضــن واحــدة ،فعــدت إىل أوالدي يف تركيــا دون أي نتيجة
ِ
مل
لسياســاته ،بــل حاولــت إلحــاق األذى بذويهــم بخصــوص والدهــم».
بكافــة الســبل ،ولكــون الرجــال غــر قادريــن عــى الضــرب وســيلة لــردع النســوة عــن متابعــة
متابعــة أمــور املعتقلــن خوفــا مــن اعتقالهــم ،األبنــاء واألزواج
تصــدت النســاء لتلــك املهمــة ،فتف ّنــن عنــارص يتبــع عنــارص النظــام املوكّلــون بحراســة األفــرع
النظــام يف الســجون واملراكــز األمنية بإلحــاق األذى األمنيــة واملعتقــات سياســة صارمــة ،ويحاولــون
بهـ ّن ورضبهـ ّن ،حتــى يجعلــون منهـ ّن عــر ًة لــكل إبعــاد املراجعــن بكافــة الوســائل وقــد يطلقــون
مــن اعــرض عــى سياســة النظــام ،واالنتهــاكات النــار عليهــم ،ويرضبونهــم يف كثــر من املـرات ،وال
يفرقــون بــن رجــل وســيدة.
اليوميــة التــي يقــوم بهــا.
تقــول « ســلوى» التــي تحفّظــت عــى لقبهــا،
البحــث عــن املفقــود جرميــة يعاقــب عليهــا
لـــ «الغربــال»« :اعتقــل عنــارص النظــام أحــد أبنــايئ
النظــام
«أم عمــر الحلبيــة» ســيدة يبلــغ عمرهــا ( 57عاماً) مــن جامعــة حلــب ،بعــد خروجــه يف إحــدى
تــروي لـــ « الغربــال» معاناتهــا خــال البحــث املظاهـرات ،حاولــت البحــث عنــه يف العديــد مــن
ـدي أربعــة أوالد األفــرع األمنيــة ،لكــن دون جــدوى».
عــن زوجهــا املعتقــل ،فتقــول «لـ ّ
فقــدت زوجــي بعــد ســيطرة قــوات املعارضة عىل تــروي «ســلوى» قصــة زيارتهــا لفــرع أمــن الدولــة
مدينــة الســفرية يف أيلــول عــام  ،2013لقد اعتقلته بحلــب ،فتقــول «مل أســتطع الدخــول إىل الفــرع،
قــوات النظــام لــدى محاولتــه العبــور بالقــرب من وبعــد محــاوالت حثيثــة ،متكّنــت مــن الدخــول،
ولكــن بعــد أن تعرضــت للــرب ثــاث مـرات مــن
معامــل الدفــاع يف ريــف املدينــة».
تضيــف «أم عمــر» أنهــا «أمضــت ثالثــة أشــهر ،قبــل عنــارص الحراســة ،يف كل مــرة يتم فيها إســعايف
تتنقــل بــن مناطــق املعارضــة ،حتــى عــرت إىل إىل املشــفى ،صحيــح أننــي دخلــت ،ولك ـ ّن يــدي
األرايض الرتكيــة مــع باقــي أفـراد العائلــة» ،تتابــع :اليــرى مكســورة قالت ،بســبب الرضب الشــديد».
«لقــد حطــت بنــا الرحــال يف مدينــة أنطاكيــا ومــن جانبهــا ،تقــول «أم إبراهيــم» لـ»الغربــال»:
الرتكيــة ،ثـ ّم أوكلــت إىل أحــد أبنايئ تأمــن مرصوف «يف عــام  ،2013تـ ّم اعتقــال أخــي بســبب تقريــر
العائلــة ،وعــدت إىل ســورية للبحــث عــن زوجــي كاذب ،اتُهــم فيــه بنقــل معلومــات عــن أماكــن
املعتقــل ،أول فــرع زارتــه هــو األمــن العســكري يف متركــز قــوات النظــام داخــل مدينــة إدلــب ،ملقاتيل
حلــب ،بقيــت أيامـاً أنــام وأســتيقظ عىل األبــواب ،املعارضــة ،راجعــت كل األفــرع األمنيــة يف إدلــب
كل يــوم أطلــب مســاعدة العنــارص ،مــن الحــرس للبحــث عنــه ،وكنــت أُقــذف بالزجاجــات الفارغــة
والحجــارة مــن قبــل ح ـراس األفــرع يف كل مــرة،
وصــوالً إىل كبــار الضبــاط يف الفــرع».
ُ
تضيــف «أم عمــر»« :وصلــت اىل أحــد الضبــاط وقــد كنــت أصــاب بجـراح يف رأيس وقدمــي ،حتــى
املختصــن بالتحقيــق بعــد أربعــة أيــام مــن أعــود إىل منــزيل وأنــا مغطــاة بالدمــاء».
االســتجداء والرتجــي ،طلبــت منــه فقــط معرفــة إهانــة الســيدات وشــتمهن وســيلة أخــرى
مصــر زوجــي ،هــل هــو حــي أم ميــت ،أعطيتــه لطردهــن مــن أمــام أبــواب املعتقــات
نســخة عــن هويتــه الشــخصية مــع صــور مريــم العبــد اللــه مــن جبــل الزاويــة يف ريــف
شــخصية ،فــكان رد الضابــط :زوجك ليــس موجود إدلــب ،تبلــغ مــن العمــر ( 45عامــاً) ،تقــول
عنــد الدولــة الســورية رمبــا هــو عنــد التكفريين أو لـــ «الغربــال»« :كان زوجــي يعمــل رشطي ـاً لــدى
اإلرهابيــن ،فــرددت عليــه نعــم صدقت ،ومــن ث ّم النظــام يف دمشــق ،وبعــد محاولتــه االنشــقاق ،ت ّم
اكتشــاف أمــره ،واعتُقــل وتــ ّم تغييبــه ،حاولــت
عــدت إىل مدينــة الســفرية».
لقــد ســألت يف كل ســجون املعارضــة يف املدينــة ،البحــث عنــه يف أفــرع دمشــق األمنيــة ،ويف كل

مـ ّرة كنــت أزور تلــك األفــرع ،كنــت أتلقــى أقــوى
الشــتائم مــن العنــارص والضبــاط ومنهــم مــن
يتهمنــي يف عــريض ،كــا كانــوا يســبونني حتــى
أغــادر».
وتضيــف مريــم «كانــوا يتهمــون زوجــي بالخيانــة،
ويصفوننــي بزوجــة الخائــن ،التــي يجــب عــى
كل الســورين إهانتهــا ورضبهــا ،حتــى املــوت ،يك
أكــون عــرة لــكل مــن يحــاول االنشــقاق ،عــى
حــد قولهــم».
كــا تــروي أم يوســف التــي ت ـ ّم توقيــف ابنهــا
الــذي يــدرس كليــة التمريــض ،عىل خلفيــة عالجه
ألحــد جرحــى املظاه ـرات ،لـ»الغربــال» تفاصيــل
اإلهانــة التــي تعرضــت لهــا ،عندمــا زارتــه يف فــرع
األمــن العســكري مبدينــة حــاة ،فتقــول «كان
العنــارص يســمعونني كلــات بذيئــة ويركلوننــي
بأرجلهــم ،ويقومــون بتفتيــش حقيبتــي وبعــرة
أغـرايض وإلقائهــا بعيــدا ً ،يك أقــوم بجمعهــا ،وكانوا
يكــررون العمليــة عــدة م ـرات ،إمعان ـاً منهــم يف
تعذيبــي وإلرغامــي عــى عــدم متابعــة ابنــي».
ال إحصائيــات عــن االنتهــاكات يف مناطــق
ســيطرة النظــام
عــا يحــدث مــن
تبقــى هــذه الحــاالت أمثلــة ّ
انتهــاكات يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام،
لكــ ّن ال إحصائيــات معلومــة بخصــوص هــذه
الحــاالت ،ومــا رشــح منهــا يــدل عــى املعانــاة
الكبــرة للســيدات عــى أبــواب املعتقــات.
لكــن هنــاك العديد مــن الناشــطات الســوريات يف
البلــدان املجــاورة ،يعملــن بشــكل مســتمر عــى
تحديــد انتهــاكات النظــام بحــق املــرأة وتوثيقهــا
إال أ ّن تزايــد وتــرة هــذه االنتهــاكات ،خصوصـاً يف
املناطــق التــي يســيطر النظــام عليهــا وبعــد هــذه
املناطــق عــن مناطــق وجــود الناشــطات ورغبــة
بعــض النســاء بعــدم الحديــث تعيــق جميعــا
الحصــول عــى أدلــة تدينــه.
ويف هــذا الخصــوص أنشــأت مجموعــة ناشــطات
العديــد مــن املكاتــب التــي تركــز عــى
االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا املــرأة ضمــن
منظــات حقوقيــة عديــدة ،كــا تــم تأســيس
املنظــات التــي تركــز عــى دعــم املــرأة ،خاصــة
يف الداخــل الســوري.

عدسة الغربال

يعمل يف ورشة لصيانة
السيارات ليعيل أسرته
رغم صغر سنه
إعداد وتصوير  :حممد جبس
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مل يكــن عبــد الرحمــن معـرايت قــد بلــغ العــارشة
مــن عمــره عندمــا تــويف والــده يف إحــدى
ٍ
مــرض
مستشــفيات ريــف إدلــب ،بســبب
أصابــه ،وذلــك بعــد انطــاق الثــورة الســورية
بأشــهر قليلــة ،فمنــذ ذلــك اليــوم وحتــى وقــت
قريــب ،كان عبــد الرحمــن يعتمــد يف معيشــته
هــو وإخوتــه وأمــه عــى مســاعدة أقاربــه
والجمعيــات اإلنســانية.
واآلن بعــد أن أصبــح عمــره أكــر مــن خمــس
عــرة ســنة ،بــدأ عبــد الرحمــن بالعمــل ،ليؤمــن
لعائلتــه احتياجاتهــا مــن قــوت ولبــاس ،وليســاعد
إخوتــه الصغــار عــى متابعــة دراســتهم.
يقــول عبــد الرحمــن لـ»الغربــال»« :بحثــت كثـرا ً
عــن عمــلٍ  ،ولك ّنــي مل أجــد ألن أصحــاب املشــاغل
يرفضــون األطفــال صغــار الســن ،حتــى عــرت
عــى ورشــة لصيانــة الســيارات وبــدأت العمــل
فيهــا».
يضيــف «عبــد الرحمــن»« :لســت ســعيدا ً
بعمــي ،ألننــي ال أســتطيع الذهــاب إىل املدرســة
كباقــي األطفــال ،ولك ّنــي ســعي ٌد ألنّنــا مل نعــد
بحاجــة للمســاعدات ،عــى الرغــم مــن قلّــة
األجــر الــذي أتقاضــاه».
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حمورية الفصائل

على حساب الثورة السورية

إبراهيم إمساعيل
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أعلنــت الثــورة الســورية أهدافهــا كاملــة
منــذ أســابيعها األوىل ،وســبق ذلــك إعــان
جــزيئ لبعــض تلــك األهــداف ،كاملطالبــة
بالحريــة يف نــداءات املتظاهريــن األوىل،
بينــا تأخــر الترصيــح بهــدف إســقاط
النظــام بعــض الــيء للتأكــد مــن جهوزيــة
الشــعب الســوري لتح ُّمــل املواجهــة ،وقــد
كانــت «الحريــة» يف مقابــل «بشــار» يف
شــعار (اللــه – ســورية  -حريــة وبــس،
يف قبالــة شــعار :اللــه – ســورية – بشــار
ـح رسعــان مــا تحـ َّول إىل ترصيـ ٍح
وبــس) تلميـ ٌ
يطالــب بإســقاط حكمــه ،والحقيقــة أن
أهــداف الثــورة كانــت تــدور يف َخلَــد تيــار
عريــض مــن الشــعب الســوري بالتزامــن مــع
انطــاق ثــورات الربيــع العــريب يف تونــس
ومــر وليبيــا.
وعــى هــذا ،فلــم تكــن الثــورة يف أي
لحظــة مــن لحظاتهــا بــدون تصــور عــن
النمــط الــذي تريــده لســورية ،فــكان مــن
أهدافهــا :إســقاط حكــم آل األســد ،وتفكيــك
منظومتــه األمنيــة ،وإطــاق الحريــات،
وعــودة امله َّجريــن ،وبنــاء دولــة مدنيــة
تحتكــم للصناديــق يف اختيــار نظــام حكمهــا
وقوانينهــا.
باإلضافــة إىل إعــادة بنــاء املؤسســات

العســكرية واألمنيــة واملدنيــة مبعايــر
وطنيــة ،بعيــدة عــن الــوالءات الطائفيــة،
تجــب مــا
والتوافــق عــى قاعــدة «الثــورة
ُّ
قبلهــا» والرتحيــب بــأي شــخصية تعلــن
االنشــقاق عــن نظــام األســد.
ومــن ثــ ّم التعــاون مــع جميــع أطيــاف
الشــعب الســوري ،واإلقــرار بتنــوع مشــاربه
وأفــكاره ،وتحييــد مــن ميكــن تحييــده
للتفــرغ للــراع مــع األســد.
كــا اختــارت الثــورة رايــة جامعــة لهــا،
متمثلــة بعلــم االســتقالل ،وبــدأت املحــاوالت
لتشــكيل بدائــل سياســية ميكــن أن تســد
أي فــراغ يف متثيــل ســورية يف املحافــل
تحصــل لهــا ذلــك مثــاً
الدوليــة ،وقــد َّ
بتمثيــل الشــعب الســوري يف قمــة الدوحــة،
واعتــاد ســفراء يف بعــض الــدول ،صحيــح أن
الظــروف الالحقــة مل تســمح بالنجــاح؛ لكــن
مــا يعنينــا أن الهــدف كان واضحــاً.
بهــذه األهــداف املدنيــة اســتطاعت الثــورة
أن تالمــس شــغاف قلــوب أكــر أبنــاء
الشــعب الســوري يف الداخــل والخــارج،
فتمكنــت مــن الصعــود والصمــود واخــراق
نظــام األســد يف مواضــع مل تكــن تخطــر
ببالــه أن تثــور ضــده أو ترفضــه.
ولكــن قُــ ِّد ر للثــورة الســورية أن تطــول،
ألســباب معلومــة للجميــع ،مــا أدى لــروز
بعــض التهديــدات التــي كان عــى الثــورة
مواجهتهــا ،لكــن التهديــد األكــر لهــا
والــذي أصابهــا يف الصميــم ،هــو انتقــال
أكــر الفصائــل مــن أهــداف وغايــات
الثــورة العامــة والجامعــة واملدينــة
املقبولــة مــن عــرات دول العــامل ،فضــاً
عــن أغلــب الشــعب الســوري ،إىل تكويــن
غايــات وأهــداف فصائليــة.
فنتــج عــن ذلــك ،تعــدد يف الــرؤى لصــورة
ســورية بعــد األســد ،وتضــارب بــن أهــداف
الفصائــل بينيــاً مــع بعضهــا ،ومــع بعــض
أهــداف الثــورة العليــا ،باإلضافــة إىل
االنتقــال مــن خطــاب الثــورة الجامــع ،إىل

الخطــاب الفصائــي الضيــق.
ورغبــة يف التاميــز اختــارت الفصائــل رايــات
لهــا ،متجــاوزة رايــة الثــورة األوىل ،ثــم
تعاملــت بعــض الفصائــل مــع الجغرافيــة
التــي ترابــط فيهــا كمناطــق نفــوذ تحــاول
فيهــا تطبيــق مرشوعهــا الفصائــي ،ونظــرا ً
لقصــور هــذه املشــاريع فقــد نتــج عنهــا
متلمــل مــن الحاضنــة الشــعبية للثــورة مــن
هــذه الفصائــل وســلوكياتها.
وقــد اتســمت هــذه املرحلــة بتوجــس
مــن اآلخريــن ولــو كانــوا رشكاء يف الثــورة،
بــل ويف الربــاط ،فعملــت الفصائــل عــى
تكويــن هرميــة مؤسســية شــمولية لهــا
أجنحــة إعالميــة وسياســية وعســكرية
خاصــة بهــا ،رافضــة بذلــك مؤسســات قــوى
الثــورة واملعارضــة السياســية التــي حظيــت
بنــوع مــن القبــول دوليــاً.
واألخطــر مــن ذلــك أن الــوالء للفصيــل،
صــار مقدمـاً عــى أي والء آخــر ،مــا يفــر
لنــا التهــاون يف االنخــراط يف الصيالــة عــى
اآلخريــن ،بــل ويف أحلــك الظــروف ،دون
مراعــاة لبنــوة الثــورة ،وأخــوة الســاح،
وتربــص األعــداء.
صحيــح أن بعــض الفصائــل عملــت عــى
مراجعــات فكريــة ملســارها ،نتــج عــن
ذلــك بعــض التقــدم البطــيء يف العــودة
نحــو خطــاب الثــورة األول ،لكنهــا مــا
زالــت بعيــدة.
واملشــكلة الكــرى أن الثــورة الســورية
ليــس عندهــا الرفاهيــة للســاح بإعطــاء
وقــت مفتــوح لهــذه الفصائــل حتــى تصــل
مبراجعاتهــا إىل الحــق ،فالوقــت مــن دم،
والظــروف الداخليــة والخارجيــة ال ســيام
بعــد نكبــة حلــب ،وبــروز نــوع مــن
الحــكَّام الغربيــن املســتعدين ملــد اليــد
للديكتاتوريــات يف بلداننــا ،تحتــم علينــا
حســم خياراتنــا ،فإمــا العــودة إىل محوريــة
الثــورة يف املبــدأ والغايــة ،وإمــا الذهــاب
إىل مــا بعــد إدلــب!
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أمحد مظهر سعدو
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أمخــاض الثــورة الســورية كان ومــازال عســرا،
فمنــذ بــدأت ســلمية ومــن ثــم جرهــا النظــام
األســدي إىل مســتنقع العســكرة ،ومعــه ومــن
خاللــه العمــل القــري نحــو الطائفيــة ،التــي
مل تكــن باألســاس منهجــا وال طريقــا ســالكا
أمــام قــوى الثــورة الســورية ،بــكل ألــوان
الطيــف الــذي تشــكلت منــه ،كان همهــا
الرئيــس الحريــة والكرامــة املفقودتــن يف
زمــن البعــث ،زمــن التغــول الواضــح للدولــة
األمنيــة ،عــى مــدى حكــم وهيمنــة ســلطة
األســد األب ومــن ثــم االبــن ،الذيــن كرســا
وبشــكل واضــح دولــة العصابــة ،الدولــة
األمنيــة املنفلتــة مــن أي عقــال موضوعــي
ميكــن أن يكــون ناظــا أو محــددا لهــا ،خــا
عمليــات التعــدي عــى كل مــا يف الوطــن
ونهــب مــوارده وســلب ثرواتــه ،وإلغــاء أي
صــوت معــارض فيــه ،وســحق أي محاولــة
للثــورة أو العصيــان ،مهــا كان صغــرا ،أو
غــر ذي جــدوى ،حتــى باتــت السياســة
كابوســا يخيــف كل متلفــظ لهــا أو متعــاط
آللياتهــا ،فامتــأت الســجون بأصحــاب الــرأي
املخالــف ،ومتــت تصفيــة كل الذيــن يفكــرون
بــأي ملحــة تفكــر لالنقــاب عــى الســلطة
الفاجــرة يف دمشــق.
انطلقــت ثــورة الشــعب الســوري ســلمية
بامتيــاز ،فحولهــا نظــام األســد قـرا إىل حمــل
الســاح دفاعــا عــن النفــس ،وعــن األعــراض،

وعــا تبقــى مــن إمكانيــة لالنتفــاض ،فبــدأت
كــا نعلــم جميعــا بانشــقاقات أدت إىل
تشــكيل الجيــش الســوري الحــر ،لكنهــا ومــع
التدخــات الخارجيــة تحولــت اىل تشــكيالت
عديــدة ،وذات منابــع ومناهــل خارجيــة
يف معظــم حاالتهــا ،بحيــث انفــرط عقــد
الجيــش الحــر ،ليصبــح جيوشــا متنوعــة
متعــددة ،متناثــرة ،ناهيــك عــن الفرقــة
وعــدم التمكــن مــن اإلمســاك بسلســلة
قيــادة عســكرية منســجمة ،تتمكــن مــن
التصــدي لهــذا النفــر الطائفــي الخارجــي،
الــذي اســتقدمته ايــران لالمســاك بتالبيــب
ســورية ،وباســم االنتصــار للحســن ،وتنفي ـ ًذا
ملرشوعهــا الفــاريس الطائفــي ،ولتتكــوم
جميعــا حــول حلــب ،ألنهــم وجــدوا فيهــا
تلــك املعركــة الفاصلــة التــي البــد مــن
االنتصــار فيهــا ،عــى مجمــل كتائــب وثــوار
ســوريا .وجــاءت معهــم روســيا لتلتقــي
مصالحهــا مــع مصالــح إيــران ،لكــن ضمــن
توضعــات أخــرى ،وأهــداف مختلفــة.
الثــوار يف حلــب وســوى حلــب ،ظنــوا أن
الحــرب النظاميــة التقليديــة ميكــن أن تنتــر
عــى تلــك الجحافــل الحاقــدة اآلتيــة مــع
جيــش النظــام ،أو مــا تبقــى منــه ،ومل يأبهــوا
البتــة اىل أن حــرب التحريــر الشــعبية/حرب
العصابــات هــي األقــرب إلمكانيــة تحقيــق
أي انتصــار عــى جيــوش نظاميــة ،يدعمهــا
الطــران وكل أســلحة روســيا الحديثــة
واملتطــورة.
مــع ذلــك وبعــد كل مــا جــرى يبــدو أنــه
البــد مــن العــودة اىل الــوراء قليــا ودراســة
االمكانيــة واآلليــة العســكرية الجديــدة
األفضــل ،لخــوض معركــة متواصلــة ،وهنــا
تصعــد للذاكــرة مــرة أخــرى مســألة حــرب
العصابــات التــي عملــت عليهــا يف الســابق
ثــورات كثــرة وأدت إىل انتصارهــا عــى دول
كــرى وعظمــى ،ونذكــر هنــا مــا فعلتــه
يف الجزائــر يف مواجهــة الفرنســيني ،وأيضــا
الثــورة الفيتناميــة ضــد األمــركان ،وقبلهــم
الفرنســيني ،ويف بنغالديــش ويف الصــن ضــد

اليابانيــن .حــرب العصابــات ال تشــبه الحــرب
التقليديــة ،فهــي تفــرق كليــا يف مجمــل
مبادئهــا وقوانينهــا ،وكذلــك ماهيــة اإلعــداد
لهــا .فهــي تتكــئ عــى العديــد مــن املحــددات
والعنــارص منهــا البعــد االســراتيجي
املتعلــق بــكل عملياتهــا ،وأيضــا التكتيــك
املرتبــط بأســاليب التنفيــذ لهــذه العمليــات
واملعــارك ،ومــن ثــم التقانــة العلميــة التــي
تســاهم يف حســم الكثــر مــن مواقفهــا ،ويف
النهايــة التخطيــط والخطــة والتــي تســاهم
يف عمليــة متفصــل تلــك العنــارص الثالثــة
ضمــن ســياق الزمــان واملــكان.
يقــول االســراتيجي العســكري (صــن تــزو)
«يف حــرب العصابــات ال تحتــل أرضــا ،اقتــل
عــدوك واهــرب ،داهــم عــدوك مــن حيــث ال
يتوقــع ،وكــن مثــل بقعــة الزيــت إذا ضــاق
عليــك املــكان انتقــل اىل غــره» ،فهــل ميكــن
أن نتعلــم مــن هــذه الرؤيــة االســراتيجية،
لحــرب العصابــات أو حــرب التحريــر
الشــعبية؟
إن إعــادة قــراءة التاريــخ ،تاريــخ الشــعوب
تعتــر منطلقــا البــد منــه ،تجــارب الشــعوب
البعيــدة ،وتجــارب العــرب واملســلمني
القريبــة ،ففــي تجاربنــا مــا ميكــن أن نتعلــم
منــه أيضــا ،ويف هزامئنــا الكبــرة يف العــر
الحديــث ،مــا ميكــن اعتبــاره دروســا ال ميكــن
القفــز مــن فوقهــا أو تجاوزهــا .أخطــاء
الشــعوب دروس مســتفادة ،هكــذا البــد مــن
أن تكــون.
يقــول ياســن الحافــظ بعــد هزميــة عــام
 1967يف كتابــه (الهزميــة وااليديولوجيــا
املهزومــة)« :نحــن العــرب مل نفقــه بعــد
وحــدة الزمــان ،أي ترابــط وتواصــل وحداتــه
أو لحظاتــه ،كــا أننــا مل نفقــه بعــد أن هــذا
الرتابــط ذو طابــع ســببي وتراكمــي .لذلــك
نخــدع أنفســنا بالحديــث عــن (لحظــات
تاريخيــة) و(أيــام مصرييــة) ..فلســطني مل
تســقط يف أيــام ،كــا مل تســقط يف شــهور،
بــل إنهــا كانــت تســقط كل يــوم كــرة بعــد
كــرة ،وحجــرا ً بعــد حجــر».
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مركز توثيق االنتهاكات

يواصل توثيق الضحايا رغم الصعوبات
فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثــق «مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا» ( )VDCســقوط ( )1374قتيالً،
يف مختلــف املحافظــات الســورية يف شــهر ترشيــن الثــاين املــايض ،حيــث
اســتطاع املركــز اســتكامل املعلومــات الشــخصية لـــ ( )1191قتيــاً مــن
العــدد اإلجــايل.
كــا س ـ ّجل املركــز بيانــات ( )183قتي ـاً آخريــن كمجهــويل هويــة ،حتــى
التثبــت مــن معلوماتهــم ،بينــا بلــغ عــدد القتــى الذيــن قضــوا نتيجــة
إطــاق النــار املبــارش والقنــص ( )326قتيـاً ،فيــا تسـبّب القصــف الجــوي
والرباميــل املتفجــرة مبقتــل ( )677شــخصا.
وبحســب التقريــر الــذي أصــدره املركــز يف مطلــع شــهر كانــون األول،
فقــد بلــغ عــدد القتــى الذيــن قضــوا نتيجــة القصــف بقذائــف الهــاون
واملدافــع والقصــف بالدبابــات ( ،)241بينــا تــم تســجيل ( )130شــخصاً،
قتلــوا ألســباب أخــرى ،منهــم ( ،)16تّــم تعذيبهــم حتــى املــوت يف مراكــز
االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري ،و( )21قتي ـاً نتيجــة الحصــار ونقــص
املــواد الغذائيــة والطبيــة و( )76قتيـاً
نتيجــة الســيارات املفخخــة واأللغــام.
وأشــار التقريــر إىل مقتــل شــخص
واحــد ،نتيجــة التعـ ّرض لغــاز الكلــور
الســام يف حلــب ،بينــا مل يتــم
تحديــد الفاعــل أو ســبب الوفــاة يف
الحــاالت الـــ 16الباقيــة.
وأضــاف التقريــر ،أن حملــة القصــف
املكثّفــة خــال شــهر نوفمرب/ترشيــن
الثــاين اســتهدفت عــددا ً كبــرا ً مــن
املرافــق واملنشــآت الحيويــة يف محافظــة حلــب ،اســتطاع فريــق مركــز
توثيــق االنتهــاكات توثيــق اســتهداف ( )26منشــأة خدميــة وطبيــة
وتعليميــة ،مــا تســبب يف خــروج معظمهــا عــن الخدمــة.
حيــث كان للقطــاع الطبــي النصيــب األكــر مــن الهجــات ،واســتطاع
فريــق املركــز تســجيل ( )13اســتهداف ملركــز ونقطــة طبيــة ،مــن قبــل
القــوات التابعــة للنظامــن الســوري والــرويس ،مــن بينهــا ( )12مشــفى،
خرجــت جميعهــا عــن الخدمــة ،كــا تــم تســجيل اســتهداف معمــل
«األرك» لألدويــة.
واســتهدف القصــف الجــوي أيضـاً )13( ،مرف ًقــا خدميـاً مــن بينهــا ،مركزين
تابعــن للنســيج ،والســكر ،ومســتودع للمــواد الغذائيــة ،وأحــد مراكــز
الدفــاع املــدين ،ومدرســة ثانويــة واحــدة ،وثالثــة معامــل صلــب وحديــد.
إضافــة إىل ذلــك ،ت ـ ّم قصــف محطــات توليــد كهربــاء ،ومســجد أثــري،
إىل جانــب ســوق شــعبي وأحــد مخيــات النازحــن ،بينــا تــ ّم توثيــق
اســتهداف مدرســة أطفــال يف حــي الفرقــان مبدينــة حلــب ،مــن قبــل قوات
املعارضــة املســلحة.

وتــم تأســيس «مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا» ،يف يونيــو /حزيـران
عــام  2011لتوثيــق انتهــاكات حقــوق االنســان يف ســوريا ،ســواء يف
الحــارض أو املــايض أو املســتقبل.
وذلــك بهــدف وضــع مرجعيــة أساســية لهــذه االنتهــاكات ليــس فقــط
الســتخدامها يف وســائل اإلعــام بــل للمســاءلة املســتقبلية وإجــراءات
العدالــة ،التــي مــن شــأنها أن تكــون أساســية يف ســوريا املســتقبل.
توســع قــوات النظــام يف عمليــات القتــل التعســفي واالعتقــال
ومــع ّ
واالنتهــاكات ضــد الصحافيــن ،والســجن مــن دون محاكمــة واملنــع مــن
الســفر والنفــي القــري والحرمــان مــن الجنســية والتعذيــب والقتــل
تحــت التعذيــب وغــر ذلــك ،يف عــام  ،2012بــرز اســم املركــز كمنظمــة
حقوقيــة ناشــئة.
وبعــد تحــ ّول الــراع يف ســوريا إىل نــزاع مســلح (حســب التوصيــف
القانــوين للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر) ،بــدأ مركــز  ))VDCبتوســيع
عملــه ليشــمل كل هــذه االنتهــاكات املنهجيــة املســتجدة.
إن مركــز توثيــق االنتهــاكات هــو واحــد مــن كــرى املنظــات الســورية
الحقوقيــة التــي تعمــل داخــل
ســوريا ،يف معظــم املــدن ،عــى
توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان
وانتهــاكات القانــون اإلنســاين الــدويل
مــن قبــل الحكومــة الســورية وعــدد
مــن أبــرز جامعــات املعارضــة
املســلحة.
لقــد كان مركــز توثيــق االنتهــاكات
فرعــاً مــن املركــز الســوري لإلعــام
وحريــة التعبــر ،قبــل أن يســتقل
بعــد مداهمــة مكتبــه يف دمشــق مــن قبــل قــوات األمــن الســورية
واعتقــال  16موظفـاً مــن بينهــم رئيــس املركــز الناشــط الحقوقــي مــازن
درويــش.
ثــم تعــرض مركــز (( VDCيف يــوم  9ديســمرب /كانــون األول 2013
إىل اختطــاف مديرتــه املحاميــة ،رزان زيتونــة والناشــطة ســمرية خليــل
والنشــطاء ناظــم ووائــل حــادي ،مــن قبــل جامعــة مجهولــة يف مدينــة
دومــا بالغوطــة الرشقيــة.
وعــى الرغــم مــن هــذا اختطــاف معظــم املؤسســن ،فقــد تابــع
املوظفــون العمــل مــن خــال فريقهــم املكــون مــن  35شــخصاً ،وقامــوا
بتســجيل املركــز يف ســويرسا كمنظمــة غــر ربحيــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،تتمركــز معظــم مكاتــب املركــز خــارج األرايض
الســورية ،وهــذا يشــكّل عائقــاً يف الوصــول لكثــر مــن البيانــات
واملعلومــات إضافــة إىل قلــة املعلومــات والتوثيقــات القادمــة مــن
املناطــق التــي يســيطر عليهــا تنظيــم «داعــش» ،واألخــرى التــي تســيطر
عليهــا وحــدات حاميــة الشــعب الكرديــة.
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تقول إن األمم املتحدة مهدت طريق احملاسبة بسوريا
فريق الغربال
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أكّــدت منظمــة العفــو الدوليــة (أمنيســتي) أ ّن ،القــرار الــذي
أصدرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،خــال شــهر كانــون
األول ،والــذي أُنشــئت مبوجبــه آليــة دوليــة مســتقلة لضــان
املســاءلة بشــأن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية التــي
ارت ُكبــت يف ســوريا منــذ مــارس/آذار  ،2011مــن شــأنه أن مي ِّهــد
الطريــق أمــام إمكانيــة فــرض املســاءلة.
وقالــت آنــا نيســتات ،املديــرة العامــة للبحــوث يف منظمــة العفــو
الدوليــة «بهــذا القــرار ميكــن للجمعيــة العامــة أن تســاعد يف
التغلــب عــى حالــة االســتعصاء التــي وصــل إليهــا مجلــس
األمــن بشــأن املســاءلة عــن الجرائــم املرتكبــة ،ويُعتــر
خطــوة أوىل باتجــاه تحقيــق العدالــة آلالف الضحايــا».
وأضافــت «لقــد ظــل الوضــع يف ســوريا ميثــل واحــدا ً مــن
أقــى املــآيس التــي تفطــر قلــب اإلنســان يف زمننــا هــذا،
كــا أنــه يعتــر مثــاالً واضحــاً عــى فشــل النظــام الــدويل
املختــل الــذي تــم إنشــاؤه ،والــذي يقــع مجلــس األمــن
يف مركــزه ،ملنــع ارتــكاب الفظائــع التــي تهــز ضمــر
اإلنســانية جمعــاء».
وبتمريــر هــذا القــرار يقــف املجتمــع
الــدويل يف وجــه العجــز التــام ملجلــس
األمــن عــن التحــرك يف مواجهــة الفظائــع
الرهيبــة التــي تُقــرف عــى مــرأى مــن
العــامل بــأرسه ،كــا أن الدعــم الكاســح للقــرار
مــن قبــل الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة
إمنــا يرســل رســالة قويــة إىل جميــع أطــراف
النــزاع يف ســوريا مفادهــا أن جرائــم الحــرب
والجرائــم ضــد اإلنســانية لــن متــر ،وســيتم
إخضــاع الجنــاة للمســاءلة ،حيــث أن اإلفــات مــن
العقــاب ليــس خيــارا ً عــى اإلطــاق.
ومنظمــة العفــو الدوليــة منظمــة دوليــة غــر ربح ّيــة ،يقــع مقرهــا
يف لنــدن ،أسســها اإلنجليــزي «بيــر بينيســون» ،أخــذت عــى
عاتقهــا الــدور األهــم يف حاميــة حقــوق اإلنســان وتركّــز نشــاطها
عــى الســجناء خاصــ ًة فهــي تســعى لتحريــر ســجناء الــرأي ،عــن
طريــق تحقيــق معايــر عادلــة للمحاكمــة لجميــع الســجناء وبوجــه
الخصــوص لسياســيني منهــم أو مــن تــم ســجنهم دون محاكمــة أو
اتهــام يف األصــل.
جــاءت فكــرة تأســيس املنظمــة يف عــام  ،1961مــع شــعور «بيــر
بينيســون» بالغضــب عندمــا ُســجن طالبــان برتغاليــان ألنهــا
فقــط رفعــا كأســيهام تحيــة للحريــة ،فكتــب مقــاالً يف صحيفــة

«األوبزيرفــر» ،وأطلــق حملــة أثــارت رد فعــل مذهــل ،فأعيــدت
طباعــة املقــال يف الصحــف حــول العــامل ،والقــت دعوتــه اســتجابة
حــول العــامل.
تتلقــى منظمــة العفــو الدوليــة دعمهــا املــايل بشــكل رئيــي مــن
األفــراد واألشــخاص العاديــن مــن مختلــف مناطــق العــامل ،وتتيــح
هــذه املســاهامت املاليــة الشــخصية والتربعــات غــر املرشوطــة
للمنظمــة الحفــاظ عــى اســتقالليتها الكاملــة عــن الحكومــات
واأليديولوجيــات السياســية ،واملصالــح االقتصاديــة والدينيــة.
تقــوم املنظمــة بالتحقيــق وكشــف الحقائــق ،كلــا وحيثــا تقــع
االنتهــاكات ،ومــن ثــ ّم تضغــط عــى الحكومــات والجامعــات
القويــة األخــرى مثــل الــركات ،حتــى تتأكــد أنهــا ســتفي
بوعودهــا ،وتحــرم القانــون الــدويل.
كــا تعمــل عــى رسد القصــص القويــة للنــاس الذيــن
تناضــل معهــم ،وتحشــد ماليــن املؤازريــن حــول
العــامل ،مــن أجــل التغيــر ،وتدافــع عــن النشــطاء
يف خــط املواجهــة ،إضافــة إىل دعمهــا النــاس
للمطالبــة بحقوقهـــــــم مــن خــال التثقيــــف
والتدريــــــب.
بلــغ عــدد أعضــاء منظمــة العفــو 2.2
مليــون عضــو ومؤيــد ،حســب تقريــر
املنظمــة لســنة  ،2007ونشــاطاتها
مبنيــة يف األصــل عــى مبــادئ اإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان الصــادر
يف  10كانــون األول لعــام ،1948
التــي اتفــق عليهــا املجتمــع
الــدويل ،وتتضمــن الحــق
يف عــدم االعتقــال أو الحجــز
التعســفي ،وحــق التعبــر الحــر عــن
الــرأي واملعتقــدات والديانــة ،والحــق يف
محاكمــة عادلــة ،والحــق يف الحيــاة والحريــة
واألمــان ،وهــي الحقــوق التــي تعمــل املنظمــة عــى
حاميتهــا يف ُمجمــل نشــاطها.
ت ُعطــي املنظمــة أهميــة ُعليــا التــزان التقاريــر ودقتهــا ،فــكل حركــة
للمنظمــة مبنيــة عــى بحــث مدقــق عــن طريــق األمانــة العامليــة
يف لنــدن ،ويف الوقــت نفســه فاملنظمــة معــ َّدة ولديهــا القــدرة
التامــة عــى التصحيــح إن ثبــت خطــأ فيــا أوردتــه مــن معلومــات،
و تنتــر مكاتــب وفــروع املنظمــة يف  80بلــدا يف مختلــف أنحــاء
العــامل ولكــن حمالتهــا تتعــدى ذلــك ،لتشــمل معظــم بلــدان العــامل،
ُمنحــت املنظمــة جائــزة نوبــل للســام ســنة  ،1977تقديــرا ً لجهودهــا
يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان.
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عـ ّرت معركــة حلــب كثــر مــن القــوى واملشــاريع
الالوطنيــة ،وكشــفت عــن اخرتاقــات كبــرة
وارتباطــات مشــبوهة وإرادات مرتهنــة ،كــا
أظهــرت حالــة مــن االنقســام املجتمعــي الــذي
يتهددنــا مبخاطــر شــتى ،حــارضا ومســتقبال.
أمــا االســئلة األهــم التــي يطرحهــا الواقــع الجديد
اليــوم بقــوة فهــي :مــاذا بعــد معركــة حلــب؟ وما
هــو املطلــوب مــن قــوى الثــورة؟ أو مــا العمل؟
الثــورة مل ولــن تنتــه بســقوط حلــب ،كــا يتوهم
النظــام وأعوانــه ،ال ســيام وأن مــا جــرى ال يشــكل
مفاجــأة ،إذ كان متوقعــا منــذ عــدة أشــهر،
فاملقدمــات أشــارت إىل النتائــج بوضــوح.
لســنا هنــا بصــدد البحــث عــن األســباب التــي
أدت إىل ذلــك ،والقــاء املســؤولية عــى هــذا
الطــرف أو ذاك ،ولكننــا نريــد فقــط اإلشــارة إىل
مــا ميكــن عملــه بينــا نحــن أمــام منعطــف
دقيــق ،يتطلــب قــدرا ً كبــرا ً مــن الوعــي
واملراجعــة الجــادة والصــدق والعمــل عىل أســس
مغايــرة ملــا قادنــا اىل هــذه االنتكاســة .
إن خيــارات الشــعوب ال ميكــن أن تحــدد ،أو
تنحــر يف اتجــاه واحــد ،والشــعوب الحيــة هــي
التــي متلــك مــن الفكــر والعزميــة مــا يجعلهــا
تجــدد ذاتهــا ووســائلها وأســاليبها تبعــا للظروف،
وعليــه فــإن هنــاك الكثــر مــا يجــب عملــه
لهزميــة قــوى البغــي واالحتــال ومشــاريعها
العدوانيــة واملذهبيــة ،وتحقيــق تطلعــات شــعبنا

يف الحريــة والكرامــة والعدالــة .
مل تعــد قضيــة الســوريني مواجهــة نظــام مســتبد،
قاتــل ،بــل أصبحــت مواجهــة مشــاريع هيمنــة
وتوســع واحتــال ،تعمــل عــى تغيــر البنيــة
الدميغرافيــة ،والهويــة الوطنيــة الجامعــة ،وهــو
مــا يتطلــب خــوض املواجهــة باعتــاد أســاليب
غــر تقليديــة ،ويف مقدمتهــا نهــج املقاومــة
الثوريــة ،أو حــرب العصابــات الشــاملة والطويلة،
بنــاء عــى اســراتيجية كفــاح وعمــل شــاملة،
وطــرح خطــاب ســيايس مختلــف ،وهــذه الفكــرة
بــدأت تتبلــور وتنضــج ،وتتضــح معاملهــا شــيئا
فشــيئا.
فكثــرون مــن املثقفــن واملقاتلــن تبنوهــا مؤخـرا
ويســاهمون اآلن يف صياغتهــا والتبشــر بهــا ،ومثة
مــؤرشات عــى ظهــور (قــوى منظمــة) تشــكلت
عــى أساســها ،جنبــا إىل جنــب مــع رؤيــة لحــل
ســيايس ال يكــون تصفويــا يعيــد إنتــاج النظــام،
أو يفــي لخلــق نظــام اســتبدادي شــبيه ومامثــل
ملــا عرفــه الســوريون خــال العقــود املاضيــة.
أيضــا البــد مــن الدعــوة لعقــد مؤمتــر وطنــي
عــام وشــامل ،إلعــادة هيكلــة قــوى املعارضــة
وتنظيمهــا ،أخذيــن بعــن االعتبــار أن منظــات
املعارضــة القامئــة فشــلت يف التعبــر عــن مطالب
شــعبها ،ووقعــت رهينــة ألجنــدات خارجيــة،
واســترشى الفســاد يف صفوفهــا ،وظــل االضطـراب
والتناقــض ســمتني أساســيتني يف خطابهــا
ومواقفهــا ،وعليــه فالبــد مــن خطــاب وطنــي
واضــح يحــدد األهــداف العامــة التــي مثلتهــا
الثــورة عنــد إنطالقتهــا بالنضــال الســرداد الحريــة
والكرامــة ،وبنــاء دولــة القانــون والعدالــة وفصــل
الســلطات ،وبنــاء نظــام قائــم عــى مبــادئ
التعدديــة وتــداول الســلطة وصناديــق االنتخاب،
بعيــدا عــن الشــعارات املنغلقــة والطوباويــة .
الحاجــة ماســة إلعــادة تعريــف قــوى الثــورة
واملعارضــة ،وإعــادة فرزهــا وتقييمهــا ،مبعايــر
الوطنيــة الســورية ،وااللتــزام بأهــداف شــعبنا
املعروفــة التــي أرشنــا إليهــا أنفــا ،إضافــة للتأكيــد
عــى صــون الدولــة الســورية ورفــض أي مــس
بوحدتهــا ،وهــذا يســتدعي امتــاك خطــاب
وطنــي جديــد يخاطــب الداخــل والخــارج ،يقــوم

عــى دعامتــي حريــة الوطــن واملواطــن ،بعيــدا
عــن الدميوغاجيــة والتطــرف .
ونحــن بحاجــة أيضــا ملوقــف واضــح مــن
الجامعــات التــي حملــت رايــات ومشــاريع عابرة
للحــدود ،وطيفــت الثــورة ومذهبتهــا ،وضللــت
قطاعــات واســعة مــن الســوريني ،وحولــت
قضيتــه ،إىل تطبيــق حــدود اللــه ،والرشيعــة،
ثــم العمــل عــى إعــادة تفعيــل دور القطاعــات
الشــعبية الواســعة يف فعاليــات الثــورة ،واالهتامم
بقضايــا الســوريني يف الشــتات مــن خــال
تنظيمهــم يف كل بلــد ،وايــاء الالجئــن يف دول
الجــوار االهتــام أيضــا .
كــا يجــب إعــادة االعتبــار للداخــل امللتصــق
بــاألرض والنــاس ،والتفكــر باملزاوجــة بــن
خيــاري العلنيــة والرسيــة ،مــن خــال اعتــاد
قيــادة سياســة معلنــة ونضاليــة رسيــة ،لتخفيــف
ضغــوط الــدول واالرتهــان للخــارج ،وردم الهــوة
بــن داخــل يســدد كل يــوم فاتــورة الـراع دمــا
وجوعــا ،وخــارج يتصــدر املشــهد ومنفصــل متامــا
عــن معانــاة قاعدتــه التــي ال يعريهــا االهتــام
الــكايف .
هــذه بعــض مالمــح خارطــة طريــق تبــدو
لنــا مخرجــا وحــا للتحديــات التــي بــدأت
تــرز يف مرحلــة مــا بعــد حلــب ومــا فرضتــه
التغيــرات اإلقليميــة (التفاهــم الرتيك-الــرويس
) والدوليــة ( وصــول ترامــب للرئاســة يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة) ،وهــي رؤيــة
غــر مكتملــة بالتأكيــد ،وتحتــاج لجهــود كل
الوطنيــن املخلصيــن .
ويبقــى اخــرا الســؤال املهــم التــايل :مــن هــو
القــادر عــى النهــوض بهــذا العــبء الكبــر،
وتحمــل مشــاقه ومخاطــره؟ باعتقــادي
أن هنــاك كثرييــن ،أفــراد وجهــات ،يتوفــر
لديهــم االســتعداد لتحمــل املســؤولية ،وعــى
موعدهــم مــع القــدر.
الثــورة الســورية بعــد حلــب ليســت يف حالــة
هزميــة ،كــا يصــور البعــض ،إنهــا يف كبــوة
وتقــف أمــام منعطــف صعــب ،ولكنهــا قــادرة
عــى تجديــد نفســها وخطابهــا وآلياتهــا ،وتلــك
ميــزة الثــورات العظيمــة والتاريخيــة.
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يتميــز البيــت التقليــدي القديــم يف مدن ســورية
بأنــه بنــاء مغلــق مــن الخــارج ،ومفتــوح عــى
الداخــل ،وهــو الطـراز الــذي نشــأ تلبيــة لحاجــة
الســكان إىل الــدفء يف الشــتاء ،والــرودة يف
الصيــف ،يف مــدن تقــع عــى تخــوم الصحــاري،
وتتأثــر مبناخهــا الجــاف والحــار صيفــا ،والبــارد
شــتاء ،مــع قــدر مــن الرطوبــة تتناســب وموقــع
هــذه املــدن الجغ ـرايف.
يتألــف البيــت التقليــدي القديــم يف حمــص مــن
دور واحــد ،ومجموعــة مــن الغــرف أو األجنحــة
تحيــط بفنــاء واســع مكشــوف ،وتعتــر عتبــة
البــاب الخارجــي النقطــة التــي تفصــل الشــارع،
أي املــكان العــام الــذي يتشــارك فيــه النــاس
اســتخدام كافــة عنــارص املدينــة ،واملنــزل ،أي
الخصوصيــة املطلقــة ،ثــم يعــر الداخــل مم ـرا
ضيقــا ومظلــا ،ينفــرج يف نهايتــه عــى حديقــة

مفعمــة بالحيــاة ،وغنيــة بعنــارص الزينــة هــي
فنــاء املنــزل وجنتــه الداخليــة ،تحيــط بهــا غــرف
املنــزل مــن جهاتهــا األربــع ،وتشــكل املــادة
التــي بنيــت بهــا منــازل وأســواق ودور العبــادة،
العنــر الــذي يحــدد هويــة املــدن ويعطيهــا
طابعهــا الخــاص ،وقــد بنيــت مدينــة حمــص
مــن الحجــارة البازلتيــة الســوداء املتوفــرة بكــرة
يف مقالــع منطقــة الوعــر املتاخمــة لهــا .هــذا
الطـراز مــن العــارة ظــل ســائدا حتــى النصــف
الثــاين مــن القــرن التاســع عــر ،حــن حصلــت
جملــة مــن املتغـرات االقتصاديــة واالجتامعيــة،
احدثــت نقلــة هامــة ،أدت إىل تطــور رسيــع
شــمل معظــم جوانــب الحيــاة يف املدينــة ،كان
أهمهــا:
 الغــاء الرضائــب املفروضــة عــى البضائــعاملســتوردة واملصــ َدرة ،مــا أدى إىل تقلــص
األعبــاء املاديــة التــي كانــت تتحملهــا الحركتــن
التجاريــة والصناعيــة معــا ،وهــي مصــدر رزق

أضاف وجود اإليوان مزيدا من الفخامة عىل البيت الحميص (خاص الغربال)

الســكان ،مــا أدى إىل تطــورت أعــال الطبقــة
الربجوازيــة ،مــن تجــار وصناعيــن ،وتدفقــت
األمــوال ،فشــهدت املدينــة حالــة ازدهــار مل
تعهدهــا منــذ فــرة طويلــة ،فقــد دبــت الحيوية
مــن جديــد يف أســواقها التــي كانــت قــد شــهدت
حالــة ركــود عامــة امتــدت عــدة قــرون ،وأخذت
تفــد إليهــا قوافــل التجــار قادمــن مــن بــاد
بعيــدة ومتعــدة الجنســيات ،وهــم يحملــون
ثقافــات جديــدة وعــادات مختلفــة ،ســاهمت
بــإذكاء روح الحداثــة فيهــا.
 التطــور العلمــي الــذي رافــق افتتــاح املــدارسالتــي أدخلــت العلــوم الحديثــة إىل مناهجهــا
وتعليــم اللغــات األجنبيــة.
 تعليــم املــرأة ،وافتتــاح مــدارس خاصــة لهــذهالغايــة.
انعكــس االزدهــار عــى مجمــل أنشــطة حيــاة
الســكان ،ونالــت العــارة منــه نصيبــا جيــدا،
أدى إىل تغــر جــذري يف الشــكل واملظهــر العــام
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للمدينــة ،وأســس لبدايــة التحــول عــن النمــط
املعــاري التقليــدي الســائد.
ظهــرت أول بــوادر التطــور املعــاري عــى أحــد
العنــارص املعامريــة الهامــة يف البيــت وهــو
«اإليــوان» ،ففــي مدينــة حمــص ش ـكّل اإليــوان
عنـرا ثانويــا يف عــارة البيــوت الســكنية ،وظل
لقــرون طويلــة ،يشــغل حيـزا جانبيــا وغــر ف َعال
يف أحــد أجنحــة املنــزل ،واقتــر اســتخدامه
عــى ســكان املنــزل دون ضيوفهــم ،لكــن خــال
النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر ،ظهــر
اإليــوان ،فجــأة وقــد توســط إحــدى واجهــات
املنــزل الداخليــة وشــغل مســاحة أكــر ،مــا أعــاد
لــه مكانتــه و وظيفتــه املعامريــة كصلــة وصــل
بــن الغــرف املالصقــة لــه عــى الجانبــن ،وهكذا
ســجل املعامريــون الخطــوة األوىل نحــو تجــاوز
رشط الظــروف املناخيــة يف العــارة التقليديــة
داخــل املدينــة ،التــي حالــت شــدة الريــاح فيهــا
دون االهتــام الــكايف بهــذا العنــر املعــاري
الهــام .مل متــض فــرة طويلــة عــى هــذا التغــر
حتــى ظهــرت منــاذج أخــرى مــن العــارة أكــر
جــرأة متثلــت باملنــازل الطابقيــة ،هــذه األبنيــة
الكبــرة واملرتفعــة جســدت حاجــة الســكان
لــرورة االســتخدام األقــى ملســاحة األرض
التــي ميلكونهــا ،ورغبتهــم الجامحــة بإضافــة
عنــر الفخامــة والرفعــة إىل منازلهــم الجديــدة،
مــا أدى لــروز ســات وممي ـزات يف العــارة مل
يكــن مســموح بهــا مــن قبــل:
 بنــاء إيــوان واســع يتوســط الــدور األريض،وآخــر يف الــدور العلــوي منــه ،شــغل مــكان

الرشفــة يف العــارة املعــارصة ،يطــل بواجهتــه
عــى الفنــاء الداخــي للمنــزل ،ويــرف عــى
الطرقــات واألحيــاء املجــاورة.
 ظهــور نوافــذ عــى الجــدران الخارجيــة،أصبحــت جــزء مــن تصميــم املنــزل ،وليــس
عمليــة تجديــد مؤقتــة ،وأصبــح باســتطاعة
القاطنــن يف املنــزل اإلطاللــة عــى الحــي املجاور
والطرقــات املحيطــة مــن خاللهــا ،األمــر الــذي مل
يكــن مألوفــا وال مستســاغا مــن قبــل ،لكــن يف
تلــك الفــرة كانــت النظــرة االجتامعيــة للمــرأة
بــدأت تتغــر مــع افتتــاح املــدارس الخاصــة
باإلنــاث ،والحامســة التــي قابــل بهــا املجتمــع
فكــرة تعليــم املــرأة وعملهــا ،وهكــذا ،مل تعــد
هنــاك غضاضــة تذكــر ،يف ظهــور املــرأة عــى املأل
أثنــاء حركتهــا اليوميــة يف منزلهــا.
 اإلف ـراط يف التزيــن ،وابتــكار أمنــاط جديــدةمــن الزخرفــة للداللــة عــى االنفتــاح الثقــايف
والغنــى الــذي يتمتــع بهــا مالــك املنــزل.
مل يكــن تطــور املنــزل التقليــدي يف حمــص
حالــة مؤقتــة ،بــل شــهدت املدينــة حركــة تغيــر
معــاري مســتمرة ،تجســدت بظهــور منــوذج
جديــد مــن العــارة أكــر انفتاحــا مــن ســابقه،
حــن أضيــف إىل الطابــق األعــى مــن البنــاء
رشفــة واســعة ومكشــوفة ،وزينــت واجهتهــا
بأقــواس مدببــة متتاليــة تســتند عــى أعمــدة
مــن الرخــام املصقــول تــرف عــى فنــاء املنــزل،
وتطــل عــى األحيــاء والطرقــات املجــاورة،
ويالحــظ يف هــذا النمــوذج غيــاب عنــر
اإليــوان مــن البنــاء ،نتيجــة غيــاب حاجــة إليــه

واجهة داخلية يف بيت حميص يظهر بها كيف بنيت مدينة حمص من الحجارة البازلتية السوداء
املتوفرة بكرثة يف مقالع منطقة الوعر (خاص الغربال)

مصب من الرخام (خاص الغربال)
بعــد أن شــغلت الرشفــة مكانــه ،وأدت وظيفتــه
املعامريــة ،مــن حيــث ربــط الغــرف بعضهــا
ببعــض بطريقــة أكــر فاعليــة ،ورغــم أن هــذا
النمــوذج مل يشــهد انتشــارا واســعا يف عــارة
املدينــة ،مقارنــة مــع منــوذج املنــزل الطابقــي
املــزود باإليــوان ،لكــن ،ميكــن اعتبــاره خطــوة
جريئــة وضعــت أســس املرحلــة التاليــة.
مل يهــدف هــذا التطــور املعــاري إلحــداث
انقــاب مفاجــئ يطيــح بالتقاليــد االجتامعيــة،
أو مبجمــل األع ـراف الســائدة ،بــل حالــة تعبــر
تعكــس مســتوى التطــور االقتصــادي والفكــري
التــي بلغهــا املجتمــع خــال تلــك الفــرة،
وكان التأكيــد جاريــا للمحافظــة عــى املخطــط
املعــاري الثابــت للمنــزل التقليــدي املفتــوح
عــى الفنــاء الداخــي ،الرتباطــه الوثيــق بنمــط
الحيــاة الروحيــة التــي يعيشــها الســكان يف
هــذه البيــوت ،مبختلــف أعراقهــم ومذاهبهــم،
وعالقــة هــذه املنــازل مبجمــل العــادات اليوميــة
الســائدة ،التــي ارتبطــت مبخطــط املنــزل وتــوزع
اجنحــة الســكن فيــه ،فالقاعــدة االجتامعيــة يف
املدينــة آن ذاك ،والخلفيــة الفكريــة للمجتمــع،
كانــت متلــك االســتعداد الــكايف لقبــول األفــكار
الجديــدة ،لكنهــا مل تكــن مهيــأة إلحــداث تغيــر
جــذري ،أو انقــاب حــاد يتــم دفعــة واحــدة،
ويــؤدي إىل تغــر جوهــري يف منــط الحيــاة
الســائدة.
أيضــا ،انصــب االهتــام عــى مجمــل عنــارص
الزخرفــة املعامريــة ،التــي لقيــت عنايــة
فائقــة ،وضاعــف البنــاؤون االهتــام بهــا ســواء
باملحافظــة عــى منــط وأســلوب هــذه الزخــارف،

كانون الثاني 2017
كعــارة الواجهــات الداخليــة بتنــاوب مداميــك
الحجــارة البيضــاء والســوداء -األبلــق -وتزيــن
واجهــات املنــزل املطلــة عــى الفنــاء مبختلــف
أصنــاف الزخــارف املعروفــة آنــذاك ،ومــع توفــر
الســيولة النقديــة ،شــاعت ظاهــرة االفــراط
يف اســتخدام الزخــارف والزينــات ســواء عــى
الواجهــات الداخليــة  -املطلــة عــى فنــاء
املنــزل -التــي يدخــل الحجــر الكلــي يف زخرفــة
واجهاتهــا ،أو بإضافــة عنــارص فنيــة جديــدة
مل تكــن مســتخدمة مــن قبــل ،مثــل الحجــر
املنحــوت عــى شــكل أقــواس لينــة يف األطــر
املحيطــة بالنوافــذ واألبــواب ،امعانــا يف ابــراز
عنــر التميــز عــى املنــزل .كــا ظهــر اإلف ـراط
يف اســتخدام زخــارف الكســوة الخشــبية للنوافــذ
واألبــواب والفراغــات الداخليــة ضمــن الغــرف
«الخزائــن» التــي ابتعــدت عــن البســاطة
واتجهــت اكــر نحــو التعقيــد ،وتنوعــت مواضيــع
الزينــة فيهــا بــن زخــارف نباتيــة او هندســية،
وأحيانــا كان يتــم املــزج بــن هذيــن العنرصيــن
معــا ،ومل يــردد أصحــاب املنــازل باإلنفــاق الجيــد
عــى اســترياد مــواد اكســاء جديــدة تــرز فخامــة
املنــزل ،كاملرايــا الزجاجيــة التــي اســتخدمت
بأناقــة بالغــة كخلفيــة للزخــارف الخشــبية
املفرغــة التــي تؤطــر جداريــات الغــرف ،ثــم
تثبيــت قطعــة فاخــرة مــن الرخــام املزخــرف
تســمى «املصــب» عــى الجــدار املجــاور لبــاب
الدخــول يف الغرفــة الرئيســة.
أخــذت عجلــة التطــور تــدور يف مدينــة حمــص
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رشفة منزل حميص (خاص الغربال)
برسعــة كبــرة ،يف النصــف الثــاين مــن القــرن
التاســع عــر ،وصــوال إىل الربــع األول مــن القــرن
العرشيــن ،ظهــر خاللهــا ،وبشــكل جــي ،رفــض
املجتمــع املحــي لحالة الجمــود الفكــري التي عاىن
منهــا فــرة طويلــة مــن الزمــن  ،دون أن يحــدث
خاللهــا تغــر يذكــر يف بنيتــه الفكريــة واالجتامعية
واالقتصاديــة .لهــذا ،مــا أن بــدأت ريــاح التغــر
تهــب قادمــة مــع جملــة مــن العوامــل املؤثــرة،
حتــى اســتجابت املدينــة بكامل بنيتهــا االجتامعية
الهرميــة لهــذه لدعــوة ،وانعكــس هــذا عميقا عىل
عامرتهــا الســكنية التــي أخــذت شــكال مغايـرا ملــا
كان ســائدا ،مــا أدى إىل احــداث تغيــر عميــق يف
الشــكل العــام للمدينــة التــي بــدأت تتجــه نحــو

نحت الحجارة عىل شكل أقواس لينة (خاص الغربال)

الحداثــة ،لتهيــئ األجــواء ،وتفســح املجــال لتطــور
آخــر أكــر عمقــا وشــمولية ،بــدا يفــرض نفســه
عــى الحركــة املعامريــة ،انتقلــت خاللــه املدينــة
وبرسعــة غــر مســبوقة نحــو عــر جديــد،
وأصبحــت الســاحة مهيــأة متامــا لتقبــل منــوذج
جديــد مــن العــارة وفــد إليهــا الحقــا ،يختلــف
بالشــكل واســلوب البنــاء عــا ســبقه ،وهــو طـراز
العــارة األوربيــة (الطــراز الكولونيــايل) ،األمــر
الــذي أســس لحيــاة جديــدة ومختلفــة يف الفكــر
والشــكل عــا كان ســائدا من قبــل ،وقــدم الدليل
عــى أن العــارة مــرآة حقيقيــة تعكــس التطــور
االقتصــادي والفكــري للمجتمعــات االنســانية يف
كل مــكان وزمــان.
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صحة وتغذية

ما هو مرض السرطان؟
د .واصل اجلرك
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسطــان وهــو مصطلــح طبّــي يشــمل مجموعــة
واســعة مــن األمــراض التــي تتميــز بنمــ ّو غــر
طبيعــي للخاليــا ،كــا تنقســم بــدون رقابــة،
ولديهــا القــدرة عــى اخــراق األنســجة وتدمــر
أنســجة ســليمة يف الجســم ،وهــو قــادر عــى
االنتشــار يف جميــع أنحــاء الجســم.
الرسطــان أحــد األســباب الرئيســية للوفــاة ،لكــن
احتــاالت الشــفاء منــه آخذة يف التحســن باســتمرار
يف معظم أنواعه ،بفضل التقدم يف أســاليب الكشــف تخرتق الخاليا الرسطانية األنسجة السليمة وتقوم بتدمريها
ـايص األورام حول
املبكــر عــن األورم والتقــدم يف خيــارات عــاج املرض .عــن التبــغ ســوية مــع األسبســت يشــكالن عاملــن نفســه ،وميكــن التشــاور مــع اختصـ ّ
لتطــور هــذا النــوع مــن الرسطــان.
فوائــد ومخاطــر كل واحــد مــن خيــارات العــاج
أعراض السرطان
تختلــف أعــراض مــرض الرسطــان مــن حالــة إىل إضافــة إىل التاريــخ العائــي ،فنحــو  %10فقــط مــن لتحديــد األفضــل واألكــر نجاعــة لــكل حالــة.
أخــرى ،تبعـاً للعضــو املصــاب باملــرض فمنهــا :ظهور جميــع حــاالت الرسطــان تحــدث عــى أســاس
أهداف عالج السرطان:
كتلــة أو تض ّخــم ميكــن تحسســها تحــت الجلــد ،أو ورايث ،وبالرغــم مــن أن األطبــاء يعرفــون العوامــل تطبيــق عــاج الرسطــان يتــم بطــرق متعــددة
نقــص يف وزن الجســم ،أو تغي ـرات يف أمنــاط عمــل التــي تجعــل شــخصاً مــا ينتمــي إىل مجموعــة ذات ومختلفــة ،مــن بينهــا :عــاج يهــدف إىل قتــل أو
األمعــاء أو املثانــة ،أو ب ّحــة يف الصــوت ،أو صعوبــة أو خطــر أكــر لإلصابــة مبــرض الرسطــان ،إال أن غالبيــة إزالــة الخاليــا الرسطانيــة (عــاج أســايس) ،عــاج
عــر يف الهضــم أو عــدم الراحــة بعد تنــاول الطعام .حــاالت الرسطــان تحــدث يف الواقــع لــدى أشــخاص يهــدف إىل تدمــر الخاليــا الرسطانيــة املتبقيــة
ليســت لديهــم عوامــل معروفــة.
(عــاج ُمســاعد) ،عــاج يهــدف إىل معالجــة
أسباب مرض السرطان
/طفــرة)
(تغي
رضر
اء
ر
جــ
يتولّــد الرسطــان مــن
ّ
األعـراض الجانبيــة الناتجــة عــن مــرض الرسطــان
تشخيصالسرطان
يحصــل يف سلســلة الحمــض النــووي  DNAيتــم تشــخيص الرسطــان عــن طريــق :الفحــص وعــن معالجتــه (عــاج داعــم).
املوجــود يف الخاليــا الســليمة ،متيــل أحيانــا إىل الجســاين والفحوصــات املخربيــة وفحوصــات يف متنــاول األطبــاء اليــوم أدوات متنوعــة تــ ّم
إحــداث تغيــرات يف حمضهــا النــووي ،لكنهــا التصويــر والخزعــة وهــي عمليــة أخــذ خاليــا مصابة تصميمهــا بهــدف عــاج الرسطــان ،وهــذه
تبقــى قــادرة عــى تصحيــح الجــزء األكــر مــن أو خبيثــة وتحليلهــا يف املخــر.
العالجــات تشــمل :الجراحــة واملعالَجــات
هــذه التغيــرات ،وإذا مل تتمكــن مــن إجــراء مراحل مرض الرسطان
الكيميائيــة واملعالَجــات اإلشــعاعية وزرع النخــاع
هــذه التصحيحــات ،فــإن الخاليــا امل ُ َح َّرف َـــة عــى بعــد تشــخيص مــرض الرسطــان ،يحــاول الطبيــب الشــويك والخاليــا الجذعيــة والعــاج البيولوجــي
الغالــب ســتموت ،ومــع ذلــك ،فــإن بعــض هــذه تحديــد مــدى انتشــار مــرض الرسطــان أو املرحلــة والعــاج الهرمــوين والعــاج بالعقاقــر والتجــارب
االنحرافــات غــر قابلــة للتصحيــح ،مــا يــؤدي إىل التــي وصــل إليهــا الرسطــان ،فيقــرر بشــأن طــرق الرسيريــة.
من ـ ّو هــذه الخاليــا وتح ّولهــا إىل خاليــا رسطانيــة .العــاج أو احتــاالت الشــفاء ،طبقــاً لتصنيــف
الوقاية من السرطان
قــد يحــدث االنحـراف الجينــي لــدى آخريــن نتيجــة مــرض الرسطــان ودرجتــه لــدى املريــض يُر َمــز ليســت مثــة طريقــة مؤكــدة لتجنــب اإلصابــة
قــوى فاعلــة داخــل الجســم ،مثــل الهورمونــات ،إىل درجــات أو مراحــل ،مــرض الرسطــان ،عــادة ،مبــرض الرسطــان ،لكــن األطبــاء أفلحــوا يف تحديــد
والفريوســات وااللتهابــات املزمنــة ،أو نتيجــة قــوى باألرقــام الرومانيــة مــن  Iحتــى  ، IVحيــث إن بعــض الطــرق التــي ميكــن أن تســاعد عــى خفــض
فاعلــة خــارج الجســم ،مثــل اإلشــعاعات فــوق رقــاً أكــر يشــر إىل أن الرسطــان أكــر تقدمــاً ،عوامــل الخطــر لإلصابــة مبــرض الرسطــان ،مبــا يف
البنفســجية أو عوامــل ُم َ ْ
س ِطنــة كاملــواد الكيمياوية .يف بعــض الحــاالت ،يشــار إىل مرحلــة الرسطــان ذلــك :اإلقــاع عــن التدخــن وتج ّنــب التعــرض الزائد
األشــخاص املدخنــون الذين يعملــون يف بيئة تحتوي باســتخدام الحــروف أو بالوصــف الكالمــي.
ألشــعة الشــمس واملحافظــة عــى نظــام غــذايئ
متــوازن وصحــي ومامرســة النشــاطات الجســدية يف
عــى األسبســت (وهــي تركيبــة معدنيــة تســتخرج عالج السرطان
مــن املناجــم وتســتخدم يف مــواد البنــاء وخصوصا يف يتشــكل عــاج الرسطــان مــن عالجــات متنوعــة ،معظــم أيــام األســبوع واملحافظــة عــى وزن طبيعــي
معامــل اإلســمنت) ،هــم أكــر عرضــة لخطــر اإلصابة كــا أن خيــارات عــاج الرسطــان تتعلــق بعــدة وصحــي والحــرص عــى إج ـراء فحوصــات وطــرق
برسطــان الرئــة مــن األشــخاص املدخنــن الذيــن ال عوامــل ،مثــل نــوع ومرحلــة الرسطــان ،الوضــع الكشــف املبكــر بانتظــام واستشــارة الطبيــب بشــأن
يعملــون يف بيئــة كهــذه ،وهــذا ،ألن الدخــان الناتــج الصحــي العــام ،إضافــة إىل مــا يفضّ لــه املريــض اللقاحــات املتوفــرة.
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